
Zapowiedź Jubileuszu 50-lecia kapłaństwa Ojca świętego 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
Doktor Filozofii i św. Teologii 
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BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  
  

Wielebnemu  Duchowieństwu i Wiernym w Chrystusie, pozdrowienie w Panu  

i błogosławieństwo pasterskie! 

 
 Umiłowani moi,  

 Jego Świątobliwość Ojciec św. PIUS XII Papież obchodzić będzie w niedzielę Męki 

Pańskiej, dnia 3 kwietnia r.b., 50-lecie swego kapłaństwa.  

 Wszyscy katolicy, wierni synowie i córy Kościoła, rozproszeni po całej kuli ziemskiej, 

duchowo podążą z życzeniami swymi do Rzymu, do stolicy chrześcijaństwa, otoczą wieńcem serc 

najczcigodniejszą osobę Namiestnika Chrystusowego na ziemi, aby jak najściślej połączyć się  

z Ojcem Świętym w Jego najgorętszych modłach dziękczynnych i błagalnych, zanoszonych 

podczas niekrwawej ofiary Mszy św., w tym dniu przez Niego odprawianej w bazylice 

Watykańskiej.  

 Z całego serca pasterskiego pragnę, aby i z diecezji naszej popłynęły i aż do nieba dotarły 

nie mniej szczere życzenia jubileuszowe i synowskie westchnienie Wasze do Boga w intencji 

Ojca świętego.  

 A jakaż jest intencja Ojca świętego na dzień jego złotych godów kapłańskich? 

 Oto sam Ojciec święty, w pobudce Apostolskiej z dn. 11 lutego r.b. ujawnia światu 

katolickiemu najgorętsze pragnienia swego serca: Jego Świątobliwość pragnie, aby kapłani,  

w dniu Jego jubileuszu, odprawili drugą Mszę św. wotywną, jako wynagradzającą za grzechy 

nienawiści Boga, bezbożności, niewiary, popełniane przez tych co sprzysięgli się "przeciw Panu  

i przeciw Chrystusowi" (Ps 2,2). Ojciec święty pragnie, aby przez ofiarę Mszy św., która  

w sposób bezkrwawy utrwala krwawą ofiarę Chrystusa na drzewie krzyża, był uczczony 

odwieczny Ojciec niebieski i, przenajdroższą Krwią Baranka bez zmazy, był przebłagany za 

wszystkie grzechy oraz miłościwie raczył udzielić przebaczenia wszystkim winowajcom  

i zgotować Kościołowi naszemu wspaniały triumf w jego dziejowym pochodzie ku 

uszczęśliwieniu ludzkości.  

 Idąc najposłuszniej za wolą i wskazówkami Ojca świętego, jak najserdeczniej wzywam  

i zachęcam Was, umiłowani moi do wzięcia radosnego udziału w uroczystości jubileuszowej Jego 

Świątobliwości, a mianowicie: w dniu 3-im kwietnia roku bieżącego wypełnijcie po brzegi 

świątynie wasze, a rozważając dokładnie powagę chwili  - radości i smutki Kościoła, błagajcie 

podczas Mszy św. Boga miłosiernego, z największą żarliwością modląc się według powyższej 

intencji Ojca świętego. Przystąpcie tego dnia licznie do stołu Pańskiego i ofiarujcie Komunię św. 

na intencję Ojca świętego. 

 Ojciec święty wierzy w to mocno i niezachwianie, że oparta o silną wiarę modlitwa, 

zaniesiona w imię Chrystusa we Mszy św. przed tron Najwyższego, z serc milionów wierzących 

katolików, dokona wielkich rzeczy: usunie wszelkie zło ze świata, zapewni ludziom najobfitsze 

owoce zbawienia, sprowadzi tchnienie miłości Bożej, ziści powszechne pragnienie pokoju  

i odnowienia wszystkiego w Chrystusie. 

 Z największą radością nadmieniam, że Ojciec święty wszystkim, którzy wezmą udział  

w jego uroczystości jubileuszowej i zadośćuczynią wyżej wskazanym Jego pragnieniom, udziela 

w swej łaskawości, jako zadatek łąsk Bożych, Apostolskiego Błogosławieństwa.  

Dan w Siedlcach, w XI rocznicę koronacji Ojca św. 12 marca 1949 r.   
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