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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus 

Ekscelencje, 

Drodzy Kapłani  

Siostry i Bracia zakonni, 

Bracia i Siostry, 

Drodzy słuchacze Katolickiego Radia Podlasie 

W nasze dzisiejsze świętowanie wpisują się trzy tematy. Od 17 lat, co roku, każdego 10 

czerwca, wspominamy wizytę apostolską św. Jana Pawła II w Drohiczynie. Tu, przy tym 

pękniętym krzyżu, modliliśmy się wówczas o jedność uczniów Chrystusa. Do świętowania 

rocznicy papieskiej wizyty został włączony temat okolicznościowy o charakterze 

patriotyczno-kulturowym zwany „Dniem Podlasia”. Tradycja obchodów Dnia Podlasia, 

zapoczątkowana, przez bp. Antoniego P. Dydycza, i proklamowana uroczyście 10 lat temu, 

czerpie pewne inspiracje z wypowiedzi papieża, który zwrócił się wówczas do 

zgromadzonych tymi słowy: „Witaj, ziemio podlaska. Ziemio ubogacona pięknem przyrody, a 

przede wszystkim uświęcona wiernością tego ludu, który w czasie swojej historii był 

niejednokrotnie boleśnie doświadczany i musiał zmagać się z ogromnymi i różnorodnymi 
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 Główna uroczystość jubileuszowa 25-lecia powołania do istnienia, przez św. Jana Pawła II, Diecezji 

Drohiczyńskiej.  



przeciwnościami. Zawsze jednak trwał wiernie przy Kościele, i tak jest po dzień dzisiejszy”
2
. 

Słowa te są dla wielu z nas przypomnieniem tamtego spotkania. Mimo upływu czasu i zmian 

w naszym życiu pozostaje dobre i trwałe doświadczenie tamtych wydarzeń.  

 Trzecim tematem naszego dzisiejszego świętowania jest srebrny jubileusz Diecezji 

Drohiczyńskiej. 25 lat temu, 5 czerwca 1991 roku, podczas IV wizyty apostolskiej św. Jan 

Paweł II ogłosił w Białymstoku swą decyzję o ustanowieniu naszej diecezji tymi słowami:  

(głos papieża Jana Pawła II). „Drodzy Bracia i Siostry! Na zakończenie tej podniosłej liturgii 

eucharystycznej pragnę jeszcze zwrócić się do Was ze słowem o znaczeniu prawno-

administracyjnym. Mając na względzie racje duszpasterskie ustanawiam dziś (… ) w tym 

rejonie Polski: Diecezję drohiczyńską – ze stolicą w Drohiczynie – obejmującą teren tej 

części Diecezji pińskiej, który znajduje się w obecnych granicach Rzeczypospolitej Polskiej. 

Biskupa Władysława Jędruszuka – dotychczasowego Administratora Apostolskiego – 

mianuję Biskupem Diecezji drohiczyńskiej. Kościół p/w Przenajświętszej Trójcy w 

Drohiczynie staje się katedrą Biskupa i Diecezji. Pasterzom i Ludowi Bożemu z serca 

błogosławię
3
. 

 Ojcze Święty, św. Janie Pawle II, wyrażamy Ci wdzięczność za dar powołania naszej 

diecezji. W ostatnią niedzielę, 5 czerwca, przeżywaliśmy dziękczynienie we wszystkich 

parafiach i wspólnotach zakonnych, wspominając swój chrzest oraz nieskończone 

miłosierdzie Boga. Symbolicznym i materialnym znakiem naszej wdzięczności za wszystkie 

dary Boże i dobro ludzkie jest kaplica Jezusa Miłosiernego, wybudowana i poświęcona w 

Drohiczynie, w miejscu lądowania św. Jana Pawła II. Dzisiaj świętujemy w tym miejscu 

główne uroczystości jubileuszu naszej diecezji.  

 Jesteśmy wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi za nadesłane z okazji jubileuszu 

powołania naszej diecezji błogosławieństwo i słowa otuchy.  
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 Odręczny tekst papieskiej proklamacji: „Metryka narodzin diecezji białostockiej i drohiczyńskiej”. 



Witam serdecznie i już teraz gorąco dziękuję Jego Ekscelencji ks. abp. Celestino Migliore, 

nuncjuszowi apostolskiemu w Polsce, za przyjęcie zaproszenia i przewodniczenie 

uroczystościom oraz za odczytanie przesłania Ojca Świętego. 

Bardzo Dziękuję ks. bp. Antoniemu P. Dydyczowi, mojemu poprzednikowi i wieloletniemu 

pasterzowi Diecezji Drohiczyńskiej, za homilię, którą wygłosi w czasie tej Eucharystii. 

Serdecznie dziękuję Księdzu kardynałowi, Księżom Arcybiskupom i Biskupom za przybycie 

na jubileusz: 

Są z nami: 

Abp Edward Ozorowski – Metropolita Białostocki i nasz metropolita 

Abp Henryk Hoser – Ordynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej 

Abp Sebastian Francis Shaw z Lahore w Pakistanie 

Kazimierz Gurda – Biskup Siedlecki 

Jerzy Mazur – Biskup Ełcki 

Janusz Stepnowski – Biskup Łomżyński 

Henryk Tomasik – Biskup Radomski 

Bp Artur Miziński – Sekretarz Generalny KEP wraz ze współpracownikami, wśród których 

jest Rzecznik Episkopatu Polski ks. Paweł Rytel-Andrianik, pochodzący z naszej diecezji  

Gościem szczególnym jest Antoni Dziemianko – Biskup Piński 

Witam gorąco i wyrażam wdzięczność za to, że są z nami Biskupi pomocniczy: 

Bp Tadeusz Bronakowski z Łomży 

Bp Romuald Kamiński z Ełku  

Bp Piotr Sawczuk z Siedlec 

Cieszę się i wyrażam wdzięczność za to, że modlą się z nami biskupi Seniorzy: 

Bp Antoni Pacyfik Dydycz mój czcigodny poprzednik 

Bp Józef Wysocki – z Elbląga, pochodzący z naszej diecezji 



Witam bardzo serdecznie duchowieństwo Kościoła prawosławnego: Ks. Protojereja dr. 

Doroteusza Sawickiego, Referenta ds. Ekumenicznych Warszawskiej Metropolii 

Prawosławnej, Delegata J. Em. Wielce Błogosławionego Arcybiskupa Sawy, Prawosławnego 

Metropolity Warszawskiego i całej Polski; Księdza Mitrata Andrzeja Jakimiuka, dziekana 

siemiatyckiego i Księdza Mitrata Eugeniusza Zabrockiego, proboszcza parafii w Drohiczynie, 

pozostałych duchownych i wiernych.  

Witam gorąco Prześwietne Kapituły, kapłanów, osoby życia konsekrowanego, katechetów i 

katechetki, 

- Parlamentarzystów: posłów i senatorów; przedstawicieli władz państwowych i 

samorządowych wszystkich szczebli: wojewódzkich, powiatowych i gminnych ze starostą 

siemiatyckim i burmistrzem Drohiczyna, miejscowymi włodarzami; przedstawicieli służb 

mundurowych: wojska polskiego, policji, straży granicznej, służb celnych, służby więziennej, 

leśników oraz kombatantów; 

- Witam druhów strażaków: z państwowych i ochotniczych straży pożarnych; zuchów,  

harcerki, harcerzy, bractwa i rycerstwo; 

- Dziękuję za przybycie pocztom sztandarowym i zespołom ludowym, uczestnikom 

motocyklowego i samochodowego rajdu papieskiego; 

- Pozdrawiam i witam przedstawicieli służby zdrowia, oświaty, ludzi nauki, twórców kultury, 

sztuki, przedsiębiorców, rzemieślników, rolników, miłośników i hodowców koni; 

- Wyrażam wdzięczność grupom animującym naszą uroczystość: laureatom Konkursu 

„Śpiewajmy Panu”, drohiczyńskim warsztatom muzyki liturgicznej, zespołom recytatorskim i 

chórowi międzyparafialnemu; 

- Witam gorąco przedstawicieli organizacji, ruchów, wspólnot i stowarzyszeń katolickich, 

dzieci i młodzież, która przygotowuje się do ŚDM; 



- Z wdzięcznością pozdrawiam wszystkich pracowników środków społecznej komunikacji 

oraz słuchaczy radia i telewidzów, szczególnie chorych, cierpiących i samotnych; 

- Przekazuję serdeczne pozdrowienia i polecam naszym modlitwom wszystkich kapłanów, 

misjonarzy i misjonarki oraz wiernych pochodzących z Diecezji Drohiczyńskiej, a aktualnie 

przebywających poza diecezją zarówno w kraju jak i za granicą;   

- Pragnę też bardzo gorąco powitać i jednocześnie podziękować dobrodziejom, sponsorom i 

wolontariuszom za wszelką pomoc. Bóg zapłać! 

- Zwracam się z pozdrowieniem i wdzięcznością do wszystkich Uczestników uroczystości  i 

zapraszam do wspólnej modlitwy za wstawiennictwem św. Jana Pawła II i świętych 

patronów, których relikwie towarzyszą naszej uroczystości, aby Bóg Miłosierny nam 

błogosławił.    

               † Tadeusz Pikus 

       Biskup Drohiczyński 

 

 



 

 


