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Przemówienie J. E. Księdza Biskupa Ordynariusza w dniu zakończenia "Nawiedzenia" 

diecezji Siedleckiej przez Matkę Boską Częstochowską w Jej obrazie (28.IV.1959 r.) 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
Doktor Filozofii i św. Teologii 

Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ  

BISKUP SIEDLECKI czyli PODLASKI  

 
  Eminencjo, 

    Najdostojniejszy Księże Prymasie. 

 

 Niechaj mi wolno będzie nie tylko w imieniu własnym, nie tylko w imieniu 

Siedleckiej Kapituły Katedralnej i Janowskiej Kapituły Kolegiackiej, lecz też w imieniu 

całego Duchowieństwa Podlaskiego oraz wszystkich tutaj obecnych i nieobecnych Parafian 

Siedleckich wyrazić radość z przybycia Waszej Eminencji i Waszych Ekscelencji na 

zakończenie naszej wielkiej uroczystości, będącej wielkim wydarzeniem w historii Diecezji 

Podlaskiej. 

 W dniu bowiem dzisiejszym N.M. Panna - Królowa Polski w postaci Swego 

cudownego obrazu zakończyła trwającą od przeszło 8 miesięcy w naszej diecezji wizytację 

Swoją. 

 Jestem szczęśliwy, że Bóg mi pozwolił podzielić się tak z Waszą Ekscelencją jak też 

obecnymi tu Księżmi Biskupami tą wielką radością jaka stała się udziałem duchowieństwa  

i ludu podlaskiego, podzielić się radością, płynącą z uświadomienia i zrozumienia naszego 

powołania do wielkich łask, będących skutkiem Nawiedzenia N.M.P. 

 Odczuliśmy głęboko, że Matka Boska, nasza Królowa raczyła do nas przybyć, aby 

nawiązać z nami najbardziej serdeczny kontakt, ożywić w nas ducha wiary i zapalić nas 

nowym ogniem miłości. 

 Przyszła do nas jako do Swego dziedzictwa, aby całemu światu pokazać jak my Ją 

przyjmujemy i jak Ją kochamy. 

 Mam głębokie przeświadczenie, że do nas nie mają zastosowania te bolesne słowa, 

jakie św. Jan Ewangelista na początku swej ewangelii wypowiedział mówiąc o Chrystusie: 

 "Do swoich przyszedł, a swoi go nie przyjęli". 

 O nie, do nas one się nie odnoszą. 

 N.M. Panna, Matka Boga Człowieka również do swoich przyszła, a swoi przyjęli Ją  

z radością i serdecznością na jakie tylko jest zdolne serce ludzkie  

 Przyjmowaliśmy Ją z jękiem, ze łzami i głośno wołając: Ucieczko grzesznych - módl 

się za nami. 

 Sypaliśmy pod Jej stopy nie tylko kwiaty, lecz też i łzy radości i szczęścia. 

 Oddawaliśmy Jej serca nasze, ale nie te brudne, jakie dotychczas nosiliśmy  

w piersiach naszych, lecz te skruszone, oczyszczone, obmyte w łzach pokuty i Krwi 

Chrystusa Pana, Syna Jej Najmilszego. 

 Te serca nieśliśmy Jej w darze, oddając je na niepodzielną własność tak Jej, jak też Jej 

Synowi Panu Naszemu z uroczystą przysięgą, że odtąd już tylko dla nich bić one będą  

w piersiach naszych. 

 Ślubowaliśmy Jej, że razem z Nią drogą kalwaryjską pójdziemy i na ramionach 

naszych poniesiemy każdy krzyż, jaki tylko Bóg raczy na nas włożyć. 

 Ślubowaliśmy Jej, że już nic nas nie oddzieli od Niej, ani od Jej Syna Pana 

Naszego...(Rom. 8, 39). 



 I tak oto szła przez nasze pola i lasy Matka nasza i Matka Boga naszego od parafii do 

parafii, od kościoła do kościoła, nie omijając żadnej najmniejszej filii duszpasterskiej,  

aż wreszcie zwiedziła wszystkie 245 parafii diecezji podlaskiej. 

 Spotykały Ją i odprowadzały liczne rzesze ludu wiernego w głębokim skupieniu  

i modlitewnym nastroju. 

 Nie odstępowały od Niej ani w dzień ani w nocy, z oczami utkwionymi w Jej obraz,  

z rękami wyciągniętymi ku Niej z wiarą, nadzieją i miłością, z modłami gorącymi:  

nie opuszczaj nas. 

 Nawiedzenie N.M.P. lud podlaski przyjął jako zapowiedź lepszych czasów, jako 

zapewnienie szczególnej nad nami opieki Naszej Królowej i Matki, przyjął to jako wezwanie 

z nieba do wytrwania w wierności i ufności.  

 Jesteśmy głęboko przeświadczeni, że N.M.P. nie szła z pustymi rękami, tylko niosła 

dary przewyższające wszelkie wyobrażenie, niosła pomoc z nieba dla naszego odrodzenia 

duchowego. 

 Pochód wiosny, uwieńczonej kwiatami, siejącej odrodzenie życia na polach i łąkach, 

jest tylko słabym symbolem tego pochodu, jakim zaszczyciła nas Matka Boska. 

 Z nadejściem tego obrazu budziły się z letargu tysiące i dziesiątki tysięcy serc 

ludzkich do nowego życia, a złe duchy tu i ówdzie panujące w naszych domach i wioskach,  

w postaci pijaństwa, cudzołóstwa, rozpusty, kłótni, nienawiści, bluźnierstwa, przed 

nadejściem tego obrazy pierzchały i usiekały, zostawiając swoje ofiary, które potem wracały 

do życia chrześcijańskiego: pijacy ślubowali wstrzemięźliwość dozgonną, skłócone rodziny 

podawały sobie ręce do zgody, rozbite małżeństwa wracały do życia czystego. 

 To były  cuda, prawdziwe cuda, ale cuda łaski, zrozumiałe tylko dla prawdziwych 

katolików, prawdziwych dzieci bożych. 

 Były one bardzo liczne, wprost nie dające sie policzyć, gdyż przed oczami ludzi 

ukryte, ale dobrze znane spowiednikom, którzy zostali w te cuda wtajemniczeni i teraz dają 

świadectwo prawdzie, a świadectwo ich jest prawdziwe i przewyższa wszelkie wątpliwości. 

 Moi Najmilsi, gdy teraz zastanawiamy się nad tym, jak hojnie zostaliśmy obdarzeni 

łaskami nadprzyrodzonymi, jak dużo radosnych i szczęśliwych przeżyliśmy chwil, jak bardzo 

zostaliśmy podniesieni na duchu i utwierdzeni w miłości i przywiązaniu do Boga i Matki 

Najświętszej zbliża się chwila pożegnania. 

 Ta chwila nabiera dla nas wielkiego znaczenia i wielkiej mocy. W duszach naszych 

rozlega się wołanie: nie opuszczaj nas, Matko nie opuszczaj nas! 

 Spraw Matko, aby Twój obraz pozostał w naszych duszach na zawsze, aby pamięć  

o Tobie była w nas zawsze żywa, a jej towarzyszyła przemożna Twoja opieka. Osłoń nas 

płaszczem Twoim od najazdów szatana i ducha nieczystego, prowadź nas przez wszystkie 

cierniste ścieżki naszego życia aż do krainy, gdzie Ty z Bogiem w Trójcy Świętym Jedynym 

królujesz na wieki.  

 

 Eminencjo, Najdostojniejszy Księże Prymasie. 

 

 Na zakończenie dzisiejszej uroczystości pozostaje mi jeszcze jeden miły obowiązek do 

spełnienia, a tym obowiązkiem jest wyrażenie gorącej wdzięczności nie tylko we własnym 

imieniu, nie tylko w imieniu jednej i drugiej Kapituły, lecz też w imieniu całego 

Duchowieństwa i ludu podlaskiego za to, że wziąłeś na siebie odważnie i śmiało ten wielki 

trud wcielenia w czyn odebranego kiedyś w gorącej modlitwie natchnienia N.M.P., aby Jej 

obraz Jasnogórski, poświęcony i pobłogosławiony przez Ojca Świętego przeszedł przez 

wszystkie ziemie polskie, dla odebrania hołdu i przypomnienia światu, że Ona jest tej ziemi 

Królową. 



 Zawdzięczając Twemu wiernemu pójściu za głosem natchnienia, mamy dziś szczęście 

przeżywać uroczystość o znaczeniu historycznym, której błogosławieństwo stanie się cenną 

spuścizną dla przyszłych pokoleń.    Amen 

 

(WDP 1960 r. Nr 7-8 s. 180-183)      


