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LIST PASTERSKI BISKUPA PODLASKIEGO ZAPOWIADAJĄCY 

MILLENIUM W DIECEZJI SIEDLECKIEJ CZYLI PODLASKIEJ 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
 

Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ 

BISKUP SIEDLECKI CZYLI PODLASKI 

 

Umiłowanemu w Chrystusie Duchowieństwu  

Diecezji Naszej i Wiernym pozdrowienie  

w Panu i błogosławieństwo pasterskie! 

 

    

 Czcigodni Bracia Kapłani i Najmilsze Dzieci Boże! 

 W dniu 18 września br. Odbędzie się w Siedlcach, czyli w Stolicy Biskupiej, uroczyste 

podziękowanie Panu Bogu Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu za łaskę  

w sakramencie świętego Chrztu  Narodowi Polskiemu daną i otrzymaną w osobie jego 

króla Mieczysława I, tysiąc lat temu. 

 Wzywamy, aby w tym uroczystym podziękowaniu wzięła udział cała Diecezja, czyli 

wszystkie jej parafie i kościoły, wszyscy duchowni i świeccy, aby w ten sposób dać wyraz 

naszej wielkiej wdzięczności, jak też i radości.  

 Aczkolwiek głównym celem tej uroczystości jest przeżycie wewnętrzne całego 

bogactwa wiary naszej świętej, to jednak formy zewnętrzne nie mogą być pominięte, a to 

dlatego, że nasza zmysłowa natura ludzka w swoich głębokich przeżyciach wewnętrznych, 

zawsze wylewa się na zewnątrz – tak jak łzy radości czy bólu, jak okrzyk radości czy 

przerażenia. 

 Częstokroć człowiek nie może ukryć tego, co wewnątrz głęboko przeżywa, a przede 

wszystkim nie widzi potrzeby takiego ukrywania, widzi natomiast potrzebę uzewnętrznienia 

tego, co przeżywa. 

 Takie uzewnętrznienie czyli manifestacja, jest nie tylko potrzebą jego serca, lecz też 

staje się niekiedy obowiązkiem sumienia. Ma to miejsce wtedy, gdy chodzi o wychowanie 

bliźniego, podtrzymanie jego duchu – o jego głębsze uświadomienie – o jedność  

w umiłowaniu wspólnych ideałów. 

 W tych i podobnych im okolicznościach, uroczystości zewnętrzne nabierają wielkiego 

znaczenia nie tylko pod względem psychologicznym, lecz też i moralnym i przede wszystkim 

religijnym. Tak i nie inaczej należy rozumieć tańce, jakie wykonywał król Dawid przed Arką 

Przymierza (2 Krl 6, 16). 

 Nie liczył się on ze swoją powagą królewską, lecz tak, jak wówczas było w zwyczaju, 

dał mocny wyraz i swej radości i swej wdzięczności dla Boga, który go tak wywyższył  

w swoim narodzie wybranym.  

 Zapytajmy teraz siebie, czy my przez Chrzest święty i dar wiary świętej, nie staliśmy 

się narodem wybranym w większym jeszcze stopniu niż naród Żydowski – czyż nie jesteśmy 

przeznaczeni do nagrody życia wiecznego w chwale Boga Ojca i szczęśliwości 

nieprzemijającej? Czyż Naród nasz od tysiąca lat nie zaludnia nieba, czyż tam w chwale 

wiecznej, po zakończeniu pielgrzymki ziemskiej, nie spotkamy naszych najbliższych  

i najukochańszych, z którymi tak trudno nam było się rozstać? 

 Zapytajmy siebie odważnie i szczerze o to wszystko i posłuchajmy, co mówi nam 

wyznawana przez nas od tysiąca lat  wiara święta? 



 Otóż ta wiara święta mówi nam o tym wszystkim wyraźnie i nieomylnie, z mocnym 

podkreśleniem tego, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował tym, 

którzy Go miłują. 

 I to stanowi powód naszej wielkiej radości i naszej gorącej wdzięczności. I skoro tak 

jest – nie wypada nam tego przeżycia ukrywać , lecz mocno je ku zbudowaniu słabych  

i chwiejnych zamanifestować, w myśl tego, jak nam sam Chrystus Pan powiedział: 

„Każdego tedy, który mnie wyzna przed ludźmi, wyznam i ja przed Ojcem moim, który jest  

w niebiesiech. A tego, kto by się zaparł mnie 

 Przed ludźmi, zaprę się i ja przed Ojcem moim, który jest w niebiesiech” (Mt 10, 32). 

 Tysięczna rocznica Chrześcijaństwa w Narodzie i Państwie Polskim, o jakaż  

to wspaniała okazja do wyznania przed całym światem naszej wierności Ewangelii!  

Takiej okazji nie wolno nam zaniedbać! Dlatego też i nie zaniedbujemy i ze wszystkich 

swych sił i z całej duszy dajemy mocny wyraz temu, jak bardzo sobie cenimy swoją 

przynależność do Chrystusa, Matki Najświętszej, Kościoła świętego, Ojca Świętego i całej 

Hierarchii kościelnej. 

 O, jakże się cieszę, że Bóg w dobroci swojej pozwolił mi wziąć udział  

w uroczystościach, jakie z tego powodu odbyły się w Gnieźnie, Poznaniu, na Jasnej Górze  

w Częstochowie, w Krakowie, w Katowicach, Piekarach, w Lublinie i we Fromborku. 

 Tam na własne oczy oglądałem morze głów ludzkich, nie dających się policzyć, 

setkami tysięcy zapełniających po brzegi place przedkościelne, które wszędzie okazywały się 

za małe, za ciasne, aby napływające fale ludzkie pomieścić. 

 Widziałem ich trwających na modlitwie we dnie i w nocy, aż do omdlenia, 

entuzjastycznie witających obraz Matki Najświętszej, Episkopat Polski z Księdzem 

Prymasem na czele. 

 Widziałem to i dowiadywałem się, z jakimi to trudnościami odbywali oni długie, 

męczące podróże, nie szczędząc ani poświęcenia, ani ofiar. Jedno wezwanie Biskupa 

wystarczyło, aby cała Diecezja natychmiast się poruszyła i w oznaczonym dniu i oznaczonej 

godzinie stanęła do apelu, jak jakaś wielka, potężna armia Chrystusowa, ze wszystkich 

stanów złożona. 

 Widziałem i stwierdzałem, z jaką to siłą przekonania i woli, składali głośno, 

publicznie wyznanie Wiary i oddawali się w macierzyńską niewolę Matce Najświętszej.  

 I tak było wszędzie. 

 Nie potrafiłbym dziś tego powiedzieć, gdzie było ich więcej, lub głośniej,  

gdyż wszędzie ich było pełno po brzegi, rozśpiewanych, rozpromienionych, rozmodlonych. 

Widziało się wszędzie radość na twarzach, a niekiedy łzy szczęścia w oczach.  

 Odnosiłem wrażenie, że dzieje się wielka rzecz, że dzieje się coś, co zdecyduje  

o drugim tysiącleciu.  

 Jakoż istotnie, ta uroczystość Tysiąclecia posłużyła, aby wykazać swoją tężyznę 

duchową, swoją wolę niezłomną wytrwania w Chrześcijaństwie.  

 Zdrowie mi nie pozwoliło na dalsze uczestniczenie w tych millenijnych 

uroczystościach, jakie odbyły się w Warszawie, Sandomierzu, i Kielcach, ale wiem, że były 

one nie mniej wspaniałe i wymowne niż te, które Bóg pozwolił mi oglądać. 

 Teraz przychodzi kolej na nas, czyli na naszą Diecezję Podlaską.  

 Nie ulega wątpliwości, że my też musimy włączyć się w ten wielki hymn radości  

i wdzięczności, jaki w tym roku wyśpiewujemy, aby dać dowód naszej jedności, solidarności 

i nierozerwalności.  

 Musimy to zrobić ku zbudowaniu młodego pokolenia, ku podtrzymaniu na duchu 

słabych i chwiejnych i ku pokrzepieniu serc własnych. 

 Już zapewnili mię Biskupi z całej Polski, że do nas przyjadą i z nami dzielić będą 

naszą radość, i naszą wdzięczność. 



 Przyjedzie też do nas i Ksiądz Kardynał – Prymas Polski, aby nas rozgrzać potęgą 

słowa swojego i urokiem swego ducha wielkiego zapalić oraz usposobić nas do śmiałego  

i odważnego wejścia w drugie Tysiąclecie. 

 Będzie to dla nas dzień zaiste wielki i niezapomniany – będzie to dzień najgłębszych 

przeżyć Wiary naszej świętej – i opartych na niej wielu innych cnót – przede wszystkim 

nadziei i miłości, wytrwania i wierności, poświęcenia i ofiarności. 

 Nie wątpię, że liczne pielgrzymki i delegacje w tym dniu popłyną do Siedlec nie tylko 

z naszej, lecz też i z sąsiednich diecezji, że u siebie czyli w swych parafiach postarają się ten 

dzień uświęcić jak najwspanialej, aby nie poszedł w zapomnienie. 

 W trosce o formę zewnętrzną tej uroczystości, nie wolno nam zapominać, że tu nie  

o to chodzi; - nie chodzi nam o wyraz zewnętrzny, lecz o najgłębszą jej treść wewnętrzną. 

 A jaka to treść – to wiecie moi Kochani dobrze, gdyż treść ta była przedmiotem 

naszego przygotowania do Tysiąclecia w ciągu dziewięciu lat. W ciągu dziewięciu lat,  

w czasie tak zwanej Wielkiej Nowenny, ślubowaliśmy wierność i Krzyżowi i Ewangelii  

i Kościołowi: - ślubowaliśmy zachować świętość życia małżeńskiego, szacunek do życia 

nienarodzonego i walkę ze wszystkimi naszymi wadami. 

 Tak jest, ślubowaliśmy! Dziś wiemy dobrze, że łatwiej nam było ślubować,  

niż ślubów dotrzymać. 

 Zbliżająca się uroczystość powinna jeszcze raz głęboko nas poruszyć i przejąć  

i do zachowania tych ślubów na stałe zdecydować, aby uniknąć Sądu Bożego: „ten lud czci 

mnie wargami, ale serce jego jest daleko ode mnie”. 

 A zatem zdecydowana i mocna postawa wytrwania przy Bogu i Jego przykazaniach 

świętych, przy Kościele i jego Hierarchii, przy Narodzie i jego świętej tradycji, stanowi 

głęboką treść tej millenijnej uroczystości, a jej jakby echem czy odzwierciedleniem będzie 

zewnętrzny jej obchód. 

 Ja,  jako wasz Pasterz, upadam na twarz przed tronem Boga Wszechmogącego,  

w Trójcy Świętej Jedynego i w duchu gorącej wdzięczności za Wiarę na Chrzcie świętym 

nam daną i w przeciągu tysiąca lat w Narodzie Polskim pielęgnowaną – składam w imieniu 

swoim i waszym hołd majestatowi Jego z gorącą prośbą o łaskę wytrwania przy tej świętej 

wierze w drugim tysiącleciu. Amen. 

 

Dan w Siedlcach, dnia 15 sierpnia 1966 r. 

 

+ Ignacy bp 

  


