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LIST PASTERSKI BISKUPA PODLASKIEGO DO WIERNYCH 

 

IGNACY ŚWIRSKI 

 

Z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej 

Biskup Siedlecki czyli Podlaski 

 

Wielebnemu Duchowieństwu i Umiłowanym w Chrystusie Wiernym Diecezji Naszej 

pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie! 

 

Był to dla wszystkich, a w szczególności dla mnie i dla Duchowieństwa Podlaskiego 

bardzo bolesny cios, gdy w dniu 6 czerwca roku ubiegłego, podczas wizytacji duszpasterskiej, 

Ks. Biskup Marian Jankowski – Sufragan Podlaski, zupełnie nieoczekiwanie  

i niespodziewanie pożegnał się z tym światem i przeniósł się do wieczności po zasłużoną 

zapłatę. 

Zmarł śp. Biskup Marian z wyczerpania aż do ostatka, po trudach pracy apostolskiej. 

Słusznie przeto możemy powiedzieć, że oddał swe życie dla sprawy Bożej, dla dzieła 

zbawienia bliźnich. 

 W tej swej pięknej śmierci, niemniej niż w życiu, był odzwierciedleniem Chrystusa 

Pana jako wierny jego uczeń i naśladowca. 

 Śmierć śp. Biskupa Mariana, aczkolwiek smutkiem napełnia serca nasze, to jednak  

w tym smutku nie zabrakło i nuty radosnej płynącej ze słów usłyszanych z nieba i zapisanych 

u św. Jana: „Błogosławienie umarli, którzy umierają w Panu”. Nie wątpimy,  

że to błogosławieństwo stało się udziałem śp. Biskupa Mariana i ono to zgładziło nasz głęboki 

smutek. 

 Poświęcając tych kilka słów pamięci świetlanej Jego postaci, możemy słusznie się 

cieszyć, że mamy w Królestwie niebieskim o jednego patrona i pośrednika w naszych 

sprawach więcej. 

 Po tych smutnych i bolesnych przeżyciach przyszedł nareszcie czas, kiedy z woli 

Bożej wolno mi już jest podzielić się tak z Wielebnym Duchowieństwem, jak też  

ze wszystkimi moimi Wiernymi Dziećmi prawdziwą radością i weselem mego serca. 

 Przedmiotem naszej radości jest nowy dowód troskliwie czuwającej nad nami 

Opatrzności Boskiej, z której Woli obdarzył nas łaską swoją szczęśliwie dziś panujący  

i Kościołem św. rządzący Ojciec Święty Jan XXIII, mianując na miejsce zmarłego  

Ks. Biskupa Mariana nowego Biskupa Sufragana w osobie Ks. Wacława Skomoruchy  

– dotychczasowego zastępcy Rektora Seminarium Duchownego w Siedlcach. 

 Miło jest mi stwierdzić, że wybór, jakiego spośród licznych zasłużonych kapłanów 

podlaskich dokonał Ojciec Święty jest bardzo szczęśliwy, że z radością został przyjęty przez 

ogół duchowieństwa i tych wszystkich dusz wiernych, które miały możność bliżej Księdza 

Wacława Skomoruchę poznać i z Jego usług korzystać. 



Tu nie jest odpowiednie miejsce, ani też czas, aby głosić chwałę Jego. Dlatego też 

powstrzymuję się od wyliczania Jego zasług i pięknych stron Jego charakteru. 

 Chcę tylko powiedzieć, że jest to kapłan w sile wieku męskiego, liczący 48 lat życia, 

w tym 22 lata kapłaństwa, mający dużo doświadczenia w pracy nad duszami ludzkimi i dużo 

zapału do jeszcze większego rozszerzania pola swojej działalności. 

 Mimo tych wszystkich danych, jakimi obdarzył go Bóg powołując do służby swojej, 

danych umysłu i serca rokujących najlepsze nadzieje – Biskup Skomorucha nie liczy jednak 

na swoje siły i nigdy na nie liczył. Liczy tylko na pomoc Bożą i modlitwy Kościoła świętego. 

Dlatego tez poleca się bardzo modlitwom nie tylko swych Braci Kapłanów, lecz też całego 

Ludu Podlaskiego, dla którego pragnie poświęcić wszystko co ma – i czas swój, i siły,  

i zdrowie, i życie. 

 Poleca się naszej pamięci na zawsze, ale w sposób szczególny w dniu 21 kwietnia,  

w dniu swej konsekracji, kiedy ręce Księdza Prymasa i innych Biskupów spoczną na Jego 

głowie, aby nań przelać to wielkie dziedzictwo apostolskie, jakim jest pełnia kapłaństwa 

Chrystusowego, najwspanialsze dzieło Ducha Świętego. 

 Z włożeniem rąk Księdza Prymasa, Nominat otrzyma nowe władze, nowe 

posłannictwo i nowe zadanie do spełnienia w Kościele Bożym, a razem z tym nowe siły,  

i nowe Zesłanie Ducha Świętego, i nowe Jego Dary. 

 Odejdzie od ołtarza uzbrojony w nowe potęgi i moce, w nowe łaski i nowe obietnice 

Ducha Świętego. 

 Tylko w ten sposób uzbrojony potrafi stawić czoło tym wielkim trudom męczeńskiej 

Diecezji Podlaskiej. 

 „Bo nie ciałem i krwią stoczymy bój – powiada św. Paweł – lecz z mocami  

i potęgami, ponurymi władcami tego świata, ze złymi duchami, które unoszą się  

w przestworzach”(Efez 6,12). 

 O tak, nie do życia wygodnego, ani też spokojnego wzywa Duch Święty Biskupów 

świętego Kościoła – tylko do życia obozowego, nieustającego czuwania i walki bez 

wytchnienia, bez zawieszania broni, bez żadnego cofania się – gdyż Wodzem Naczelnym  

w tej walce jest sam Chrystus Pan, który zwyciężył śmierć, piekło i grzech i tymi 

zwycięstwami chce z nami się podzielić: „Ufajcie, jam zwyciężył świat” (Jan 16,33). 

 Cóż więc dziwnego, jeżeli w obliczu tak wielkich tajemnic, jakie w dniu konsekracji 

przed naszymi oczami się odsłaniają, pierś nasza nabiera głębszego i mocniejszego oddechu, 

serce zaczyna bić szybciej i radośniej, głowy podnoszą się wyżej do góry i wielkie nadzieje 

wstępują do duszy. 

 Biskup Wacław czuje się szczęśliwym, że terenem Jego pracy będzie nie jakaś inna 

nieznana Mu diecezja – lecz Diecezja Podlaska, którą zna dobrze od krańca do krańca,  

w której się urodził, wychował, kapłaństwo otrzymał, gdzie ma dużo krewnych, kolegów, 

przyjaciół, znajomych, gdzie wszystko jest Mu drogie i bliskie, i miejscowości, i ludzie,  

i miasta, i wioski, zwyczaje i tradycje: gdzie mocno do Jego serca przemawia i pobożność 

tego ludu i jego przywiązanie do Kościoła świętego i Duchowieństwa, gdzie może z całą 

pewnością liczyć na wielką życzliwość, sympatie i miłość, gdzie praca Jego znajdzie godne 

przyjęcie i uznanie, gdzie słowa Jego nie przeminą z wiatrem, lecz trafia do gorących serc  

i otwartych dusz i przyniosą owoc stokrotny. 



 Nic więc dziwnego, że już teraz na samo wspomnienie o tej pracy czuje się 

podniesionym na duchu, bo nie wątpi, że będzie to praca miła, zaszczytna i przede wszystkim 

owocna. 

 Dlatego też Biskup Wacław odważnie patrzy w przyszłość, będąc głęboko 

przekonanym, że Bóg Miłosierny, który tyle Mu łask w życiu okazał, tak czule, jak matka 

najlepsza do kapłaństwa i do biskupstwa Go doprowadził – nie odmówi Mu swej pomocy  

i swych łask na przyszłość. W rozdawaniu swych darów – ręka Boska jest bardzo hojna. 

 Teraz największym pragnieniem Jego serca jest pozyskać dla Chrystusa Pana jak 

najwięcej dusz i na tym świętym Podlasiu pomnożyć chwałę Bożą. 

 Nie mam najmniejszej wątpliwości, że jak Biskup Wacław, tak też i Lud Podlaski 

czuje się podniesionym na duchu i uszczęśliwionym, że jeden z jego synów dostąpił u Pana 

Boga łaski wybrania, a u Ojca Świętego wyróżnienia. 

 Bogactwem duchowym każdego wiernego ludu jest liczba powołań kapłańskich  

i zakonnych. Pod tym względem Podlasie ma już w historii zapisana nie jedną ładną kartę  

i żyje nadzieją, że kart tych przybywać będzie coraz więcej i że do tego przyczyni się 

szczęśliwie konsekrowany Biskup Wacław. 

 Jeżeli tak się cieszy wierny Lud Podlaski, to cóż można powiedzieć o mnie, Waszym 

Arcypasterzu? Więcej niż ktokolwiek mam ja do radości podstawę. 

 Ks. Biskup Wacław przychodzi do mnie, by rozweselić starość moją, słabnące moje 

siły podtrzymać, w ciężkich obowiązkach wyręczyć, stać się podporą moją, oparciem 

mocnym, bezpiecznym, uzupełnieniem moich niedostatków i braków. 

 Gdy wszystko to sobie dobrze uświadamiam i rozważam, czuję wyraźnie, że ciężki 

kamień spada mi z serca i otucha wstępuje do duszy. 

 Pozostaje mi tylko złożyć Mu jak najlepsze życzenia i błogosławić Go na nową drogę 

życia tym błogosławieństwem, jakim stary Izaak błogosławił swego syna Jakuba: 

 „Daj Ci, Boże, z rosy niebieskiej i z tłustości ziemskiej obfitości zboża i wina. 

Niechże Ci służą narody i niech Ci się kłaniają pokolenia, bądź Panem braci Twoich, a niech 

się pochyla przed Tobą synowie matki Twojej. Kto by Cię błogosławił, niech będzie 

błogosławieństwa pełen” (Gen 27,28,29) Amen.  

 

Dan w Siedlcach, dnia 12 kwietnia 1963 roku. 

+ Ignacy bp 

 


