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List Pasterski 

na wprowadzenie w Czwarty Rok 

Wielkiej Nowenny przed Tysiącleciem Chrztu Polski 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
Dr Teologii i Filozofii 

 

z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej 

Biskup Siedlecki czyli Podlaski 

 

Umiłowanym w Chrystusie Diecezjanom Naszym 

pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie! 

 

 

 Z dniem 8 maja wstępujemy w Czwarty Rok Wielkiej Nowenny, który upływać 

będzie pod hasłem „Przyrzekamy wierność małżeńską”. 

 Praca nasza polegać będzie na głębszym i gruntowniejszym zrozumieniu, 

uświadomieniu, szerzeniu, przestrzeganiu i ukochaniu wierności małżeńskiej.  

 Ta wierność obowiązuje małżonków na mocy przysięgi, składanej przed zawarciem 

związku małżeńskiego w obliczu Boga w Trójcy Jedynego i Kościoła Świętego. 

 Małżonkowie ślubują sobie miłość, wierność i to, że nie opuszczą siebie aż do śmierci 

i na prawdziwość tych postanowień wzywają Boga na świadka. 

 Tak uroczyście złożona przysięga pod karą utraty zbawienia nie może być 

zlekceważona. Nie łudźcie się, z Boga szydzić nie można (Gal. 6, 7) – przestrzega św. Paweł. 

 Jednakże niezależnie od składanej przysięgi, związek małżeński z ustanowienia 

Bożego nakłada na małżonków ścisły obowiązek dochowania wierności i trwałości „Co Bóg 

złączył, człowiek niech się nie waży rozłączać” (Mat. 19, 6). Te słowa usłyszał świat z ust 

samego Chrystusa Pana. 

 Od samego początku, czyli od stworzenia Adama i Ewy taka była myśl Boża, która nie 

tylko nie została cofnięta, ale w podniesieniu małżeństwa do godności Sakramentu, nabrała 

jeszcze większej mocy, jeszcze większego znaczenia i większej godności. 

 Małżeństwo jako Sakrament staje się z woli Chrystusa Pana symbolem Jego 

połączenia z Kościołem Świętym. Przepięknie to nam przypomina św. Paweł w liście  

do Efezjan mówiąc: „A jako Kościół poddany jest Chrystusowi, tak też żony swym mężom 

we wszystkim poddane być mają. Mężowie, miłujcie żony wasze, jako i Chrystus umiłował 

Kościół i wydał zań samego siebie, aby go uświęcić obmyciem wodą w słowie żywota.  

I zgotował sobie Kościół pełen chwały, nieskalany i bez zmazy, bez czegokolwiek, co by 

ujmę przynosiło, ale święty i niepokalany. Tak mężowie mają miłować swe żony jako własne 

swe ciało” (Ef. 5, 24-28). 

 

 Jeżeli małżeństwo chrześcijańskie dostąpiło aż tak wielkiego zaszczytu, że stało się 

symbolem czyli obrazem tej wzajemnej miłości, która łączy Chrystusa Pana z Kościołem,  

to nie trudno już będzie nam zrozumieć, jakim blaskiem i jakim majestatem powinno ono 

przed światem zajaśnieć i cały świat olśnić. Ma ono obowiązek odzwierciedlić w sobie 

wszystko, co Chrystus Pan uczynił dla Kościoła, a Kościół dla Chrystusa, w szczególności zaś 

ma ono odzwierciedlić miłość wzajemną, wielką, świętą, nadprzyrodzoną, wierną i wieczną, 

bo taką jest miłość z Kościołem. Będzie to jednocześnie miłość ofiarna, gdyż Chrystus Pan 

siebie samego wydał za Kościół, aby go uświęcić i oczyścić i uczynić z niego najmilszą 



Oblubienicę dla siebie, a Kościół również nie cofa się przed żadną ofiarą, gdy chodzi  

o spełnianie woli Chrystusa Pana, albo o złożenie przed światem dowodu swej miłości  

ku Niemu. Będzie to jednocześnie miłość owocna czyli płodna, obfitująca w potomstwo 

liczne, zdrowe i błogosławione, Bogu posłuszne. Taka bowiem miłością odznacza się Kościół 

Święty ku Chrystusowi Panu i rodzi dla Niego codziennie dużo synów i córek. 

 

 Małżeństwo chrześcijańskie ma wielki obowiązek to wszystko odzwierciedlić w sobie. 

W tym celu otrzymuje nie tylko pomnożenie łaski poświęcającej, lecz też wielokrotną pomoc 

niezbędną dla przełamania trudności w spełnieniu tego obowiązku, do dźwigania ciężaru 

jarzma małżeńskiego, do odpierania najazdów ducha nieczystego. 

 

 Małżonkowie, którzy wiernie wypełniają ten obowiązek – dostępują wielkiego 

błogosławieństwa Bożego w postaci szczęścia rodzinnego, uznania i szacunku u ludzi – tutaj 

na ziemi, a po śmierci żywot wieczny. 

 

„Tajemnica to wielka jest – a ja mówię w Chrystusie Panu i w Kościele” (Ef. 5, 32)  

– czytamy dalej w tym samym liście św. Pawła do Efezjan. 

 

Istotnie, zastanawiając się głębiej nad tym musimy stwierdzić, że małżeństwo 

chrześcijańskie otaczane jest jakąś wielką, nieprzeniknioną tajemnicą Bożą, tchnie 

nadzwyczajną powagą i w dziele zbawienia ludzi odgrywa wielką rolę. Źle zrozumiane, 

fatalnie dobrane, bezmyślnie zawarte małżeństwo, staje się dla małżonków i ich potomstwa 

prostą drogą do piekła. Nigdzie bowiem tyle nie popełnia się grzechów ciężkich i tyle 

świętokradztwa, ile ich się popełnia w takim małżeństwie. Takie małżeństwo staje się 

gniazdem rozpusty, gwałtów, krzywdy, nienawiści, przekleństwa i zgorszenia dla innych. 

Próby przyjścia takiemu małżeństwu z jakąkolwiek pomocą, zwykle na niczym się kończą. 

Daje się odczuć w takim małżeństwie jakaś niepojęta tajemnica zła. 

 

Z drugiej zaś strony, dobrze zrozumiane, po należytym przygotowaniu i według myśli 

Bożej zawarte małżeństwo, powołane zostaje do spełnienia wielkiej misji w Kościele 

Świętym, który największe swoje plany i swoje posłannictwo dziejowe spełnia  

i przeprowadza przez święte małżeństwa. 

 

Małżonkowie przez świętość życia małżeńskiego przyczyniają się do rozszerzenia  

i do rozpowszechnienia Kościoła Świętego. Zazwyczaj cieszą się licznym potomstwem, 

widzą w tym dowód szczególnego błogosławieństwa Bożego, a dając im wychowanie 

katolickie dostarczają Kościołowi nowych członków. Rodzice katoliccy są przecież 

pierwszymi misjonarzami w nawracaniu swego potomstwa na wiarę świętą. Uczą swe dzieci 

nie tylko zasad świętej wiary, lecz też zaszczepiają w ich duszach największe ideały 

chrześcijańskie, budzą powołania kapłańskie i zakonne i w ten sposób więcej niż misjonarze 

budują i rozszerzają Kościół święty.  

 

Wierność małżeńska przyczynia się w wysokim stopniu do podniesienia poziomu 

moralnego w społeczeństwie i świętości w narodzie katolickim. Największym wrogiem 

dobrych obyczajów i świętości życia ludzkiego jest ta przez grzech pierworodny zaszczepiona 

w naszym ciele pożądliwość jego, która wprowadza w życie ludzkie największe spustoszenie 

pod każdym względem, a która przez wierność małżeńską zostaje mocno ujarzmiona  

i w odpowiednie karby ujęta. W ten sposób zamiast nam szkodzić, staje się pomocą  

w spełnianiu woli Bożej. 

 



„Tak więc bracia – woła św. Paweł – nie ciała dłużnikami jesteśmy, abyśmy według 

ciała żyć mieli” (Rzym. 8, 12). 

 

W dochowaniu małżeńskiej objawia się wielkie zwycięstwo ducha nad ciałem. Nie 

tylko dziewictwo, lecz też dobrze zrozumiane małżeństwo wymaga wielkiego panowania nad 

sobą i staje się szkołą doskonałości chrześcijańskiej. Od tej wierności będzie zależało 

wszystko w życiu małżonków: ich poziom religijny i moralny, panowanie ducha nad ciałem, 

wierność złożonej przysiędze i danemu słowu, szacunek dla siebie samych oraz głębokie 

poczucie honoru. Gdzie tej wierności zabraknie – tam nic z tych wymienionych wartości nie 

pozostanie. 

 

Niewierność dla małżonka pociąga za sobą niewierność i dla Boga i dla Narodu i dla 

wielu, wielu przyjętych na siebie obowiązków społecznych. Człowiek, który złamał wierność 

małżeńską nie zasługuje na zaufanie pod żadnym względem. Jakże można zaufać temu, który 

złamał uroczyście i publicznie złożona przysięgę? Jakże można mieć do takiego człowieka 

szacunek, jeżeli on sam do swego słowa tego szacunku nie ma? Jak można liczyć na takiego 

człowieka? 

 

Cóż więc dziwnego, że taki człowiek sam to rozumie lepiej może niż kto inny, czego 

jest wart i rozumiejąc to, nosi w swej duszy głęboką tragedię i żal do swego losu. Stara się 

niekiedy sam siebie usprawiedliwić i wytłumaczyć, ale na próżno – sumienie nie daje się 

oszukać. Próbuje niekiedy zło naprawić – ale nie znajduje w sobie dostatecznych sił. Brnie 

dalej przez życie z duszą zatrutą i sercem złamanym. Istotnie tragizm takiego człowieka jest 

wielki. Za cenę niewierności małżeńskiej chciał sobie kupić szczęście, a okazało się, że kupił 

sobie piekło w duszy. 

 

Nie tylko sam cierpi bardzo niewierny małżonek, lecz też staje się przyczyną 

cierpienia i współmałżonka i potomstwa i to tragizm jego życia jeszcze bardziej powiększa.  

 

Gdy wierności zabraknie, nie łudźmy się, zabraknie w nim siły wewnętrznej  

do zachowania swego bytu. 

 

Niepokalana Dziewica, Matka nasza i nasza Królowa z pewnością przyjdzie nam  

z pomocą i teraz, tak jak i dotąd zawsze nam przychodziła. 

 

Do Niej więc z całą ufnością się uciekamy, Jej orędownictwa błagajmy, aby wszystkie 

polskie rodziny katolickie dochowały wierności małżeńskiej, Bogu ślubowanej. 

 

Dan w Siedlcach, 7 kwietnia 1960 r.  

 

+ Ignacy Bp. 

 


