
 
 
 
 Czcigodny Księże 

 

W tym roku, w październiku, Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej obchodzić będzie jubileusz 100-lecia 

wskrzeszenia seminarium w Janowie Podlaskim, po 51 latach kasacji diecezji. 

Dzieje seminarium duchownego Diecezji Siedleckiej są ściśle związane z historią Diecezji Podlaskiej, powstałej 

w 1818 roku między innymi z części terytorium diecezji łuckiej na Wołyniu, której biskupi od połowy XV w. rezydowali 

w Janowie Podlaskim. Aktualnie istniejące Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej im. Jana Pawła II w Nowym 

Opolu k. Siedlec czuje się spadkobiercą tradycji i kontynuatorem tej instytucji. 

Tuż przed formalnym odzyskaniem przez Polskę niepodległości papież Benedykt XV, 24 września 1918 r. bullą 

Commissum humilitati nostrae wskrzesił diecezję podlaską czyli janowską mianując jej pierwszym biskupem ks. Prałata 

Henryka Przeździeckiego. Pierwszy biskup odrodzonej diecezji  podjął starania o zwrot zajętych przez urzędy państwowe 

budynków dawnego seminarium janowskiego. Do tego czasu alumni diecezji podlaskiej mieli kontynuować studia w seminarium 

w Lublinie. 27 czerwca 1919 r. w Siedlcach odbył się pierwszy egzamin dla kandydatów do seminarium, któremu 

przewodniczył biskup Henryk Przeździecki. 8 października 1919 r., w Janowie Podlaskim w odzyskanym gmachu Wyższego 

Seminarium Duchownego Diecezji Janowskiej, czyli Podlaskiej miała miejsce uroczysta inauguracja, pierwszego od 

wskrzeszenia diecezji, roku akademickiego 1919/1920. 

Z tej racji wspólnota WSD Siedlce przygotowuje różne wydarzenia związane z tą rocznicą, o których pragnę Księdza 

poinformować i zaprosić do udziału. 

 

— Jubileusz wspominać będziemy podczas sportowego wydarzenia jakim są XV Mistrzostwa Polski Seminariów Duchownych 

i Zakonnych w Piłce Nożnej. Odbywać się one będą w dniach 1–2 maja 2019 r. na obiektach Stadionu Miejskiego w Siedlcach. 

Szczegóły na plakatach i stronie internetowej: www.wsd.siedlce.pl 

— W Niedzielę Dobrego Pasterza, 12 maja 2019 r. cała wspólnota seminaryjna gościć będzie w Parafii Trójcy Świętej 

w Janowie Podlaskim. Liturgię Mszy św. o godz. 11.30 (asysta i śpiewy) poprowadzą alumni naszego seminarium. Po Mszy św. 

odbędzie się koncert ku czci św. Stanisława Kostki, patrona seminarium podlaskiego. Wystąpi Młodzieżowy Chór Parafii 

Chrystusa Miłosiernego Schola Cantorum Misericordis Christi pod dyr. p. dr. szt. muz. Piotra Karwowskiego oraz Zespół 

Muzyki Dawnej Il Tempo pod dyr. p. prof. Agaty Sapiechy. 

— Wydarzeniem, na które szczególnie Czcigodnego Księdza zapraszam będzie Dzień Wdzięczności Kapłanów Diecezji 

Siedleckiej za Formację Seminaryjną, który odbędzie się w 1. Rocznicę śmierci ks. Prałata dr. Konstantego Kusyka 

15 maja 2019 r. (środa) w gmachu seminarium. Będzie on okazją do wyrażenia wdzięczności Panu Bogu i ludziom za formację 

seminaryjną. Niech dzień ten stanie się przestrzenią do odkrywania naszej diecezjalnej tożsamości, która rodziła się przez czas 

studiów i formacji w seminarium a także niech będzie możliwością wspomnień związanych z okresem przygotowania Księży do 

pracy duszpasterskiej w diecezji. W tym dniu, w gmachu WSD Siedlce, otwarta zostanie także wystawa o historii 

siedleckiego seminarium. Program spotkania znajdzie Ksiądz w załączonym zaproszeniu a także na stronie internetowej WSD 

Siedlce. Zaproponowany podział na grupy według roczników święceń ma charakter jedynie porządkujący. Jeśli ktokolwiek 

z kapłanów chciałby wziąć udział w innej grupie, może to uczynić. Bardzo nam zależy na Księdza obecności. Zapraszam 

i zachęcam do wzięcia udziału w tym szczególnym Kapłańskim Dniu Wspólnoty, w którym podkreślimy wagę i znaczenie 

wychowania i formacji seminaryjnej. Niech Bóg pozwoli, by ten dzień stał się także naszym wołaniem i modlitwą o kolejne 

powołania do kapłaństwa. 

— Ważnym wydarzeniem będzie Jubileuszowa Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020 w dniu 10 października 2019 r. 

(czwartek). 

— Podsumowaniem Roku Jubileuszowego będzie sympozjum naukowe poświęcone historii seminarium podlaskiego w dniu 

13 listopada 2019 r. (środa), w dzień dawnego wspomnienia liturgicznego św. Stanisława Kostki, patrona seminarium. 

Zaproszenie do wygłoszenia referatów przyjęli: ks. prof. dr. hab. Jan Walkusz, KUL; ks. prof. dr. hab. Krzysztof Pawlina, 

PWTW; ks. dr. Jacek Wojda WSD Siedlce; ks. mgr lic. Wojciech Hackiewicz, WSD Siedlce. Planowana jest również 

prezentacja będących w przygotowaniu wydawnictw o historii seminarium. 

 

 Na te wszystkie wydarzenia już teraz Czcigodnego Księdza serdecznie zapraszam. Szczególnie na Dzień Wdzięczności 

za Formację Seminaryjną w dniu 15 maja 2019 r. w 1. Rocznicę śmierci ks. Prałata dr. Konstantego Kusyka. Niech postać tego 

niezwykle zasłużonego dla wielu pokoleń kapłana, będzie dla nas przynagleniem do złożenia dziękczynienia Panu Bogu 

i ludziom za czas studiów i formacji seminaryjnej. 

 

Z wyrazami szacunku:          

        
ks. dr Piotr Paćkowski, Rektor WSD Siedlce 

http://www.wsd.siedlce.pl/

