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LIST PASTERSKI Z OKAZJI XX TYGODNIA MIŁOSIERDZIA 

 

IGNACY ŚWIRSKI 

 

Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ 

BISKUP SIEDLECKI CZYLI PODLASKI 

 

   Ukochani w Chrystusie Panu, Ludu Boży  

   i Wy Bracia Kapłani 

 Mimo naszych licznych prac i zadań nie możemy pominąć milczeniem Tygodnia 

Miłosierdzia. Wzorem lat ubiegłych starajmy się zorganizować i przeprowadzić go jak 

najsumienniej – od dnia 25 do 31 października włącznie. 

 Tegoroczny Tydzień Miłosierdzia, jak i zeszłoroczny, odprawiać będziemy na tle 

Wielkiej Nowenny i Soboru Powszechnego. 

 W postanowieniach Wielkiej Nowenny ślubowaliśmy w roku bieżącym rozpocząć 

walkę ze sobą samym, w celu odniesienia zwycięstwa nad sobą. Zwycięstwo nad sobą będzie 

dla nas gwarancją odniesienia zwycięstwa i nad szatanem. Tydzień Miłosierdzia potrafi nam  

i wszystkim wiernym wykazać w jakim stopniu zwyciężymy siebie. Nigdzie tak mocno i tak 

wyraźnie nie objawia się zwycięstwo nad sobą, albo też klęska w tej walce z sobą, jak na tle 

miłosierdzia chrześcijańskiego. 

 Któż tego nie wie, jak bardzo lgnie serce ludzkie do grosza i tego wszystkiego,  

co służy zapewnieniu sobie wygody i przyjemności ciału. Kto tego nie wie i kto tego nie 

doświadczył na sobie? 

 Jeżeli mamy siebie pod tym względem zwyciężać – Tydzień Miłosierdzia daje nam 

wspaniała okazję ku temu. Zwyciężając siebie od razu widzimy błogosławione skutki naszego 

zwycięstwa. Widzimy rozpromienione twarze tych nieszczęśliwych, które przed chwilą 

zalane były łzami i pokryte smutkiem albo rozpaczą. Nasza pomoc nie tylko zaradziła ich 

gwałtownym potrzebom i otarła im łzy, ale podniosła ich również na duchu – i napełniła ich 

serca wdzięcznością i ku Bogu i ku – ludziom, słowem – nasza pomoc materialna uczyniła ich 

duchowo lepszymi. Taki oto owoc naszego zwycięstwa nad sobą. Warto zatem siebie 

zwyciężać – odrywać serce od rzeczy materialnych i podnosić innych wzwyż. Kto pod 

względem materialnym nie przezwycięży siebie, to tym trudno będzie powiedzieć, że pod 

innymi względami okaże się zwycięzcą. O nie, są bowiem dziedziny życia znacznie 

trudniejsze niż życie gospodarcze. Są pokusy znacznie gwałtowniejsze – niż kuszący grosz. 

Jak człowiek nad nimi odniesie zwycięstwo, jeśli nie odniesie nad kuszącym groszem. 

 Pieniądz złoty czy srebrny, jest zawsze twardy i zimny. Taki sam charakter zachowuje 

pieniądz papierowy, dlatego, że on zastępuje złoto i srebro i musi być takim, jakim jest ten 

kruszec, którego jest zastępcą, a zatem twardy i zimny. 

 Nie trudno się domyśleć jakim będzie serce ludzkie, które do pieniądza się przywiąże  

i pieniądz ukocha. Będzie również jak pieniądz i twarde i zimne. 



 Doświadczenie potwierdza to nasze przypuszczenie. Człowiek o sercu twardym  

i zimnym nikogo nie zagrzeje i sam też nigdy nie dozna ciepła serdecznego. Błogosławieni 

miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią – mówi nam Chrystus Pan. 

 Moi Kochani! Któż z nas miłosierdzia Bożego nie potrzebuje? Wszyscy potrzebujemy 

i na to tylko liczymy. Słusznie. Tak być powinno – ale warunkiem dostąpienia miłosierdzia- 

jest miłosierdzie przez nas okazywane. Słyszeliście zapewne, że wśród wielu osób pobożnych 

powstała myśl i skierowana została prośba do Ojca Świętego, by wprowadzić do Kościoła 

specjalne święto i nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego. Ale co to pomoże, jeśli do 

Miłosierdzia będziemy się modlić, a praktyki miłosierdzia zaniedbamy? Nie ten wejdzie do 

królestwa Niebieskiego – zapewnia nas Chrystus Pan – który mówi: Panie, Panie, lecz ten, 

który czyni wolę Ojca mego Niebieskiego. 

 Tymczasem wola Ojca Niebieskiego jest czynne miłosierdzie, a przykładem tego  

i symbolem i wzorem jest miłosierny Samarytanin i zapewnienie Chrystusa Pana mówiącego 

– Coście jednemu z tych najmniejszych uczynili, mnieście uczynili. 

 Nasz Tydzień Miłosierdzia odbywa się nie tylko w czasie Wielkiej Nowenny, lecz też 

i w czasie Drugiego Soboru Watykańskiego. 

 W tym roku przypada trzecie posiedzenie tego Soboru i na tym posiedzeniu poruszana 

jest mocno i dyskutowana sprawa udziału świeckich w życiu Kościoła. Cały świat z napiętą 

uwaga śledzi za wynikiem tych dyskusji. Sobór jasno i wyraźnie stwierdza, że Kościół 

świeckim zawdzięcza dużo. Rola ich w kościele polega na dawaniu dobrego przykładu życia 

prawdziwie chrześcijańskiego, tworzeniu wzorowej rodziny chrześcijańskiej, wychowaniu  

w duchu bojaźni Bożej swych dzieci i na niesieniu pomocy innym – czyli tworzeniu dzieł 

miłosierdzia. 

 O jakaż to olbrzymia dziedzina i jak niezastąpiona przez nikogo. Najwięcej budują 

Kościół świeccy swoim życiem chrześcijańskim i w szczególności dziełami miłosierdzia. 

 W uznaniu tych wielkich zasług w dziedzinie życia chrześcijańskiego, Ojciec Święty 

zaprosił na Sobór w charakterze słuchaczek aż 15 niewiast, są to panny i wdowy, zakonnice  

i świeckie. Jest to hołd i uznanie złożone niewiastom za ich pracę, gdyż one najwięcej 

przyczyniły się do otarcia łez nieszczęśliwym przez wylanie balsamu na rany. 

 Sobór ponadto stwierdza, że wszyscy świeccy, na równi z duchownymi, wezwani są 

do świętości i apostolstwa. A zatem nikt nie może narzekać na upośledzenie w Kościele 

Bożym. Każdy może w wysokim stopniu przyczynić się do jego chwały i swego uświęcania 

się. 

 Łącznie w Wielka Nowennę postanowiliśmy w tym roku nieść pomoc Ojcom Soboru 

przez odbywanie pokuty i w Częstochowie i w parafiach. Ojcowie Soboru liczą na naszą 

pomoc. Każda parafia wyśle, jeśli jeszcze nie wysłała, swych przedstawicieli z różańcami na 

Jasną Górę, a po powrocie ich, razem z nimi odbędzie pokutę u siebie, w swoim kościele 

parafialnym. 

 Diecezja nasza już to uczyniła w dniu 5bm. W związku z tym nasuwa się myśl, czy nie 

będzie wskazanym i zbawiennym, połączenie z dniem pokuty dla niesienie pomocy Ojcom 

Soboru również zasługi naszego Tygodnia Miłosierdzia. 

 Nie ulega wątpliwości, że myśl powiązania tego z tamtym, nabierze większej siły  

i większego wyrazu i pozwoli nam zrozumieć doniosłość naszego czynu. 

 Dajemy jałmużnę hojnie – bo tego wymaga nasz obowiązek prawdzie chrześcijańskiej 



 Dajemy jałmużnę chętnie – bo liczymy na miłosierdzie dla siebie. 

 Dajemy jałmużnę według naszych sił – bo w ten sposób budujemy Kościół Święty  

i dzieło naszego zbawienia. 

 Dajemy jałmużnę często – gdyż przez to pomagamy Ojcom Soboru 

 Dajemy jałmużnę każdemu potrzebującemu – gdyż w ten sposób odnosimy 

zwycięstwo nad sobą i wypełniamy Wielkiej Nowenny rok ósmy. 

 Teraz widzicie Moi Ukochani – ile błogosławieństwa Bożego niesie w sobie jałmużna, 

czyli pomoc okazywana naszemu bliźniemu. 

 Błogosławiony niech będzie ten, który ją weźmie za prawidło życia swojego. Amen. 

 

 Dan w Siedlcach, 11 października 1964r. 

+ Ignacy bp 

 

 Niniejszy List Pasterski polecam odczytać w dniu 25 października b.r. podczas Mszy 

świętej. 

+ Ignacy bp 


