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LIST PASTERSKI 

NA WPROWADZENIE W VI ROK WIELKIEJ NOWENNY 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
 

z Bożego zmiłowania i łaski Stolicy Apostolskiej 

Biskup Siedlecki czyli Podlaski 

 

Wielebnemu Duchowieństwu i Umiłowanym w Chrystusie Wiernym  

Diecezji Naszej pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie! 

 

 Z dniem dzisiejszym wstępujemy w szósty rok Wielkiej Nowenny. Zadaniem tego 

roku będzie wychowanie chrześcijańskie. 

 

 Przypomnijmy sobie najpierw cośmy przyrzekali Bogu w ciągu ostatnich pięciu lat, 

kiedyśmy rozpoczynali tę Wielką Nowennę. 

 

 W pierwszym roku przyrzekaliśmy wierność Bogu, Krzyżowi, Kościołowi i Jego 

Pasterzom. 

 

 W drugim – przyrzekaliśmy żyć w łasce poświęcającej – czyli w unikaniu grzechu 

śmiertelnego, a to dlatego, że nie może być mowy o wierności Bogu czy Kościołowi tam, 

gdzie panuje grzech śmiertelny. Wierności Bogu nie da się pogodzić z grzechem śmiertelnym. 

Każdy grzech śmiertelny jest zdradą Boga, Ewangelii i Kościoła i dlatego – chcąc być 

zupełnie wiernym, trzeba stać na straży czystości swego sumienia i otrzymanej na chrzcie 

świętym łaski poświęcającej. 

 

 W trzecim roku przyrzekaliśmy Bogu stać na straży budzącego się życia.  

To przyrzeczenie wiązało się ściśle z tym, cośmy przyrzekali w dwóch pierwszych latach. 

  

 Kto jest Bogu wierny i grzechu się boi, ten jest i musi być przyjęty głębokim 

szacunkiem dla każdego życia ludzkiego, a w szczególności dla tego budzącego się, jako 

takiego, które teraz wychodzi i początek swój bierze z ręki Boga Stworzyciela. Bóg tworzy 

człowieka dla siebie, chce go mieć sobie na własność. 

 

 Zdając sobie dobrze z tego sprawę, przyrzekliśmy w trzecim roku stać na straży tego 

budzącego się życia. 

 

 Nikt nie potrafi stać na straży tego budzącego się życia, jeżeli nie potrafi głęboko się 

przejąć odpowiedzialnością za małżeństwo i dlatego w czwartym roku Wielkiej Nowenny  

przyrzekliśmy Bogu dotrzymanie złożonej przysięgi na wierność małżeńską.  

 

 Wierność małżeńska to jeszcze nie wszystko, ta wierność siłą rzeczy wymaga czegoś 

więcej, a mianowicie świętości życia małżeńskiego – i wprowadzenie tej świętości do ogniska 

domowego , było tym, cośmy przyrzekali w piątym roku Wielkiej Nowenny. 

 

 W tej chwili stoimy na progu szóstego roku i ten rok jest jakby uzupełnieniem tego, 

cośmy przyrzekali w dwóch latach poprzednich. 



 Przyrzekaliśmy Bogu życie małżeńskie wierne i święte – a wiemy, że takie życie 

obfituje zawsze w liczne potomstwo. 

 

 Teraz stajemy wobec pytania – jakie są nasze obowiązki wobec tego potomstwa? 

Odpowiedzi nie trzeba. Wiemy dobrze, że wszystkie one streszczają się i zawierają w tym 

jednym słowie: wychowanie. 

 

 I dlatego w tym szóstym roku postanawiamy ślubować Panu Bogu, że wychowamy 

nasze pokolenie w wierności Bogu i Kościołowi. 

 

 Nikogo z pewnością nie zdziwię, gdy powiem, że na nic nie przyda się człowiekowi 

życie, jeżeli do niego nie dodamy wychowania. Życie bez wychowania nie tylko zmarnowane 

zostanie, lecz też stanie się nieszczęściem dla samego człowieka i jego otoczenia, zaważy  

nie tylko na jego losie doczesnym lecz też i wiecznym. 

 

 Człowiek przychodzi na świat w stanie tak bezradnym i tak beznadziejnym,  

że zostawiony samemu sobie musiałby natychmiast umrzeć. Jeżeli nie umiera, to tylko 

dlatego, że zaraz zostaje otoczony czułą opieką rodziców i innych osób bliskich. Widzimy  

w tym dowód Opatrzności i Mądrości Boskiej, która bezradnemu życiu naszemu zaradziła w 

ten sposób, że rodzicom dziecka narzuciła słodkie i miłe jarzmo miłości i jednocześnie 

przykazaniem swym zobowiązała je do czuwania nad nim. I dlatego też rodzice dziecka,  

w szczególności matka jego, tak z przykazania Bożego, jak też z naturalnego popędu 

wszczepionego w jej serce przez Mądrość i Dobroć Boską – uzupełniają wszystkie braki 

niemowlęctwa i dzieciństwa naszego aż do wieku dojrzałości. 

 

 Ta troska kosztuje ich nieraz bardzo i bardzo dużo, ale dobrzy rodzice dźwigają  

to jarzmo bez szemrania i narzekania, bo wiedzą, że taka jest wola Boża. 

 

 Obowiązek wychowania obejmuje całego człowieka – a zarazem nie tylko jego ciało, 

lecz też i duszę jego.  

  

 Gdy chodzi o ciało, wiemy dobrze i nie potrzeba nam tego dowodzić, jak bardzo 

dziecko zależne jest od rodziców. Dziecko potrzeba nie tylko wyżywić i ubrać, ale potrzeba je 

dopilnować, dopatrzyć, obronić, nauczyć. Ale i tego jeszcze nie wystarczy. Potrzeba dla niego 

przede wszystkim stworzyć atmosferę ciepła rodzinnego, otoczyć je miłością wielką, 

czułością, wyrozumiałością, dobrocią i poświęcić mu dużo czasu. W takiej dopiero 

atmosferze zdolne będzie ono rozwijać się normalnie nie tylko pod względem ciała, lecz też  

i pod względem duszy. 

 

 Ochronka nigdy nie zastąpi domu rodzinnego, nawet przy najlepszych warunkach 

materialnych. Dziecko nigdy nie zrezygnuje z pieszczot matczynych, z tęsknoty za nimi,  

i dla braku ich zaczyna chorować o podupadać na siłach. Tęsknota za matką jest jedną  

z największych potrzeb duszy dziecięcej, ale nie jedyną. Są tam też inne pragnienia. Widzimy 

tam również  tęsknotę za rodzeństwem, towarzyszami zabaw, za ruchliwością, działalnością, 

poznawaniem nowych rzeczy i wreszcie za Bogiem. Dziecko pragnie Boga.  

Od lat najwcześniejszych zaczyna filozofować i stawiać pytanie jak to – kto je stworzył i kto 

stworzył wszystko to, co je otacza – słowem szuka ostatniej przyczyny nie inaczej,  

niż najmędrszy filozof. 

 



 Miejmy odwagę jasno i wyraźnie powiedzieć, że próba wychowania dziecka bez 

znajomości Boga i jego przykazań – pociąga za sobą duchowe okaleczenie dziecka podobnie 

do tego, jakie pociąga za sobą wychowanie bez matki. 

 

 Matka, ojciec i Bóg – to są fundamenty, na których kształtuje się i rozwija psychika 

dziecka. Żadnego z nich nie da się usunąć bez wielkiej szkody dla dziecka. 

 

 Teraz zapytajmy samych siebie, jakie stąd płyną wnioski i myśli tak dla matki,  

jak i ojca? 

 Zaiste, jest nad czym się zastanowić i namyśleć. 

 Jest nad czym się przyjmować do głębi duszy. 

 Za potomstwo odpowiadać będziemy przed narodem, historią i Bogiem. 

 

 Niechże ten szósty rok Wielkiej Nowenny stanie się dla nas rokiem rachunku sumienia 

za życie przyszłe i rokiem odrodzenia na przyszłość. Kościół zrobi w ciągu tego roku 

wszystko co może, aby wnieść jak najwięcej światła w to zagadnienie, ale jednocześnie prosić 

będzie Dawcę Łask, aby naszą niedostateczność swymi łaskami uzupełnił. 

 

Wychowanie obejmuje nie tylko całego człowieka, lecz też i cały czas jego wędrówki 

na tej biednej ziemi. Słowem wychowanie nigdy nie może być zakończone. 

  

 Ale tu trzeba wnieść pewną poprawkę, a mianowicie tą, że wychowanie,  

które zawdzięczamy rodzicom czy wychowawcom, z biegiem czasu zmienia się  

w samowychowanie. Słowem od pewnego czasu, młodzieniec i panna muszą wziąć 

wychowanie we własne ręce i sami nad sobą pracę wychowawczą dalej prowadzić. 

 

 Że człowiek może sam siebie wychowywać, sobą kierować i siebie do celu prowadzić, 

mówi nam o tym nasza własna świadomość, poczucie własnej godności i niezależności  

i mówi nam o tym tak wyraźnie, aby nie można było o tym wątpić. Że człowiek nie tylko 

może, ale też ma obowiązek siebie wychowywać, mówi o tym nasze własne sumienie.  

Ale i z tym obowiązkiem jak z wielu innymi dzieje się to, że człowiek potrafi go zlekceważyć 

i zaniedbać. 

 

 Ukochana młodzieży! Bóg daje Ci młodość, czyli wiosnę twego życia nie po to,  

abyś ty mogła ją zmarnować, tylko aby ją wykorzystać i zebrać obfity plon, aby jesień Twego 

życia nadejdzie. Wiosna – to czas intensywnej pracy i wielkich nadziei. 

 

 Nie wątpię, że w duszy każdego z was przyświecają wielkie i dumne nadzieje,  

nie wykluczając takich, jak panowanie nad światem. 

 

 Ale czy wiesz, że panować nad innymi i dobrze, szczęśliwie panować – potrafi tylko 

ten, kto umiał nad sobą zapanować i sobą pokierować. 

 

 Rok szósty Wielkiej Nowenny daje Ci szczęśliwą okazję wejść na Szlak Jasnogórski  

i rozpocząć zdobywanie szczytu i przeżyć tę radość, która tam na was czeka na szczycie. 

 

 Cóż to jest ten Szlak Jasnogórski? Zapytacie mnie teraz. Odpowiem krótko.  

Jest to symbol naszego dążenia do ideału religijno-moralnego.  

 



 O jakież by to szczęście było, gdyby na tym szlaku znalazła się cała młodzież polska  

i przed całym światem zamanifestowała swoją religijną, moralną postawę. 

 

 Szlak Jasnogórski – to jedyny szlak godny twojego życia i twoich bohaterskich 

wysiłków.  

 

 My zaś biskupi i kapłani, prosić będziemy Boga i Jego Matkę Najświętszą o światło 

dla ciebie i pomoc z góry idącą. Amen. 

 

 

Dan w Siedlcach, dnia 1 kwietnia 1962 r. 

 

+ Ignacy Świrski Bp 

 

  


