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LIST PASTERSKI BISKUPA PODLASKIEGO PO 

UROCZYSTOŚCIACH MILENIJNYCH 

 

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! 

  

 Miło jest podać do Waszej wiadomości, że zapowiedziane na dni 17 i 18 września 

1966 r. uroczystości Milenijne w Siedlcach, odbywały się szczęśliwie w oznaczonym 

terminie.  

 Przebieg tych uroczystości i ich zakończenie, napełniły mnie wielką radością, gdyż był 

to widok nad wyraz pocieszający, wzruszający i budujący, tak pod względem ilości biorących 

w tej uroczystości udział Duchowieństwa i wiernych, jak też w postawie wszystkich 

zebranych. Gdy chodzi o ilość uczestników – to śmiało możemy powiedzieć, że Siedlce, czy 

też Podlasie, nigdy nie przeżywały takiego widoku. 

 Przybył do nas Jego Eminencja Ksiądz Kardynał – Prymas Polski, przybyli trzej 

Arcybiskupi, 30 Biskupów, Ojciec Generał Zakonu Paulinów, czterej Prowincjałowie 

Zakonni. Liczne Rodziny Zakonne męskie i żeńskie, całe zastępy Duchowieństwa, tak 

podlaskiego, jak też z innych Diecezji. Przybyli też – Rektor i delegaci Katolickiego 

Uniwersytetu Lubelskiego, Rektor i delegaci Akademii Teologii Katolickiej i przeszło  

40 – tysięczna rzesza Ludu wiernego. Był to widok zaiste imponujący, gdy chodzi o rozmiary 

jego. 

 Ale jeszcze bardziej podniosła nas na duchu postawa wszystkich modlących się. Była 

to postawa głębokiego skupienia modlitewnego, dziękczynnego, błagalnego, zadość 

uczynnego, pełnego zrozumienia powagi i doniosłości chwili, zadania do spełnienia, 

podkreślenia naszego obowiązku w stosunku do Boga, Wiary świętej i Kościoła Bożego.  

 Każdy, kto się znalazł wśród tego ludu, widział i rozumiał, że lud ten naprawdę się 

modli – znosi wszystkie niewygody, pragnienie i głód, nocne czuwanie i wszystko  

z głębokiego przekonania, że tak Bóg chce, że od nas dużo się Panu Bogu należy, że mamy  

za co dziękować, mamy o co prosić, mamy za co żałować, mamy z czego się poprawić, mamy 

co postanowić! A zatem – cele czysto religijne i Boże i nadprzyrodzone przyświecały  

tej wielotysięcznej rzeszy i całemu Duchowieństwu.  

 Był to widok budujący i mam nadzieję, że zostanie niezapomniany. Powaga 

rozmodlonego tłumu była tak wielka, ze nikt nie odważył się spokoju zakłócić, albo  

w czymkolwiek przeszkodzić i dlatego wszystko się odbyło nie tylko spokojnie,  

lecz statecznie i majestatycznie, jak przystało na wielki Akt oddania hołdu Bogu 

Wszechmogącemu w Trójcy Świętej Jedynemu i podziękowania za Jego niezliczone 

dobrodziejstwa w ciągu tysiąca lat Narodowi naszemu dane i przez nas otrzymane,  

i uproszenia dalszej pomocy na drugie Tysiąclecie. 

 Patrząc na to wszystko stwierdziłem, że Lud na tę uroczystość przyszedł dobrze 

duchowo przygotowany, że Duchowieństwo Podlaskie w przygotowaniu do tej uroczystości 



spełniło swoje zadanie, za co należy się Jemu wdzięczność, oraz gorące podziękowanie  

z mojej strony – jako Arcypasterza tej Diecezji – co też z wielkim zadowoleniem 

wewnętrznym czynię i proszę o przyjęcie najbardziej wdzięcznych i serdecznych słów 

uznania i podziękowania. Podziękowania Duchowieństwu i całemu Ludowi Bożemu! 

 Ale moi Ukochani! Nie mogę i nie chcę zakończyć  Listu samym tylko 

podziękowaniem – muszę do podziękowania dodać jeszcze wezwanie! Wezwanie do czego?  

– Zaraz Wam wyjaśnię! 

 Liczni goście co do nas przyjechali ze swymi Biskupami na czele, wynieśli stąd jak 

najlepsze wrażenie i jak najlepsze przekonanie o Was – o Waszej pobożności, dyscyplinie, 

umiłowaniu porządku i ładu. Słowem – poniosą o nas na całą Polskę dobrą sławę. To nie jest 

coś wielkiego, dlatego, ze do dobrej sławy obowiązany jest każdy chrześcijanin!  

Tylko niestety – nie zawsze tak bywa! Wy jednak macie w Polsce i poza jej granicami dobrą 

sławę – Ludu wiernego i dobrego. I w ostatniej uroczystości potwierdziliście to bardzo 

dobitnie. To stanowi nasz skarb duchowy, naszą siłę wewnętrzną – dobra opinia o nas. 

 A wiecie do czego to zobowiązuje? To właśnie wkłada dość mocny obowiązek 

utrzymania tej opinii na przyszłość i potem przekazania jej naszemu potomstwu – to jest ten 

prawdziwy i dobry spadek po rodzicach, więcej znaczący niż majątek. Musimy to starannie 

zachować, żeby ci goście potem nie pożałowali, że o nas tak dobrze mówili i nas za przykład 

innym stawiali. A więc – dobre imię zobowiązuje do przechowania jego i do pomnożenia jego 

znaczenia. Oto do czego pragnę Was wezwać moi Ukochani! Mam nadzieję, że trafiam do 

Waszego przekonania i słowa moje nie będą rzucone na wiatr. 

 W uroczystości siedleckiej nie wszyscy mogli wziąć udział, jednakże nie wątpię,  

że wszyscy oni usłyszeli od swoich sąsiadów i od swoich delegatów, którzy tu byli i którzy 

potrafili po powrocie podzielić się swoimi przeżyciami ze swymi najbliższymi. Wszystkie  

te przeżycia prosiłbym Was zachować głęboko w pamięci, gdyż one nie mogą pozostać  

w Waszych  duszach jako coś przelotnego, tylko jako ziarno rzucone na grunt Waszych dusz 

– aby przyniosło owoc stokrotny. Nie po to urządzamy wielkie uroczystości, aby  

Was zabawić, lecz po to, aby w duszach Waszych życie nadprzyrodzone zaszczepić, rozwinąć 

i pomnożyć. To jest główny cel naszych uroczystości. 

 Wobec powyższego pocieszam się myślą, ze rezultaty, czyli wyniki Millenium 

Siedleckiego, wydadzą swój zbawienny owoc. Jestem głęboko przekonany, że w tej mojej 

nadziei nie będę zawstydzony! 

 A zatem – dziękuję wam jeszcze raz za wszystko, wzywam do wytrwania,  

do pomnożenia łaski Bożej, życia nadprzyrodzonego i dalszej pracy w drugim Tysiącleciu! 

 Błogosławieństwo Boga Wszechmogącego, w Trójcy Świętej Jedynego, niech zstąpi 

na Was i z Wami na zawsze zostanie. Amen. 

 

Dan w Siedlcach, dnia 1 października 1966 r. 

 

+ Ignacy bp 

  


