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Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ  

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  
 

 Umiłowani w Chrystusie , Bracia Kapłani! 

 

 Dzielimy się z Wami radosną wieścią, że Ojciec święty PIUS XII raczył zezwolić,  

aby rok święty czyli jubileuszowy był obchodzony jednocześnie w rzymie i w pewnych 

okolicznościach, poza Rzymem, jak to wynika z Konstytucji Apostolskiej Iam promulgato  

z dn. 10 lipca r.b.p. VIII.  

 Przeświadczeni jesteśmy, że wszystko uczynicie, co jest w Waszej mocy, aby zamiary 

Ojca św., ogłaszające na rok 1950 Miłościwe Lato, w pełni się ziściły.  

 Liczymy pod tym względem na Waszą duszpasterską roztropność  i niezawodną 

gorliwość kapłańską.  

 Z urzędu jednak Naszego, prosimy Was w Panu i zobowiązujemy w sumieniu: 

 1. zapoznajcie się dokładnie i starannie z Bullą Ojca św., konstytucją Apostolska, 

Instrukcją św. Penitencjarii oraz Naszym listem pasterskim, dotyczącymi wskazań  

i warunków pozyskania przez Was i przez wiernych odpustu jubileuszowego;  

 2. pouczajcie z ambon o łaskach i dobrodziejstwach jakie możemy zyskać w ciągu 

roku świętego;  

 3. zachęcajcie wiernych do częstszego przystępowania do sakramentu pokuty,  

do żarliwych modlitwa w intencji Ojca św., do pełnienia uczynków miłosierdzia 

chrześcijańskiego;  

 4. codziennie zasiadajcie do konfesjonału, w określonych z góry godzinach z rana i po 

południu, aby w ten sposób ułatwić wiernym odbycie spowiedzi jubileuszowej; niech to 

będzie dla Was ważnym i miłym obowiązkiem; 

 5. a przede wszystkim sami własnym przykładem przyświecajcie wiernym, jak należy 

troskliwie zabiegać o pozyskanie odpustu jubileuszowego.  

 Gdyby w pojedynczych wypadkach, wypełnienie wszystkich warunków  

do pozyskania odpustu, wskazanych w Naszym liście pasterskim, było niemozliwe lub zbyt 

trudne dla wiernych, udzielamy spowiednikom władzy dyspensowania od poszczególnych 

warunków, ewentualnie, upoważniamy do zamiany na inne dobre uczynki. Odbycie 

spowiedzi pozostaje zawsze warunkiem koniecznym: spowiedź wielkanocna nie wystarcza.  

 Zgodnie z życzeniem Ojca św., najchętniej udzielamy, na przeciąg roku 

jubileuszowego, wszystkim spowiednikom, nie posiadającym z innego juz tytułu 

wymaganych uprawnień, władzy rozgrzeszania od cenzur, z prawa zarezerwowanych 

Ordynariuszowi, lecz z władzy tej korzystać mogą jedynie w akcie spowiedzi jubileuszowej, 

nakładając na penitenta odpowiednią pokutę zbawienną; żadnych grzechów w diecezji Naszej  

sobie nie rezerwujemy co do rozgrzeszenia z nich (st. 178 Synodu Diecezjalnego  z 1923 r.) 

 Niezależnie od powyższego, udzielamy na 1950 r. i lata następne, aż do wyraźnego 

odwołania, aprobaty i jurysdykcji do słuchania spowiedzi, przy zachowaniu statutów 171-188 

Syn. Diec z 1923 r.: 1) kapłanom diecezjalnym i pozadiecezjalnym, zajmującym stanowiska  

i urzędy kościelne w diecezji oraz 2) kapłanom diecezjalnym, przebywającym choćby 

tymczasowo, na terenie diecezji bez określonych stanowisk, lecz mających prawo 

odprawiania Mszy św.  



 Celem ułatwienia wiernym zyskania łask roku jubileuszowego, zezwalamy  

i zarządzamy, aby Duszpasterze organizowali zbiorowe i publiczne modły w czasie 

najdogodniejszym dla parafian, zwłaszcza, z okazji misji, rekolekcji, odpustów itp. Uroczysta 

procesja, specjalnie zorganizowana, jako zakończenie tych modłów, odbyta w obrębie 

kościoła lub po cmentarzu kościelnym, zastąpi wszystkim uczestnikom warunek 

czterokrotnego nawiedzenia kościoła. Podobne nabożeństwa z procesjami mogą być i częściej 

odprawiane w ciągu Miłościwego Lata.  

 Jak Wam wiadomo, Umiłowani Bracia Kapłani, w roku bieżącym przeprowadziliście 

prawie we wszystkich parafiach poświęcenie się poszczególnych osób i całych rodzin 

Boskiemu Sercu Jezusowemu, za co składamy Wam pasterskie podziękowanie. Obecnie 

gorąco pragniemy i usilnie Was zachęcamy, abyście, korzystając z roku świętego, jako czyn 

jubileuszowy, dokończyli rozpoczętego tak pięknie dzieła poprzez zorganizowanie 

poświęcenia swych parafii Najsłodszemu Sercu Jezusowemu, jak to już zostało,  

za pośrednictwem księży dziekanów, polecone pismem Kurii Naszej z dn. 6 października r.b. 

L.dz. 2470. 

 Aby ofiarna praca Wasza w roku jubileuszowym wydała jak najobfitsze plony dla 

chwały Bożej, rozwoju Kościoła świętego, pożytku duchowego wiernych i uwielokrotniła 

zasługi wasze u Pana, z całego serca udzielamy Wam błogosławieństwo pasterskie.  

 

 Dan w Siedlcach, dnia 21 listopada 1949 roku. 
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