
1. Wezwanie do niesienia pomocy nawiedzonym powodzią. 
 

IGNACY ŚWIRSKI 
 

z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej 

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI 

 

Umiłowanym w Chrystusie Duchowieństwu i Wiernym diecezji Naszej,  

pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie. 

 

 Tegoroczna wiosna, tak tęsknie wyczekiwana, zamiast spodziewanej radości, 

przyniosła nam smutek wielki. Powódź, w rozmiarach dotąd nienotowanych, nawiedziła nasz 

kraj i wystawiła go na nowe próby i doświadczenia. Pod wodą znalazły się całe wioski  

i osiedla ludzkie oraz olbrzymie przestrzenie pól uprawnych i zasianych. 

 Zbyt szybkie i gwałtowne wezbranie rzek, powodując zrywanie mostów i przerywanie 

wałów ochronnych, uniemożliwiło bardzo wielu mieszkańcom uratowanie swego dobytku, 

który, z małymi wyjątkami, cały zginął pod wodą. Słabe domy wiejskie nie zdołały 

wytrzymać naporu rozszalałych fal wody i kry płynącej, i same popłynęły, unosząc się 

częstokroć na dachach swoich tych, co tam szukali ratunku przed powodzią. Szeroko rozlane 

rzeki pozmywały liczne wioski i zniszczyły zasiewy. Gdzie były kwitnące osiedla, pozostały 

ogołocone pustynie. W przeciągu zaledwie kilku godzin, dziesiątki tysięcy ludzi straciło: dach 

nad głową, sprzęty domowe, ubranie ostatni kawałek chleba oraz nadzieję żniwnych plonów.  

 Do szczęśliwych zaliczyć można tych, którzy zdążyli uratować przynajmniej życie 

własne i swych najbliższych. Ale cóż znaczy uratowanie życia bez środków do jego 

utrzymania? Życie uratowane z powodzi rychło zginie z głodu, jeżeli pomocy na czas nie 

będzie. O niesienie tej pomocy też przede wszystkim chodzi. 

 My, którzy wszelakiego rodzaju nędzę dobrze znamy, w pełni rozumiemy ciężkie 

położenie dotkniętych powodzią: rozpacz ojców, boleść matek, łzy dzieci, ciężkie wzdychanie 

starców, słowem, całe morze cierpienia, nie dającego się ani opowiedzieć, ani opisać. 

 Srodze dotyka nas ręka Boża i, po strasznych doświadczeniach ostatniej wojny, 

jeszcze raz doświadcza. Doświadcza naszej cierpliwości i naszej ofiarności. Nie pytajmy  

– dlaczego, tylko pamiętajmy, aby z tego doświadczenia wyjść dobrze, jak na wiernych 

katolików przystało. Starajmy się, z cierpliwością i wytrwałością Hioba, nawiedzenie Pańskie 

godnie przyjąć. 

 Los braci naszych, klęską powodzi dotkniętych, uzależniony jest dzisiaj od naszej 

pomocy, jaką im okażemy. Ich spojrzenia, myśli i uczucia zwrócone są w naszą stronę,  

z bolesnym i wyczekującym pytaniem: czy pomoc nasza w czas nadejdzie? Tu chodzi nie 

tylko o pomoc, lecz i pośpiech w jej niesieniu. Pomoc spóźniona zazwyczaj mija się z celem 

swoim. 

 Rozumiejąc to dobrze, cała Polska stanęła do apelu i śpieszy z pomocą. Jestem 

głęboko przekonany, że ziemia Podlaska w tej akcji nie pozostanie w tyle za innymi i dlatego 

zwracam się do Was, Umiłowani w Chrystusie Diecezjanie moi, z serdecznym wezwaniem, 

abyście jak najrychlej, w imię zbożnej miłości Boga i miłości bliźniego, pośpieszyli z swymi 

ofiarami, czy to w pieniądzach, czy w naturze, składając je na rzecz nieszczęśliwych 

powodzian, chętnie i z całego serca, według stanu swej zamożności. Wiem dobrze, że i nie do 

jednego z Was i pod strzechę Waszą nędza zagląda, ale, na pewno, nie jest ona tak wielka,  

jak ta, jaka dotknęła powodzią nawiedzonych – i zawsze jeszcze coś u siebie znajdziecie, 

czym byście mogli się z nimi podzielić. 

 Datek, choćby najmniejszy, będzie z wielką wdzięcznością przyjęty, jako dowód 

Waszego współczucia i bratniej miłości chrześcijańskiej, a w niebie zapisany będzie, jako 



grosz wdowi, który większe ma znaczenie u Boga, niż duże sumy. Z małych nawet ofiar,  

lecz przez wszystkich złożonych, utworzy się bardzo poważny fundusz, wystarczający na 

okazanie skutecznej pomocy tysiącom nieszczęśliwych powodzian. 

 Poza ofiarami, składanymi do miejscowych Komitetów niesienia pomocy 

powodzianom, zarządzamy, abyście w przyszłą niedzielę złożyli ofiarę na tacę w kościele, 

która będzie obrócona na ten sam cel. 

 Wszystkim ofiarodawcom udzielamy z serca ojcowskie błogosławieństwo pasterskie: 

W imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen. 

 

 Dan w Siedlcach, dnia 8 kwietnia 1947 r.  

+ IGNACY biskup 

 

  

 

 

 

 

 
 


