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Diecezja Drohiczyńska proklamowana została
przez Ojca Świętego Jana Pawła II 5 czerwca 1991 r. Pod-
czas liturgii mszalnej na błoniach pod Białymstokiem. Z
części Diecezji Pińskiej, znajdującej się w granicach Polski
utworzył papież Diecezję Drohiczyńska z siedzibą Biskupa
w Drohiczynie. Pierwszym biskupem drohiczyńskim mia-
nowany został ksiądz biskup Władysław Jędruszuk, przed-
tem tytularny biskup Klizmy i Administrator Apostolski
Dicezji Pińskiej. Na mocy Bulli „ Totus Tuus Poloniae Po-
puluft" 25 marca 1992 r. Diecezja Drohiczyńska została po-
szerzena o cztery dekanaty z Diecezji Siedleckiej. Obejmu-
je terytorium ok. 8 000 km kw. Na ogólną liczbę 320 tyś.
ludności, zamieszkałej na tym terenie, około 90 tyś. to pra-
wosławni, około tysiąca, dwóch, z innych wyznań. Pozo-
stałe 228 tyś. to katolicy obrządku rzymskokatolickiego.

Diecezja ma charakter wybitnie rolniczy. Największe
miasto na naszym terenie nie przekracza 30 000 mieszkań-
ców. W stolicy diecezji - Drohiczynie, rezyduje ks. bp An-
toni Dydycz, drugi po śp. Władysławie Jędruszuku ordyna-
riusz drohiczyński. W gmachu dawnego pojezuickiego ko-
legium (XVIII w.) mieści się rezydencja biskupa i Kuria
Diecezjalna oraz Diecezjalne Archiwum.

Katedrą biskupią jest kościół Trójcy Przenajświętszej
w Drohiczynie, wzniesiony przez jezuitów ponad trzysta lat
temu. W czasie wojny i okupacji sowieckiej, a od 1941 nie-
mieckiej, katedra została zdewastowana. W gmachach po-
klasztornych i w nowo dobudowanym do nich skrzydle
mieści się Wyższe Seminarium Duchowne.

Ziemie, które obecnie obejmuje Diecezja Drohiczyń-
ska, w XII w. należały do Diecezji Płockiej. Poświadcza to
„Kronika Polaków" Wincentego Kadłubka, a w XIII w.
Umowa między Konradem Mazowieckim i Braćmi Do-
brzyńskimi. Od połowy XI11 w. sięgała tu swymi wpływami
Diecezja Chełmska. U schyłku XIV w. tereny te należały do
Diecezji Włodzimierskiej, a od pierwszej ćwierci XV w. do
Diecezji Łuckiej, zwanej potem Łucko-Brzeską. Ta przyna-
leżność do Diecezji Łuckiej dotyczyła niemal całego teryto-
rium obecnej Diecezji Drohiczyńskiej i trwała aż do końca
XVIII w.

Prawobrzeżna część diecezji leżącej nad Bugiem, zna-
lazła się po trzecim rozbiorze Polski w zaborze pruskim (od
1796 do 1807 r.). Utworzona została dla tych ziem Diecezja
Wigerska(1799).

Po traktacie tylżyckim tereny prawobrzeżne Bugu włą-
czone zostały do Cesarstwa Rosyjskiego, a kościelne do Ar-
chidjecezji Mohylewskiej w Archidiakonacie Białostockim
(1807-1850). W 1850 r. faktycznie, choć formalnie już od
1848 r. ziemie te objęła Diecezja Wileńska i ten stan rzeczy
trwał aż do 1925 r., kiedy Bullą papieską „ Vix dum Polo-
niae unitas" z 28 października, utworzona została m. in.
Diecezja Pińska. Diecezja Pińska w przedwojennym kształ-

cie, mimo kordonów granicznych które je podzieliły,
przetrwała prawnie do 1991 r., w którym 5 czerwca prokla-
mował Ojciec Święty Jan Paweł II powstanie Diecezji Dro-
hiczyńskiej.

Część lewobrzeżna, podobnie jak prawobrzeżna (w sto-
sunku do Bugu) - do trzeciego rozbioru Polski, należała do
Diecezji Łucko-Brzeskiej. Pod zaborem austriackim tą czę-
ścią Łuckiej Diecezji zarządzał biskup Naruszewicz, a po
jego śmierci (1796) administrator, kanonik katedralny To-
masz Haliburton. Od 23 września 1805 r. tereny tamte zo-
stały wcielone do Diecezji Lubelskiej, nowo erygowanej,
Bullą Piusa VII „Quemadmodum Romanorum Pontifl-
cium", która znosiła Diecezję Chełmską, a tworzyła Lu-
belską. W roku 1818 utworzona została Diecezja Janowska,
zwana też Podlaską, erygowana Bullą Piusa VII „ Ex impo-
sita Nobis" z 30 czerwca 1818 r. Stolicą biskupią został
wówczas Janów Podlaski, w dawnej siedzibie biskupów
łuckich. Ze 119 parafii, z jakich składała się Diecezja Jano-
wska, 53 należały niegdyś do Diecezji Łuckiej, inne do Kra-
kowskiej, Poznańskiej i Płockiej.

Ukazem carskim Diecezja Janowska została skasowana
22 maja 1867 r. i włączona do Diecezji Lubelskiej. Trzeci
biskup janowski, Beniamin Piotr Szymański został deporto-
wany do Łomży 12 sierpnia 1867 r. Od roku 1867 do 1918
teren Diecezji Podlaskiej zarządzany był przez biskupów
lubelskich. Na terenie diecezji rozpoczęły się prześladowa-
nia Unitów. Stolica Apostolska skasowała kanonicznie Die-
cezję Janowska 30 grudnia 1889 r. Po odzyskaniu niepo-
dległości przez Polskę, papież Benedykt XV, bullą z 24
września 1918 r. odłączył Diecezję Podlaską od Lubelskiej
i mianował pierwszego jej biskupa po wznowieniu Henryka
Przeździeckiego. On też 23 sierpnia 1921 r. przeniósł stoli-
cę diecezji do Siedlec. Decyzję tę oficjalnie zatwierdził pa-
pież Pius XI Bullą „Pro redo et utili" z 25 stycznia 1924 r.
Na mocy Bulli „ Vix dum Poloniae unitas " z 28 październi-
ka 1925 r. Diecezja siedlecka włączona została do metropo-
lii warszawskiej i otrzymała oficjalnie nazwę Siedleckiej
czyli Podlaskiej.

Na mocy decyzji Ojca Świętego Jana Pawła II, wyrażo-
nej w Bulli „ Totus Tuus Poloniae Populus " z 25 marca
1992 r. część Diecezji Siedleckiej: dekanat węgrowski,
sokołowski, sterdyński oraz część dekanatu liwskiego, łosi-
ckiego i janowskiego włączone zostały do Diecezji Drohi-
czyńskiej.

Diecezja Drohiczyńska ma 93 parafii objętych w ra-
mach 11 dekanatów. Liczba duchowieństwa wynosi 200.
Na terenie diecezji są domy zakonne: ojców kapucynów w
Serpelicach, księży selezjanów w Sokołowie Podlaskim,
sercanów w Mielniku oraz cały szereg zgromadzeń zakon-
nych.

Ks. Dr Eugeniusz Borowski
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