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Pięćdziesiąt lat temu, w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 25 marca 1968 r., 
Diecezja Siedlecka żegnała swojego pasterza, biskupa Ignacego Świrskiego, który – jak 
poświadcza wielu – żył i umierał w opinii świętości. W dzisiejszych czasach również 
wielu jest przekonanych o jego nadzwyczajnym życiu chrześcijańskim. 

Biskup Ignacy Świrski (1885-1968) prowadząc pobożne i ascetyczne życie był 
przykładem całkowitego zaufania Bogu. Charakteryzował się ponadto szczególną troską 
o ubogich, chorych i potrzebujących. Widząc w nich Chrystusa, z wrażliwością dobrego 
Samarytanina, nigdy nie był obojętny na ludzką krzywdę. 

Na prośbę postulatora sprawy otrzymaną 23 czerwca 2017 r., po zaczerpnięciu 
opinii teologów i historyków, zgodnie z wytycznymi prawa kanonizacyjnego (Sanctorum 
Mater art. 41-42), zwróciłem się - pismem z dnia 13 września 2017 r. – do Konferencji 
Episkopatu Polski o opinię w sprawie stosowności rozpoczęcia procesu beatyfikacyjnego 
i kanonizacyjnego biskupa Ignacego Świrskiego. Po otrzymaniu pozytywnej opinii (SEP - 
D 6.3-38), w myśl przepisów prawa (Sanctorum Mater art. 45-46), poprosiłem Kongregację 
Spraw Kanonizacyjnych o sprawdzenie, czy ze strony Stolicy Apostolskiej nie ma 
przeszkód, aby rozpocząć wspomniany proces. Pozytywną odpowiedź na przedłożoną 
kwestię otrzymałem pismem z dnia 18 grudnia 2017 r. (Prot. N. 3361-1/17). 

W związku z powyższym, w dniu 24 marca 2018 r., w przeddzień 50 rocznicy 
śmierci biskupa Ignacego Świrskiego, w katedrze siedleckiej o godz. 12:00 zostanie 
celebrowana Msza św. w intencji beatyfikacji i kanonizacji biskupa Ignacego. Po 
Eucharystii będzie miała miejsce pierwsza, uroczysta sesja otwierająca proces 
beatyfikacyjny 
i kanonizacyjny. Na powyższe uroczystości zapraszam wszystkich Diecezjan. 

Zwracam się również z serdeczną prośbą do wszystkich, którzy posiadają 
jakiekolwiek dokumenty, pisma lub wiadomości w przedłożonej sprawie, zarówno 
pozytywne jak i negatywne, aby zechcieli przekazać je do Biura Postulacji mieszczącego 
się w Kurii Diecezjalnej Siedleckiej, ul. Piłsudskiego 62, 08-110 Siedlce przed dniem 
24 marca br. 

Ponadto proszę o modlitwę w intencji beatyfikacji. Niech biskup Ignacy, wybitny 
pasterz i ojciec ubogich, stanie się też naszym patronem i orędownikiem, a jak za życia 
inspirował wielu do służby Bogu w praktyce miłosierdzia, tak niech i teraz wskazuje nam 
drogę jeszcze większej doskonałości. 
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