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I.  

  Posłuszny wezwaniu Ojca św. Piusa XII przychodzę do Was, Czcigodni Bracia 

Kapłani i  ty Wierny Ludu Katolicki, aby z woli Boga i w imieniu Jego objąć i sprawować 

rządy nad uszami Waszymi . 

 Razem z tą wielką godnością spada na mnie wielki ciężar, bo rządzić w imieniu 

chrześcijańskim oznacza być sługą wszystkich i sługą najniższym, a rządzić duszami to 

znaczy wziąć na siebie największa odpowiedzialność przed Bogiem i historią za największe 

wartości bo za nieśmiertelne życie ludzkie.  

 Podobało się Bogu powołać mnie do Was w czasach niewypowiedzianie smutnych  

i ciężkich, jak wszyscy o tym dobrze wiecie.  

 Ustał wprawdzie huk armat i bomb, zmieniających w gruzy nasze miasta, ale skutki 

ich pozostały. rany zadane przez wojnę jeszcze się ropieją, łzy jeszcze płyną, jęki sierot  

i wzdychanie wdów jeszcze się rozlegają. Straszna po niej spuścizna moralna ciężkim 

kamieniem spadła na cały naród.  

 W takich oto czasach podobało się Bogu, abym do Was przyszedł, a przychodząc nie 

przyniósł ze sobą nic oprócz mocnej nadziei na opatrzność Bożą i tą nadzieją chciał Was 

wszystkich ożywić.  

Gdy myśl nasza ciągle i mimo woli w smutku pogrążona powraca do tego, co nas boli  

i przygniata i szuka odpowiedzi na wszystko co, co przeżywamy, pozwólcie mi, Moi 

Kochani, że i ja do tego powrócę i nad tym razem z Wami się zastanowię.  

 Czasy dzisiejsze to przecież otwarta karta w historii ludzkości, karta obficie i krwawo 

zapisana, z której możemy i musimy się nauczyć wiele. Jeżeli w dziejach ludzkości objawia 

się głęboka myśl Boża, to taki olbrzymi dramat jaki obecnie przeżywa świat cały a Polska  

w szczególności, nie może być pozbawiony sensu i mądrości Bożej. Chodzi tylko o to jak to 

zrozumieć i aby z tego skorzystać.  

 Otwórzmy oczy i bez uprzedzenia spójrzmy na rzeczywistość a wnet spostrzeżemy 

jasno i dokładnie, że przez tę katastrofę przemawia do nas jasno i dokładnie mądrość Boża 

językiem już dla nas zrozumiałym i mówi nam i przypomina, o czym świat zapomniał,  

a mianowicie o znikomości wszystkiego co doczesne.  

 "nie skarbcie sobie skarbów na ziemi, gdzie rdza i sól psują, gdzie złodzieje wykopują 

i kradną" (Mat 6,19). To Boskie ostrzeżenie, które w dawnych czasach tak mocno działało na 

umysły i serca ludzkie, w czasach ostatnich straciło dużo na sile. W życiu przeciętnego 

Europejczyka nie było sprawy pilniejszej i ważniejszej nad sprawę gromadzenia bogactw, 

zasobów materialnych. Szał złota ogarnął wszystkie warstwy społeczne tak dalece, że robił 

wrażenie powracającego kultu złotego cielca, który Żydzi na pustyni uprawiali i który tyle na 

nich nieszczęścia ściągnął. Interes przede wszystkim - takie było hasło a stąd i zasada:  

co zysku nie daje to i wartości nie ma.  

 Świat zdawał się dzielić na dwa obozy: na tych co posiadają i na tych co nic nie 

posiadają. Podczas gdy jedni myśleli tylko o tym jak stan swego posiadania nie tylko 

utrzymać ale też i zwiększyć- drudzy tylko o tym jak im to wydrzeć i zająć ich miejsce. 



Wszystkie myśli, troski i wysiłki zdawały się do tego tylko redukować i całe życie ludzkie 

pochłaniać.  

 Jedni dla gromadzenia skarbów zapomnieli o miłości  - drudzy o sprawiedliwości.  

 W związku z tą wielka pogonią za złotem, szła namiętną, nieprzebierającą w środkach 

walka o władzę, która jeszcze raz podzieliła świat, ale już na partie, bo władza dawała 

pieniądze, a pieniądz szukał oparcia o władzę. 

 Władza posiada odurzający urok, szczególnie gdy jest połączona z siłą zewnętrzną. Im 

większa jest siła, tym większego upojenia doznaje ten, który ją rozporządza, upojenia 

dochodzącego nieraz do zamroczenia zdrowego rozumu, do utraty przytomności.  

 Jak dalece sięgał ten niezdrowy objaw, widzimy stąd, że ludzie już nie odróżniali siły 

od prawa. Kto siłą rozporządzał, wyobrażał sobie, że przysługują mu wszystkie prawa,  

nie tylko ludzkie ale najświętsze prawa Boskie.  

 A tym, którzy tej siły nie mieli, nie pozostawało nic jak tylko upadać przed tą siłą na 

twarze, czołgać się u stóp władzy i spełniać jej najdziksze rozkazy i cieszyć się z tego - 

cieszyć się z własnego upodlenia.  

 Siła lubiła otaczać się sławą. Nie dbała ona o sławę dobrą, nic jej na tym nie zależało, 

tylko o sławę głośną. Wielkość i dobroć sławy zastąpione zostały tutaj siłą rozgłosu. 

Bogactwo, siła i sława  - to były trzy bożyszcza, którym świat hołd i ofiary składał.  

 Gdy teraz stajemy na gruzach i zgliszczach miast naszych i wiosek, zapytujemy siebie 

gdzie to się wszystko podziało? Pałace, zamki, muzea, wille, ogrody, pomniki - duma i chluba 

nasza? magazyny, sklepy, banki - skarby nasze? Dlaczego tak się stało? Dlaczego nie obroniła 

ich nasza potęga i siła? Dlaczego tak prędko zamilkła o nich sława?  

 Otóż dlatego, ze cała Europa, a razem z nią w znacznej mierze i Polska, zapomniała  

o tej wielkiej prawdzie wyrażonej w psalmie: "Jeżeli Pan domu nie zbuduje, na próżno 

pracuje ten, który go buduje. jeżeli Pan miasta nie strzeże na próżno czuwa ten, który je 

strzeże". W budowie Europy tj. społeczeństw europejskich ostatnich 200 lat pominięte zostały 

prawie zupełnie wartości religijne i moralne, a wysunięte zostały na pierwszy plan wartości 

materialne, to jest nagromadzenie bogactw, oraz wartości intelektualne, to jest zdobycze 

techniczne. Na tych wartościach pokładano największe nadzieje, i Europa ukształtowana wg 

ideału ekonomicznego i technicznego miała służyć za wzór dla całego świata i wszystkich 

późniejszych pokoleń. Otóż ta burza dziejowa, która przeszła nad światem, wykazała,  

że wielkość nasza, wielkość Europy, zbudowana była na piasku i dlatego upadła, i dlatego 

upadek jej jest wielki. Zabrakło bowiem jej tej siły duchowej, która łączy wszystkie narody  

w jedną wielką rodzinę jako dzieci jednego Ojca, który jest w niebie. Jej technika stała się jej 

zgubą, jej bogactwa i skarby stały się jej przekleństwem.  

 O jakże to się okazało nietrwałe, jakże marne, jakże strasznie zostały ukarane pycha  

i zarozumiałość ludzka! po raz drugi powtórzyła się historia budowania wieży Babel.  

 

II. 

  

 Wielkość Europy budowana była nie tylko bez Boga, ale też - przeciw Bogu.  

Bo cóż znaczy zakrojona na szeroką skalę propaganda bezbożnictwa, jeżeli nie walka  

z Bogiem? 

 Otóż ta walka z Bogiem tłumaczy nam wszystko. Tłumaczy nam skąd spadło na świat 

tyle nieszczęść, skąd powstało nieznane dotychczas zdziczenie.  

 Jeżeli przez bunt aniołowie zmienili się w szatany, a ich szczęśliwe życie w piekło,  

to czegoż mógł po takim buncie spodziewać się człowiek. Jeżeli jeden grzech 

nieposłuszeństwa wygnał pierwszych rodziców z raju, a ziemię zmienił w dolinę łez,  

to czegoż mogła się spodziewać Europa po odrzuceniu wszystkich przykazań Bożych?  



 Cóż więc dziwnego, że na skutek tej walki z Bogiem ludzie zamienili się w szatany,  

a życie na ziemi w piekło.  

 W zawierusze światowej można było zauważyć dwa dziwne zjawiska, a mianowicie 

można było spotkać ludzi podobnych do aniołów i ludzi podobnych do szatanów.  

 Jedni chętnie robili ofiarę z siebie, gdy chodziło o ratowanie bliźniego, narażając się 

na śmierć i tortury, drudzy chętnie robili ofiarę z bliźnich, gdy chodziło o ratowanie siebie, 

albo nawet gdy chodziło o własne przyjemności.  

 Stajemy tu przed tajemnicą serca ludzkiego, które albo miłością labo nienawiścią żyć 

musi. gdy jest poruszane miłością  - szerzy dookoła siebie radość i błogosławieństwo,  

a gdy je nienawiść ogarnia  - wyciska łzy i przekleństwo.  

 Jeżeli Bóg jest miłością, to czyż trudno zrozumieć, że nasze serce bez Boga będzie też  

i bez miłości? 

 A gdzie miłości nie ma, tam nienawiść się zagnieździ, bo dom serca naszego nie może 

być pusty. "Duch zły idzie i bierze ze sobą siedmiu innych innych duchów gorszych nad 

siebie, a wszedłszy mieszkają tam"  (Łk 11,26). 

 Dla człowieka miłującego Boga wszystkie przykazania jego będą zrozumiałe i łatwe  

- w myśl tego co powiedział Chrystusa Pan: "jarzmo moje jest wdzięczne a brzemię moje jest 

lekkie". Najlżejszym zaś będzie przykazanie miłości bliźniego, bo miłość bliźniego najściślej 

się łączy z miłością bliźniego".  

 Natomiast człowiekowi, który nie zna Boga, stają się one ciężarem nieznośnym, który 

przygniata go coraz więcej w miarę tego jak człowiek usiłuje spod niego się wydostać. 

Wówczas podwójnie zaczyna go gnieść i swoim nakazem i wyrzutem sumienia. Stąd rodzi się 

nienawiść i do Boga i do Jego przykazań. Nienawiść do Boga musi stanowczo pociągnąć za 

sobą i nienawiść do bliźniego gdyż bliźni to obraz i podobieństwo Boże, gdyż Bóg nakazał 

miłować go i to przykazanie postawił obok przykazania miłości Bożej -  z nim związał  

w jedna całość. 

 Gdy zapytujemy siebie dlaczego dziś na świecie jest tak beznadziejnie smutno to 

odpowiedzieć musimy: Nie dlatego, że miasta są w gruzach, gdyż te dadzą się odbudować  

i nie dlatego, że brak ludziom wyżywienia, ubrania i opału - bo i tego co jest mogłoby 

wystarczyć, ale dlatego tak smutno, że człowiek okazał się takim nikczemnym i podłym, 

takim wyzutym ze wszystkiego co ludzkie, tak niepodobnym do człowieka. To nas napełnia 

tym beznadziejnym smutkiem.  

 Miast i gospodarkę odbudować nie trudno ale człowieka jak odbudujemy? To sprawa 

znacznie trudniejsza, a jednak ona jest najważniejsza. A jeśli człowieka się nie odbuduje   

- to jakiż będzie miało sens odbudowywanie miast i gospodarki i kultury? Dla kogóż je mamy 

budować? Czy dla tego dzikiego człowieka, który znów zmieni je w gruzy i w cmentarzyska? 

jako żywo nie.  

 Najpierw należy odbudować człowieka a potem myśleć o odbudowie miast. Błędem 

byłoby mniemać, ze podczas wojny człowiek tak zdziczał. Człowiek, o ile żył bez Boga nosił 

od dawna diabła w swej duszy i piekło w swym sercu, ale p[przykrywał się maską 

człowieczeństwa, udawał wielkiego dobroczyńcę ludzkości i przyjaciela nieszczęśliwych,  

a tymczasem myślał o najstraszniejszej w dziejach wojnie.  

 Do wojny nie doszłoby nigdy gdyby nie było walki z Bogiem. Ale i ona miała ten 

dobry sens, że zdarła z człowieka bezbożnego maskę i odsłoniła całą jego ohydę i brzydotę. 

W tym bez wątpienia należy tez szukać i przyczyny, dlaczego Bóg dopuścił na świat tyle 

nieszczęść. 

 Bóg nigdy nie jest sprawcą nieszczęść i zła jakiegokolwiek. Bóg może tylko dopuścić 

i nie przeszkodzić woli i pysze ludzkiej rządzić się po swojemu, a gdy dopuszcza  

jej panowanie czyni to dla celu wielkiego i mądrego.  



 I tutaj nie trudno się domyśleć jaki sobie cel wytknęła mądrość Boża w dopuszczeniu 

na świat tej klęski.   

 Bóg chciał pokazać jak wygląda świat bez Niego i bez Jego przykazań: nie zabijaj,  

nie cudzołóż, nie kradnij, nie mów fałszywego świadectwa. ten dopust Boży jest wymowny  

- zdaje się nam mówić: patrzcie i oglądajcie, dotykajcie i zakosztujcie - czym jest świat bez 

Boga.  

 Jeżeli Pan Bóg w tym celu zło dopuszcza, aby człowieka nawrócić to nawrócenie jego 

będzie jednocześnie zatamowaniem źródła zła. Im prędzej się nawróci, tym prędzej nastąpi 

uzdrowienie życia zarówno rodzinnego, jak i społecznego. tak bijąca na każdym kroku nędza 

moralna jest dla nas wezwanie na drogę do powrotu  na drogę przykazań.  

 To jest druga nauka, jaka możemy wynieść z tego nieszczęścia ale też jest i trzecia. 

 

III. 

 

 Gdy pod kulami i bombami wszystko zdawało się ginąć: życie milionów ludzi.  

Cały dobytek kulturalny pokoleń  - jedna rzecz pozostała nietknięta, a mianowicie - wiara 

święta.  

 łamały się plany i kombinacje ludzkie, zapadały kościoły lecz wiara nie drgnęła,  

gdyż była poza zasięgiem tej broni niszczącej wszystko.  

 W jej świetle człowiek zaczyna rozumieć, że gdy wszystko zawiedzie - ona  

nie zawiedzie i obietnicy swej dotrzyma a jej obietnicą jest życie wieczne. Nikt nam tego  

nie zabierze, nikt nie wydrze jeżeli sami nie pozwolimy. O jakże nieszczęśliwie wyglądali Ci, 

którzy przeżyli ten dramat bez wiary! Widzieli jak ginęła treść całego ich życia i pozostawał 

pustka i ciemność przed nimi.  

 Inaczej się czuli ludzie żyjący wiarą. Wiara dawała im siłę wytrwania i znoszenia 

nawet z radością wszystkiego przez pamięć na przyszłą chwilę w życiu wiecznym, wobec 

którego wszystkie doznane cierpienia są niczym.  

 Gdy dusza pogańska widziała przed sobą tylko rozpacz, dusza chrześcijańska 

dostrzegała życie nowe i nieskończenie wzniosłe.  

 W tym dramacie objawiła się wiara święta w postaci twierdzy nie do zdobycia. Wróg, 

który największe potęgi łamał, musiał ustępować przez każdą pojedynczą duszą prawdziwie 

wierzącą, mógł zabić jej ciało, ale więcej nie mógł jej zrobić - a zabijając przyczyniał się do 

tym większego triumfu wiary.  

 W tym ogólnym nieszczęściu rozumieliśmy, jak dużo zawdzięczamy wierze,  

jak wielki skarb złożył Pan Bóg w nasze słabe ręce, jak silnie tą wiarą uzbroił nasza niemoc  

i słabość.  

 "Cóż tedy nas odłączy od miłości Chrystusowej?" zapytuje św. Paweł w liście do 

Rzymian, "utrapienie czy ucisk, głód czy nagość, czy niebezpieczeństwo czy prześladowanie 

czy miecz?" I odpowiada sobie "albowiem pewien jestem, że ani śmierć, ani żywot, ani 

aniołowie, ani księstwa, ani mocarstwa, ani teraźniejsze rzeczy ani przyszłe, ani moc, ani 

wysokość, ani głębokość, ani inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga, która 

jest w Chrystusie Jezusie Panu naszym".  

 Te same słowa moglibyśmy za św. Pawłem powtórzyć i my. najważniejszą  

i najpilniejszą sprawą dziś jest odbudowanie nie miast, ale człowieka, i śmiało możemy 

powiedzieć, że bez pomocy wiary nikt go nie odbuduje.  

 Stworzenie człowieka na obraz i podobieństwo Boże nie jest dziełem rąk ludzkich. 

Człowiek potrafi ten obraz zniszczyć - ale odnowić go przy pomocy Bożej nie potrafi, 

natomiast dla wierzących wszystko (jest) możliwe. Jeżeli wiara góry przenosi, a tchnienie 

Ducha Św. odnawia oblicze ziemi, wolno nam żywić jak najlepsze nadzieje.  



 Takie wstrząsy jak ten, który dziś świat przeżywa, mają coś z charakteru sądu 

ostatecznego. Jak na sądzie nastąpi oddzielenie potępionych od sprawiedliwych, lewicy  

od prawicy, owiec od kozłów, tak też i dziś zaczynają dzielić na tych co cierpią i na tych  

co prześladują innych. Zły człowiek odsłonił swoje ohydne oblicze i przeraził dużo 

chwiejnych, niezdecydowanych, wątpiących, którzy teraz bez namysłu i zastrzeżeń uciekli 

pod opiekuńcze skrzydła kościoła i uchwycili się wiary jak kotwicy zbawienia, bo zobaczyli 

czym się staje człowiek bez wiary.  

 Katastrofa spadająca na świat, dla wielu i bardzo wielu stała się deską ratunku.  

Jako deska ratunku miała ona z dopuszczenia Bożego swoją rację bytu. Dopiero na sądzie 

ostatecznym potrafimy się dowiedzieć, ile milionów z pokolenia współczesnego, a ile  

z  pokoleń przyszłych zawdzięczać będzie swoje zbawienie temu wszystkiemu, co dziś tyle 

nam łez wyciska i jęków z duszy wydziera.  

 gdy Bóg dawał swoje przykazania, góra Synaj drżała: gromy i błyskawice 

towarzyszące Słowom Bożym, dawały ludowi do zrozumienia , że chwila odbywa się zbyt 

uroczysta, i dzieją się rzeczy zbyt ważne, aby je można było lekceważyć.  

 W tym cośmy w ostatnich czasach przeżyli, nie jeden już poznał głos łamiącego cedry, 

głos Boga z Synaju, a poznawszy zrozumiał , że czas już najwyższy wracać do przykazań 

Bożych.  

 Ze wszech stron nadchodzą pocieszające wieści, że odbywa się we wszystkich krajach 

zachodnich wielki zwrot ku religii i przykazaniom Bożym. Przykładem może być Holandia 

gdzie protestanci i katolicy stworzyli ligę przestrzegania przykazań Bożych. A Holandia  

w tym dziele wcale nie jest odosobniona.  

 Skoro Bóg światem rządzi i bez Jego woli nic się nie dzieje, a rządzi wszystkim ku 

największemu pożytkowi dusz naszych, musimy sobie powiedzieć, że próba ta była dla nas 

potrzebna; potrzebna dla naszego osobistego i społecznego otrzeźwienia, oczyszczenia, 

naprawienia i od tego stopnia, w jakim korzystamy z tej ciężkiej nauki, będą zależały nasze 

przyszłe losy.  

 Kochani Bracia, w tym co powiedziałem, zawiera się dla nas i wielka pociecha  

i wielki nakaz. Pociecha, gdyż i do nas dadzą się zastosować te słowa, które Pan Jezus 

wypowie na sądzie ostatecznym: "Podnieście głowy wasze, boć się zbliża odkupienie wasze" 

(Łk 21,28) i nakaz zawarty w słowach: "Jeśli kto chce za mną iść, niech zaprze samego siebie, 

a weźmie krzyż swój na każdy dzień i niech idzie za mną" (Łk 9,23).  

 Nie bójmy się tego krzyża nawet wtedy, gdy się on okaże tak ciężkim i krwawym,  

jak krzyż Zbawiciela. 

 Do hańby dwudziestego wieku należy zaliczyć między innymi wznowienie, 

przypominające pierwsze wieki, prześladowania Kościoła.  

 Jest to zjawisko bardzo smutne, ale nie w życiu Kościoła, gdyż Kościół i z tej okazji 

ciągnie dla siebie wielkie korzyści duchowe i opromienia się nowym blaskiem. Zastępy 

męczenników się mnożą. A jakże mocno przysłużyła się Kościołowi pod tym względem 

ziemia Podlaska! Ona to juz wyprzedziła wiek dwudziesty i juz w dziewiętnastym jakże 

wspaniale ubrała się w purpurę krwi męczeńskiej.  

 Wy, Synowie i Córki Ojców męczenników i Matek męczenniczek, wiecie dobrze  

za co umierali Ojcowie i Matki wasze. Wy, spadkobiercy ich krwi męczeńskiej i ducha 

chrześcijańskiego, czyż potrzebujecie abym Wam przypominał, jak dużo im zawdzięczacie, 

jak wysoko zostaliście wyniesieni w społeczeństwie chrześcijańskim w oczach całego nieba, 

aniołów i świętych Pańskich.  

 Tego Wam przypominać nie potrzebuję Przypomina Wam o tym ciągle ta ziemia 

Wasza, krwią i łzami zroszona i uświęcona.  



 Gdy, jadąc do Was, przekroczyłem granicę ziemi Podlaskiej, odczułem w duszy mojej 

wrażenie, jakbym usłyszał głos, który hen kiedyś zawołał do Mojżesza z krzaku gorejącego: 

"Zzuj obuwie z nóg twoich, miejsce bowiem, na którym stoisz, ziemia święta jest" (Wj 3,5).  

 Pod wpływem jakiegoś wewnętrznego nakazu zatrzymałem się i, uklęknąwszy na tej 

ziemi świętej, ucałowałem ją, ślubując nie szczędzić dla niej pracy ani cierpień, a jeżeli Bóg 

zażąda, ani też krwi własnej.  

 Mój wiek już nie jest młody i moje siły już wyczerpane nie pozwalają mi żywić 

wielkich nadziei, szczególnie w czasach obecnych, na osiągnięcie wielkich rezultatów,  

ale prosiłem Boga, aby pozwolił mi, jeśli inaczej nie potrafię, to chociaż cierpieniem moim 

przyczynić się do jego chwały i zbawienia dusz. 

 Świadomość własnej bezsilności nakłada na mnie tym większy obowiązek uciekania 

się do Boga o pomoc.  

 Dlatego też wzywam o pomoc Tego, który jest dawcą wszelkich łask, i Tej,  

która w Kodniu i Leśnej łaskami słynie, i świętych męczenników podlaskich, abym potrafił 

iść godnie w ślady Czcigodnych Poprzedników moich na tej drodze ciernistej, świątobliwych 

biskupów podlaskich: 

  Feliksa Łukasza z Lewina Lewińskiego, 

  Jana Marcelego Gutkowskiego, 

  Beniamina Piotra Szymańskiego, 

  Henryka Ignacego Przeździeckiego. 

  

 Wzywam zatem pomocy Bożej i świętych Patronów, abym nie zmarnował  

i nie zburzył tego, co oni swoja pracą i swoim przykładem i swoją modlitwa osiągnęli  

i zbudowali. nie daj, Panie, dziedzictwa Twego na zmarnowanie. 

 W uznaniu wielkich zasług i ciężkiej pracy Jego Ekscelencji Księdza Biskupa Dra 

Czesława Sokołowskiego, Administratora Apostolskiego, w ciągu tych siedmiu lat ostatnich, 

lat najstraszniejszej w dziejach ludzkich wojny i ucisku, składam tu wyrazy podziękowania.  

 Dziękuję również tym, którzy mu służyli wiernie swoja pomocą i radą, oraz całemu 

duchowieństwu diecezji Podlaskiej.  

 A Tobie, wierny ludu katolicki, dziękuję z głębi serca za wszystkie dowody Twego 

przywiązania do Wiary i Kościoła.  

 Za Twoje umiłowanie prawdy i sprawiedliwości, za pracę ofiarną, poświęcenie  

i miłość, bądź błogosławiony. Amen.  

 

 Dan w Siedlcach, w dniu 4 lipca 1946 roku.  

 

      + IGNACY ŚWIRSKI, Biskup Podlaski 
 

 


