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JUBILEUSZOWY BIULETYN BIURA 

PRASOWEGO 

DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

 

 

Wielkimi krokami zbliżają się uroczystości Jubileuszu 200 lat Diecezji 

Siedleckiej. W związku z tym przesyłamy Państwu szczegółowy program uroczystości 

oraz garść praktycznych informacji. 

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI JUBILEUSZOWYCH 

 

CZWARTEK 7.06. 2018 r. 

KOLEGIATA W JANOWIE PODLASKIM 

W dawnym zamku biskupów łuckich i janowskich w Janowie Podlaskim rozpoczną 

się obrady 379. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski. Pierwsza wizyta 

biskupów z całej Polski w Janowie Podlaskim to historyczne wydarzenie związane z 

Jubileuszem 200-lecia Diecezji Siedleckiej.  

11.00 – rozpoczęcie obrad KEP 

17.00 – Msza św. w kolegiacie janowskiej z udziałem biskupów z całej Polski. Mszy 

św. będzie przewodniczyć Nuncjusz Apostolski w Polsce arcybiskup  Salvatore 

Pennacchio, homilię wygłosi arcybiskup metropolita poznański Stanisław Gądecki,  

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski. 

W czasie Mszy św. będzie miał miejsce historyczny akt podniesienia kolegiaty 

Janowskiej do godności bazyliki mniejszej.   
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PIĄTEK 8.06.2018 r. 

KOLEGIATA w JANOWIE PODLASKIM 

 

7.30 – Msza św. w bazylice janowskiej pod przewodnictwem metropolity lubelskiego 

arcybiskupa Stanisława Budzika, homilię wygłosi arcybiskup metropolita 

szczecińsko-kamieński  Andrzej Dzięga. 

 

10.00 – obrady KEP 

17.00 – wizyta biskupów w Pratulinie. Poświęcenie  Domu Pielgrzyma 

20.00 – wizyta biskupów w stadninie koni w Janowie Podlaskim 

SOBOTA 9.06.2018 r.  

KATEDRA W SIEDLCACH 

10.30 – Eucharystia dziękczynna za 200 lat Diecezji Siedleckiej w siedleckiej katedrze 

pod przewodnictwem Prymasa Polski, arcybiskupa Wojciecha Polaka, homilię 

wygłosi metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Przed Mszą św. 

odbędzie się uroczyste podpisanie dokumentów II Synodu Diecezji Siedleckiej. Po 

Mszy św. zostaną posłani wybrani księża do przeprowadzenia misji 

ewangelizacyjnych we wszystkich parafiach diecezji siedleckiej. Misje takie urządza 

się co 10 lat i służą one pogłębieniu i ożywieniu życia religijnego wiernych.  

 

PRAKTYCZNE INFORMACJE 

 

 JANÓW PODLASKI, czwartek  7.06.2018 r.  

 

UTRUDNIENIA W RUCHU 

Od godz. 14.00 do 19.00 zamknięta będzie ul. 1 MAJA na odcinku od ul. Bialskiej do 

ul. Sienkiewicza. Ochotnicza Straż Pożarna wskaże objazdy. 
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PARKINGI 

AUTA OSOBOWE  

przy wjeździe od Białej Podlaskiej oraz na placu przed cmentarzem parafialnym 

AUTOKARY 

Pielgrzymi wysiadają przy kolegiacie następnie autokary zostaną skierowane na 

parkingi:  

Pawłów Stary – Zakłąd Produkcyjny „Mika” 

Pawłów Nowy, przy remizie OSP 

Wygoda – Stadnina Koni 

Plac przed cmentarzem parafialnym 

Werchliś 

SŁUŻBA MEDYCZNA 

Namiot medyczny i dwie karetki pogotowia – na placu,  za stacją benzynową w vis a 

vis kolegiaty 

 

SIEDLCE, sobota 9.06.2018 r. 

 

UTRUDNIENIA W RUCHU 

Od piątku 8.06.2018 r. godz.21.00 do soboty 9.06.2018 r do godz. 14.00 zamknięte będą 

następujące ulice: 

1. PIŁSUDSKIEGO – na odcinku od ul. Wojskowej do ul. Floriańskiej wraz z 

bocznymi: Skwer Niepodległości, Kochanowskiego, Kilińskiego, Asza, 

Esperanto, Orzeszkowej. 

2. BPA ŚWIRSKIEGO – na odcinku od skrzyżowania z ul. Czerwonego Krzyża do 

ul. Cmentarnej 

3. CMENTARNA – na odcinku od ul. Bp Świrskiego do ul. Wojskowej 

4. KS. NIEDZIAŁKA – na odcinku od ul. Cmentarnej do ul. Asłanowicza 

5. 11 LISTOPADA – na odcinku od  ul. Piłsudskiego do ul. Asłanowicza 

6. BROWARNA – na całej długości 

7. KATEDRALNA – na odcinku od katedry do ul. Wojskowej 
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Modyfikacjom ulegnie w tych godzinach rozkład i trasa kursów MPK.  

 

PARKINGI 

 

VIP – Wzdłuż ul. Bohaterów Getta i Kochanowskiego. Wjazd od ul. Bpa Świrskiego za 

okazaniem zaproszenia. 

AUTA OSOBOWE: 

- prośba o włożenie w szybę auta białej kartki A4 

 

1. Przy Szkole Podstawowej nr 2, ul. Osińska, wjazd od ul. Cmentarnej 

2. Parking miejski przy ul Pułaskiego na wysokości placu Sikorskiego 

3. Naprzeciwko Ośrodka Centrum Kultury i Sztuki. Dojazd: Floriańska-

Kościuszki- bpa Świrskiego 

AUTOKARY 

- prośba o włożenie w szybę autokaru białej kartki A4 

Autokary parkują na całej długości zamkniętego odcinka ul. Piłsudskiego 

zajmując zewnętrzne pasy jezdni, wewnętrzne pozostawiamy wolne dla ruchu. 

Autokary wjeżdżające od ul Wojskowej (od zachodu) parkują po swojej prawej 

stronie czyli od południa, autokary wjeżdżające od południa i ze wschodu 

(czyli do ul . Floriańskiej) zajmują pas po swojej prawej stronie, od północy. 

Pielgrzymi wysiadają przy ul. Piłsudskiego w miejscu zaparkowania autokaru 

i udają się do katedry ul. Piłsudskiego, Wojskową (przy galerii) i katedralną.  

 

PUNKTY MEDYCZNE 

1. Skrzyżowanie ulic: Ks. Niedziałka, Cmentarnej i 11 listopada – namiot 

medyczny Państwowej Straży Pożarnej oraz karetka pogotowia 

2. Róg ul. Kochanowskiego i ul. Bpa Świrskiego – karetka pogotowia 
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Materiały dodatkowe 

 

KRÓTKA HISTORIA DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

Powstanie diecezji siedleckiej  było aktem pasterskiej troski papieża Piusa VII o 

wierzących w Boga w Trójcy Świętej Jedynego na ziemiach między Bugiem, Wieprzem 

i Wisłą. Diecezja, która powstała na mocy bulli „Ex imposita Nobis” z 30 czerwca 1818 

r., obejmowała województwo podlaskie, ale w jej terytorium znalazły się regiony 

dzielnicowo i historycznie różne. Dotąd były one pod jurysdykcją biskupów łuckich, 

poznańskich, krakowskich, płockich i chełmskich, a następnie lubelskich. Pierwszym 

ordynariuszem diecezji janowskiej czyli podlaskiej został dotychczasowy sufragan 

włocławski, bp Feliks Łukasz Lewiński (1818-1825), który stanął przed niełatwym 

zadaniem zorganizowania struktur diecezjalnych i ujednolicenia pracy 

duszpasterskiej. Zmarł w dziedzicznych dobrach w Świętem i został pogrzebany w 

katedrze włocławskiej. Jego serce zaś spoczęło w srebrnej urnie w kościele 

katedralnym w Janowie Podlaskim.  

Rok później papież Leon XII powołał na janowską stolicę biskupią ks. Jana 

Marcelego Gutkowskiego (1826-1842). Ten gorliwy pasterz został przez władze carskie 

aresztowany w kwietniu 1840 r. i wywieziony do klasztoru ozierańskiego w guberni 

mohylewskiej. Po dwóch latach na prośbę papieża Grzegorza XVI zrzekł się 

biskupstwa podlaskiego i zamieszkał we Lwowie, gdzie zmarł w 1863 r. Przez ponad 

16 lat diecezja nie miała biskupa. Dopiero w wrześniu 1856 r. Pius IX mianował 

biskupem podlaskim kapucyna, o. Piotra Pawła Beniamina Szymańskiego (1856-1867). 

Jego gorliwą działalność przerwało aresztowanie go przez władze carskie, po kasacie 

diecezji, i wywiezienie do Łomży, gdzie zmarł 15 stycznia 1868 r.  

Przez 51 lat - od 1867 do 1918 r. - po bezprawnej kasacie diecezji przez cara 

Aleksandra II, Kościołem, który był na Podlasiu, opiekowali się biskupi i 

administratorzy lubelscy. W tym okresie, 24 stycznia 1874 r., unici z Pratulina złożyli 

heroiczne świadectwo wiary i troski o jedność Kościoła. Wincenty Lewoniuk oraz jego 

12 współtowarzyszy zostali beatyfikowani przezJana Pawła II w Rzymie 6 

października 1996 r.  

Na progu odzyskania przez Polskę niepodległości papież Benedykt XV 24 

września 1918 r. wskrzesił diecezję janowską czyli podlaską. Jej pierwszym biskupem 

mianował ks. inf. Henryka Przeździeckiego (1918-1939). Nowy pasterz z 

poświęceniem organizował życie kościelne w diecezji i wznawiał działalność instytucji 
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diecezjalnych. Na jego prośbę papież Pius XI przeniósł stolicę biskupią z Janowa 

Podlaskiego do Siedlec, podnosząc kościół parafialny Niepokalanego Poczęcia NMP 

w Siedlcach do godności katedry. Po śmierci bp. Przeździeckiego w 1939 r. rządy w 

diecezji do 1946 r. sprawował, jako administrator apostolski, bp Czesław Sokołowski.  

Pierwszym powojennym biskupem siedleckim czyli podlaskim został ks. 

Ignacy Świrski (1946-1968), który zapisał się w sercach i pamięci diecezjan jako ojciec 

ubogich, a którego proces beatyfikacyjny rozpoczął się 24 marca br. Po jego śmierci 

przez kilka miesięcy o diecezję jako wikariusz kapitulny troszczył się bp Wacław 

Skomorucha.  

Od 24 października 1968 r. biskupem diecezjalnym w Siedlcach był bp Jan 

Mazur (1968-1996), dotychczasowy biskup pomocniczy w Lublinie. Przez 28 lat 

posługi pasterskiej wprowadzał on w życie uchwały soborowe, niezmordowanie 

zabiegał o trzeźwość, a także pogłębienie życia religijnego i moralnego.Za jego 

pasterzowania wybudowano wiele kościołów i kaplic oraz gmach seminarium 

duchownego w Nowym Opolu. 

 Następcą bp. Mazura w 1996 r. został bp Jan Wiktor Nowak (1996-2002). To on, 

6 października 1996 r. na placu św. Piotra w Rzymie koncelebrował Mszę 

beatyfikacyjną z papieżem Janem Pawłem II, podczas której poprosił Ojca Świętego o 

wyniesienie na ołtarze m.in. unickich męczenników z Pratulina. Był też gospodarzem 

historycznego spotkania z Janem Pawłem II w Siedlcach, które miało miejsce 10 

czerwca 1999 r. Bp Nowak zmarł 25 marca 2002 r. trzy dni później, w Wielki Czwartek,  

28 marca nowym biskupem siedleckim został ogłoszony ks. Zbigniew 

Kiernikowski, który przyjął święcenia biskupie w Rzymie 20 maja 2002 r. W celu 

pogłębienia chrześcijańskiego wymiaru życia w perspektywie biblijnej historii 

zbawienia, biskup opracował dla diecezji program duszpasterski „Chrzest w życiu i 

misji Kościoła”. Z wielką gorliwością wskazywał na potrzebę bardziej radykalnego 

pójścia drogą Ewangelii i odkrywania mocy liturgii. Wydał szereg dokumentów 

natury prawnej, normujących różne dziedziny życia diecezjalnego. Przedsięwzięciem 

biskupa o wielkiej wadze było rozpoczęcie dnia 10 czerwca 2012 r. II Synodu Diecezji 

Siedleckiej.  16 kwietnia 2014 r. biskup Zbigniew Kiernikowski został mianowany 

biskupem legnickim. Natomiast na stolicę biskupią w Siedlcach papież Franciszek 

powołał bp. Kazimierza Gurdę, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji 

kieleckiej. Kanonicznie diecezję objął 23 maja 2014 r., a ingres od katedry siedleckiej 

odbył następnego dnia, we wspomnienie NMP Wspomożycielki Wiernych. 

Na przestrzeni 200 lat istnienia Kościoła siedleckiego biskupami pomocniczymi byli: 
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Franciszek Lewiński (+1854), Józef Twarowski (+1866), Czesław Sokołowski (+1951), 

Marian Jankowski (+1962), Wacław Skomorucha (+2001), Alojzy Orszulik - od 25 

marca 1992 r. biskup łowicki, Henryk Tomasik - od 16 października 2009 r. biskup 

radomski oraz Piotr Sawczuk, obdarzony godnością biskupią przez papieża 

Benedykta XVI w dniu 19 stycznia 2013 r. 

 

BAZYLIKA MNIEJSZA 

JAKO HONOROWY TYTUŁ 

KOLEGIATY JANOWSKIEJ 

Bazylika w sensie architektonicznym oznaczała, od V wieku przed Chr., typową 

grecką formę budowli. W starożytnych Atenach była to prosta budowla jedno- lub 

wielonawowa na planie prostokąta. Pełniła funkcję sali posiedzeń sądu i zebrań. 

Urzędowali w niej urzędnicy państwowi. W Rzymie budowle bazylikowe pełniły rolę 

hal targowo-sądowych. Z czasem bazyliką nazywano reprezentacyjną salę w willach 

rzymskiej arystokracji. Chrześcijanie przyjęli za wzór swoich kościołów bazylikę 

grecką. Nie chcieli korzystać z architektury świątyń pogańskich i budować kościołów 

podobnych do nich. System bazylikowy był chętnie stosowany w architekturze 

chrześcijańskiej w różnych epokach. 

Od czasów Konstantyna Wielkiego, który w 313 r. edyktem mediolańskim dał wolność 

chrześcijanom, budowano liczne bazyliki. Były to kościoły wielonawowe. Nawa 

główna była wyższa od naw bocznych. Oświetlenie padało przez okna umieszczone 

w górnej części ścian. Od średniowiecza nazwę „bazylika” zaczęto traktować jako 

tytuł honorowy. Nadawano go niektórym kościołom, zwykle związanym z 

dostojnikiem kościelnym wysokiej rangi, np. legatem papieskim. 

Od XVIII w. stosuje się podział na bazylikę większą i mniejszą. Bazylika większa 

podlega bezpośrednio papieżowi. Znakiem tego był tron i ołtarz papieski, z których 

mógł korzystać tylko papież lub upoważnieni przez niego prałaci. 

Do bazylik większych, tzw. patriarchalnych, należą: bazylika świętego Jana na 

Lateranie, bazylika świętego Piotra na Watykanie, bazylika Matki Bożej Większej w 

Rzymie i rzymska bazylika świętego Pawła za Murami. W nich w roku jubileuszowym 

otwiera się tzw. święte drzwi. Nawiedzenie tych bazylik jest warunkiem uzyskania 

odpustu. 

Bazylika mniejsza jest kościołem, który papież zaszczycił tym honorowym tytułem. 

Taki kościół ma się odznaczać poprawnym zagospodarowaniem pod względem 
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liturgicznym, aktywnością duszpasterską, także wartością zabytkową. Pierwszy raz 

taki tytuł nadał papież Pius VI w 1783 r. kościołowi św. Mikołaja w Tolentino. 

Obecnie tytuł bazyliki mniejszej jest nadawany przez papieża znaczniejszym 

kościołom kolegiackim i klasztornym oraz sanktuariom maryjnym znanym jako 

miejsca pielgrzymkowe. 

Warunki uzyskania tytułu bazyliki mniejszej, obowiązki i zadania w dziedzinie 

liturgiczno-duszpasterskiej oraz przywileje związane z tytułem bazyliki mniejszej 

reguluje dokument wydany przez Kongregację ds. Kultu Bożego i Dyscypliny 

Sakramentów „O tytule bazyliki mniejszej”. Dokument Stolicy Apostolskiej z 1989 r. 

podkreśla, że odznaczenie kościoła przez papieża kościoła tytułem bazyliki mniejszej 

jest znakiem szczególnej więzi z Kościołem rzymskim i z osobą Następcy św. Piotra. 

Dokument domaga się, aby zgłaszany kościół do tytułu bazyliki mniejszej spełniał 

określone warunki: 

1. Winien być poświęcony Bogu specjalnym obrzędem oraz stanowić w diecezji 

ośrodek życia liturgicznego i działalności duszpasterskiej, zwłaszcza poprzez 

sprawowanie Najświętszej Eucharystii innych sakramentów. Powinien być wzorem 

dla innych kościołów pod względem przygotowania i przebiegu tych celebracji. 

Wierne przestrzeganie zasad liturgicznych, zatem celebrowanie w dyscyplinie wiary, 

winno owocować czynnym uczestnictwem wiernych. 

2. Kościół powinien posiadać obszerne prezbiterium dla zapewnienia godnej i 

przykładnej celebracji. Ołtarz, ambona, a także miejsce przewodniczenia winny być 

usytuowane zgodnie z wymogami soborowej odnowy liturgicznej. 

3. Kościół winien się cieszyć w całej diecezji pewnym uznaniem, bo został zbudowany 

i poświęcony Bogu z okazji jakiegoś wydarzenia o szczególnym znaczeniu 

historyczno-religijnym albo dlatego, że znajduje się w nim znacznej wielkości relikwia 

jakiegoś świętego lub obraz otaczany szczególną czcią, a budowla posiada walor 

obiektu sztuki sakralnej. 

4. Przy takim kościele winna być odpowiednia liczba prezbiterów przeznaczonych do 

posługi liturgiczno-pastoralnej, zwłaszcza do sprawowania Eucharystii i pokuty, 

także dla sprawowania obrzędów związanych z poszczególnymi okresami roku 

liturgicznego. Wymagany jest odpowiedni zespół ministrantów, dobrze 

przygotowana schola śpiewaków lub chór dla animowania śpiewu. Wysoki poziom 

muzyki sakralnej ma ożywiać uczestnictwo wiernych w liturgii. 
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Z tytułem bazyliki mniejszej wiążą się pewne obowiązki i zadania natury 

liturgiczno-duszpasterskiej. W bazylice mniejszej winna być zapewniona stała 

liturgiczna formacja wiernych przez kształcenie zespołów ustanowionych dla 

sprawowania czynności liturgicznych, specjalne kursy dokształcające, serie 

konferencji i inne inicjatywy. Do głównych zadań wspólnoty związanej z bazyliką 

należy poznawanie oraz upowszechnianie dokumentów papieża i Stolicy 

Apostolskiej, zwłaszcza odnoszących się do świętej liturgii. Z wielką starannością 

winny być przygotowywane i sprawowane obrzędy związane z rokiem liturgicznym, 

zwłaszcza z okresem Adwentu, Narodzenia Pańskiego, Wielkiego Postu oraz 

Wielkanocy. Słowo Boże winno być starannie głoszone, zarówno w formie homilii, jak 

i kazań nadzwyczajnych. Należy rozwijać i pogłębiać uczestnictwo wiernych w 

celebracji Eucharystii, także w celebracji liturgii godzin, zwłaszcza jutrzni i 

nieszporów, by było świadome, czynne i pełne. Należy troszczyć się o to, aby 

uczestnicy zgromadzeń liturgicznych potrafili wykonywać śpiew mszalnych części 

stałych w języku łacińskim. Winno się także pielęgnować zatwierdzone formy 

pobożności ludowej. 

Celem uwydatnienia szczególnej więzi łączącej bazylikę mniejszą z rzymską stolicą 

św. Piotra, każdego roku winno się świętować święto Katedry św. Piotra (22 lutego), 

uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła (29 czerwca) oraz rocznicę wyboru 

Ojca Świętego lub inauguracji jego pontyfikatu. 

Na chorągwiach, sprzętach liturgicznych oraz na pieczęci zarządu bazyliki wolno 

używać jako ornament znaku papieskiego w postaci „skrzyżowanych kluczy”. 

Z tytułem bazyliki mniejszej jest związana możliwość uzyskania daru odpustu. 

Odpust jest to darowanie przed Bogiem kary doczesnej za grzechy, odpuszczone już 

co do winy. Otrzymuje je wierny odpowiednio przygotowany i po wypełnieniu 

określonych warunków, przez działanie Kościoła, który jako sługa odkupienia 

autorytatywnie rozporządza i dysponuje skarbcem zadośćuczynień Chrystusa i 

świętych. Wierni mogą dostąpić łaski odpustu zupełnego, jeśli nawiedzą nabożnie 

bazylikę i będą uczestniczyć w niej w jakimś obrzędzie lub przynajmniej pomodlą się 

słowami Modlitwy Pańskiej oraz odmówią wyznanie wiary. Winni spełnić 

następujące warunki: sakramentalna spowiedź, przystąpienie do Stołu Pańskiego, 

modlitwa w intencji Ojca Świętego i wola zerwania jakiegokolwiek przywiązania do 

grzechu, także powszedniego. Możliwość zyskania odpustu jest związana także z 

następującymi dniami: rocznicą poświęcenia tejże bazyliki, dniem liturgicznego 

obchodu uroczystości jej tytułu, uroczystością Świętych Apostołów Piotra i Pawła, 

rocznicą nadania kościołowi tytułu bazyliki mniejszej, raz w roku, w dniu ustalonym 



 

10 | S t r o n a  
 

przez miejscowego ordynariusza, a także raz w roku, w dniu dowolnie wybranym 

przez każdego z wiernych. 

W diecezji siedleckiej tytułem bazyliki mniejszej cieszą się następujące kościoły: 

kościół św. Anny w Kodniu (Sanktuarium Maryjne), kościół Narodzenia NMP i św. 

Piotra i Pawła w Leśnej Podlaskiej (Sanktuarium Maryjne), kościół kolegiacki św. Jana 

Chrzciciela w Parczewie (Sanktuarium Maryjne Królowej Rodzin) i dziś ogłoszony 

kościół kolegiacki Trójcy Świętej w Janowie Podlaskim. 

 

ZAKOŃCZENIE II SYNODU DIECEZJI SIEDLECKIEJ 

Synod diecezjalny jest zebraniem wybranych kapłanów oraz innych wiernych 

Kościoła partykularnego, którzy dla dobra swej wspólnoty diecezjalnej świadczą 

pomoc biskupowi diecezjalnemu" (Kodeks Prawa Kanonicznego, kanon 460). Zgodnie 

z hierarchiczną strukturą Kościoła "jedynym ustawodawcą na synodzie diecezjalnym 

jest biskup diecezjalny, a inni członkowie synodu posiadają tylko głos doradczy" (kan. 

466). Pomagają oni biskupowi rozpoznać wszechstronnie problemy diecezji i 

proponują możliwie najlepsze rozwiązania tych problemów, w kontekście wyzwań 

współczesności. Pierwszy Synod Diecezji Siedleckiej odbył się w Janowie Podlaskim 

28-30.08.1923 r. II Synod Diecezji Siedleckiej rozpoczął się 10.06.2012 r. 

  Prace synodalne koordynowała 14-osobowa Komisja Główna Synodu z 6-osobowym 

Sekretariatem Synodu. Natomiast spotkania robocze odbywały się w ramach 7 

komisji: Przekazu Wiary, Kultu Bożego, Duchowieństwa Diecezjalnego, Instytutów 

Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, Wiernych Świeckich, 

Duszpasterskiej oraz ds. Administracyjno-Ekonomicznych. Poszczególne komisje 

zawierały liczne podkomisje. W pracach Synodu uczestniczyło ponad 300 członków. 

Prace synodalne dokonywały się także w parafiach w zespołach synodalnych, 

zwłaszcza podczas tzw. niedziel synodalnych. Wówczas w homiliach była 

sygnalizowana problematyka synodalna, a w katechezach były omawiane 

zagadnienia w oparciu o materiały przygotowywane przez poszczególne komisje. 

Wierni mieli okazję do przemyślenia, a przynajmniej do zapoznania się z problemami 

dotąd im mało znanymi. Zaangażowanie wiernych w pracę synodalną, zasilane 

słowem Bożym i łaską sakramentów, stanowiło szansę do dzielenia się treściami wiary 

z innymi ludźmi, a także głębszego rozumienia tajemnicy Chrystusowego Kościoła. 

Wyniki prac synodalnych były przyjmowane na sesjach plenarnych przez głosowania. 

Zamknięcie II Synodu Diecezji Siedleckiej dokona się przy udziale Najdostojniejszych 

Gości: kardynałów, arcybiskupów i biskupów polskich. 
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Dyrektor Biura i rzecznik prasowy Kurii: 

Ks. kan. mgr lic. Jacek Wł. Świątek od 2015 r., 

e-mail: rzecznik.kuria@radiopodlasie.pl 

tel. 734 455 633 

Koordynator ds. kontaktów z mediami diecezjalnymi: 

Ks. kan. mgr lic. Wojciech Hackiewicz 

e-mail: diecezjalnebiuroprasowe@radiopodlasie.pl 

Biuletyn do pobrania: 

https://diecezja.siedlce.pl zakładka „DZIENNIKARZE” 
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