I mówił im wiele w przypowieściach… (Mt 13, 3)
List Pasterski na Dzień Środków Społecznego Przekazu
XXV Niedziela Zwykła (A), 20 września 2020 r.
(Iz 55, 6-9; Flp 1, 20c-24.27a; Ew Mt 20, 1-16a)
Czcigodni Kapłani,
Drogie Osoby Konsekrowane,
Umiłowani w Panu Diecezjalnie!
1. Staje dziś przed nami Jezus, jako Nauczyciel przemawiający do nas w przypowieściach.
Wiemy doskonale, że była to, można by rzec, ulubiona forma nauczania naszego Mistrza. Jak
wskazuje Ewangelista Mateusz: To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez
przypowieści nic im nie mówił (Mt 13, 34). Za pomocą obrazów, historii zaczerpniętych z życia
codziennego, Jezus przybliża słuchaczom prawdy nadprzyrodzone, dotyczące wiary,
zbawienia, królestwa niebieskiego. Łatwo nam się utożsamić z bohaterami Jezusowych
przypowieści.
Tak też jest i z dzisiejszą przypowieścią o gospodarzu, który najmuje robotników do
swojej winnicy w różnych porach dnia. Już pierwsze zdania potwierdzają, że przypowieść
dotyczy zaproszenia do królestwa Bożego, które skierowane jest do wszystkich ludzi, ale na
różnych etapach życia ono do nich dociera. Bez problemu w osobie gospodarza odnajdujemy
Boga, w robotnikach zaś samych siebie. Rzeczywiście najmowani jesteśmy przez Boga do
pracy w Jego winnicy, a spodziewaną nagrodą za podjęty trud jest życie wieczne.
Przedstawiona w przypowieści reakcja oburzenia wobec miłości miłosiernej Boga chyba też
nie jest nam obca. Czasem chcielibyśmy upomnieć Boga, działając według naszych ludzkich
kryteriów i osądów. Stwierdzenie, że każdy człowiek bez wyjątku, nawet ten najgorszy,
najbardziej zagubiony, popełniający wiele zła, jest umiłowanym dzieckiem Boga, spotkać się
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może z naszym wewnętrznym protestem. Zwykle obstajemy za zamknięciem drzwi zbawienia
przed osobami, które - według nas - żyją z dala od Boga, wiary i Kościoła. Trudno nawet
dopuścić nam myśl, że mogą się one zmienić, nawrócić i mieć udział w królestwie Bożym.
Nie wolno jednak Bogu przypisywać swojego myślenia i swoich ocen. Wyraźnie przestrzega
przed tym Bóg, który w dzisiejszym I czytaniu, z księgi proroka Izajasza, mówi: …myśli moje
nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – mówi Pan. Bo jak niebiosa górują
nad ziemią, tak drogi moje – nad waszymi drogami i myśli moje – nad myślami waszymi. Na
wezwania proroka - szukajcie Pana…, wzywajcie Go…, niechaj bezbożny porzuci swą drogę i
człowiek nieprawy swoje knowania - może odpowiedzieć każdy, nawet ten najbardziej
zagubiony. Każdy też może mieć nadzieję, że Bóg się nad nim zmiłuje, gdyż hojny jest w
przebaczaniu.
Trzeba, aby to nasze oburzenie przerodziło się w dzieloną z Bogiem radość z każdego
nawróconego człowieka. Powie nam o tym Jezus, podsumowując inną przypowieść: większa
będzie radość z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z dziewięćdziesięciu dziewięciu
sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia (Łk 15, 7).
2. Przypowieść Jezusa z dzisiejszej liturgii słowa jest jedną z wielu. Chętnie się nimi karmimy
i je rozważamy. O roli i znaczeniu dobrych historii przypomina papież Franciszek w
tegorocznym orędziu na Dzień Środków Społecznego Przekazu. Dzień ten w Kościele
powszechnym obchodzony jest we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona mass
mediów, które przypada 24 stycznia. Kościół w Polsce poświęca zaś tej tematyce trzecią
niedzielę września. W orędziu Ojciec Święty przypomniał, że aby się nie zagubić, powinniśmy
oddychać prawdą dobrych historii, takich, które budują, a nie niszczą; historii, które pomagają
odnaleźć korzenie i siłę, aby iść razem naprzód. Bardzo cenne są dobre historie. W zamieszaniu
otaczających nas głosów i przesłań, potrzebujemy - pisze papież - ludzkiej narracji, która
opowie nam o nas oraz o pięknie w nas mieszkającym; narracji, która potrafi oglądać świat i
wydarzenia z czułością; opowiadającej o naszym istnieniu, jako o żywej tkance ukazującej splot
powiązań, poprzez które jesteśmy złączeni jedni z drugimi.
Papież Franciszek zwraca jednak uwagę, że nie wszystkie historie są dobre. Nie brak i
takich, które w pewien sposób nas narkotyzują, przekonują, że aby być szczęśliwymi ciągle
potrzebujemy mieć, posiadać i konsumować. Często zamiast budujących opowiadań, które są
spoiwem więzi społecznych i kulturowych, powstają historie destrukcyjne i prowokacyjne, które
niszczą i rwą delikatne nici współistnienia. Zestawiają one razem niesprawdzone informacje,
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powtarzając wypowiedzi banalne i fałszywie przekonujące, uderzając hasłami nienawiści. Nie
tworzy się wtedy ludzkiej historii, ale odziera się człowieka z jego godności.
Papież wskazuje, że Pismo święte, jest „Historią historii”, mówiącą o miłości między
Bogiem a ludzkością. W jej centrum znajduje się Jezus: Jego życie jest spełnieniem planu
miłości Boga do człowieka i równocześnie historii miłości człowieka do Boga. Człowiek będzie
w ten sposób wezwany, z pokolenia na pokolenie, do opowiedzenia i zachowania w pamięci
najważniejszych wydarzeń tej Historii historii, tych narracji, zdolnych do przekazania sensu
tego, co się wydarzyło.
3. Misja opowiadania „dobrych historii”, które budują, przyczyniają się do wewnętrznego
ubogacenia człowieka, zbliżają do Boga i bliźnich, stoi przed Centrum Informacji Diecezji
Drohiczyńskiej. Zostało ono powołane do istnienia cztery lata temu i odtąd dostępnymi
środkami przekazuje historie związane z Diecezją Drohiczyńską. Główne kierunki działań
Centrum,

to

prowadzenie

diecezjalnej

strony

internetowej,

profili

w

mediach

społecznościowych, takich jak Facebook, Twitter, Instagram czy YouTube, cotygodniowa
audycja „Z Bogiem nad Bugiem” w Polskim Radiu Białystok, coniedzielny komentarz do
Ewangelii przygotowywany przez kapłanów naszej diecezji, redakcja „Niedzieli Podlaskiej”,
medialna pomoc księżom i parafiom, kontakt z lokalnymi, również świeckimi mediami i
organizowanie kursów dla fotografów oraz filmowców.
Zakup odpowiedniego sprzętu dał możliwość prowadzenia internetowych transmisji z
różnych uroczystości na żywo. W dobie epidemii koronawirusa okazało się to niezwykle
przydatne. W ten sposób mogliśmy duchowo przeżywać chociażby Triduum Paschalne
transmitowane z drohiczyńskiej katedry, czy nabożeństwa i Apele Jasnogórskie z różnych
kościołów naszej diecezji, które stanowiły ważną część duchowego pielgrzymowania w ramach
30. Pielgrzymki Drohiczyńskiej na Jasną Górę.
Podejmowane przedsięwzięcia mogą być realizowane dzięki duchowemu i
materialnemu wsparciu wszystkich diecezjan. Dzisiaj pragnę powiedzieć „Bóg zapłać”
wszystkim dobrodziejom za wkład w budowanie Centrum Informacji. Stara się ono nadal
rozwijać, poszukiwać nowych form przekazywania tej najważniejszej informacji o miłości
Pana Boga i Jego zbawczym orędziu. Z pewnością posłuży temu udoskonalenie i doposażenie
studia nagrań, konserwacja sprzętu, czy specjalistyczne szkolenia pracowników. Ofiary
składane

dzisiaj

do

puszek,

przeznaczone

na

Centrum

Informacji

Diecezji

Drohiczyńskiej, pomogą w realizacji tych zadań i przyczynią się do skutecznego i
atrakcyjnego opowiadania „dobrych historii” z naszej diecezji.
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4. W sposób szczególny w dniu dzisiejszym otoczmy modlitwą wszystkich pracowników
środków społecznego przekazu: dziennikarzy, redaktorów, filmowców, pracowników
technicznych, internautów, którzy podejmują niełatwą pracę szybkiego przekazywania
ważnych informacji. Ich praca jest bardzo ważna i odpowiedzialna. Wpływa na sposób
myślenia i działania wielu ludzi. Nie bez powodu media są nazywane czwarta władzą. Potrzeba
zatem dużego poczucia odpowiedzialności, aby wykonywane zadania umacniały, rozwijały i
odpowiednio formowały odbiorców, przyczyniając się do ich rozwoju, a nie destrukcji.
Kluczowe jest tu pojmowanie zadań medialnych w duchu służby prawdzie.
Wszystkim drogim diecezjanom, pracownikom i odbiorcom środków społecznej
komunikacji udzielam z serca pasterskiego błogosławieństwa.

+ Piotr Sawczuk
Biskup Drohiczyński

KURIA DIECEZJALNA

Drohiczyn, 15.09.2020 r.
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17-312 DROHICZYN
ZARZĄDZENIE: Niniejszy List pasterski Biskupa Drohiczyńskiego na XXV Niedzielę Zwykłą
(A) należy odczytać w niedzielę, 20 września 2020 r., we wszystkich kościołach i kaplicach
Diecezji Drohiczyńskiej.
Ks. prał. Zbigniew Rostkowski
Wikariusz Generalny
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