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2. List pasterski w sprawie odbudowy katedry i domu diecezjalnego 
 

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI 
Wielebnemu Duchowieństwu diecezjalnemu, pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo 

pasterskie. 

 

Umiłowani w Chrystusie Bracia! 

 Przed rokiem, ze zmiłowania Bożego i łaski Stolicy Apostolskiej, posłusznie objąłem 

rządy diecezji: w czasach przełomowych, w trudnych nadzwyczaj warunkach.  

 W spełnieniu odpowiedzialnych przed Bogiem obowiązków pasterzowania, doznałem 

i doznaję nieustannie z Waszej strony, Umiłowani w Chrystusie Synowie, wiele serca 

życzliwego, kapłańskiego zrozumienia, wydatnej współpracy. Cieszę się i raduję widząc 

Waszą dobrą wolę, postęp duchowy, zacieranie różnic, usuwanie wzajemnej nieufności, 

pogłębianie bratniej miłości kapłańskiej oraz synowskie oddanie dla swego Biskupa   

- za wszystko Bogu miłosiernemu składam dzięki w modlitwach na każdy dzień. Nie taję 

jednak i tego przed Wami, że obok dodatnich cech, jak wszędzie, tak i w naszej diecezji są 

pewne braki, niedociągnięcia jak i różnorodne potrzeby, o czym sami aż nazbyt dobrze 

wiecie: wojna straszna ze wszystkimi swoimi okropnościami, wywarła i zaznaczyła wyraźnie 

te ślady zarówno w dziedzinie duchowej jak i materialnej.  

 Z wielką natomiast pociechą serca pasterskiego stwierdzam i podkreślam,  

że duchowieństwo moje i to w przeważającej większości, przystąpiło gorliwie do naprawiania 

szkód moralnych i leczenia ran duchowych, zadanych przez wojnę, aby przez misje parafialne 

podnieść etyczny poziom wiernych, tych żywych kościołów Bożych, w których Duch Boży 

mieszka (1Kor 3,16). W parze z tą pracą na odcinku duchowym, wielu z Was przystąpiło 

 jednocześnie z całym zapałem i energia do odbudowy, naprawy licznych kościołów  

w diecezji, już to całkowicie zburzonych, juz to poważnie uszkodzonych w 1939 i 1944 roku, 

podczas działań wojennych, od których nie była wolna i nasza diecezja.  

 Dźwiganie z gruzów, odbudowa - to wszystko wymaga poważnych ofiar.  

Ciężar zatem, jaki spadł na duchowieństwo i wiernych, niezaprzeczenie, jest zbyt wielki. 

Ogrom jego jest tym większy i dotkliwszy, gdyż uprzytomniamy sobie zrujnowany stan 

naszej gospodarki przedwojennej oraz te klęski żywiołowe, jakie w ostatnim roku nawiedziły 

nasza ojczyznę: mrozy, powodzie, posuchę. 

 Istotnie, rzecz godna podziwu, że w tak ciężkich i katastrofalnych warunkach, nie 

szczędzicie wysiłków dla sprawy odbudowy kościołów, a ofiary składane przez Waszych 

parafian, wobec powszechnej nędzy materialnej, nabierają tym większego znaczenia  

i zasługują na tym większą pochwałę ich żywej wiary oraz Waszej zapobiegliwości.  

 Podziwiając ten wasz zbożny zapał do przywracania domom Bożym przedwojennej 

świetności, pragnę go nie tylko podtrzymać, lecz chciałbym aby tym zapałem przejęły się do 

głębi serca wszystkich moich kapłanów.  

 Zwracam się w szczególniejszy sposób do Was, moi Umiłowani, z serdecznym 

wezwaniem do podjęcia jeszcze jednego wysiłku, który Was wszystkich czeka, a spodziewam 

się, że znajdę życzliwy oddźwięk. 

 Sięgnijcie okiem poza wasze parafie i spójrzcie życzliwie na ogólne potrzeby diecezji: 

nasz kościół katedralny, skutkiem działań wojennych, bardzo poważnie uszkodzony, stracił 

swą pierwotną krasę przedwojenną: wieże zagrożone ruiną. mury pokaleczone od pocisków, 

dach wymaga gruntownej naprawy, okna pozabijane deskami - wszystko to woła o rychły 

ratunek i zabezpieczenie przed większymi jeszcze szkodami. 



 Wierni parafii katedralnej składali i stale składają ofiary na remont świątyni. Ofiary 

jednej parafii nie wystarczają i nie mogą w rezultacie być proporcjonalne do wielkich potrzeb. 

Kościół katedralny - mater et princeps ecclesiarum  - służy potrzebom duchowym nie jednej 

tylko parafii, lecz, przede wszystkim, jako Cathedra Episcopi et ecclesia Capitularis,  

ob spendorem divinorum officiorum, jest źródłem i ośrodkiem życia religijnego  

i liturgicznego całej diecezji: w katedrze Biskup odprawia w otoczeniu kleru celebry 

pontyfikalne, przemawia z ambony, udziela święceń kapłańskich, konsekruje i poświęca, 

alumni seminarium zaprawiają się do służby Bożej, itd., stąd też cała diecezja ma synowski 

obowiązek troszczenia się o swój kościół katedralny. tak jest we wszystkich diecezjach na 

całym świecie katolickim.  

 W 1944 roku, nazajutrz po przesunięciu się frontu na zachód, na wezwanie  

J.E. Administratora Apostolskiego pospieszyliście z darami na odbudowę katedry: to był 

szczęśliwy początek przed trzema laty, nie możecie jednak na złożeniu tej jednej ofiary 

poprzestać.  

 A dom diecezjalny, siedziba i ognisko przedwojenne Akcji Katolickiej, jakiż żałosny 

przedstawia widok: sterczą mury bez dachu, z wypalonymi oczodołami. I nic dotąd  

ku naprawie, a przynajmniej, zabezpieczeniu murów od całkowitej ruiny, nie uczyniono.  

 Jeżeli dotychczas nie zwracałem się do Was, moi Umiłowani, w tych sprawach,  

to tylko dlatego, że nie miałem odwagi obarczonych ciężarami jeszcze bardziej obarczać  

i odartych ze środków materialnych wzywać i zachęcać do ofiar na dalszą odbudowę katedry  

i rozpoczęcie odbudowy domu Akcji Katolickiej. Zwlekałem z dnia na dzień aż doszedłem do 

przekonania, że dalej taki stan trwać nie może. O ile z jednej strony przestrasza mnie myśl 

nadużywania waszej ofiarności, o tyle z drugiej strony niepokoi jeszcze więcej poczucie 

odpowiedzialności, gdybym przez zwłokę i zaniedbanie miał spowodować i narazić katedrę  

i dom diecezjalny na poważniejsze uszkodzenia, wymagające w niedalekiej przyszłości  

większych wydatków, a więc i większych z Waszej strony ofiar.  

 Gdym tak rozważał i zastanawiał się, niejeden z kapłanów parafialnych, w rozmowach 

ze mną na poważny temat, widząc moje skrupuły dodał mi odwagi i doradzał, abym nie 

zwlekał, lecz otwarcie zwrócił się o pomoc na odbudowę katedry i domu Akcji Katolickiej  

do wszystkich kapłanów, zapewniając, że głos mój znajdzie w Duchowieństwie nie tylko 

pełne zrozumienie, lecz też i bardzo życzliwe przyjęcie i ofiarne poparcie. 

 Nie wątpiąc przeto, że tak się stanie, z całą ufnością zwracam się do Was, moi 

umiłowani, i z prośba i z gorącym apelem, o ofiary na rzecz odbudowy katedry i domu 

diecezjalnego. Uzasadniać tego nie potrzebuję - sapientibus enim loquor.  

 Wydatki na te cele będą, oczywista, wielkie i muszą być rozłożone na dwa lub trzy 

lata . W tym roku pragnąłbym otrzymać od Was takie ofiary, które wystarczyłyby w swej 

sumie na zdobycie i zakup niezbędnych materiałów budowlanych oraz wykonanie 

najkonieczniejszych robót remontowych. nie chciałbym dopuścić do tego, aby obecny sezon 

budowlany nie zostawił żadnego śladu naprawy i katedry i domu diecezjalnego.  

 Poza ofiarnością Duchowieństwa i Wiernych Diecezjan, jak sami wiecie, innego 

źródła na zdobycie funduszów na cele odbudowy nie mam, więc chcąc gmachy diecezjalne 

ratować, do tego tylko źródła uciec się muszę.  

 Pierwszeństwo i zaszczyt położenia pierwszej cegiełki pod dalszy remont katedry  

i zaczątek odbudowy oddaję Wielebnemu Duchowieństwu. Wam to, umiłowani Moi, ten 

zaszczyt się należy, a dopiero w roku przyszłym zaapeluję do ofiarnych serc wiernych 

diecezjan.  

 I chociaż ofiara Wasza będzie dodatkiem zupełnie dobrowolnym i wysokość jej nie 

może być ściśle określona, zależna całkowicie od Waszej dobrej woli i szczodrobliwości,  

to jednak, idąc za radą doświadczonych i praktycznych kapłanów z różnych stron diecezji,  

dla celów orientacyjnych, dla oszczędzenia Wam odgadywania i wyczuwania moich 



pragnień, oczekiwań i obliczeń oraz szacowania przez każdego skali swej ofiarności załączam 

do niniejszego dla poszczególnych dekanatów wykazy, w których biorąc pod uwagę 

możliwość zamożności i sprawiedliwy dla wszystkich rozkład ciężarów, podsuwam na rok 

bieżący określone sumy na każdą parafię, z wyjątkiem najmniejszych, składane pro rata parte 

przez kapłanów, pracujących przy danej parafii. W zasadzie hojność Wasza w składaniu ofiar 

nie jest ograniczona.  

 Gdy chodzi o zamożność i zdolność płatniczą wielu spośród Was, ofiary te mogą się 

wydawać zbyt wysokimi, lecz nie widzę możliwości ich zmniejszenia, gdy zechcecie zwrócić 

uwagę na doniosłość sprawy, której macie przyjść z wydatną pomocą.  

 Obowiązek ratowania katedry jest niewątpliwy, jak również i odbudowa domu 

diecezjalnego jest konieczna; jedno i drugie w pierwszym rzędzie spada na Duchowieństwo, 

stąd rzecz jasna, że nikt z kapłanów, od tego uchylać się nie może, lecz ofiarą swoją winien 

przychylić się do wypełnienia tego obowiązku.  

 A więc, w imię Pańskie, pośpieszcie, Umiłowani moi Bracia, z ofiarami: "każdy, jako 

postanowił w sercu swoim, ...albowiem ochotnego dawcę Bóg miłuje" (2 Kor 9,7). 

 

 Dan w Siedlcach, w dniu św. Ignacego Loyoli, 1947 r. 
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