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Z BOŻEGO ZMIŁOWEANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ  

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  

 

Wielebnego Duchowieństwa i Umiłowanych w Chrystusie Wiernych diecezji Naszej 

pozdrowienie w Panu  i błogosławieństwo pasterskie! 
 

 Tydzień temu, w dniu 5 maja, uroczystym ślubowaniem naszej wierności Bogu  

i Najświętszej Maryi Pannie, Matce Kościoła, Matce i Królowej naszej zakończyliśmy rok 

Maryjny. 

 Dzień ten był wielkim i świętym dla całego Narodu naszego. 

 W każdej parafii poza ogólnym ślubowaniem, wierni składali specjalne ślubowania-

vota na cześć Matki Najświętszej, Królowej Polski.   

 Słuszną jednak jest rzeczą, aby nie tylko poszczególne parafie, oddzielnie, lecz 

wszystkie razem tworząc jedną diecezję Podlaską pośpieszyły ze zbiorowym votum 

diecezjalnym dla uczczenia Królowej Jasnogórskiej.  

 Do złożenia takiego votum diecezjalnego najgoręcej zachęcam Was, Umiłowani  

w Chrystusie Synowie i Córki diecezji Naszej. 

 Nie potrzebuję chyba nadmieniać, że votum diecezjalne swą wielkością  

i wspaniałością, celowością i użytecznością powinno godnie odpowiadać powadze 

zakończonego roku Maryjnego, mającego za zadanie uczczenie majestatu Niepokalanej 

Królowej Polski. 

 Czego zatem pragnę, aby Kapłani i Wierni, dla uczczenia i upamiętnienia Roku 

Maryjnego, ofiarowali Matce Najświętszej? 

 Umiłowani w Chrystusie! Uważam, że godna ofiarą będzie urzeczywistnienie tego, do 

czego nawoływał diecezję, już przed 30 laty mój poprzednik, ś.p. biskup Henryk 

Przeździecki, a co było od pierwszych dni pasterzowania mego najgorętszym moim 

pragnieniem, a czego tak żywo i gwałtownie domagało i domaga się dobro Kościoła na 

Podlasiu. Mam tu na myśli pobudowanie odpowiedniego gmachu dla Seminarium 

Duchownego w Siedlcach.  

 Co, jeszcze w roku ubiegłym roku było wprost nie do pomyślenia, w roku Maryjnym, 

za przemożną przyczyną Królowej Jasnogórskiej, staje się rzeczą zupełnie możliwą do 

zrealizowania. W przemianach jakie zaszły szczęśliwie, pod koniec zeszłego roku,  

w umiłowanej Ojczyźnie naszej, jasno widzę wyraźny znak z nieba, pobudzający do 

urzeczywistnienia mych pragnień, a zarazem wypełnienia  wobec diecezji mych obowiązków 

pasterskich, zmierzających do rozpoczęcia w tym roku budowy Seminarium Duchownego  

w Siedlcach.  

 Najserdeczniej przeto wzywam Was wszystkich i Braci Kapłanów, i Synów, i Córki 

diecezji Podlaskiej, abyście wspólnie ze mną, dla uczczenia Królowej Polski w Jej roku 

Maryjnym, złożyli diecezjalne votum, że przystąpimy do budowy Seminarium Duchownego 

w Siedlcach.  

 

* * * 

 

 Umiłowani w Chrystusie! Cóż może być bardziej godnego więcej miłego sercu Matki 

Najświętszej nad przybytek, w którym łodzi ludzie kształcą się  i duchowo wychowują do 

przyszłego kapłaństwa oraz zaprawiają się do apostolstwa młodociani rycerze Jej 

Niepokalanego Serca? 



 Najwspanialsza nawet świątynia, wzniesiona na cześć Matki Bożej, nie może się 

równać z seminarium, gdzie się szkolą - przyszli kapłani.  

 Istotnie, czym byłaby świątynia bez ofiary Mszy św., bez głoszenia słowa Bożego, bez 

udzielania świętych Sakramentów, słowem, bez kapłana sprawującego Mszę świętą, 

głoszącego słowo Boże, udzielającego św. Sakramentów?  

 Świątynię ożywia i życie religijne wnosi do dusz ludzkich, z woli samego Chrystusa, 

jedynie kapłan.  

 Kapłanów zaś przygotowuje Seminarium Duchowne: takie jest jego zadanie  

i powołanie, w tym się zawiera jego największe znaczenie w Kościele.  

 Seminarium Duchowne spełnia to co, co był uczynił Chrystus Pan, który apostołów, 

dopiero po trzech latach gruntownego przygotowania, wyświęcił na kapłanów.  

 Ukochani moi, wszak wszyscy doskonale wiecie, że dotychczasowy budynek  

w Siedlcach, w którym znalazło gościnę Seminarium Duchowne, nie odpowiada swemu 

przeznaczeniu, boć przecież pobudowany był w innym zupełnie celu. W tym budynku 

przebywać muszą klerycy gdzie, gdzie dla braku odpowiednich warunków higienicznych  

i ciasnoty, zdrowie ich a nawet życie, narażone są na bardzo poważne niebezpieczeństwo.  

 Stąd zrozumiałymi się stają troska i dążenie, nie tylko moje, lecz i całego 

Duchowieństwa Podlaskiego, do pobudowania w Siedlcach takiego Seminarium 

Duchownego, któreby odpowiadało wszystkim warunkom zdrowotnym, naukowym,  

a zarazem na całe wieki było świadkiem i pomnikiem katolicyzmu ludu Podlaskiego. 

 Pomimo ciężkich pod wieloma względami czasów, z całą ufnością odwołuję się do 

Waszej ofiarności, jakiej jestem naocznym świadkiem od początku mego wśród Was 

pasterzowania.  

 W ciągu dziesięciu lat podziwiałem z zadowoleniem i radością jak w die4cezji 

powstawały nowe kościoły, a stare z ruin się podnosiły, przybierały nowy i wspaniały 

wygląd! 

 jeżeli policzymy to wszystko co w ciągu ostatnich dziesięciu lat, wszystkie parafie 

uczyniły dla nowych kościołów w diecezji, to przekonamy się, że wydatki poniesione więcej, 

niż dziesięciokrotnie, przewyższają koszty projektowanego Seminarium. 

 Gdzie jest aż tak wielka ofiarność wiernych, to z pewnością nie zabraknie jej na cel 

największej wagi, jakim jest budowa Seminarium.  

 Wiem dobrze, że każda parafia ma swoje potrzeby, a czasy obecne są w dalszym ciągu 

niepomyślne - to bynajmniej nie odbiera mi odwagi i śmiałości, aby zaapelować do ofiarnych 

serc Waszych: pośpieszcie chętnie, choćby z najmniejszymi datkami, na potrzeby ogólne 

diecezji! Okażcie mi swą życzliwą pomoc, za co już z góry składam wszystkim 

ofiarodawcom ojcowskie podziękowanie: Bóg zapłać! 

 Zresztą w sprawie tak ważnej, jak budowa Seminarium Duchownego, z którego 

każdego roku wychodzić będą zastępy kapłanów, aby szerzyć na ziemi królestwo Boże, Bóg 

sam przyjdzie nam z pomocą, wzbudzi ducha ofiarności nie tylko w szlachetnych sercach 

diecezjan Podlaskich.  

 Wierzę w to najmocniej, że pomoc Boża zwiększać się będzie w miarę zwiększania się 

naszej ofiarności.  

 "Dawajcie, a będzie wam dane, miarą dobrą, napełnioną, potrzęsioną i opływającą 

dadzą wam w zanadrza wasze. Albowiem tąż samą miarą, którą mierzycie, będzie wam 

odmierzone" (Łk 6,38-39). 

 Niech te słowa Zbawiciela będą najlepszą zachętą i skuteczną pobudką do niesienia 

ofiar, które w niczym nie zmniejszają stanu waszego posiadania i nikogo nie zubożeją.  

 Każdy grosz wdowi ofiarowany na budowę seminarium Duchownego, Bóg stokrotnie 

wynagrodzi przeobfitym błogosławieństwem.  



 Umiłowani w Chrystusie! Zwracam się z ojcowską prośba do Was, dzieci Bożych, 

mych Diecezjan, abyście wszyscy w najbliższą niedzielę - 19 maja- zechcieli złożyć 

hojniejsze ofiary zbierane na tacę w waszych kościołach. Zebrane w ten sposób ofiary, 

podczas Mszy św. odprawianych w tym dniu, będą obrócone na pokrycie wydatków 

związanych z zapoczątkowaniem budowy Seminarium, jak pomiary, projekty, plany itp.  

 Pokładam niezachwianą w Bogu nadzieję, że tak wzniosły cel, jakim jest powstanie  

w Siedlcach nowego gmachu Seminarium Duchownego, ożywi dusze nasze, rozszerzy serca, 

zapali miłość i rozbudzi w nas ducha hojnej ofiarności, a to wszystko ku większej chwale 

Bożej i czci Niepokalanego serca Maryi, Królowej Polski. Amen. 

 

 Dan w Siedlcach, dnia 24 kwietnia 1957 roku. 

 

        + Ignacy bp 


