
Sprawozdanie z działalności UAK Diecezji Drohiczyńskiej w roku 2019. 

 

          Unia Apostolska Kleru w Diecezji Drohiczyńskiej na dzień dzisiejszy liczy 

15 członków. W minionym roku odbyły się cztery spotkania zwane 

„Wieczernikami”: 9 lutego w Drohiczynie, 4 maja w Drohiczynie, 28 czerwca 

w Miłkowicach Maćkach i 16 września w Drohiczynie, które miały charakter 

modlitewno-formacyjny. 

           Spotkania te organizował i przewodniczył im Dyrektor diecezjalny UAK 

Diecezji Drohiczyńskiej ks. kan. Grzegorz Terpiłowski. Każdy „Wieczernik” 

rozpoczynał się od adoracji Najświętszego Sakramentu i wspólnej modlitwy 

animowanej przez kapłana wyznaczonego do jej przeprowadzenia. Druga część 

spotkania miała charakter formacyjny, w czasie której podejmowany był 

określony temat przedstawiany przez któregoś z księży unionistów lub 

zaproszonego prelegenta. Ostatnią, trzecia część naszych spotkań, miała miejsce 

przy wspólnym stole, gdzie zgromadzeni kapłani w czasie poczęstunku, mieli 

okazję do wymiany własnych doświadczeń i spostrzeżeń, dotyczących 

różnorakich kwestii duchowych i pastoralnych. 

          Wyjątkowy charakter miało spotkanie 28 czerwca w parafii św. Rocha w 

Miłkowicach Maćkach, na które zaprosił proboszcz tejże parafii ks. kan. Grzegorz 

Terpiłowski. Było ono połączone z zakończeniem czterdziestogodzinnego 

nabożeństwa eucharystycznego w uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. 

Ponadto stało się ono doskonałą okazją do przybliżenia idei wspólnoty 

kapłańskiej (UAK), licznie zgromadzonym w tym dniu w świątyni miejscowym 

parafianom. Ks. Marcin Szymanik w homilii przedstawił historię kultu 

Najświętszego Serca Pana Jezusa i powiedział, że „jeśli nie pozna się naprawdę 

Jezusa, to nie znajdzie się czasu, ani na modlitwę osobistą, ani na adorację 

Najświętszego Sakramentu”. Ta prawda dotyczy zarówno duchownych jak 

i świeckich. 



W pierwszych dwóch „Wieczernikach” uczestniczył biskup drohiczyński – 

ks. bp prof. dr hab. Tadeusz Pikus. W lipcu tego roku w naszej diecezji nastąpiła 

zmiana biskupa. Odchodzącego na emeryturę ks. bpa Tadeusza Pikusa zastąpił 

dotychczasowy biskup pomocniczy Diecezji Siedleckiej – ks. bp dr Piotr 

Sawczuk. Nowemu biskupowi drohiczyńskiemu, przy okazji jednego ze spotkań 

przedstawiłem podejmowane dotychczas działania w ramach UAK.  Po 

zapoznaniu się z przedstawioną informacją ks. bp Piotr wyraził aprobatę i 

potrzebę propagowania tej formy wspólnoty kapłańskiej wśród księży i kleryków 

Wyższego Seminarium Duchownego w Drohiczynie.  

Nadmienić również należy, iż księża unioniści nabywają „Notitiae” oraz 

wnoszą składkę roczną na rzecz działalności Unii. 
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