III

MIEJSCA WYBRANE PRZEZ BOGA
Sanktuaria diecezji drohiczyńskiej
Niech w dzień i w nocy oczy Twoje patrzą
na tę świątynię, gdzie zechciałeś umieścić swoje imię, by wysłuchać modlitwę, jaką zanosi
Twój sługa na tym miejscu.
(2 Krn 6,20)

Miastem wybranym przez Boga, w którym centralne
miejsce przeznaczono na Świątynię, była Jerozolima.
Liczne teksty ze Starego Testamentu mówią, że ta Świątynia jest miejscem, gdzie Bóg kładzie, tj. umieszcza swoje imię. Czyni to, aby otrzymywać chwałę i uwielbienie
od Narodu Wybranego i wysłuchiwać modlitw, które będą
do Niego zanoszone.
Świątynia Jerozolimska, jako jedyne miejsce wybrane przez Pana, uzmysławiała Izraelitom, że zostali wyróżnieni spośród innych narodów, a Bóg troszczy się o swoich wyznawców.
Dziś – w Nowym Przymierzu – Bóg nie ogranicza
się do „mieszkania” tylko w jednej świątyni. Poprzez sakrament Eucharystii przebywa w niezliczonych kościołach
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na całej ziemi, gdzie codziennie dokonuje się cud Jego
obecności. Wiedząc jednak, że potrzebujemy nieraz mocniejszego dotknięcia Jego łaską, daje On nam szczególne
miejsca, w których łatwiej dostrzegamy dziejące się cuda.
Nasz naród cieszy się Jasną Górą, gdzie składa prośby i dziękuje Bogu przez ręce Królowej Korony Polskiej.
Cudownych miejsc, uświęconych wzmożoną modlitwą
wierzących, nie brak też na terenie naszej diecezji. Uwielbiamy Boga w Trójcy jedynego w Prostyni, w Perlejewie
rozważamy tajemnicę Pańskiego Przemienienia, w Serpelicach wchodzimy na Golgotę, a w Sokołowie stajemy
przed bezmiarem Bożego Miłosierdzia. Możemy garnąć
się do najlepszej Matki w sześciu sanktuariach maryjnych,
z których dwa – ostrożańskie i miedzeńskie – mają potwierdzenie Stolicy Apostolskiej. Nadto jeszcze dwanaście
obrazów Najświętszej Panny otoczonych jest czcią jako
słynące łaskami. W Drohiczynie, Boćkach i w Węgrowie
gromadzą się wierni przed wizerunkami św. Antoniego,
a w Sokołowie i w Miłkowicach od wieków trwa kult św.
Rocha. Spoczywają też na naszej ziemi doczesne szczątki
jednego z wyniesionych na ołtarze świadków wiary –
bł. Antoniego, męczennika z Bielska.
Bardzo nas Bóg wyróżnił tak wieloma miejscami,
wybranymi przez Niego, by obdarzać swój lud łaskami.
Bardziej niż Izraela, który miał tylko jedną Świątynię. Naszą wdzięczność wyrazimy najlepiej – tak jak Maryja – jeśli my wybierzemy Boga na swego jedynego Pana.
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