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Drodzy Bracia i Siostry! 

Nasze tegoroczne pielgrzymowanie odbywa się w Roku Jubileuszu 200-lecia 
istnienia naszej Diecezji i setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez naszą Ojczyznę. 
Przed kilkoma tygodniami przeżyliśmy główne uroczystości jubileuszowe naszej Diecezji. 7 
i 9 czerwca, w Janowie Podlaskim i w Siedlcach, wraz z księżmi biskupami uczestniczącymi 
w Konferencji Episkopatu Polski, a 10 czerwca w naszych parafiach, dziękowaliśmy Panu 
Bogu za wszelkie dobro, jakie otrzymała cała wspólnota diecezjalna: biskupi, księża, osoby 
życia konsekrowanego i wierni świeccy w ciągu tych dwustu lat. Niech nasza piesza 
pielgrzymka na Jasną Górę będzie również okazją, by ponowić to podziękowanie – przez 
wstawiennictwo Maryi, naszej  

 

Matki – na pielgrzymim szlaku. 

Nie zabraknie też w naszych rozważaniach pielgrzymkowych nawiązania do setnej 
rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Niepodległość, wolność jest wielkim 
darem, o który walczyli nasi praojcowie od początku formowania się naszej państwowości. 
Mówią nam o tym dzieje naszego państwa. Polska niepodległość ma już tysiącletnią 
tradycję. Sens odzyskanej w 1918 roku niepodległości zrozumiemy tylko wówczas, gdy nie 
stracimy z oczu tego ogromnego dziedzictwa, które Rzeczpospolita tworzyła i chroniła 
przez poprzednie wieki. Bez tej ciągłości nie zrozumiemy także dramatu, jakim stała się 
próba jego zniszczenia przez rozbiory. Dramatu, którego kolejne akty nosiły tytuły: 
Konfederacja Barska, Powstanie Kościuszkowskie, Powstanie Wielkopolskie, Powstanie 
Listopadowe, Powstanie Styczniowe i szczęśliwe zakończenie, jakim stało się odzyskanie 
niepodległości w 1918 roku. Bohaterami tych kolejnych aktów dramatu byli polscy patrioci. 
Wiele jest imion, które zasługuje na wdzięczną pamięć. Wielu bohaterów, spośród 
duchownych i świeckich, związanych jest z naszą diecezją. Wszystkich łączyło jedno: miłość 
do utraconej Ojczyzny, do utraconej wolności i nieustraszona chęć walki o jej odzyskanie. W 
czasie pielgrzymki będziemy o nich pamiętać, modląc się jednocześnie za Polskę – prosząc o 
jej duchowy 

i materialny rozwój, o to by pozostała wierna Bogu i Ewangelii, by pozostała wierna 
Kościołowi, który zawsze, a szczególnie w trudnych i ciemnych okresach dziejów naszej 
historii, pozostawał niewzruszonym i pewnym bastionem miłości Ojczyzny. 

 

Drodzy Bracia i Siostry! 

Chciałbym jeszcze raz powrócić do Roku Jubileuszowego 200-lecia naszej Diecezji i 
wspomnieć o dwóch sprawach: o rozpoczynających się ewangelizacyjnych misjach 
parafialnych i o diecezjalnej jubileuszowej pielgrzymce do Krakowa. Pragnę polecić 
Waszym modlitwom rozpoczynające się – już na przełomie sierpnia i września w 
dekanatach janowskim i terespolskim – misje parafialne. Są one bardzo ważnym 



wydarzeniem dla poszczególnych parafii i dla całej diecezji. Misje to czas głębokiej refleksji 
dla wspólnoty parafialnej i dla każdego z parafian nad stanem wiary i miłości do Pana Boga 
oraz nad przynależnością do wspólnoty Kościoła diecezjalnego i parafialnego. Niech Wasza 
modlitwa w czasie pielgrzymiej drogi w intencji ewangelizacyjnych misji parafialnych 
otworzy serca wszystkich na działanie Bożego słowa i Bożej łaski, niech pomoże w 
zwróceniu – mocniej niż dotychczas – serc wszystkich osób ku Panu Bogu. Polecam również 
Waszej modlitwie diecezjalną pielgrzymkę do Krakowa, która odbędzie się 15 września br. 
Większa część parafii przed utworzeniem diecezji podlaskiej, a dzisiaj siedleckiej, należała 
do diecezji krakowskiej. Do Krakowa, do kościoła Świętego Krzyża, udawali się unici, by 
przyjmować sakramenty święte. W tym roku mija również 40 lat od wyboru kard. Karola 
Wojtyły na Biskupa Rzymu i 19 lat od jego pielgrzymki do naszej diecezji, do Siedlec. Te 
wszystkie okoliczności stają się motywem pielgrzymowania do tego królewskiego miasta. 
Pomyślcie zatem o udziale w tej pielgrzymce, w czasie której nawiedzimy sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach i sanktuarium św. Jana Pawła II na Białych Polach 
oraz podziękujemy za niestrudzonego pielgrzyma, jakim był św. Jan Paweł II. 

 

Waszym szczególnym modlitwom polecam sprawę powołań do kapłaństwa i życia 
konsekrowanego. W czerwcu, w siedleckiej katedrze, sakrament kapłaństwa przyjęło tylko 
czterech diakonów. Diecezja ma większe potrzeby. Proście Maryję, Matkę powołanych, aby 
wypraszała dla naszego Kościoła diecezjalnego nowe powołania do służby Chrystusowi i 
Jego wiernym. Odpowiadając zaś na apel Ojca Świętego Franciszka polecajmy Bogu Synod 
poświęcony młodzieży, który odbędzie się w październiku br. w Rzymie pod hasłem: 
„Młodzież, wiara i rozeznanie powołania” oraz styczniowe Światowe Dni Młodzieży w 
Panamie. 

Księdza Kierownika Pielgrzymki, wszystkich kapłanów, a szczególnie ojców 
duchownych i księży przewodników poszczególnych grup, osoby życia konsekrowanego, 
zaangażowanych w służby pielgrzymkowe oraz wszystkich uczestników Pieszej 
Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę polecam opiece naszej Matki i Królowej i z serca 
błogosławię: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
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