
   
 

UŚWIĘĆ NAS W PRAWDZIE
1 

 
 (IX  Niedziela Zwykła Rok B,  

Czyt. Pwt 5,12-15; Ps 81; 2Kor 4,6-11; por. J 17,17ba; Mk 2,23-3,6) 

 

Drodzy Bracia w kapłaństwie, 

Wielebne Siostry i Bracia zakonni, 

Umiłowani Diecezjanie, 

1. Dzisiejsza aklamacja, wyśpiewana przed Ewangelią, nawiązuje do modlitwy Chrystusa 

zanoszonej za nas do Boga Ojca: „Uświęć ich w prawdzie. Słowo Twoje jest prawdą” (J 

17,17). Im bliżej poznajemy świętych, świętość staje się dla nas coraz bardziej realna i 

pożądana. Już Piotr apostoł napominał w tym względzie pierwszych chrześcijan, mówiąc: 

„Bądźcie jak posłuszne dzieci. Nie stosujecie się do waszych dawniejszych żądz, gdy byliście 

nieświadomi, ale w całym postępowaniu stańcie się wy również świętymi na wzór Świętego, 

który was powołał, gdyż jest napisane: Świętymi bądźcie, bo Ja jestem święty” (1P 1,14-16). 

Błędne jest myślenie, że świętym zostaje się dopiero po śmierci. Tak myślał  uczeń, który na 

pytanie katechety, kto to jest święty – odpowiedział: „Chyba nie wiem, ale wydaje mi się, że 

to ktoś martwy”. Jesteśmy zatem świadomi, że świętość nie wiąże się ze śmiercią, ale z 

naszym życiem. Wyrazem naszej świętości, czyli obecności Boga w naszym życiu, powinna 

być większa miłość, wyraźnie widoczna na tle czasów. Dzięki temu święty jest znakiem Boga 

i Jego świadkiem. 

 

2. Chrystus ukazuje nam dzisiaj, że wszystkie przykazania, święta i niedziele dane przez Boga 

mają służyć nam, ludziom, aby nas uświęcić. Nie wolno nam zatem ich ani lekceważyć, ani 

przeceniać. Mają one być pomocą w budowaniu naszej więzi z Bogiem i wzajemnej więzi 

międzyludzkiej. Świadkiem dla nas i znakiem Boga jest św. Jan Paweł II. Dziewiętnaście lat 

temu, 10 czerwca 1999 roku, przybył on do Drohiczyna jako pielgrzym pojednania. Od tamtej 

pory zachowujemy pamięć o nim i – oprócz modlitwy zanoszonej do Boga za 
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wstawiennictwem naszego świętego Rodaka – próbujemy uczyć się od niego, jak naśladować 

Jezusa Chrystusa, który jest dla nas drogą do świętości. Podczas Nabożeństwa Słowa Bożego 

w Drohiczynie Jan Paweł II przytoczył najwyższe przykazanie, które Chrystus przekazał 

swoim uczniom: „«Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja 

was umiłowałem» (J 13, 34).  Wielka moc bije z tych słów Chrystusa – mówił papież. – Gdy 

[Jezus] będzie umierał na krzyżu w straszliwej męce, w poniżeniu i opuszczeniu, wówczas 

ukaże światu całe ich znaczenie i głębię (…). Chrystus umiłował nas jako pierwszy, wraz z 

naszą grzesznością, wraz z naszą ludzką słabością. To On sprawił, że staliśmy się godni Jego 

miłości, tej miłości, która nie zna żadnych granic i nigdy się nie kończy”2.  

 

3. Bracia i Siostry, niełatwo jest nam zaakceptować człowieka i zachować do niego zaufanie,  

widząc jego złe zachowanie. Czy możliwe jest zatem zachowanie najwyższego przykazania 

Chrystusa, by wzajemnie się miłować, tak jak On nas umiłował? Święty Augustyn tak 

przełożył miłość nieprzyjaciół na praktykę chrześcijańską, pisząc: „Kochaj grzesznika nie 

jako grzesznika, ale jako człowieka. Jeśli kochasz chorego, prześladujesz chorobę, bo jeśli 

oszczędzasz chorobę, nie kochasz chorego”3. Ludzie święci, w życiu których uobecnia się 

Bóg, żyjący na tym świecie, mimo różnicy poglądów, potrafią, dzięki miłości Bożej, 

szanować się nawzajem oraz żyć w zgodzie i jedności, nie szczędząc wzajemnej krytyki. 

Dlatego interesująca jest wypowiedź Aleksandra Mienia, duchownego prawosławnego, który 

nieustannie powtarzał, że nasze podziały do Boga nie dochodzą4. Nie tylko nie dochodzą, ale 

też nie mają w Nim swojej  przyczyny. 

 

4. Ponieważ żyjemy na ziemi, gdzie historia naszego pielgrzymowania nie jest nam obojętna, 

dlatego włączamy się pamięcią i wielką modlitwą do obchodów setnej rocznicy 

niepodległości Polski. Dziękujemy Panu Bogu i Jego Opatrzności za wolność naszej 

ojczyzny. Wydarzenia te powinny sprzyjać kształtowaniu niepodległego ducha narodu i 

budowaniu społecznej jedności. Sprawa ta nie była obojętna św. Janowi Pawłowi II. Jego 

osoba wpisuje się w orszak duchowych bojowników na rzecz tych wartości. Był 

orędownikiem jednania, o czym wspomniał w swym przemówieniu: „Dobrze, że o wielkiej 

sprawie ekumenizmu mówimy właśnie w Drohiczynie, w sercu Podlasia, gdzie od wieków 

spotykają się chrześcijańskie tradycje Wschodu i Zachodu. To miasto było zawsze otwarte na 

                                                 
2 Przemówienie Jana Pawła II podczas Nabożeństwa Słowa Bożego w Drohiczynie, 10 czerwca 1999 r. 
3 Sermo. 4,20 (PL 38,43). 
4 Por. T. Pikus, Aleksander Mień, kapłan Kościoła prawosławnego – zamordowany, Warszawa 1997, s. 85. 



katolików, prawosławnych i protestantów. Jest jednak wiele momentów w historii tej ziemi, 

które bardziej niż gdziekolwiek indziej uwypuklają potrzebę dialogu w dążeniu do jedności 

chrześcijan”5.  

 

5. Ponieważ i w społeczności naszej podlaskiej ziemi, i w naszej ojczyźnie istnieją różnice 

wyznaniowe, kulturowe i narodowościowe, pojawia się pytanie, jak w tej różnorodności 

budować zgodę, jedność i wspólnotę? Papież podczas pobytu w Drohiczynie mówił do nas, że 

to „miłość otwiera na drugiego człowieka, stając się tym samym podstawą ludzkich relacji. 

Uzdalnia do przekraczania bariery własnych słabości i uprzedzeń”6. Najlepszym sposobem na 

budowanie jedności na drodze pokojowej – według św. Jana Pawła II – jest modlitwa i dialog. 

Jednak dialog „winien się odznaczać umiłowaniem prawdy, gdyż «umiłowanie prawdy jest 

najgłębszym wymiarem autentycznego dążenia do pełnej komunii między chrześcijanami 

(…). Z tym wymiarem wewnętrznym i osobowym musi się zawsze łączyć duch miłości i 

pokory. Miłości do rozmówcy i pokory wobec prawdy, którą się odkrywa i która może się 

domagać zmiany poglądów i postaw»”7. Z tego też wynika nasze dzisiejsze wielkie 

modlitewne wołanie do Boga: „Słowo Twoje, Panie, jest prawdą, uświęć nas w prawdzie” (J 

17,17).. 

 

6. Po spotkaniu ze św. Janem Pawłem II pozostały pamiątki, pęknięty krzyż w miejscu 

nabożeństwa oraz poświęcone krzyże z każdej parafii. Patrząc na nie, przywołajmy w swej 

pamięci słowa papieża: „Oto prawdziwa miłość, która się objawiła w krzyżu Chrystusa. W 

stronę tego krzyża winniśmy patrzeć wszyscy, ku niemu mamy kierować nasze pragnienia i 

wysiłki. W nim mamy największy wzór do naśladowania”8. Od tamtej wizyty papieża co roku 

w naszej diecezji przeżywamy na nowo spotkanie ze świętym Janem Pawłem II. Tak będzie i 

tym razem. Uroczystość diecezjalna odbędzie się w drugą sobotę czerwca, która w tym roku 

przypada na dziewiąty dzień miesiąca. Będzie to Diecezjalny Dzień Wspólnoty Wspólnot z 

Janem Pawłem II. Tego dnia zapraszamy do Drohiczyna ruchy, stowarzyszenia, organizacje, 

wspólnoty, samorządowców, służby mundurowe, ludzi kultury, wszystkich diecezjan oraz 

gości. O godz. 10.00 każda grupa wiernych przeżyje czas nabożeństw, zgodnie z własnym 

charyzmatem, w wyznaczonych strefach modlitwy. Będą nimi trzy kościoły, sanktuarium 

Maryjne w Ostrożanach, Podlaskie Centrum Dialogu, seminarium duchowne, szkoła i dom 

                                                 
5 Przemówienie Jana Pawła II podczas Nabożeństwa Słowa Bożego w Drohiczynie, 10 czerwca 1999 r. 
6 Tamże. 
7 Tamże; Un unum sint, n. 36. 
8 Tamże. 



kultury. O godz. 12.00 wszyscy spotykamy się na Eucharystii, przy krzyżu obok katedry. Na 

Eucharystię dojadą motocykliści Rajdu św. Jana Pawła II z Siedlec oraz grupa GodBoys z 

Bielska Podlaskiego. Po Mszy św. wszyscy udamy się na agapę do ogrodów seminaryjnych.  

 

7. Natomiast rocznicowe uroczystości parafialne, związane z pobytem św. Jana Pawła II, będą 

obchodzone w niedzielę, 10 czerwca. Bardzo proszę, aby każdy ksiądz proboszcz wraz ze 

wspólnotami oraz wszystkimi wiernymi – uwzględniając niezwykłą pamiątkę zachowaną w 

parafii w postaci krzyża pobłogosławionego przez św. papieża na błoniach drohiczyńskich – 

przygotował program obchodów rocznicowych. Uroczystościom diecezjalnym i parafialnym 

oraz zajęciom katechetycznym z dziećmi i z młodzieżą, od strony duchowej, będzie 

towarzyszyć hasło roku duszpasterskiego: „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Na dobre 

i owocne przeżywanie Diecezjalnego Dnia Wspólnoty Wspólnot ze św. Janem Pawłem II, w 

duchu modlitwy, udzielam wszystkim diecezjanom i gościom pasterskiego błogosławieństwa: 

w Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

 

                               + Tadeusz Pikus 

             Biskup Drohiczyński 

 

Kuria Diecezjalna               Drohiczyn, 14 maja  2018 r. 

Kościelna 10        L. 382/2018 

17-312 Drohiczyn 

 

Zarządzenie: Niniejszy List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego należy odczytać 

we wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w IX Niedzielę Zwykłą – 3 czerwca 

2018 r. 

        Ks. dr Zbigniew Rostkowski 

            Wikariusz Generalny 

  

 

  


