Drohiczyn, dnia 9 kwietnia 2020 r.

Drodzy Księża,
Drogie Osoby Konsekrowane,
Umiłowani w Panu Diecezjanie,
1. Dzisiaj mamy Wielki Czwartek. Po raz pierwszy Księża nie mogli przyjechać
na Mszę Krzyżma do drohiczyńskiej katedry, a Msze Wieczerzy Pańskiej będą
sprawować przy niemal pustych kościołach. Nie dlatego, że zabrakło im
gorliwości lub zawiodły dotychczasowe metody duszpasterskie, ale dlatego, że
panuje w świecie groźna epidemia i owładnął nami strach. Nie mam
sposobności

w

bezpośrednim

kontakcie

z

Wami,

Czcigodni

Księża,

podziękować Wam za posługę i złożyć życzeń, więc czynię to za pośrednictwem
listu. Jestem z Wami duchowo złączony i serdecznie Wam dziękuję za Wasz
kapłański trud. Obecne odsunięcie od wiernych jest - jak wszyscy wierzymy sytuacją przejściową. Pierwsza Eucharystia, na Ostatniej Wieczerzy, też była
sprawowana bez ludu, ale zapoczątkowała dążenie do ołtarzy Pańskich na
przestrzeni wieków niezliczonych ludzkich rzesz. Życzę Wam, Kochani Bracia,
szczerej miłości do Chrystusa, Najwyższego Kapłana, wiernego i radosnego
kroczenia Jego śladami i obfitych duchowych owoców Waszej posługi.
2.

Drogim

Siostrom

z

różnych

Zgromadzeń

i

wszystkim

Osobom

Konsekrowanym składam gorące podziękowanie za modlitwę i wszelkie
przejawy zatroskania o innych ludzi. Niektóre z Was pełnią posługę w
zakładach opiekuńczych, inne szyją maseczki, jeszcze inne zanoszą głodnym
posiłki. Człowiek potrzebuje pomocy nie tylko w sprawach materialnych, ale i
duchowych. Potrzebuje pewności, że ktoś o nim pamięta, ktoś go poleca Bożej
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opiece, ktoś mu wyprasza potrzebne łaski. Wiem, że nie wszystkie Siostry mają
na co dzień dostęp do Mszy świętej i że jest to dla nich trudne doświadczenie.
Proszę Was, wytrwajcie w postawie ufności i trzymajcie modlitewny parasol
bezpieczeństwa nad naszą Diecezją i naszą Ojczyzną.
3. Z wielkim uznaniem i wdzięcznością zwracam się do pracowników Służby
Zdrowia, do lekarzy, pielęgniarek, ekip pogotowia ratunkowego, laborantów i
pracowników

wszelkich

rodzajów

służb

medycznych

i

sanitarnych.

Towarzyszymy Wam duchowo w Waszych wielkich trudach i zrozumiałych
obawach o siebie i bliskich. Modlimy się, aby Chrystus, Najlepszy Lekarz
ludzkiej duszy miał w miłosiernej opiece także ciało, by z hojnością
obdarowywał Was mocą i bronił przed niebezpieczeństwem. Duchowym
wsparciem obejmujemy również liczną rzeszę wolontariuszy, policjantów i
żołnierzy, którzy toczą walkę na przedpolach i w trosce o nasze bezpieczeństwo
strzegą przestrzegania wprowadzonych przepisów.
4. Z miłością i współczuciem przesyłam słowa pociechy i zapewnienia o
modlitwie Osobom Chorym. W momencie, gdy piszę ten list, nie zmniejsza się
ich liczba, a niestety ciągle jeszcze rośnie. Zapewne różnie przedstawia się
Wasze obecne samopoczucie, różnie przebiega choroba. Ci, którzy są w
szpitalach cierpią dodatkowo z powodu odizolowania od bliskich. W Wielkim
Poście Chrystus dał Wam udział w swoim cierpieniu. Pokładajcie w Nim
nadzieję, bo z Nim wszystko zmierza do zwycięstwa. Osoby przechodzące
kwarantannę proszę o cierpliwość, wytrwałość i odpowiedzialność. Oby
zakończyła się ona uspokajającym stwierdzeniem, że nie ma już żadnych
oznak infekcji.
5. Na koniec zwracam się do Wszystkich mieszkańców Diecezji Drohiczyńskiej.
Nie przypuszczaliśmy, że może nas spotkać coś podobnego. Musimy przetrwać
tę próbę. Rozumiem niepokoje wielu z Was o zdrowie, o pracę, o przyszłość.
Niech nie zbraknie Wam ufności pokładanej w Bogu. Choć nie byliście w tym
roku na rekolekcjach, to jednak ostatnie tygodnie zmuszały Was i do modlitwy
i do przemyśleń i do głębszych rozmów w rodzinnym gronie. Proście Pana o
pokój serca i łaskę dojrzałego przyjęcia trudnego doświadczenia, o pomoc i
ratunek,

o

oddalenie

epidemii.

Przeżywajcie
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wszystko

w

postawie

chrześcijańskiej. Miejcie serce dla Waszych Dzieci, których macie przy sobie
już tyle dni. Zaopiekujcie się Waszymi starszymi Rodzicami, czy Dziadkami.
Módlmy się wspólnie Kochani o to, by czas Świąt Wielkanocnych był
momentem przełomu, byśmy obchodząc Paschę Chrystusa zaznali też pomocy
w sprawach zdrowotnych. Życzę Wam radości i nadziei, bo Chrystus
Zmartwychwstał i jest z nami! Alleluja!
Na przeżywanie Świąt Zmartwychwstania Pańskiego 2020 roku udzielam Wam
pasterskiego błogosławieństwa.
+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński
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