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Jego Ekscelencja
Ks. bp IGNACY DEC

Administrator Apostolski Diecezji Świdnickiej 

„Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” [Koh 3,1]
 
 Zdaje się tak niedawno utworzona została nasza Diecezja Świdnicka, której organizację Ojciec Święty 
powierzył Ekscelencji mianując Biskupem Świdnickim. Wielkim nadkładem sił i  środków oraz w oparciu o  nie-
zachwianą ufność w  Bożą pomoc ksiądz biskup stworzył struktury całej naszej diecezji. Mamy kurię, dom księ-
ży emerytów, seminarium duchowne, Caritas i wiele innych instytucji. Powstawały nowe dekanaty, parafie… 
w  każdym wymiarze organizowane było życie religijne i  sakramentalne diecezjan. Teraz po latach wytężonej 
pracy na niwie Pańskiej przyszła pora, by rzec sobie „W  dobrych zawodach wystąpiłem, bieg ukończyłem, wiary 
ustrzegłem” [2Tym 4,7]

 Dziś chcemy Ekscelencji z  całego serca podziękować za ogromny trud i  wielkie osobiste zaangażowa-
nie przez te lata w  sprawy diecezji i  Polski, za osobiste zabiegi o  ich najlepsze funkcjonowanie. Przede wszyst-
kim dziękujemy za troskę o  stałą formację i  rozwój życia duchowego i  wspólnotowego diecezjan. Dziękujemy 
za to, że w  nawale odpowiedzialnych i  ważnych spraw znalazł Ekscelencja czas na głoszenie homilii (na zawsze 
pozostanie w   naszej pamięci rozważanie wygłoszone podczas Jasnogórskiego Apelu w  przeddzień wejścia na 
Jasną Górę Pieszej Pielgrzymki Diecezji Świdnickiej w  roku 2019), pielgrzymowanie, posługę w  konfesjonale, 
wizyty kolędowe, obecność w trudnych momentach śmierci naszych bliskich, udział w  uroczystościach parafii 
i społecznych w  tym wspieranie środowisk patriotycznych… nie sposób wyliczyć wszystkich wydarzeń, w któ-
rych spalając się dla nas siał Ekscelencja ziarno Słowa Bożego, życiem świadcząc o  umiłowaniu Jezusa, Matki 
Bożej, modlitwy – szczególnie modlitwy różańcowej.

 Na dalsze lata – może nieco mniej aktywnego – życia, życzymy: „Niech cię Pan błogosławi i   strzeże. 
Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze 
swoje i  niech cię obdarzy pokojem” [Lb6,22-26]. Niech Najświętsza Maryja Panna ma Ekscelencję w  swej nie-
ustannej opiece. Zapewniamy Jego Ekscelencję o  naszej pamięci modlitewnej, prosimy o  pasterskie błogosła-
wieństwo dla naszych dalszych działań.
Szczęść Boże.
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