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INSTRUKCJA DIECEZJALNA  

NA ROK JUBILEUSZOWY TYSIACLECIA CHRZTU POLSKI 
 

 

 Rok 1966 będzie w naszej Ojczyźnie Rokiem Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia 

Chrztu Polski, obchodzonym pod hasłem: „Te Deum laudamus”. 

 Przez zorganizowanie i udział w tych uroczystościach wierni wyrażą Bogu i Synowi 

Jego Jezusowi Chrystusowi swoją wdzięczność za Odkupienie, za Chrzest, za Kościół  

i za tysiącletnie nasze istnienie we wspólnocie Kościoła. Kościołowi wyrazimy wdzięczność 

za Krzyż i Ewangelię. A Maryi, Matce Kościoła i swojej Królowej – za te moce, które Polsce 

przez wieki u Boga wypraszała. 

 Uroczystości Roku Jubileuszowego będą miały podwójny charakter: kościelny  

i narodowy. Chcemy bowiem przez nie uświadomić sobie co Kościół dał Narodowi, a Naród 

Kościołowi. 

 Jubileuszowe uroczystości odbędą się w pięciu etapach: 

 

1. Od W. Soboty 1966 r. do Niedzieli Przewodniej. Będzie to tzw. „Tydzień 

Tysiąclecia”. 

2. W dniu 3 Maja 1966 r. - Oddanie się Matce Najświętszej. 

3. Doroczny odpust jako „Te Deum” każdej parafii. 

4. 22 września (Rocznica konsekracji kościoła katedralnego) – jako „Te Deum” diecezji. 

5. 31 grudnia 1966 r. i 1 stycznia 1967 r. – jako początek drugiego tysiąclecia. 

 

„TYDZIEŃ TYSIĄCLECIA” 

 

 Uroczystości jubileuszowe rozpoczną się w całej Polsce w W. Sobotę dnia 9 kwietnia 

1966 r. w czasie nabożeństwa Wigilii Paschalnej. 

 Duszpasterze przygotują do nich swoich wiernych przez odpowiedni dobór 

rekolekcjonistów do prowadzenia rekolekcji wielkopostnych i przez swoje pouczenia  

o znaczeniu i ważności wydarzeń, których pamiątkę będziemy przeżywali. 

 Szczególnie ważny charakter powinno mieć w tym dniu odnowienie obietnic  

Chrztu św. składane corocznie po obrzędzie poświęcenia Wody Chrzcielnej. Będzie to 

bowiem przypomnienie nie tylko osobistych obietnic, ale obietnic wszystkich ochrzczonych 

przez tysiąc lat trwania jego historycznych dziejów. 

 Kapłani celebrujący Wielkosobotnie nabożeństwo liturgiczne przed odnowieniem 

obietnic Chrztu nie poprzestaną na odczytaniu tekstu zamieszczonego w księdze obrzędów 

W. Tygodnia, ale postarają się wygłosić okolicznościową naukę, po której dopiero przyjmą  

od obecnych odnowienie osobistych obietnic. 

 Dzwony bijące na „Gloria” w Liturgii Wielkosobotniej będą radosnym otwarciem 

Wielkiego Jubileuszu. 

 Radość dnia Zmartwychwstania 10 kwietnia 1966 r. będzie radością nie tylko 

religijną, ale i narodową. Punktualnie o godz. 12 w południe w dniu Zmartwychwstania 

rozdzwonią się przez 10 minut wszystkie dzwony we wszystkich kościołach całej diecezji. 

Czas odprawienia sumy należy tak ułożyć, ażeby to dzwonienie nie wypadło w czasie  

Mszy św., lecz po jej zakończeniu albo też na rozpoczęcie. 

 Cały tydzień Przewodni obchodzić należy jako „Tydzień Tysiąclecia” z odpowiednimi 

nabożeństwami dla dzieci, młodzieży i starszych. 

 Nabożeństwa dla młodzieży szkolnej należy urządzić we wtorek świąteczny, zanim 

jeszcze się rozpoczną zajęcia szkolne. Będzie to dziękczynna adoracja Najświętszego 



Sakramentu rozpoczęta Mszą Św. o godz. 9 rano i trwająca do godzin popołudniowych,  

czy wieczornych, według uznania Księdza Proboszcza, w zależności od miejscowych 

warunków. Wystawionego uroczyście Pana Jezusa dziatwa i młodzież adoruje na zmianę, 

grupami. W miarę możliwości przewodniczy tej adoracji kapłan lub też inna osoba, np. siostra 

zakonna, katechetka. Adoracja kończy się odprawieniem wieczornej Mszy św.  

i błogosławieństwem. Po schowaniu Sanctissimi należy zaśpiewać „Boże coś Polskę”. 

 Najodpowiedniejszym dniem urządzenia takiej samej adoracji dla starszych będzie 

dzień 14 kwietnia, historyczna rocznica przyjęcia Chrztu św. przez Mieszka I.  

 W niedzielę przewodnią, po głównym nabożeństwie, w czasie którego będzie 

wygłoszone odpowiednie kazanie, należy przy biciu w dzwony odśpiewać „Te Deum 

laudamus” wraz z modlitwą „pro gratiarum actione” oraz „Boże coś Polskę”. 

 

Oddanie wiernych Matce Najświętszej – 3 Maj 1966 r. 

 

 Centralne uroczystości odbędą się na Jasnej Górze. Księża Proboszczowie zachęcą 

swoich parafian, ażeby w miarę możności wzięli jak najliczniej udział w tych 

uroczystościach. Będą to dla nich niezapomniane i nieprzemijające przeżycia. 

 We wszystkich kościołach całego kraju uroczystość ta odbędzie się tegoż samego dnia 

w zakresie parafialnym. Gdzie będzie to możliwe, należy ją poprzedzić odprawieniem 

nowenny do Matki Boskiej. Każdy dzień nowenny należy poświęcić jednemu zagadnieniu  

z minionych lat Wielkiej Nowenny Maryjnej. Nowennę tę można odprawiać – zależnie  

od uznania Księdza Proboszcza – rano lub wieczorem. Rozpocząć ją należy jakimś śpiewem 

maryjnym. Potem wygłosić odpowiednią naukę czy rozważanie. Po nauce wystawienie 

Najświętszego Sakramentu, cząstka lub przynajmniej tajemniczka Różańca św. Litania  

do Matki Boskiej. Pod Twoją obronę. Błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu.  

I na zakończenie pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”. 

 Jeżeli odprawienie nowenny będzie niemożliwe, należy przygotować parafian  

do oddania Matce Bożej przez odpowiednie nabożeństwo związane z codziennym 

nabożeństwem majowym w dniach 1 i 2 maja. 

 W samym dniu 3 Maja (wtorek) w godzinach wieczornych należy odprawić parafialne 

nabożeństwo oddania Matce Najświętszej. Program i porządek nabożeństwa będzie ustalony 

w późniejszym czasie.  

 

Doroczny odpust jako „Te Deum” parafii 

 

 Każdy z księży Proboszczów ustali dla swojej parafii i zorganizuje tzw. „Te Deum” 

parafii dla uczczenia Tysiąclecia Chrztu Polski. Najwłaściwszym dniem byłaby rocznica 

konsekracji kościoła parafialnego, jeżeli kościół jest konsekrowany. Datę konsekracji należy 

wynaleźć w aktach parafialnych. Jeżeli kościół jest niekonsekrowany postarać się w miarę 

możności, w porozumieniu z J. E. Księdzem Biskupem, o jego konsekrację. W kościołach 

niekonsekrowanych i w tych, których daty konsekracji nie da się ustalić, należy wybrać inny 

dzień na parafialne „Te Deum”. Może to być dzień dorocznego odpustu. Księża 

Proboszczowie ustalą na kongregacjach dekanalnych w których dniach w ich parafiach 

odbędą się te uroczystości, a Księża Dziekani przed dniem 1 marca 1966 r. przyślą do Kurii 

Diecezjalnej wykaz ustalonych dni swojego dekanatu. Należy je tak ułożyć, aby jak 

największa liczba sąsiednich kapłanów mogła służyć danej parafii swoją kapłańską posługą.  

 Dzień „Te Deum” parafii powinien jednak mieć odmienny charakter od zwykłych dni 

odpustowych. Należy jak najwięcej kapłanów zaprosić do spowiadania parafian w przeddzień 

uroczystości. 



 W przeddzień uroczystości, wieczorem, w odpowiedniej godzinie należy odprawić 

Nabożeństwo Żałobne za zmarłych: Biskupów, Kapłanów, Fundatorów, i Dobrodziejów 

kościoła oraz za zmarłych parafian. Będą to: egzekwie, Msza św. żałobna, nauka i procesja 

żałobna dookoła kościoła z modłami za zmarłych. 

 Po krótkiej przerwie rozpocznie się uroczyste wystawienie i całonocna adoracja 

Najświętszego Sakramentu. Należy przewidzieć i przygotować adorację poszczególnymi 

stanami. Spowiedź powinna trwać w razie potrzeby nawet przez całą noc. W godzinach 

porannego świtu adoracja kończy się odprawieniem Mszy św., dziękczynnym „Te Deum”  

i błogosławieństwem Najśw. Sakramentu. Jeżeliby miejscowe warunki nie pozwalały  

na przedłużenie adoracji do godzin porannych, możnaby ją zakończyć odprawieniem Mszy 

św. o północy. W godzinach porannych Msze św. w zwykłym czasie. Suma już bez 

wystawienia Najśw. Sakramentu, tylko po sumie wystawienie i dziękczynna procesja 

Eucharystyczna.  

Na zakończenie: „Boże coś Polskę”. 

 W godzinach popołudniowych należy zorganizować jakieś czy słuchowisko,  

czy inscenizację, czy dłuższy odczyt, w którym będzie omówiona historia diecezji, parafii, 

ważniejsze wydarzenia z życia religijnego, wspomnienie zasłużonych osób itp. Powinno to 

być przeplatane odpowiednimi śpiewami i deklamacjami. 

 Na dzień parafialnego „Te Deum” postarać się o naprawienie walących się krzyżów  

w parafii i o uporządkowanie cmentarzy. 

 

„Te Deum” Diecezji 

 
 W dniu 22 września 1966 r., w rocznicę konsekracji kościoła katedralnego  

w Siedlcach, odbędzie się w katedrze siedleckiej, z tytułu Tysiąclecia – „Te Deum” Diecezji 

Podlaskiej czyli Siedleckiej.  

 Wezmą w nim udział: II. EE. Księża Biskupi, członkowie obydwu Kapituł, Kuria 

Biskupia, Sąd, Seminarium Duchowne. Księża Dziekani, przedstawiciele Księży 

Proboszczów po 2 z dekanatu, po 1 przedstawicielu Księży Wikariuszów, przedstawiciele 

domów zakonnych, tak męskich jak i żeńskich, oraz delegacje z parafii, przynajmniej po kilka 

osób. 

 Na znak duchowej więzi z diecezją i jej  Pasterzem delegaci parafialni wręczą  

J. E. Ks. Biskupowi Ordynariuszowi świecę wotywną dla kościoła katedralnego, na którą 

wosk dostarczą Księża Dziekani w ilości po pół kilograma z dekanatu, do Księdza Proboszcza 

katedralnego przed dniem 1 czerwca 1966 r.  

 W katedrze odbędzie się pod przewodnictwem J. E. Księdza Biskupa z udziałem 

wszystkich uczestników uroczystości sesja naukowa o charakterze historycznej akademii. 

 Po sesji będzie odprawiona pontyfikalna suma z kazaniem i dziękczynne „Te Deum”. 

 W godzinach wieczornych duszpasterze kościoła katedralnego urządzą we własnym 

zakresie odpowiednie nabożeństwo i stosowny obchód uroczystości. 

 W parafiach, w czasie wieczornych nabożeństw, należy odczytać List Pasterski  

J. E. Księdza Biskupa Ordynariusza i zalecić modły za Diecezję, a szczególnie o beatyfikację 

męczenników podlaskich. 

 

Inauguracja Drugiego Tysiąclecia Polski 

 
 Zakończenie Pierwszego Tysiąclecia i rozpoczęcie Drugiego odbędzie się  

na przełomie lat 1966-1967. W nocy 31 grudnia 1966 r. o godz. 23 rozpocznie się we 

wszystkich kościołach godzina adoracji Najśw. Sakramentu. Powinna ona mieć charakter 

„Godziny Dziękczynienia” a zakończyć się śpiewem „Te Deum laudamus”. 



 O północy w całej Polsce biją wszystkie dzwony. Rozpoczyna się Drugie Tysiąclecie. 

Witamy je wielkim milczeniem, wsłuchując się w bicie dzwonów.  

 Po 10 minutach rozpoczyna się uroczysta Msza św. inauguracyjna. Tekst Mszy św.  

– O Imieniu Jezus. W czasie Mszy św. należy wygłosić okolicznościowe kazanie. (Jeżeli nie 

będzie Listu Pasterskiego). Witamy Drugie Tysiąclecie w stanie łaski uświęcającej. Jak 

najliczniejsze rzesze powinny przystąpić na tej Mszy św. do Komunii św.  

 Po Mszy św. śpiew „Boże coś Polskę”. 

 Duszpasterze parafialni użyją wszelkich wpływów, ażeby ich wierni jak najliczniej 

uczestniczyli w tym nabożeństwie. Przygotowujemy parafian pod hasłem „Każdy  

Polak-Katolik wita Drugie Tysiąclecie w Imię Boże”. Katolicy witają Drugie Tysiąclecie nie 

na salach zabaw sylwestrowych, lecz w kościołach lub w domach, w modlitewnym nastroju 

dziękczynienia i prośby o dalsze błogosławieństwo.  

 Entuzjastyczna i spontaniczna pieśń, dziękczynny hymn wierzących i ochrzczonych 

Polaków, jakim powinno stać się uroczyste przejście z pierwszego w drugie Tysiąclecie 

chrześcijaństwa na Polskiej Ziemi, ma obudzić żywą i czynną świadomość religijną. To, co 

obmyła woda Chrztu św. ma teraz ponownie poczuć się odrodzone i ożywione. Głos dzwonu 

otwierającego Drugie Tysiąclecie musi dotrzeć do wszystkich bez wyjątku ochrzczonych dusz 

i przypomnieć im, że są naznaczone niezniszczalną pieczęcią Krzyża. To uświadomienie 

sobie posiadanej prawdy, którą jest sam Bóg oraz najwyższego obowiązku jej strzeżenia musi 

zatargać umysłami i sercami. W polskim katolicyzmie Drugiego Tysiąclecia wszelkie akty 

religijne nie mogą wypływać z tradycyjnych tylko przyzwyczajeń, lecz muszą być wynikiem 

głęboko przeżytej i świadomej religijności rozmiłowanej w rozważaniu tajemnych prawd 

wiary. 

 Rozbudzona i oczyszczona dusza, świadomy umysł, rozentuzjazmowane serce, 

niezłomna wola, umocniony w cnotach charakter powinny cechować Polaka-Katolika, który 

na ramionach swojego życia przenosi Krzyż w drugie Wiary Tysiąclecie. Każdy krok wiernie 

i ofiarnie dźwigającego Krzyż Jezusa Chrystusa, Pana i Boga naszego, będzie służył – jak  

z największą pokorą ufamy – nieustannemu i bezgranicznemu rozrostowi Królestwa Bożego 

na ziemi. 

 W ręce Twoje, o Maryjo, Matko Boga i nasza, oddajemy przyszłość naszej wiary!”  

(Z Instrukcji Sekretariatu Prymasa Polski). 

 Instrukcja niniejsza jest obowiązująca w diecezji Siedleckiej czyli Podlaskiej.  

 
Dan w Siedlcach, dnia 22 września 1965 r. 

 

(-) Ignacy Świrski bp 

  


