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I G N A C Y    Ś W I R S K I  

Doktór Filozofii i św. Teologii 

Z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej  

BISKUP SIEDLECKI CZYLI PODALSKI 

 Wielebnemu Duchowieństwu pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie!  

 Umiłowani w Chrystusie Panu, Bracia Kapłani! 

 

 W dniu dzisiejszym upływa dwa lata, jak, z woli Ojca Świętego PIUSA XII, objąłem 

w diecezji rząd dusz odkupionych krwią Zbawiciela.  

 Dwuletni okres pasterzowania. siłą konieczności był dla mnie czasem 

wszechstronnego wnikania w powojenne potrzeby diecezji. 

 Nie poprzestawałem na studiach teoretycznych, na zapoznaniu się z obowiązującym 

ustawodawstwem diecezjalnym, dążyłem jednocześnie do przyjrzenia się z bliska zwyczajom 

i obyczajom zarówno wśród wiernych, jak i kapłanów.  

 W tym celu, podczas wyjazdów pasterskich w teren diecezji, przy każdym zetknięciu 

się osobistym, już to z kapłanami, już to z wiernymi, przeprowadziłem wiele rozmów, 

wysłuchałem wiele żalów, nie oszczędzono mi nawet i wiele rad - to wszystko dało mi obfity 

materiał do myślenia i wyprowadzenia odpowiednich wniosków.  

 Wspólna wymiana zdań podczas konferencyj z Ks. Ks. Dziekanami, mozolne 

odczytywanie protokołów z kongregacyj dekanalnych, z dokonanych wizyt dziekańskich, 

sprawozdania roczne itp. walnie dopomagały mi do zorientowania się w stanie moralnym  

i materialnym diecezji.  

 To wszystko przyczyniło się do tego, że mogłem obiektywnie zapoznać się  

z całokształtem zadań diecezjalnych i wyrobić sobie opinię o poziomie moralnym, 

kulturowym i materialnym moich Diecezjan, zarówno kapłanów, jak i wiernych. 

 Tym nie mniej, daleki jestem od tego, abym mógł sobie powiedzieć , że juz mam 

całkowicie wyrobiony i z rzeczywistości zgodny pogląd na rzeczy i ludzi.  

 Niestety, tego powiedzieć nie mogę, ale nie mogę i tego również powiedzieć, jokobym 

nie zorientował się jeszcze w ogólnej sytuacji diecezjalnej i że obc mi są warunki terenowe,  

w jakich Opatrzność nakazała nam wspólnie pracować.  

 Wynikami mych spostrzeżeń, jakie powstały w mej duszy podczas długich godzi 

rozważań i modlitw, tym, zwłaszcza, co najbardziej leży mi na sercu, pragnę, choć częściowo, 

podzielić się z Wami, Umiłowani moi Bracia Kapłani, dla Waszego dobra duchowego  

i dla większej chwały Bożej.  

  

--- o --- 

 

 Stwierdzić najpierw muszę Wasze przywiązanie do diecezji, Wasze synowskie 

przywiązanie do mnie, swego prawowitego Biskupa, Wasz zapał do pracy. 

 Stwierdzając to poczuwam się do bardzo miłego obowiązku złożenia Wam, Bracia 

Kapłani, wyrazów najserdeczniejszego podziękowania, uznania i zasłużonej pochwały.  



 Jakkolwiek nisko chylę czoło przed ogółem Duchowieństwa Podlaskiego, to jednak 

muszę skonstatować, że na ten hołd nie wszyscy bez wyjątku i pod każdym względem w pełni 

zasługują.  

 Jeżeli gdzie, to przede wszystkim w stosunkach ludzkich należy stosować zasadę,  

że nie ma reguły bez wyjątku. 

 Z tym więc zastrzeżeniem, że będą to tylko wyjątki i nawet nieliczne, pozwolę sobie 

później na wypowiedzenie  niejednego żalu. 

 Jak nie wynika, że wszyscy kapłani są w porządku, tak również nie wynika,  

że wszystko w diecezji jest idealnie dobrze i nic do naprawienia nie ma. Sami wiecie 

najlepiej, że dużo mamy jeszcze bolączek, których usunięcia pragnęlibyście jak najrychlej się 

doczekać, a czy się doczekacie? - będzie to zależało między innymi i od Waszej z Biskupem 

chętnej i synowskiej współpracy.  

 

--- o --- 

 

 Ani na chwilę nie przypuszczam, aby się znalazł choć jeden wśród moich kapłanów, 

który by zechciał utrzymywać szczerze, że jego osobistym sprawom musi ustąpić dobro 

ogólne - takich sobie nie wyobrażam. Ale znajdą się zapewne tacy, którzy uparcie twierdzić 

są gotowi, że interes ich osobisty zupełnie dobrze się pokrywa z wymogami dobra ogólnego  

i nawet temu dobrze służy.  

 Nie będę przeczył, że w wielu przypadkach tak jest . Pragnąłbym bardzo, aby zawsze 

tak było! Ale, niestety, życie jest życiem i niesie ze sobą częstokroć wydarzenia, kiedy nasz 

interes osobisty stoi w sprzeczności z interesem dobra ogólnego, i nic innego nam nie 

pozostaje, jak tylko ustąpić i na ołtarzu dobra ogólnego złożyć dobrowolną ofiarę  

z osobistego dobra. Tak postępuje żołnierz z całą świadomością umierając na froncie.  

Obraz to bardzo tragiczny ale i jednocześnie najbardziej wzniosły. Żołnierz stojący na 

wysokości swojego zadania, innego wyjścia szlachetniejszego nie widzi.  

 Po przypomnieniu sobie tych ogólnych, przez nikogo rozumnie nie kwestionowanych 

zasad, przejdźmy teraz do rozważenia naszej Podlaskiej rzeczywistości diecezjalnej.  

 

--- o --- 

 

 Rzeczywistość ta w zarysie przedstawia się następująco: 

 1. Stwierdzamy dotkliwy brak kapłanów, zwłaszcza, młodszych wiekiem.  

Dwadzieścia pięć parafii, liczących od czterech do ośmiu tysięcy wiernych, pozostaje bez 

wikariuszów. czyż może jeden kapłan obsłużyć należycie taką liczbę dusz, szczególnie jeżeli 

pod uwagę weźmiemy i obowiązek nauczania religii w szkołach i dzisiejsze kłopoty 

administracyjne w parafii? Na razie sytuacja taka nie wyglądałaby tak groźnie, gdyby nie inna 

okoliczność, a mianowicie ta, że ten brak z roku na rok będzie się zwiększał.  

 W roku bieżącym na wszystkich kursach w Seminarium mamy zaledwie 29 alumnów, 

z czego na kursach teologicznych wszystkiego dziewięciu. Dopiero w 1949 roku przybędzie 

diecezji jeden kapłan, a w 1950-ym czterech, a przecież w każdym roku śmierć nieubłagalna 

kilku kapłanów czynnych zabiera.  

 Nie wdając się w dalsze przewidywania, stwierdzić jednak musimy, że kler diecezji 

podlaskiej skazany jest w przeciągu najbliższych lat na silne kurczenie się i naturalne 

starzenie.  

 To jest jedna rzeczywistość, nie dająca się ani odmienić, ani naprawić, ale jest też  

i druga również mało pocieszająca, która jednak częściowo przynajmniej nadaje się do 

naprawy, a jest nią nieekonomiczny podział pracy duszpasterskiej.  



 2. Gdy zachodzi brak kapłanów, tam sama konieczność nakazuje zastosować najdalej 

idące oszczędności w szafowaniu ich pracą i czasem, aby nie zmarnować i tego co mamy,  

a siły jednostek dla dobra ogółu jak najracjonalniej wykorzystać. Tymczasem w diecezji 

wytworzyła się sytuacja taka, że jedni pracy mają za mało, a drudzy nie mogą jej podołać.  

Do pierwszych należą ci stosunkowo młodzi i pełni energii kapłani, którzy zajmują parafie 

małe, liczące niewiele ponad tysiąc wiernych, albo lilipucie , liczące od 150 do 800 dusz.  

Do drugich ci starsi, którzy pracują na parafiach większych, liczących ponad cztery tysiące 

dusz. na tych małych i lilipucich parafiach pracuje aż 84 kapłanów! 

 Nie przeczę, że i na mniejszej nawet parafii, czy filii pracy nie zabraknie nigdy, jeżeli 

nie ściśle duszpasterskiej, to oświatowej, czy gospodarczej. Każda praca dla kapłana jest czci 

i szacunku godna, o ile ogólny stan duszpasterstwa w diecezji na tym nie ponosi żadnego 

uszczerbku. tymczasem tak nie jest! podczas gdy jeden kapłan obsługuje 150, 300 albo 800 

duszna parafii małej, drugi musi obsłużyć sam jeden od 4 do 8 tysięcy, z dodatkiem nauczania 

religii w szkołach. Jest to oczywiście rażąca dysproporcja w podziale pracy. Ta dysproporcja 

tym bardziej jeszcze się uwydatni, gdy weźmiemy pod uwagę, że tymi małymi parafiami 

kieruje młody kapłan, a tymi większymi zazwyczaj już starszy a nawet i w podeszłych latach, 

ze zdrowiem mocno nadszarpniętym i nadłamanym. W ostatnim wypadku parafia,  

pod względem duszpasterskim, wbrew woli i chęci proboszcza, nie może być dostatecznie 

obsłużona, a stąd i objawy obojętności religijnej i obniżenie poziomu moralnego wśród 

wiernych nie każą długo na siebie czekać.  

 Już dziś bez przesady można powiedzieć, że na większych parafiach, dla braku 

dostatecznej i należytej obsługi duszpasterskiej, religijność wiernych oraz ich moralność 

pozostawiają dużo do życzenia, a jednak życzenia te dałyby się łatwo osiągnąć, gdyby tam 

więcej pracy włożyć, pracy nie jakiejś nadzwyczajnej, tylko tej zwykłej, codziennej 

systematycznej, lecz w dostatecznej mierze i ilości. Doskonale zdają sobie z tego sprawę 

księża proboszczowie większych parafii i dlatego usilnie proszą o pomoc wikariusza,  

a wikariusza Biskup posłać nie może, go nie ma i rychło mieć nie będzie.  

 Rola dusz nie jest jeszcze całkowicie zachwaszczona, ale, jeżeli stan taki potrwa 

dłużej, stanowczo porośnie bujnymi chwastami, cierniem ostrym i praca kapłana stanie się 

niemożliwie ciężką, co gorsza, dorobek duchowy całych pokoleń pójdzie na zmarnowanie  

i zatracenie.  

 W tym samym czasie, gdy proboszcz na parafii większej, bez pomocy wikariusza,  

ze znużenia wprost upada, na maleńkich parafiach i filiach duszpasterskich młody i zdrowy 

kapłan w bezczynności gnuśnieje i ma żal do biskupa, że go skazuje na życie bezczynne. 

 reasumując powyższe, w kilku słowach stwierdzić należy, że w parafiach dużych,  

z powodu braku odpowiednich pracowników, cierpi duchowy interes wiernych, a w parafiach 

maleńkich, z powodu braku pracy, cierpi duchowo i materialnie kapłan. Tam się marnują 

wierni, tu się marnują kapłani.  

 gdzie tego przyczyna i czyja w tym wina? Jeżeli mamy abstrahować od wojny i tego 

wszystkiego co ze sobą przyniosła, musimy się zgodzić, że tymczasem niczyja.  

 Czyż można w tym winić ś.p. biskupa Henryka Przeździeckiego, że kierując się wizją 

lepszej i szczęśliwszej przyszłości i nie przewidując dzisiejszej rzeczywistości a mając na 

celu jak najlepsze zorganizowanie i rozbudowę duchową diecezji, przed trzydziestu laty 

przystąpił do tworzenia jak najwięcej placówek duszpasterskich dla przyszłych pokoleń  

we wskrzeszonej, po długich latach niewoli, diecezji.  

 Zagadnienie opieki duszpasterskiej dla wiernych, zgodnie z ówczesna sytuacją,  

ś.p. mój Poprzednik rozwiązał iście po pastersku, za co należy mu się wdzięczna pamięć  

w modlitwach za świetlaną jego duszę. W gorliwości swojej nie mógł przecież przewidzieć, 

że po 30 latach nastąpią takie jak dzisiaj przemiany na świecie i powstaną nowe problemy, 

które rozwiązać będą musieli jego następcy.  



 Życie to nieustający ruch, niosący ze sobą ustawiczne zmiany i nowe formy.  

Przy niezmiennych istotnych sprawach, reszta ciągle się zmienia i postęp z życiem polegać 

będzie na ciągłym dostosowywaniu się do zmienionych warunków.  

 A więc i dzisiejsza zmieniona sytuacja diecezjalna wymaga, aby kosztem parafii 

małych i lilipucich stopniowo zaopatrywać w najlepszych pracowników parafie większe.  

Filie zaś duszpasterskie i maleńkie parafie, szczególnie blisko od siebie położone, po dwie 

łączyć w jedną, lub przyłączyć do większych parafii, nie na stałe ale na okres przynajmniej 

piętnastoletni. W ten sposób da się zaradzić, oczywiście do pewnego tylko stopnia, dwom 

niedomaganiom: obsłudze duchowej wiernych na większych parafiach i bezrobociu oraz 

nędzy materialnej kapłanów na parafiach małych.  

 Jednakże, chcąc przeprowadzić ten plan zreorganizowania pracy na parafiach, 

doskonale zdaję sobie rację, że staniemy w obliczu niemałych trudności, które, jak sądzę,  

przy obopólnej dobrej woli, łatwo dadzą się pokonać.  

 Trudności te wysuną niektórzy kapłani oraz wierni maleńkich parafii, dlatego pragnę, 

Umiłowani Bracuia Kapłani, w dalszym ciągu z Wami je obszerniej omówić i jednocześnie 

wzywam Was serdecznie, abyście z całym zrozumieniem ważności sprawy  

i odpowiedzialnością sumienia wobec diecezji, życzliwie dopomogli mi d pokonania tych 

trudności.  

 

--- o --- 

 

 W myśl powyższego planu, mającego na celu zreorganizowanie, na przeciągu 

kilkunastu lat, pracy duszpasterskiej, należałoby wielu kapłanów przenieść z filii i maleńkich 

parafii na parafie większe, ale oczywiście, w charakterze wikariuszów. I tu dotykamy sprawy 

najboleśniejszej! 

 "Jak to - powie niejeden - ja już raz byłem wikariuszem, apotem tyle lat 

administratorem -proboszczem i teraz znowu na wikariat? Za co mnie taka kara spotkała?" 

 Przekonałem się niejednokrotnie, że sama nazwa wikariusz na wielu działa irytująco. 

Niejeden może by i zgodził się na to stanowisko chętnie, lecz pod inną jakąś nazwą,  

np. wiceproboszcza, czy delegata, czy też wizytatora, byleby nie wiakriusza. Ta nazwa,  

w pojęciu wielu, zupełnie niesłusznie stała się synonimem kary, a zatem i dyskwalifikacji,  

a nawet hańby. "Dobra jest ona - powiadają - dla neoprezbitera i to w przeciągu paru lat,  

ale później i dla niego staje się ona ciężarem". Inni znów, pomijając juz tę niemiłą nazwę, 

zwracają uwagę i mają zastrzeżenia, że stanowisko wikariusza bądź co bądź jest uzależnione, 

podrzędne, niesamodzielne, a więc nieodpowiednie dla tego, który za sobą ma juz kilka lat 

kapłaństwa. Co o tym sądzić?  

 Jeżeli chodzi o mój pogląd to muszę powiedzieć, że, jeżeli tego fałszywego wstydu  

i tego uprzedzenia tak do nazwy, jak i stanowiska, duchowieństwo diecezjalne samo z siebie 

nie zwalczy i nie wytworzy o tym zdrowej opinii przeciwnej, nie może być żadnej mowy  

o racjonalnym i w duchu Bożym duszpasterstwie. biskup nie znajdzie innego sposobu  

do wyratowania od upadku moralnego większych parafii. Już dzisiaj, aż zbyt nad to, diecezja 

odczuwa brak wikariuszów, a śmierć niekoniecznie musi zabierać tylko proboszczów 

starszych, umożliwiając młodszym zajęcie po nich stanowisk samodzielnych na większych 

parafiach.  

 Pogląd, który szkodliwie oddziaływa na właściwą pracę, musi tez być jednoznacznie 

fałszywym. Jeżeli ktokolwiek i z urzędu, i z obowiązku, i ze stanowiska swego całkowicie 

zaabsorbowany jest tym, co w Kościele jest najcenniejszym i najświętszym, to, przede 

wszystkim, właśnie wikariusz. Cały jego czas i wszystkie jego siły zarezerwowane są dla tych 

najświętszych rzeczy nie inaczej, niż czas i siły apostołów: "nos vero orationi et ministerio 

verbi instantes erimus" (Act. Ap. 6,4). Pod tym względem proboszcz w gorszych znajduje się 



warunkach, gdyż częstokroć zmuszony jest "derelinquere verbum Dei et servire mensis" 

(ibidem). Przecież nie wikariusz proboszczowi, ale odwrotnie: proboszcz wikariuszowi 

zobowiązany jest zapewnić mieszkanie i utrzymanie. Nie na barkach wikariusza spoczywa 

ciężar wielki utrzymania kościoła i służby kościelnej, to codzienna troska proboszcza. A czyż 

nie te kłopoty materialne  najbardziej zatruwając mu życie  i niejednokrotnie zrażają nawet ku 

niemu własnych parafian? Gdy tymczasem wikariusz, wolny od tych kłopotów, całkowicie 

może się oddać, pod kierunkiem proboszcza, pracy nad uszami ludzkimi, zdobyć serce dla 

spraw Bożych, uzupełniając te wszystkie czynności święte, którym proboszcz sam podołać 

nie może. Z tego więc względu stanowisko wikariusza jest i wygodniejsze i spokojniejsze, 

dające więcej zadowolenia moralnego, a nawet i więcej uprzywilejowane, niż proboszcza na 

każdej parafii. trzeba tylko, aby umiał i chciał po kapłańsku na swe stanowisko się 

zapatrywać i obowiązki z tym stanowiskiem związane z całą gorliwością wykonywać.  

 I jak to rozumieć, że tak wdzięczne stanowisko jest na ogół tak niemile widziane? 

 Każdy, kto by pomiatał urzędem wikariusza, tym samym pomiata i urzędem 

kapłańskim, gdyż co do zakresu funkcji kapłańskich wikariusz nie stoi wcale niżej ani od 

proboszcza ani od dziekana. Czyż to kapłanowi "secundum cor Dei" nie wystarcza do jego 

aspiracji życiowych? 

 Z punktu widzenia kapłańskiego łatwiej zrozumieć tego, który przez całe życie 

wolałby pozostawać wikariuszem, niż tego, który za probostwem nieustannie tęskni, gdyż 

probostwo daje dużo kłopotów i zgrzytów materialnych i bardzo odrywa kapłana od pracy 

nad uświęcaniem dusz.  

 Oto są rzeczy, nad którymi warto się poważnie zastanowić i fałszywe o nich 

wyobrażenia nareszcie skorygować! 

 Nie zapominajcie, Umiłowani Bracia Kapłani, że należy liczyć się jeszcze z jednym, 

nie mniej wielkiej wagi względem.  

  Przypuśćmy na chwilę, że tak jest, iż stanowisko wikariusza wymaga pewnej ofiary  

i pod względem pewnej ofiary i pod względem różnicy materialnej. Dato non concesso, 

musimy się zgodzić, że te ofiary warto ponieść i nawet chętnie, jeżeli tylko dobro ogólne tego 

wymaga.  

 Jako przykład ofiary z samego siebie dla dobra ogółu stawiamy zwykle żołnierza,  

i słusznie. Skoro mamy pretensję nazywać się żołnierzami Chrystusowymi, to wiedzmy  

tez i o tym, że to obowiązuje nie tylko do karności, lecz też i do tych ofiar, które stają się 

udziałem każdego na froncie walczącego.  

 Kto zaś ma iść na front, a kto na tyłach pozostać, o tym nie decyduje sam żołnierz, 

lecz kto inny. Co by się stało z dyscypliną, gdyby szeregowcom wolno było w tym głos 

zabierać? 

  A gdzież ma być większa dyscyplina i większy duch ofiary, jeżeli nie w naszych 

szeregach? podczas gdy tamci bronią ojczyzny ziemskiej przeciwko wrogiej przemocy 

ludzkiej, my stajemy  w obronie ojczyzny niebieskiej, przeciw bramom piekła. A więc tak ze 

względu na wroga, jak też i na cel walki musimy przewyższać tamtych i walecznością  

i odwagą, i ofiarą własną. niektórzy z kapłanów uważali za stosowne poinformować mnie  

o wiedzy zdobytej, o swych zdolnościach i zasługach, aby w ten sposób zwrócić na siebie 

moja uwagę i otrzymać stanowiska, czy urzędy, jakoby więcej odpowiadające ich 

kwalifikacjom i pragnieniom.  

 Komu sumienie takie pochlebne o sobie świadectwo daje. temu można powinszować 

bardzo wielkich osiągnięć i czoło przed nim schylić.  

 Nie poddając bynajmniej w wątpliwość ani szczerości, ani prawdziwości takich 

wyznań, muszę jednak oświadczyć, że korzystać z tego nie będę, a to dlatego choćby, żeby 

nie aprobować i nie propagować autoreklamy. Zasługi, zdolności, jakie uszły uwagi ludzi lub 



szybko w zapomnienie poszły lub też niedocenione zostały, należą do tych największych " 

in abscondito postis", za jakie tym większa nagroda zarezerwowana jest w niebiosach. 

 Warto i na to zwrócić uwagę, że im więcej w diecezji będzie zasłużonych, tym też 

więcej będzie i pominiętych. Biskup, niestety, w rozdawaniu nagród i lepszych beneficjów 

jest zbyt  w swych możliwościach ograniczony. Jeden tylko Bóg nikogo nie pominie. Ale czy 

może być mowa w naszym stanie kapłańskim o jakichkolwiek nagrodach ziemskich? 

 To, co niejednemu z nas wydaje się być nagrodą, zapłatą czy wyróżnieniem, w istocie 

swej staje się nowym jarzmem i ciężkim brzemieniem!  

 

--- o --- 

 

 Na drodze do przeprowadzenia reorganizacji duszpasterstwa również i ze strony 

wiernych będą wysuwane pewne trudności.  

 Gdy z maleńkiej parafii lub filii zostaje odwołany duszpasterz, natychmiast zjawa się  

u biskupa delegacja z prośbą o wyznaczenie jego następcy. Ta prośba częstokroć zmienia się 

w żądanie, a czasami przybiera formę groźby. garstka wiernych z maleńkiej parafii, która 

wysiliła się na zbudowanie kościółka uważa, że zdobyła sobie niezaprzeczalne prawo do 

bezwzględnego domagania się dla siebie specjalnego duszpasterza.  

 Ludzie ci, zapatrzeni w swój jedynie własny interes i to nie zawsze duchowy, uważają, 

że dzieje im się krzywda wielka, gdy ich spotyka uzasadniona odmowa ze strony Biskupa, nie 

mogącego, z powody braku kapłanów, posłać im duszpasterza. 

 Gdyby kończyło się tylko na niesłusznym żalu do Biskupa, nie byłoby to jeszcze źle  

i tragicznie, ale poczciwi "delegaci" posuwają się nieraz do tego, że wypowiadają swe 

oburzenie, a nawet grożą odstępstwem od Kościoła. Ta ich postawa, tak bardzo 

nieskoordynowana z ich religijnością, świadczy tylko o tym, że diecezjanie nasi, pod 

względem wyrobienia wewnętrznego, stoją jeszcze na bardzo niskim poziomi, a Wy, 

Umiłowani Bracia Kapłani, macie wielkie pole do pracy nad podniesieniem tego poziomu do 

właściwego stanu.  

 Pocieszam się myślą, że przybywające go mnie delegacje wcale nie reprezentują ogółu 

parafian, lecz tylko siebie albo tych nielicznych spośród parafian, których zdołali przeciągnąć 

na swą stronę, a więc biernych ludzi i, w ich imieniu, chcą odgrywać rolę przywódców  

i  demagogów w parafii.  

 Oni to w miarę powodzenia, jak mi się wydaje, nabierają pewności siebie, odwagi  

i tupetu.  

 Przekonani, że to oni imponują całej parafii swoim rozumem i zdolnościami nie mogą 

potem przeboleć i darować najmniejszego niepowodzenia  w swej nieudanej misji 

dyplomatycznej. Stąd to ich wielkie zdenerwowanie i nieliczenie się z nikim i niczym. 

 Gdy się zastanawiam nad moim dotychczasowym doświadczeniem, nie mogę nie 

stwierdzić, że prawie codziennie zmuszony byłem przeprowadzić dyskusje nad potrzebami 

rozmaitych parafii i nawet diecezji całej z ludźmi skądinąd bardzo zacnymi, ale od pługa  

i brony, a zatem niedojrzałymi do tak wielkich zagadnień i nieprzygotowanymi umysłowo do 

spokojnego i rozumnego prowadzenia dyskusji. Dlatego zamiast korzyści widziałem 

częstokroć płynące stąd dla moich rozmówców szkody duchowe. Biedni ci ludzie nabierali 

przekonania, że to oni są powołani do rządzenia nie tylko parafią, ale i Biskupem i diecezją 

nawet i że z nimi wszyscy, nie wyłączając Biskupa, liczyć się muszą, jako  

z przedstawicielami woli ludu.  

 W tych swoich zapędach reformatorskich, nie spostrzegli nawet tego, że wchodzili na 

drogi błędne i tracili sprzed oczu prawdę elementarną, o której każdy katolik wiedzieć 

powinien, że to przecież nie lud, nie jego wola, tylko Ojciec Święty przez Biskupów rządzi 

Kościołem Katolickim.  



 Wobec czego przechodzę do głębokiego przekonania, że podobnym rozmowom  

z delegacjami muszę położyć kres. Nie mogę bowiem dopuścić do tego, aby ci, którzy z woli 

bożej rozkazów moich słuchać powinni, zabierali głos sprzeciwu i wtrącali się w moje 

uprawnienia biskupie i pouczali nie jak mam nimi rządzić i kierować po drodze zbawienia.  

 Ale tu nowa trudność! Wiem dobrze, że, zamykając przed nimi dostęp swobodny  

do mnie, bynajmniej złu nie zaradzę, a mogę tylko powiększyć rozgoryczenie 

nieuświadomionych diecezjan.  

 Zło jakie od dawna się zakorzeniło nie da się jednym skinieniem ręki usunąć.  

Aby to zło skutecznie zwalczyć, potrzebna jest mi ze strony mego Duchowieństwa pomoc, 

polegająca na dokładnym pouczeniu wiernych , że interes ich dusz wymaga nie tylko 

uczęszczania do sakramentów świętych, modlitwy i innych praktyk pobożności, ale też  

i  najdalej idącej uległości rozkazom i woli Biskupa, jako tego, który za nich będzie musiał 

zdać rachunek przed Bogiem. A jeżeli Bóg od Biskupa zażąda rachunku, to czyż nie zażąda 

go od wiernych i przede wszystkim z tego, do jakiego stopnia byli Biskupowi posłuszni? 

 W naukach swoich połóżcie, Umiłowani Bracia Kapłani, największy nacisk na to,  

że posłuszeństwo Biskupowi, dotyczące spraw wiary i moralności, więcej jest warte w oczach 

Bożych, niż posty i umartwienia, jałmużny, modlitwy i przyjmowanie sakramentów świętych, 

gdyż tylko bezwzględne posłuszeństwo biskupowi zabezpiecza i ratuje od błędów herezji  

i utrzymuje w jedności z prawdziwym Kościołem Chrystusowym. W posłuszeństwie tym 

zawarte jest wszystko - wszystkie praktyki pobożności katolickiej, gdyż Biskup  

z posłannictwa apostolskiego ma obowiązek o wszystko się troszczyć. W nieposłuszeństwie 

wszystko ginie. 

 To są prawdy fundamentalne i trzeba je zasadniczo i mocno w umysłach wiernych 

zaszczepiać oraz nieustannie im wyjaśniać, że Biskup chętnie przyjmuje każdego i z każdym 

chętnie rozmawia, o ile ten zwraca się do niego w swoich sprawach prywatnych i osobistych, 

natomiast nie może rozmawiać z każdym o sprawach duszpasterstwa w parafii, czy diecezji, 

gdyż te sprawy nie do każdego należą, nie każdy powołany jest do nich, tylko ci, którym dane 

zostały szczególne dary Ducha Świętego przez włożenie rąk biskupich.  

 O, jakże nieroztropnie i nieoględnie postępują ci kapłani, którzy, zamiast ludzi 

pouczać i delegację powstrzymywać, sami je wysyłają, usiłując swój w tym udział zachować 

w tajemnicy przed Biskupem. Niestety, zapominają, że, "nihil est opertum, quod non 

revelabitur" (Mt 10,26) 

 Tajemnica ta z jednej strony nie daje się utrzymać i pociąga za sobą konsekwencje dla 

kapłana bardzo nieprzyjemne, a z drugiej strony postępowanie tego rodzaju wywiera na 

wiernych wpływ bardzo destrukcyjny. Wszak wierni uświadamiają sobie, że jest to wciąganie 

ich przez kapłana do konspiracji przeciw Biskupowi i przezywają rozterki wewnętrzne, 

kończące się nieraz zerwaniem z praktykami religijnymi. "Księdza przeciwko Biskupowi 

bronili ci, którzy nigdy do kościoła nie uczęszczają i do sakramentów świętych nie 

przystępują" - oto zdanie, jakie niejednokrotnie o moje obiło się uszy.  

 gdy powaga i świętość rozkazów biskupich zostanie podważona, lud prosty za nic 

będzie je miał. Jedyna ich siła polega na świętości: "kto was słucha, mnie słucha, kto wami 

gardzi, mną gardzi, a kto mną gardzi, gardzi onym, który mnie posłał" (Łk 10,16). 

 Któż jest najbardziej w tym zainteresowany i powołany do przestrzegania tej zasady 

jeżeli nie kapłani? W miarę tego, jak się utrzymuje albo upada autorytet biskupi, utrzymuje 

się albo upada ich własny. Kapłan, który tego nie rozumie, przestaje w swej pracy kierować 

się polityką Bożą i pierwszy zaczyna burzyć to, do budowania czego powołany został. 

 Nie ma zamiaru, bynajmniej. lekceważyć głosu ludu: "vox populi - vox Dei", ale ten 

głos powinien dochodzić do nie przez księży proboszczów, ewentualnie przez dziekanów, 

powołanych jedynie do pośredniczenia między Biskupem i wiernymi. kapłani najlepiej mogą 



się zorientować, czy to jest głos ludu, czy kilku tylko niezadowolonych, obrażonych czy też 

rozkapryszonych parafian.  

 obowiązek informowania Biskupa o tym, co się dzieje w parafii, tak dalece obciąża 

sumienie każdego ks. proboszcza, a tym bardziej ks. dziekana, że muszą go wykonywać 

nawet ze szkodą dla siebie samych.  

 Kiedy się udajemy do lekarza, musimy przezwyciężyć niejedno uczucie wstydu.  

 Umiłowani Bracia Kapłani, powierzone nam dziedzictwo krwi Chrystusowej jak  

z jednej strony wynosi nas wysoko ponad cały porządek naturalny, tak z drugiej strony każe 

nam o naturalnych, czysto ludzkich względach przyjaźni, wdzięczności itp. zapomnieć, gdy 

tego moralne dobro ogółu wymaga. niech każdy sobie powie: " może Biskup nie wiedzieć, co 

u nas dobrego się dzieje, byle tylko wiedział co się stać mogło złego". Zdrowi nie potrzebują 

lekarza. ten bezpośredni, ściśle synowski kontakt między Biskupem a Duchowieństwem, 

oparty na motywach nadprzyrodzonych zaufania, miłości i szczerej uległości, przyczyni się 

niezawodnie do uzdrowienia, jeżeli nie wszystkich, to przynajmniej wielu bolączek 

diecezjalnych. 

 

--- o --- 

 

 W rozważaniach swoich często myślą wracajcie do tych moich trudności, trosk  

i zamiarów, stanowiących "onus insupportabile" rządów biskupich oraz życzliwie 

dopomagajcie mi w spełnianiu moich obowiązków pasterskich.  

 Spodziewam się w Panu, że wszystko, co Wam, Umiłowani moi, Bracia Kapłani, 

wypowiedziałem w niniejszym orędziu, należycie zrozumiecie i przyjmiecie z taką miłością, 

jaką od początku darzyliście i dotąd darzycie moją osobę. 

 

 Dan w Siedlcach, dnia 4 lipca 1948 roku. 

 

      + IGNACY ŚWIRSKI bp  
 

 

 

 


