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1. Lekkomyślność bogacza i udręka żebraka 

 Słowo Boże skierowane do nas dzisiaj jest bardzo poruszające. Jest ono ostrym 

napomnieniem lekkomyślności ludzi, a w szczególności ludzi bogatych. Żyją oni 

beztrosko, w luksusie, są zajęci tylko własnym życiem i nie dostrzegają tych, którzy 

cierpią nędzę. Już prorocy Starego Testamentu wróżą bogaczom ogarniętym 

lekkomyślnością marny żywot po śmierci. O lekkomyślności bogacza usłyszeliśmy w 

przypowieści na temat Łazarza i bogacza. „Żył pewien człowiek bogaty – mówi 

Chrystus – który ubierał się w purpurę i bisior, i dzień w dzień ucztował wystawnie. 

U bramy jego pałacu leżał żebrak pokryty wrzodami, imieniem Łazarz. Pragnął on 

nasycić się odpadkami ze stołu bogacza. A także psy przychodziły i lizały jego 

wrzody”. Przyjrzyjmy się dobrze temu wydarzeniu. Co widzimy? Mimo tego, że 

obaj żyli tuż obok siebie, że przeżyli obok siebie całe życie, to między nimi zionęła 

przepaść, która pozostała do końca. Stało się tak dlatego, że w rzeczywistości ani 

bliskość przestrzenna, ani długość przebywania obok siebie nie zbliża człowieka do 

człowieka, ale tylko miłość i to miłość miłosierna. A tej tutaj zabrakło. 

 

2. Prawdziwy żebrak 

 Patrząc na siebie nieraz dostrzegamy, że oddalamy się od najbliższych nam 

osób i powoli rośnie między nami przepaść. Dotyczy to małżonków, rodzin, 

sąsiadów, współpracowników, przyjaciół… Niekiedy duma lub wręcz pycha nie 

pozwalają nam uznać, że każdy z nas jest żebrakiem i każdy ma wady i rany, które 

jedni noszą w sercu, a  inni na ciele. Każdy z nas ma też jakiś zasób bogactwa. Jednak 

ta lekkomyślność bogacza, który zamyka serce na potrzebującego, i lekkomyślność 

żebraka, który zamyka serce na przyjęcie pomocy, tworzą i utrwalają przepaść 

między jednym i drugim. Każdy z nas, bogaty czy biedny, winien w Piśmie Świętym 

odczytać prawdę o sobie, że sam z siebie, bez Boga, jest żebrakiem na ziemi, gdyż – 

jak powiedział prorok Izajasz, „wasze winy wykopały przepaść między wami a 

waszym Bogiem” (Iz 59,2). Przepaść tę między Bogiem a nami pokonuje Jezus 



Chrystus, który, będąc bogaty, stał się ubogim dla nas, aby nas ubóstwem swoim 

wzbogacić (por. 2Kor 8,9). Przeraża nas dola bogacza, który okrutnie cierpiał po 

śmierci. Słyszymy jego wołanie: „Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i przyślij 

Łazarza, aby koniec swego palca umoczył w wodzie i ochłodził mój język, bo 

strasznie cierpię w tym płomieniu”. I odpowiedź Abrahama: „Wspomnij, synu, że za 

życia otrzymałeś swoje dobra, a Łazarz w podobny sposób – niedolę; teraz on tu 

doznaje pociechy, a ty męki cierpisz”. Chrystus zwraca nam uwagę na to, że 

przepaść dzieląca bogacza i Łazarza za życia pozostała i po śmierci. Tę przepaść w 

życiu ziemskim, oddzielającą nas od Boga i od ludzi, wypełnia Jezus miłosierny. On 

jest pomostem łączącym i drogą prowadzącą do jedności. Jezus Chrystus spełnia tę 

misję jednania w Kościele przy pomocy apostołów i wszystkich swoich uczniów, 

nakazując, by szli i głosili tę prawdę całemu światu i wszelkiemu stworzeniu (por. 

Mk,16,15). 

                            

3. „Idźcie i głoście…”   

 Ten nakaz Chrystusowy – „Idźcie i głoście” – został przyjęty przez 

Konferencję Episkopatu Polski za motto programu duszpasterskiego na rok 

2016/2017, który rozpocznie się w pierwszą niedzielę Adwentu. To Chrystusowe 

posłanie ma na celu pełniejsze uświadomienie sobie i podjęcie odpowiedzialności za 

kształtowanie w duchu wiary życia rodzinnego, społecznego i zawodowego. Każdy 

bowiem ochrzczony jest powołany przez Boga do zaangażowania się na rzecz 

głoszenia Ewangelii. Dla nas okazją do kontynuowania ogłoszonego przez papieża 

Franciszka Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia będzie Rok Świętego Brata 

Alberta, ustanowiony przez Konferencję Episkopatu Polski z okazji setnej rocznicy 

jego śmierci. W kontekście tematu roku „Idźcie i głoście” przykład św. Brata Alberta 

jest podstawą do uwiarygodnienia czynami i życiem tego, co będziemy głosić. 

Powagę czynów naszych w dziele ewangelizacyjnym jeszcze mocniej podkreślają 

słowa św. Franciszka z Asyżu, który mawiał do swoich współbraci: „Głoście zawsze 

Ewangelię, a gdyby to było potrzebne, także słowami!”. Należy bowiem stwierdzić, 

że miłosierdzie Boże staje się w sposób naturalny drogą wiodącą od serca do rąk. 

 

4. Miłosierdzie Boże otwiera nasze serca 

 Teologia podpowiada, że w naszym życiu mogą zaistnieć dwie miłości: jedna 

ludzka, doczesna, druga Boska, wieczna. Ta nasza ludzka miłość ma wiele form: 

miłość narzeczeńska, małżeńska, macierzyńska, ojcowska, dziecka do rodziców, 

miłość przyjaźni… Istnieje jednak różnica między miłością doczesną a tą wieczną. 

Ujawnia się ona wówczas, gdy miłość zostaje poddana próbie. Jeśli zostanie zraniona 

w nas miłość doczesna, to nasze serce zamyka się i wtedy możemy poczuć rosnącą 

przepaść, dzielącą nas od tego, kto zranił. I mimo woli pojawi się w nas myśl: 

„Nigdy nie wybaczę”. Jeśli natomiast serce wypełnia miłość wieczna, to po zranieniu 

nasze serce jest otwarte na tego, kto rani, by być dla niego do końca wsparciem. 



Moment nawrócenia osoby, która zadaje rany, jest momentem pojednania i 

wspólnego szczęścia. Głoszona prawda o miłosierdziu i nakłanianie, by być wobec 

innych miłosiernym, czasami budzi w nas niepokój, ponieważ chcemy być 

sprawiedliwi wobec innych, a dla siebie oczekujemy miłosierdzia. Całkowite 

poddanie się miłosierdziu Bożemu może się wydać czynem szalonym – niemożliwe, 

by w pełni zaufać Jezusowi! Pamiętajmy jednak, że dar miłosierdzia dopełnia 

wszelkie niedoskonałości naszej miłości ludzkiej, miłości doczesnej. Miłość 

miłosierna, która ma swoje jedyne źródło w Bogu, przyjęta przez nas czyni nas 

świętymi, co oznacza, że w życiu naszym uobecnia się Bóg, a widocznym znakiem 

tego na tle czasów jest nasza większa miłość do Boga i miłosierdzie dla ludzi. 

Miłosierdzie nie pozwala nam na zamknięcie naszego serca i na powstanie przepaści, 

dzielącej nas od innych... W ten sposób każdy z nas, jako chrześcijanin, staje się 

żywym obrazem i świadkiem Jezusa Chrystusa. Serce nasze staje się prawdziwą 

bramą miłosierdzia zdolną do pomnażania dobra i przezwyciężania wszelkiego zła. 

Jesteśmy wówczas zdolni bezinteresownie dzielić się pomocą i wybaczeniem z 

wielkodusznym oddaniem się innym. 

  

5. Ziarna i owoce Roku Jubileuszowego   

 Ogłoszony przez papieża Franciszka Rok Miłosierdzia w Kościele 

powszechnym jest również naszym udziałem. Nasze serca przyjmują dary 

miłosiernego Boga niczym gleba ziarna, które, gdy znajdą podatny grunt, wydadzą 

w swoim czasie owoce. Otwarte święte drzwi naszych świątyń zostaną zamknięte w 

niedzielę, 13 listopada br., na zakończenie Jubileuszowego Roku Miłosierdzia. 

Uroczystości w katedrze w Drohiczynie odbędą się o godz. 10.00, zaś w sanktuarium 

Miłosierdzia Bożego w Sokołowie Podlaskim o godz. 11.00; natomiast w kościele pod 

wezwaniem Miłosierdzia Bożego w Bielsku Podlaskim – o godz. 15.00. Będą one 

połączone z ustanowieniem tej świątyni Diecezjalnym Sanktuarium Miłosierdzia 

Bożego. Wieloletni kult miłosierdzia Bożego oraz prośby duchowieństwa i wiernych 

świeckich stanowiły podstawę podjęcia decyzji, by ta świątynia, która służyła w 

ciągu Roku Miłosierdzia za Bramę Miłosierdzia, stała się na przyszłość miejscem 

szczególnych łask. W kościele, w głównej części ołtarza znajduje się obraz Jezusa 

Miłosiernego z napisem „Jezu ufam Tobie”. Należy pamiętać, że ikona Jezusa 

Miłosiernego nie jest wizerunkiem stworzonym przez wyobraźnię artysty, lecz 

obrazem namalowanym na życzenie Chrystusa, który objawił się św. Siostrze 

Faustynie. „Wieczorem, kiedy byłam w celi – relacjonuje to wydarzenie w 

«Dzienniczku» – ujrzałam Pana Jezusa ubranego w białą szatę. Jedna ręka 

wzniesiona do błogosławieństwa, a druga dotykała szaty na piersiach. Z uchylenia 

szaty na piersiach wychodziły dwa wielkie promienie, jeden czerwony, a drugi 

blady. (…) Po chwili powiedział mi Jezus: «Wymaluj obraz według rysunku, który 

widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w 

kaplicy waszej i na całym świecie»” (Dz. 47). 



 

6. Przyjmijmy Jezusa Miłosiernego otwartym sercem pod dach naszego domu 

 W dniu ustanowienia sanktuarium w Bielsku Podlaskim delegacja z każdej 

parafii Diecezji Drohiczyńskiej otrzyma kopię obrazu Jezusa Miłosiernego. Aktowi 

wręczenia obrazu towarzyszy myśl, aby Jezus Miłosierny nawiedził każdy dom i 

każdą rodzinę w naszej diecezji. Proszę, aby Ksiądz Proboszcz parafii, mając na 

względzie dobro duszpasterskie swoich parafian, określił stosowny czas i sposób 

nawiedzenia obrazu. Powinno to być wyjątkowe i niezwykłe spotkanie osobiste z 

Jezusem Miłosiernym w towarzystwie rodziny, osób najbliższych i tych, którzy z 

konieczności od dłuższego czasu przebywają poza domem. Pozwoli ono na 

umocnienie jedności z Bogiem i bliskimi, zarówno żyjącymi jak i zmarłymi, oraz 

pomnoży dobro. Bardzo też proszę Czcigodnych Księży, Osoby Życia 

Konsekrowanego oraz Was, Kochani Parafianie naszej diecezji, o przyjęcie do swych 

domów i serc niezwykłego Gościa, który mówi: „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto 

posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze 

mną” (Ap 3,20). Pozwólmy, by sam Jezus głosił i wnosił miłosierdzie do naszych 

domów, by jednoczył zwaśnionych, a słabych umacniał. 

 Pomocą, wedle waszego uznania, może być ten załączony do obrazu 

modlitewnik. Starajcie się jednak pamiętać, że gospodarzami przyjmującymi obraz 

jesteście Wy, mieszkańcy domu, czyli rodzina, która po swojemu, tak jak umie, 

przyjmuje Gościa. Do tego modlitewnika będzie załączona księga pamiątkowa do 

ewentualnego wpisania próśb, własnych przemyśleń oraz łask doznanych podczas 

spotkania z Chrystusem. Księga ta wróci, po nawiedzeniu obrazu w domach parafii, 

do sanktuaryjnego archiwum w Bielsku Podlaskim. Życzę Wam, Bracia i Siostry, aby 

Jezus Miłosierny wniósł do waszych serc i domów przebaczenie, pojednanie, radość, 

pokój i miłość. Na owocne przeżywanie nawiedzenia obrazu Jezusa Miłosiernego 

wszystkim z serca błogosławię: w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

                      

        + Tadeusz Pikus 

        Biskup Drohiczyński 

 

KURIA DIECEZJALNA     Drohiczyn, 7 września 2016 r. 

ul. Kościelna 10       L. 794/2016 

17-312 DROHICZYN 

ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski z zakończenia Roku Miłosierdzia i nawiedzenia 

obrazu Jezusa Miłosiernego w Parafiach Diecezji Drohiczyńskiej należy odczytać we 

wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w niedzielę, 25 września 2016 r., 

zachęcając wiernych do udziału w powyższej uroczystości oraz przygotowań do 

nawiedzenia wizerunku Jezusa Miłosiernego. 

        Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

                         Wikariusz Generalny 


