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 Duchowieństwu i Wiernym pozdrowienie i błogosławieństwo pasterskie! 

 

Umiłowani w Chrystusie Panu. 

 

Wiem dobrze, w jak ciężkich jesteście warunkach materialnych, z jaką biedą, a nieraz 

nawet niedostatkiem walczyć musicie, jak trudno Wam jest złożyć niekiedy niewielki datek,  

a jednak mimo to, nigdy nie odmawialiście mi, gdy kiedykolwiek zwracałem się do Was  

z prośbą o pomoc. Mam też mocną nadzieję, a nawet głębokie przekonanie, że i teraz nie 

odmówicie, tym bardziej, gdy chodzi o pomoc w rzeczy wielkiej wagi, tak dla mnie, jak i dla 

Was. 

Moi Ukochani, nie trzeba Wam tłumaczyć, czym jest dla nas katolików sprawa 

wychowania nowych kapłanów. Od przypływu tych nowych sił kapłańskich, nowych 

pracowników na niwie Chrystusowej, zależeć będzie wszystko: i nasze życie religijne  

i poziom moralny i przyszłe zbawienie. 

Komu te rzeczy głęboko leżą na sercu, ten nie zaniedba, aby w miarę sił swoich 

przyczynić się do podniesienia stanu kapłańskiego. 

Otóż, sprawa wychowania kleru od czasu wojny napotykała i dotąd napotyka na 

bardzo wielkie przeszkody i trudności. 

Moje najlepsze chęci i Wasza dotychczasowa pomoc, potrzebie tej jednak w mierze 

dostatecznej nie zaradziły. Zachodzi zatem konieczność zrobienia wysiłku jeszcze większego. 

Bolączką w życiu kleryckim, najbardziej odczuwaną w obecnych warunkach, jest brak 

odpowiedniego pomieszczenia. Ten fakt staje się przyczyną nie tylko tego, że w ciasnocie nie 

może się normalnie odbywać ani nauka, ani wychowanie, lecz także przyczyną odmówienia 

miejsca wielu zacnym do służby Bożej zgłaszającym się młodzieńcom. Takie zamknięcie 

drzwi przed nimi dlatego tylko, że nie ma ich gdzie pomieścić, pozbawi nas nadziei na lepszą 

przyszłość. A smutny jest los narodu, któremu zabraknie kapłanów. 

A zatem znalezienie dostatecznego pomieszczenia dla kleryków staje się potrzebą, 

wśród wszelkich naszych potrzeb najpilniejszą.  

Myśl o budowie nowego gmachu przejmuje mnie obawą, gdyż to zadanie ogromnie 

przerasta nasze siły i rozciągnąć by się musiało na lata całe. A tymczasem sprawa ta już 

dzisiaj jest dla nas nagląca. Wniosek stąd ten, że należy poszukać innego wyjścia.  

Do możliwości i sił naszych dostosowana będzie odbudowa zniszczonego, spalonego podczas 

działań wojennych, gmachu diecezjalnego. Chociaż ta odbudowa nie rozwiąże wszystkich 

naszych trudności, to jednak ułatwi nam pracę w okresie podźwigania się Polski z gruzów. 

Szczęśliwi będziemy, gdy zdołamy umocnić mury diecezjalnego gmachu i odrestaurować 

jego wnętrze. Ale i to bez Waszej wydatnej pomocy osiągnąć się nie da. Dlatego zwracam się 

do Was, Moi Ukochani, z gorącą prośbą o pomoc w postaci datku takiego, na jaki kogoś stać, 

ale z serca dobrego i życzliwego, jak tego wymaga wielkość i doniosłość sprawy, tak sercu 

naszemu drogiej, wychowania przyszłych kapłanów. 



Wszystkim ofiarodawcom udzielamy z serca ojcowskiego błogosławieństwo 

pasterskie w imię Ojca i Syna i Ducha św. Amen. 

 

Dan w Siedlcach, w uroczystość Najświętszego Serca Jezusowego, 4 czerwca 1948 r.  
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