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Wielebnemu Duchowieństwu pozdrowienia w Panu  

i błogosławieństwo pasterskie. 

Umiłowani w Chrystusie Panu Bracia Kapłani 

I Wierny Ludu Podlaski! 

  Przypowieść Chrystusa Pana o miłosiernym Samarytaninie zawiera w sobie trzy 

wstrząsające sceny. 

 Pierwsza scena – to widok leżącego człowieka przy drodze, zranionego przez 

złoczyńców, obrabowanego ze wszystkiego, nawet ubrania i skazanego w ten sposób na 

powolne konanie. 

 Scena druga przedstawia nam przechodzących obojętnie mimo niego kapłana i lewitę. 

 Wreszcie trzecia scena przedstawia Samarytanina, który nieszczęśliwemu przychodzi 

z pomocą i roztacza nad nim opiekę. 

 Postarajmy się teraz przyjrzeć tym scenom dokładniej i wyciągnąć stąd dla nas 

wnioski zbawienne. 

 Widok nieszczęśliwego człowieka, będącego ofiarą napadu bandyckiego przeraża 

każdego. Sprawcy tego nieszczęścia nie tylko nie mieli serca, lecz tez nie mieli w swojej 

duszy nic z tego co człowieka tak bardzo wywyższa ponad świat zwierzęcy. Nie mieli zatem 

ani litości, ani sumienia, a już tym bardziej miłości. Nosili w sobie jedynie instynkty 

zwierzęce i krwiożercze. 

Gdy tak pomyślimy o nich, rodzi się w naszej duszy nie tylko przerażenie na widok tego, jak 

tak nisko człowiek może upaść, lecz też i oburzenie i gniew i chęć ukarania ich. Ale razem  

z tymi uczuciami odrazy i wstrętu do tych złoczyńców, doznajemy uczucia litości dla tej 

nieszczęśliwej ofiary przy drodze. Jakiż on biedny, ten skaleczony i obrabowany, jak bardzo 

potrzebuje ratunku i pomocy. Wyobraźmy sobie jak jęczy i jak woła o pomoc. Do tych 

cierpień fizycznych z pewnością dołączają się cierpienia moralne. Wie, że tam w domu 

czekają na niego może rodzice, może żona i dzieci i z pewnością się niepokoją. A on tu z dala 

będzie musiał umierać i zostawić ich sierotami. Wyobraźmy sobie, jak ciężko z pewnością 

jest mu przeżywać te myśl. 

 Nie trudno nam przypuszczać – że w tak wielkim nieszczęściu nie zapomniał  

też i o Bogu i żył tą nadzieją, że Bóg sam przyjdzie mu z pomocą. W takich wypadkach nawet 

niewierzący czasem odzyskuje wiarę a cóż mówiąc o wierzących. 

 Nieszczęścia niekiedy zbliżają do Boga nas bardziej, niż szczęście. 

 Jakoż istotne – Bóg nie opuścił go. Wiara jego się pogłębiła, serce zabiło większą 

nadzieja i miłością – bo ujrzał idącego tą drogą kapłana. Z pewnością sam Bóg go tu przysłał. 



 Ale jakież było jego rozczarowanie, jaki zgrzyt w duszy, jakie załamanie się wiary, 

gdy spostrzegł, że kapłan zupełnie obojętnie rzucił nań tylko okiem i poszedł sobie dalej.  

To samo uczynił też i lewita. 

 Co sobie ten nieszczęśliwy o nich pomyślał? 

 Tak – to jest tragiczne pytanie: co ten nieszczęśliwy pomyślał? 

 Ale zapytajmy siebie – co my mamy sobie myśleć i o tym kapłanie i o tym lewicie? 

 Gdy chodzi o kapłana – to nie zaoszczędzimy mu z pewnością najmocniejszych słów 

potępienia, zachowanie się jego bowiem było nieludzkie, oburzające, gorszące, niegodne nie 

tylko stanu kapłańskiego, ale nawet godności ludzkiej. Gdzie w nim ta wiara, której musiał 

ludzi nauczać, aby miłowali Boga ponad wszystko, a bliźniego swego jak siebie samego? 

Gdzie? – Nie wątpimy, że jako kapłan i nauczyciel zakonu, wierzył i wyznawał to największe 

przykazanie zakonu. A jednak ta wiara pozostała w duszy jego martwą literą. I to stanowiło 

jego tragizm. 

 Gdy chodzi o lewitę, nie dziwimy się temu, że nie stanął moralnie wyżej kapłana. 

Widocznie ten kapłan nie stanowił wyjątku, widocznie był podobny do ogółu, a lewici brali  

z nich przykład. Stali się takimi, jakimi byli kapłani. 

 Jeżeli napa zbójecki wywołuje w duszy naszej wstrząs na widok okrucieństwa 

ludzkiego, to z drugiej strony obojętność tego kapłana napełnia nas jakimś głębokim 

smutkiem. Widzimy tu człowieka bez serca – zajętego sobą samym, zasklepionego w swojej 

egoistycznej skorupie. Cóż więc dziwnego, że Chrystus Pan, gdy o nich mówił, nazwał ich 

grobami pobielanymi. 

 Istotnie – to były chodzące trupy, gdyż nie było w nich życia, nie tylko tego 

nadprzyrodzonego, lecz też i tego naturalnego, którego najsilniejszym motorem jest serce  

– symbol miłości. Serce ma to do siebie – że drga naturalną i Boża miłością. Gdy miłość  

z serca ustąpi – to drgania jego będą podobne do drgań mechanizmu. 

 Ale Bóg dobry zlitował się nad nieszczęsnym i zesłał mu Miłosiernego Samarytanina. 

Samarytanin zrobił wszystko, czego wymagało przykazanie Boże i jego własne, czułe serce, 

zasłużył na pochwałę samego Chrystusa Pana i został postawiony za wzór do naśladowania: 

„Idź i ty czyń podobnie”(Łuk 10,37). 

 Jakaż to była wspaniała okazja dla tego starozakonnego kapłana do zamanifestowania 

i swojej wiary i swego szczytnego powołania – do zasłużenia na pochwałę Chrystusa. Okazję 

te zmarnował, a razem z nią zmarnował dużo innych łask, które z pewnością były 

przywiązane do tego zbożnego czynu. 

 Wiara i miłość w tej duszy nie doszły do głosu – nie zwyciężyły – zostały stłumione, 

zduszone. Czym? – Niczym nadzwyczajnym, tylko tym zwykłym myśleniem jedynie o sobie, 

o swoich interesach, o swojej wygodzie, o swoich sprawach i swoich kłopotach – a taki 

sposób myślenia i postępowania jak wiemy, nie lubi zajmować się cudzymi kłopotami  

i nieszczęściami. 

 Ten sposób myślenia i postępowania wydaje się nam bardzo niewinnym i bardzo 

ludzkim – tymczasem okazał się on jakże fatalnym w życiu tego starozakonnego kapłana. 

 Nic złego ten kapłan nie zrobił, a jednak trudno go za to do nieba wprowadzić.  

Wszak nie dla takich jest niebo przygotowane. 



 Nic złego nie zrobił – a jednak największego przykazania Zakonu nie spełnił.  

Nie spełnił tego co Bóg nakazał: „Będziesz miłował Pana Boga Twego ze wszystkiego serca 

swego, a bliźniego Twego, jak siebie samego”. Tego przykazania nie spełnił. 

 Przypowieść o Miłosiernym Samarytaninie, zawiera jak wiemy odpowiedź samego 

Chrystusa Pana na pytanie, jakie jest największe przykazanie w Zakonie. Z niej dowiadujemy 

się, że jest nim niesienie pomocy nieszczęśliwym. 

 Ta pomoc w życiu każdego wierzącego człowieka powinna stanąć na pierwszym 

miejscu, stać się jego największą troska tak dalece, że dzień spędzony bez podania 

nieszczęśliwemu ręki, powinien uchodzić za stracony. 

 Kto nie ma ducha Chrystusowego, ten nie należy do Niego – czytamy w liście św. 

Pawła do Rzymian(Rom. 8,9). 

 Duch Chrystusowy – to duch Miłosiernego Samarytanina, duch miłosierdzia i litości, 

duch współczucia i pomocy, ofiary i poświęcenia się. Słowem duch prawdziwej i czynem 

ukoronowanej miłości. 

 Takich tylko Chrystus Pan uznaje za swoich wyznawców, którzy tym duchem przejęci 

są. Innych nie uznaje. I o tym wyraźnie nam mówi: „Wielu mi rzecze dnia owego Panie, 

Panie! Czyśmy to w Twoje imię nie prorokowali? I czy w imię Twoje nie wypędzaliśmy 

czarów? I w imię Twoje wiele cudów czynili? A wtedy wyznam im – nigdym was nie znał. 

Idźcie precz ode mnie wy, którzy czynicie nieprawość(Mat 7, 22). 

 Jeżeli Chrystusowi Panu nie podoba się ani proroctwo w jego imieniu, ani wypędzanie 

czarów, ani czynienie cudów – to niech nam wolno będzie zapytać – co Mu się podoba? 

 I na to pytanie nie brak nam odpowiedzi. Podoba się Mu najbardziej czyn 

Miłosiernego Samarytanina, gdyż stawiając nam przed oczami jego szlachetną postać, mówi 

do każdego z nas: Idź i ty czyń podobnie! 

 Kto tego nie czyni, usłyszy te słowa: nie znam was – idźcie ode mnie precz, wy, 

którzy nieprawość czynicie. 

 A któż czyni nieprawość – chcielibyśmy zapytać – czy tylko ten, których inny 

krzywdzi? O nie – nie tylko ten, lecz każdy, który odmawia pomocy potrzebującym. 

 Łaknąłem – mówi Chrystus Pan – a nie nakarmiliście mię, pragnąłem, a nie daliście 

mi pić, byłem gościem, a nie przyjęliście mię, nagim, a nie przyodzialiście mię, więźniem,  

a nie nawiedziliście mię. O nich też powie – idźcie precz ode mnie w ogień wieczny  

(Mt 25,41etc.). A zatem i oni też czynili nieprawość, chociaż nikogo nie skrzywdzili – ale też 

nikomu nie pomogli. Nieprawość – jak widzimy, zawiera się nie tylko krzywdzie bliźnim 

zadawanej, lecz też i w obojętności na ich potrzeby, 

 Moi Najmilsi! Tydzień Miłosierdzia powinien pobudzać nas do gruntownego 

rachunku sumienia i stwierdzenia, jaki był nasz stosunek do ubogich i nieszczęśliwych  

w ciągu całego roku. Czy pamiętaliśmy o nich, czy nie przechodziliśmy obok nich mimo, jak 

ten starozakonny kapłan? Czy zrobiliśmy wszystko co było w naszej mocy dla ulżenia ich 

niedoli? 

 Żyjemy w czasach kiedy nędza i niedola ludzka – nie ukrywane i nie dające się ukryć, 

wydaja smutne świadectwo o naszej chrześcijańskiej solidarności i  naszej społecznej 

nierówności i naszym braku kultury duchowej. Świadectwa te nabierają tym większej wagi  

i charakteru ciężkiego oskarżenia, jeżeli stwierdzimy, że obok tej nędzy skrajnej występuje na 

widok życie luksusowe, marnotrawne, próżne, zbytkowne, hulaszcze. Nędza i zbytek.  



Głód i marnotrawstwo. Ciężka praca i próżnowanie – zaczynają coraz bardziej określać 

charakter naszego życia i naszego postępowania. 

 Co wobec tego należy myśleć o naszej wierze i naszej religijności? Przecież mamy 

wiarę i wiarę tę wyznajemy! Tak, ale jaki jej wpływ jest na życie? 

 Gdzie wiara jest żywa – tam ona stanowczo wydać musi obfite owoce akcji 

dobroczynnej – tam nie powinno być ani nędzarza, ani ubogiego, ani głodnego, ani nagiego. 

Wiara żywa nie spoczywa nigdy, aż straszne nierówności społeczne wyrówna. Ale gdzie 

nierówności występują rażąco – tam one świadczą o zaniku tej wiary żywej. 

 Dużo się mówi o tym, że dla podtrzymania wiary w duszach naszych służą nam 

Sakramenta Święte. 

 Istotnie, bez nich wiara się nie utrzyma 

 Ale mówiąc o tym, zapomina się częstokroć, że i Sakramenty święte nie wystarczą, 

jeżeli wiary świętej nie będziemy podtrzymywać i pogłębiać przez dzieła miłosierdzia. Wiata 

święta nie może się zamknąć we wnętrzu duszy. O, nie! Tam ona się rodzi i dojrzewa – ale po 

dojrzeniu musi wystąpić na zewnątrz i pojawić się w czynach licznych, wielkich, 

największych – i nigdy nie może spocząć, aż nareszcie Królestwo Boże zapanuje na świecie. 

 Jest nad czym się zastanowić. 

 Tydzień Miłosierdzia jest ni tylko tygodniem rachunku sumienia, lecz też tygodniem 

postanowień – naszych wysiłków na cały rok przyszły.  

 Jeżeli kto sądzi, że dla dzieł miłosierdzia wystarczy poświęcić jeden tydzień w roku  

– ten się bardzo i bardzo myli. 

 O nie – nie tydzień, ale cały rok oraz całe nasze życie musi być wypełnione dziełami 

miłosierdzia. Jeżeli nie chcemy, aby wiara w duszach naszych umarła. 

 Ten tydzień jest przede wszystkim po to, aby w nim zastanowić się nad tymi 

obowiązkami i ułożyć sobie plan na przyszłość. Ten Tydzień jest po to, aby w nim przejąć się 

duchem miłosierdzia, a kto się nim przejmie – ten wnet się przekona, że nie ma człowieka ani 

tak ubogiego, który by nie mógł już nic z siebie dać. Kto nie może dać dadku – niech da 

usługę i pracę. Kto tego dać nie może – niech da ofiarę modlitwy i z cierpienia swego też da 

ofiarę. 

 Nie zapomnijmy i o tym, że dużo bliźniemu naszemu możemy przysłużyć się przez 

cierpliwe i ofiarne znoszenie naszych własnych cierpień i naszej własnej nędzy. 

 Duch ofiarny odznacza się wielka twórczością i rozdaje skarby. 

 Chrystus Pan przeszedł przez życie wszystkim dobrze czyniąc. A czynił dobrze nie 

tylko wtedy, gdy nauczał, rozmnażał chleb, uzdrawiał chorych, lecz też i wtedy gdy na 

Krzyżu umierał – i wtedy właśnie ludzkość wybawił z nędzy potępienia. Przez cierpienie 

swoje Chrystus Pan kupił nam niebo. 

 I my też możemy za to nie mało kupić, gdyż każdy z nas jest bogaty w cierpienia.  

A cośmy za nie kupili? – Nic. A zatem zmarnowaliśmy duży kapitał. 

 Ach – jakaż to szkoda. A mogliśmy dużo kupić, niejedno dobro doczesne i niejedno 

dobro wieczne. 

 Postarajmy się na przyszłość godnie doceniać wartość cierpienia i wyciągać z niego 

korzyści. 



 Niech każdy cierpiący nie traci nadziei i wierzy, że Bóg dobry przyśle mu wreszcie 

Miłosiernego Samarytanina z pomocą. A każdy, którego cierpienia ominęły, niech weźmie 

sobie przykład miłosiernego Samarytanina za prawidło życia i swego postępowania. Amen. 

 

 Dan w Siedlcach, 15 października 1962 r. 

+ Ignacy Świrski bp 


