„Chodźcie prosto drogą rozsądku”
(XX Niedziela Zwykła Rok B)
(Czyt. Prz 9,1-6; Ps 34; Ef 5,15-20; J 6,51-58)

Drodzy Bracia w kapłaństwie,
Wielebne Siostry i Bracia zakonni,
Umiłowani Diecezjanie,
W Bożej szkole Mądrości
Wsłuchiwaliśmy się przed chwilą w słowa z Księgi Przysłów. Były to słowa o
mądrości, która pomaga nam odrzucić naiwność, by móc chodzić drogą rozsądku. Kiedy
rozważamy te słowa, trwa jeszcze czas urlopów i wakacyjnego odpoczynku. Niebawem
rozpocznie się nowy rok szkolny, a następnie akademicki. Przed niektórymi staną nowe
wyzwania w postaci zmiany szkoły czy rozpoczęcia studiów. Modne są dzisiaj różne kursy i
szkolenia podnoszące kwalifikacje zawodowe. Coraz bardziej popularne stają się też
uniwersytety trzeciego wieku. W dobie Internetu wiedza jest coraz bardziej dostępna. Mamy
jednak świadomość, że samo wykształcenie, zdobywana wiedza, certyfikaty i dyplomy nie
zawsze są wyznacznikiem tej wartości, jaką jest Mądrość. Zdobywamy ją przecież przez całe
życie, a jak wskazują nam dzisiejsze czytania, jest ona przede wszystkim darem Bożym.
Wśród siedmiu darów Ducha Świętego figuruje na pierwszym miejscu. Mądrość ma ogromny
wpływ na nasze życie i postępowanie. Paweł apostoł upomina Efezjan tymi słowami:
„Baczcie pilnie, jak postępujecie: nie jak niemądrzy, ale jak mądrzy (…) usiłujcie zrozumieć,
co jest wolą Pana”

(Ef 5, 15-17). Bowiem, to sam Bóg jest Mądrością, która pragnie

rozlewać się w naszych sercach i umysłach i w ten sposób prowadzić nas ziemską drogą
doskonałości i świętości ku wieczności.

Pokarm z nieba
Jeden z teologów napisał, że stajemy się tym, co jemy. Nie tylko w sensie materii,
która – spożyta – staje się tworzywem naszego ciała, ale też oddziałuje na życie duchowe.

Chleb i wino są przecież owocami ziemi i pracy rąk ludzkich, a Jezus Chrystus, Syn Boży,
przemienia na pokarm życia wiecznego. Pokarm ten mogą spożywać ci, którzy stali się
dziećmi Bożymi w sakramencie chrztu świętego i są w stanie łaski uświęcającej. Zbawiciel
nie wyjaśniał, na czym ma polegać przemiana chleba w Jego ciało, a wina w krew. Słysząc
prawdę niepojętą, Żydzi byli zgorszeni i sprzeczali się między sobą, mówiąc: „Jak On może
nam dać swoje ciało do jedzenia?” Jezus zaś mówił: „Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam:
Jeżeli nie będziecie jedli Ciała Syna Człowieczego ani pili Krwi Jego, nie będziecie mieli
życia w sobie. Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go
wskrzeszę w dniu ostatecznym”. I doda: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we
Mnie, a Ja w nim”. Apostołowie, którzy słuchali tej mowy Chrystusa – jak napisał św. Jan –
też jej nie pojmowali i kiedy wszyscy odeszli od Chrystusa, Ten ich zapytał: „Czyż i wy
chcecie odejść?” Wtedy Szymon Piotr z wiarą odpowiedział: „Panie, do kogóż pójdziemy? Ty
masz słowa życia wiecznego. A myśmy uwierzyli i poznali, że Ty jesteś Świętym Boga” (J
6,67-69).
Mądry Błogosławiony z Korzeniówki
Bliską nam osobą, która skorzystała z zaproszenia Mądrości i zakosztowała już tu, na
ziemi, jej darów, był pochodzący z naszej diecezji bł. Ignacy Kłopotowski. Urodził się 19
lipca 1866 r. w Korzeniówce Małej koło Siemiatycz. Trzy dni później został ochrzczony w
obecnej katedrze drohiczyńskiej. Dzieciństwo spędził w Putkowicach Nagórnych, należących
dziś do parafii Miłkowice Maćki. Był jedynym synem Jana i Izabeli z domu Dobrowolskiej.
Jego bliskim krewnym był wieloletni proboszcz węgrowski, ks. Kazimierz Czarkowski.
Ignacy kształcił się w Siedlcach, Lublinie oraz w Petersburgu. W szkole w Siedlcach
zaprzyjaźnił się ze Sługą Bożym Adolfem Szelążkiem, pochodzącym z Węgrowa. Święcenia
kapłańskie otrzymał 5 lipca 1891 r., w katedrze lubelskiej, z rąk

bp. Franciszka

Jaczewskiego, pochodzącego z parafii Korytnica. Jako kapłan bł. Ignacy przez 17 lat
pracował w Lublinie. Ceniący go bp Jaczewski podjął starania, aby ks. Kłopotowski został
jego biskupem pomocniczym, ale nie dopuściły do tego władze carskie. W 1908 r.
błogosławiony przeniósł się do Warszawy, gdzie w 1919 r. został proboszczem w kościele
św. Floriana na Pradze. Obecnie jest to katedra warszawsko-praska. Przez całe życie
kapłańskie ks. Ignacy odznaczał się wrażliwością na biedę ludzką i organizował dzieła
charytatywne. Doceniając znaczenie słowa pisanego w ewangelizacji, założył drukarnię i
wydawał czasopisma oraz książki religijne. Z prelekcjami odwiedzał m.in. Liw i Korytnicę.
W celu rozwoju swych dzieł powołał w 1920 r. nowy żeński zakon – Zgromadzenie Sióstr

Matki Bożej Loretańskiej, czyli siostry loretanki. W tej nazwie przejawiała się jego
pobożność maryjna. Był przyjacielem bł. Jerzego Matulewicza i wspierał w działalności
ewangelizacyjnej bł. Honorata Koźmińskiego. Ksiądz Ignacy Kłopotowski zakończył
pracowite życie ziemskie 7 września 1931 r., ale nadal działa. Sercem wciąż żywej jego
duchowości jest, założony przez niego w 1928 r., klasztor w Loretto koło Łochowa. Tam
spoczywa jego ciało. Nazywany jest on Chlubą Podlasia i Ozdobą Mazowsza. Gdy
wspominamy dzisiaj bohaterów walczących o niepodległość naszej ojczyzny, godzi się oddać
należny hołd bł. Ignacemu, mądremu i odważnemu bojownikowi, który orężem duchowym
kształtował ludzi do odpowiedzialnej wolności w życiu indywidualnym i społecznym.
Wyruszyć na pielgrzymi szlak
Drodzy Bracia i Siostry! W tym miejscu pragnę przypomnieć, że dwa lata temu
zrodziła się w naszej diecezji inicjatywa pieszej pielgrzymki z Drohiczyna do Loretto. Za
każdym razem była ona dobrym świadectwem wiary dla mieszkańców mijanych po drodze
miejscowości oraz wyrazem wielkiej ich gościnności. Bardzo serdecznie zapraszam
wszystkich wiernych do wzięcia udziału w III Diecezjalnej Pieszej Pielgrzymce „Od
chrzcielnicy do grobu bł. Ignacego Kłopotowskiego”. Rozpocznie się ona w czwartek, 6
września, mszą św. o godz. 8:30 w katedrze w Drohiczynie. W ciągu czterech dni pątnicy
będą trwać na modlitwie oraz rozważaniu słowa Bożego. Każdy dzień zakończony będzie
Adoracją Najświętszego Sakramentu oraz Apelem Jasnogórskim. Tegoroczne hasło
pielgrzymki: „Maryja – napełniona Duchem Świętym” przywołuje postać Matki Najświętszej,
którą tak bardzo umiłował bł. Ignacy. Pątnicy dotrą do Loretto 9 września, aby wziąć udział
w uroczystościach odpustowych. Szczegółowe informacje dotyczące pielgrzymki są dostępne
w mediach diecezjalnych. Pielgrzymka ta, dzięki wstawiennictwu bł. Ignacego, może być
dotknięciem Bożej Mądrości.
Czerpać mądrość z błogosławieństwa Bożego
Człowiek mądry odkrywa prawdę, że to, kim jest, i to, co ma, zawdzięcza Stwórcy. Z
tego rodzi się postawa wdzięczności za otrzymane dary i łaski. Takim darem są plony ziemi i
trud rolnika. Chciałbym zaprosić do Sadownego, na diecezjalne dożynki. Odbędą się one 8
września, w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Centralnym punktem będzie
msza św. o godz. 11:00 na placu przy kościele parafialnym. Tradycyjnie delegacje z
poszczególnych parafii proszone są o przyniesienie wieńca dożynkowego, który jest wyrazem

wdzięczności Bogu za to, że dba zarówno o nasze życie doczesne, a przede wszystkim o
duchowe. Szczegółowy program diecezjalnych dożynek będzie przesłany w najbliższym
czasie. Zbliżający się koniec wakacji skłania mnie do wyrażenia wdzięczności tym
wszystkim, którzy podjęli się trudu organizacji i przeprowadzania różnorodnych dzieł
wakacyjnych. Z pewnością rekolekcje oazowe, kolonie Caritas, obozy KSM, pielgrzymka na
Jasną Górę, parafialne półkolonie i inne formy pracy i wypoczynku przyczyniły się do tego,
że dzieci i młodzież odpoczęły i nabrały sił fizycznych i duchowych.
Życzenia i błogosławieństwo
U progu nowego roku szkolnego i katechetycznego sercem i pamięcią modlitewną
ogarniam dzieci, młodzież, rodziców, katechetów, nauczycieli, pracowników oświaty oraz
wszystkich odpowiedzialnych za dzieło wychowania. Proszę o orędownictwo św. Stanisława
Kostkę, którego 450. rocznicę śmierci obchodzimy w tym roku, abyśmy na jego wzór mogli
zdobywać wiedzę i wzrastać w Mądrości Bożej, tak, byśmy – jak mówi Księga Mądrości –
mogli wcześnie osiągać doskonałość, a dusza nasza podobała się Bogu (por. Mdr 4,13-14).
Wszystkim Pielgrzymom, którzy będą wędrować „Od chrzcielnicy do grobu bł.
Ignacego Kłopotowskiego” w Loretto oraz tym, którzy będą ich wspomagać w drodze, a
także

Rolnikom,

Dzieciom,

Młodzieży,

Rodzicom,

Katechetom,

Nauczycielom,

Wychowawcom oraz wszystkim Diecezjanom z serca błogosławię w Imię Ojca i Syna i
Ducha Świętego.
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Zarządzenie: Niniejszy List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego należy odczytać we
wszystkich kościołach i kaplicach naszej diecezji w XX Niedzielę Zwykłą – 19 sierpnia 2018
r.
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