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ODDANIE DIECEZJI SIEDLECKIEJ CZYLI PODLASKIEJ 

MATCE BOŻEJ 

W KATEDRZE SIEDLECKIEJ  

W DNIIU 25 MARCA 1962 R. 
 

 

 Niepokalana Dziewico Maryjo, Matko Pana i Boga naszego Jezusa Chrystusa i Matko 

nasza. Królowo Nieba i Ziemi i Królowo nasza. Ucieczko grzesznych, Pocieszycielko 

strapionych i Wspomożenie wiernych. 

 

 Oto ja, ze zmiłowania Bożego i łaski Stolicy Apostolskiej pasterz Diecezji Podlaskiej, 

staję przed Tobą, upadam do stóp Twoich razem z tymi wszystkimi, którzy mi służą pomocą  

i radą, kapitułą katedralną i kolegiacką oraz kurią diecezjalną i przed tron Twój głosem 

błagalnym i drżącym, pokornym, ale ufności pełnym, zanoszę najgorętszą prośbę o wzięcie 

pod skrzydło swojej opieki Matczynej, ale też i Królewskiej, całej Diecezji Podlaskiej. 

 

 Wszystko cokolwiek na tę Diecezję się składa – ziemię i ludzi, kościoły i domy, 

pasterzy i wiernych, przyjaciół i wrogów, wszystko to oddajemy dziś w Twoją możną opiekę 

i władanie. 

 

 Bądź nam jak zawsze Matką i Królową, Ucieczką i Wspomożycielką, Orędowniczką, 

Obroną i Twierdzą i Panią Możną. 

 

 Spraw Matko – błagamy Cię, abyśmy tej możnej Twojej opieki i obrony doznali teraz. 

 

 Niech głos wołania naszego dotrze do tronu Twego i wysłuchany zostanie. 

 

 Woła do Ciebie Kler ze swym Pasterzem na czele, który świadomy jest swojej 

wielkiej odpowiedzialności i trudności w pełnieniu obowiązków świętego powołania. 

  

 Wołają do Ciebie Ojcowie i Matki Rodzin, uginający się pod ciężarem obowiązków 

swoich, zdający sobie sprawę z odpowiedzialności za los swego potomstwa, za jego 

przyszłość doczesną i wieczną – przejęci głęboką troską o byt swego domu: materialny, 

moralny i religijny. 

 

 Wołają ku Tobie czyste Dziewice podlaskie – pełne głębokiego zrozumienia czym  

dla nich są: czystość i niewinność anielska – i nie tylko dla nich, ale przez nich i dla całego 

Narodu Polskiego i Kościoła w Polsce: wołają pełne ufności, że Ty usłyszysz ich głos  

i potargasz zastawione na nich sidła, w które tak często wpadają nieszczęśliwe ofiary. 

 

 Królowo Dziewic – usłysz ich głos. 

 

 Wołają do Ciebie Młodzieńcy stojący na progu swej kariery życiowej, byś ich wzięła 

w swoją opiekę, dopomogła w wybraniu zawodu i w wypełnianiu obowiązków zgodnie  

z nakazami prawa Bożego. 

 

 Matko nie opuszczaj ich. 

 



 Wołają do Ciebie Dzieci, ofiarując Ci swoją dobrą wolę i swoje serca czyste, 

przyrzekając wierność prawom Syna Twego i Tobie. 

 

 Z największym wysiłkiem kapłani i rodzice dają dzieciom naukę Bożą tak, aby żadne 

z nich nie pozostało bez duchowego pokarmu i nie było skazane na głód duchowy. 

 

 Matko Miłosierdzia – wejrzyj na serca tych istot niewinnych. 

 

 Święci Patronowie Diecezji Podlaskiej, Apostołowie Szymonie i Judo, święty 

Jozafacie męczenniku – Wy też święci Aniołowie Stróżowie przydzieleni przez Boga Diecezji 

Podlaskiej i jej parafiom poszczególnym oraz kapłanom i wiernym – usłyszcie wezwania 

nasze i razem z nami upadnijcie przed Tronem Pośredniczki Łask i tak nasze sprawy, nasze 

cierpienia i bóle i naszą nędzę bezgraniczną przedłóżcie Jej sercu Macierzyńskiemu,  

aby je wzruszyć i do litości nad nami skłonić. 

 

 O Matko, Matko – i dokąd pójdziemy i gdzie ratunku szukać będziemy?  

 

 Jeżeli Ty nam odmówisz – wtedy nie ma dla nas ratunku. Ale Ty nie odmówisz,  

gdyż od wieków nie słyszano, aby ktokolwiek uciekając się do Ciebie, Twej pomocy 

wzywając, Ciebie o przyczynę prosząc – miał być przez Ciebie opuszczony (św. Bernard). 

 

 O, tak, Matko Najświętsza, Matko dobrej Nadziei i pięknej Miłości – ufamy mocno, 

że nie opuścisz nas. 

 

 Nie opuścisz Pasterza tej Diecezji, który teraz korzy się przed Tobą i błaga o pomoc  

w rządzeniu ludem Twoim. 

 

 Nie opuścisz Kleru tej Diecezji, który teraz w opiekę Tobie oddaję i Tobie poświęcam. 

 

 Uproś Matko Najświętsza, aby Duch Święty spoczął na Nim i napełnił Go 

siedmiorakim darem Swoim. 

 

 Nie opuścisz rodzin naszych – nie tylko tych, które Tobie zaufały i Tobie się oddały, 

lecz też tych i tych, które Tobą wzgardziły i od Ciebie odeszły.  

 

 O Matko Najdroższa – pamiętaj na słowa Syna Twego, który powiedział,  

że oni nie wiedzą co czynią – i uproś dla nich łaskę powrotu do domu ojcowskiego.  

 

 Ty nie opuścisz ani naszej młodzieży, ani naszej dziatwy – tej przyszłości naszego 

Narodu i naszego Kościoła św. na Podlasiu i doprowadzisz je do Boga, który rozwesela 

młodość ich (Ps 42). 

 

 O Matko Najświętsza, ze wstydem i bólem wyznaję Ci, że całą Diecezję naszą niszczy 

i deprawuje pijaństwo – i nie tylko ten jeden grzech, ale wszystkie siedem grzechów 

głównych zapuściły w naszych duszach głębokie korzenie. A gdzie grzech – tam też  

i królestwo szatana. 

 

 I któż to królestwo grzechu w nas zniszczy, jeżeli nie Ty Dziewico Niepokalana,  

która starłaś głowę wężowi. – Rozwal jego królestwo w Diecezji Podlaskiej, niech szatan nie 



panuje tam, gdzie obrałaś dla siebie niejedno sanctuarium i gdzie szczególna cześć szerzy się 

dla Ciebie. 

 

 Tą nadziemską ufnością ożywieni, ślubujemy Ci, że nigdy już nie zapomnimy,  

że Twoją jesteśmy własnością, Twoimi dziećmi, Twoimi sługami, i tą naszą całkowitą 

zależnością szczycić się będziemy. 

 

 Ślubujemy Ci stać wiernie przy Tobie i pod Twoim sztandarem stanąć do walki  

z szatanem. 

 

 Ślubujemy Ci zerwać ze wszystkimi naszymi grzesznymi nałogami, z tymi ponurymi, 

dzikimi i haniebnymi zwyczajami – które tak okrutnie ranią Twoje serce Matczyne. 

 

 Ślubujemy służyć Ci umysłem trzeźwym, sercem czystym, uczuciem pogodnym  

i radosnym – jak przystało na Dzieci Maryi. 

 

 Ty zaś Matko, w tych naszych postanowieniach bądź stałą pomocą. Amen. 

 

  

+ Ignacy Świrski Bp 

 

  

 

 

 

 

 
 


