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LIST PASTERSKI NA NOWY ROK 

 

IGNACY ŚWIRSKI 
 

Z BOŻEGO ZMIŁOWANIA I ŁASKI STOLICY APOSTOLSKIEJ 

BISKUP SIEDLECKI CZYLI PODLASKI 

 

Umiłowanemu w Chrystusie  

Duchowieństwu Diecezji Naszej i Wiernym  

pozdrowienie w Panu i błogosławieństwo pasterskie! 

 

 

 Koniec starego i początek nowego roku mają to do siebie, że zmuszają nas  

do zastanowienia się nad tym co było i co może jeszcze nastąpić. 

Co było - to przeszłość, co będzie – to przyszłość. 

 Aczkolwiek przeszłość i przyszłość bardzo się różnią między sobą to jednak mają  

ze sobą ścisły związek i coś wspólnego. Ich wspólną cechą jest to, że nie są w naszym 

posiadaniu, nie są teraźniejszością. Przeszłości już nie mamy – przyszłość jeszcze nie 

nadeszła. 

 Aczkolwiek przeszłości już nie mamy – to jednak ona nie całkowicie zginęła, tylko 

gdzieś żyje, gdzieś trwa i odezwie się w przyszłości. Nasza przyszłość chociaż nam jest 

nieznana, to jednak będzie do pewnego stopnia odzwierciedlała naszą przeszłość. 

 Słusznie o sobie możemy powiedzieć, że nie jesteśmy narodem bez przeszłości i nie 

jesteśmy też bez przyszłości. Nasza przeszłość jest wielka i sławna, nasza przyszłość  

– wyrasta z naszej przeszłości. Przeszłość to jakby pole dobrze zaorane i dobrze zasiane,  

a przyszłość – to ten urodzaj, którego się spodziewamy. 

 Jak rolnik, tym odważniej i śmielej patrzy w przyszłość, im więcej w swe pole włożył 

pracy o potu, tak też i my możemy zapowiadać sobie przyszłość tym lepszą, im więcej do niej 

się przygotujemy i więcej na nią zasłużymy. 

 Stąd wyprowadzamy wniosek, że przeszłość jest przygotowaniem przyszłości,  

a przyszłość będzie niejako dzieckiem przeszłości. 

 Wychodząc z takiego rozważania, postarajmy się zdać sobie sprawę z roku ubiegłego, 

który już należy do naszej niedalekiej przeszłości.  

 Na pytanie - jaki to był rok – musimy odpowiedzieć, że był to rok spokojny i cichy  

– rok niezakłóconej pracy na polu i w domu. Nie doznaliśmy w nim ani żywiołowej klęski  

w postaci gradobicia, powodzi, czy nieurodzaju. Te i tym podobne nieszczęścia, nawiedzające 

corocznie rozmaite kraje, szczęśliwie nas w ubiegłym roku ominęły. 

 Był to dowód szczególnej dla nas dobroci Opatrzności Boskiej, która zobowiązuje nas 

do największej najgorętszej wdzięczności. 

 Był to rok Wielkiej Nowenny, mieszczący w sobie zakończenie siódmego  

i rozpoczęcie ósmego jej roku. 

 Był to rok III Sesji Soboru Watykańskiego II. 

 Był to rok wielkiego wydarzenia w historii ludzkości, a tym wydarzeniem była podróż 

Ojca Świętego do Indii i wszystkie Jego tam osiągnięcia z tą podróżą związane. 

 

 

 

 



*  *  * 

 

 Jeżeli umiemy cenić dobrodziejstwa pokoju, to nauczmy się tym bardziej cenić 

dobrodziejstwa nadprzyrodzonych łask Bożych, jakie nam Bóg okazał i w siódmym  

i w Ósmym roku Wielkiej Nowenny i w dziełach Soboru Watykańskiego. 

 Ubiegły rok przeżywaliśmy pod hasłami sprawiedliwości i miłości społecznej  

oraz zwycięstwa nad sobą samymi. 

 W tym celu z czynami dobroci łączyliśmy nasze pielgrzymki do Pani Jasnogórskiej  

i czuwania nocne w Jej świętym przybytku i płynące stąd nasze zasługi ofiarowaliśmy Bogu, 

jako naszą pomoc Ojcom Soboru. 

 Jeżeli mamy sądzić o naszych pielgrzymkach i modłach od strony ich czysto 

zewnętrznej, to musimy przyznać, że dawały one wzruszający i imponujący widok. 

 Istotnie - był to prawdziwy szturm do nieba – szturm głęboko przejętych dusz  

i rozpalonych serc – do Serca Matki swej i Królowej. 

 Był to widok wzruszający i budujący na cały świat, świadczący o głębi wiary i życiu 

nadprzyrodzonym naszym – widok niezapomniany. 

 To był nasz udział w pracach Ojców Soboru i nasze przygotowanie do spotkania 

Tysiącznej rocznicy Chrześcijaństwa w Polsce. 

 Ojciec Święty i Ojcowie Soboru, przejęci do głębi duszy tym naszym udziałem w ich 

pracy soborowej, darzyli nas nie tylko swoim uznaniem i swoją wdzięcznością, lecz też  

i swymi modłami i błogosławieństwem apostolskim. 

 „Błogosławione oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo mówię wam, wielu 

proroków i królów chciało widzieć to, co wy widzicie, a nie widzieli i słyszeć to, co wy 

słyszycie, a nie słyszeli” (Łk 10, 23). 

 Te słowa Chrystusa Pana skierowane do Apostołów, mogą być powtórzone  

i skierowane również i do nas bez przesady i naciągania. O jakże dużo królów  

i sprawiedliwych chciało zobaczyć to, co my widzimy i usłyszeć to, co my słyszymy, a jednak 

nie widzieli i nie słyszeli. My jednak widzimy i słyszymy. I chociaż nasze widzenie  

i słyszenie dokonuje się za pomocą telewizji i radia, jednak jest prawdziwe i rzeczywiste  

i dobrze nam dane. 

 I cóż my widzimy i cóż my słyszymy? 

 Widzimy i odczuwamy obecność Ducha Świętego na Soborze i w Kościele. Widzimy 

Jego wielkie dzieło, jakim jest zgromadzenie z całego świata biskupów – i nie tylko biskupów 

– lecz też zwykłych kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Widzimy laików, czyli świeckich, 

widzimy niewiasty – siostry zakonne i świeckie panie – zjawisko dotychczas nie spotykane  

w Kościele.  

 Widzimy jeszcze coś więcej – widzimy obserwatorów z innych wyznań 

chrześcijańskich, przyglądających się temu niezwykłemu, jedynemu w dziejach ludzkich 

wydarzeniu. Tak, to jest dzieło Ducha Świętego. Widzimy jak cały świat z napiętą uwagą  

i z jakimiś wielkimi nadziejami przygląda się pracy Ojców Soboru. 

 Widzimy jak wszystkie wyznania chrześcijańskie i niechrześcijańskie, z radością 

witają i przyjmują u siebie Ojca Chrześcijaństwa, czy to w Palestynie, czy to w Indiach.  

Te wszystkie wyznania, które nie tak dawno miały dla Ojca Świętego tylko słowa potępienia  

i pogardy, nienawiści i nawet przekleństwa, nie chciały Go ani widzieć, ani znać – dziś darzą 

Go niekłamaną miłością i głębokim szacunkiem i serdecznie przyjmują u siebie. 

 Jest to bez wątpienia dziełem nie jakiejś polityki czy dyplomacji – tylko dziełem 

Ducha Świętego, jest jakby wysłuchaniem modlitwy, jaką Kościół zanosi do Boga mówiąc: 

Wypuść Ducha Twojego, a będzie stworzone i odnowisz oblicze ziemi. 



 Ten powiew miłości między rozmaitymi wyznaniami, jest czymś w rodzaju nowego 

dzieła stworzenia i zapowiedzią odnowienia oblicza ziemi. Kościół odnawia swoje oblicze,  

a przez to i oblicze całego świata ulega odnowieniu. 

 Oto moi Ukochani jest to, co my widzimy, a co wiele pokoleń przed nami chciało 

widzieć, ale nie widziało. 

 A teraz zastanówmy się nad tym, co my słyszymy. 

 

 

*  *  * 

 

 Słyszymy jak Ojcowie Soboru cały świat do pokoju wzywają. Wzywają wszystkie 

rządy i państwa , wszystkie narody i wszystkie wyznania. Wzywają możnych i wielkich tego 

świata, wzywają też masy ubogich i słabych. Słowem wzywają wszystkich. Wzywają nie 

tylko do pokoju lecz też i do tego wszystkiego od czego pokój zależy. 

 Wzywają do rozbrojenia i zaniechania ćwiczeń jądrowych. Wzywają do wyrzeczenia 

się myśli o wojnie nawet tak zwanej sprawiedliwej, prowadzonej w obronie własnego kraju  

i własnego narodu. Dziś na Soborze słyszymy takie głosy, że już nie może być wojny 

sprawiedliwej i wojny obronnej, bo każda będzie niesprawiedliwa i w żadnej wojnie nikogo  

i niczego nie obronimy tylko miliony ludzi skrzywdzimy i dorobek kulturalny wieków 

zniszczymy. Najwyższy już czas, aby ludzkość zrozumiała i pozbyła się swego największego 

nieszczęścia. 

 Słuchając tych słów zaczynamy już wierzyć, że już niedaleki ten czas, kiedy spełni się 

proroctwo Izajasza proroka zapowiadającego nam: „I przekują miecze swe na lemiesze,  

a włócznie swe na sierpy, nie podniesie miecza naród przeciwko narodowi, ani się będą 

więcej ćwiczyć ku bitwie” (Iz. 2, 4). 

 Do ustalenia powszechnego pokoju na świecie daleko, ale dobrze już jest,  

że zaczynają mówić o tym, czego przed tym nie było – nie tylko mówić, ale z całą powagą 

domagać się tego. 

 Z nawoływaniem do pokoju rozlegają się na Soborze nawoływania do niesienia 

pomocy materialnej i moralnej narodom ubogim, słabo rozwiniętym, nisko stojącym pod 

względem gospodarczym i kulturalnym – słowem do dzielenia się z nimi naszym majątkiem 

jak tego Chrystus Pan naucza i każe. 

 Dziś cały świat to słyszy i cały świat rozumie, że w ten tylko sposób można będzie 

zażegnać ogromne kryzysy, jakie dziś cały świat przeżywa i jakie mu katastrofą grożą. 

 Pod wpływem tych słów zaczynamy rozumieć wizję Izajasza proroka odmalowaną 

przed nami w tych słowach: 

  Będzie mieszkał wilk z jagnięciem 

  a pard z koźlęciem legać będzie, 

  cielę i lew i owca pospołu mieszkać będą, 

  a dziecię małe pędzić je będzie. 

      (Iz 11, 6) 

 

 Jeżeli wielkie i silne mocarstwa wyrzekną się wojny i eksploatacji słabych i małych 

narodów, gdy tylko podadzą im pomoc materialną i duchową, gdy w dzikich pierwotnych 

ludach dostrzegą godność ludzką – wizja Izajasza proroka stanie się rzeczywistością. 

 I chociaż do tego jeszcze daleko, to jednak, na całym świecie słyszymy krzyk  

i nawoływanie do sprawiedliwości społecznej – słyszymy protesty przeciwko koloniom  

i wyzyskiwaniu bezbronnych i krzywdom słabych.  

 Świat cały o tym mówi i Ojcowie Soboru. Miejmy nadzieję, że te głosy nie zostaną 

bez echa i nie przeminą bez skutku. 



*  *  * 

 

 Z tego cośmy słyszeli wynika, że wydarzenia roku ubiegłego są tak poważne, że mogą 

zadecydować o lepszej naszej przyszłości. 

 Z tym nastawieniem postarajmy się skierować nasze spojrzenie w przyszłość 

najbliższą, inaczej mówiąc na ten , który dziś rozpoczynamy, 1965 rok. 

 Przewodniczką i w tym roku, jak we wszystkich ubiegłych latach, będzie też sama 

„dobra nadzieja” oparta jak zwykle na mocnej wierze, że Nowy Rok przyniesie nam dużo 

nowych i upragnionych rzeczy – dużo błogosławieństwa Bożego, którego i sobie i wszystkim 

innym życzymy. Ale nie wątpimy, że przyniesie nam również i nowe obowiązki i nowe 

ciężary i nowe krzyże. 

 Zdajmy jednak sobie sprawę, że czas daje nam Pan Bóg nie po to, żebyśmy go 

marnowali i za to jego zmarnowanie brali na siebie odpowiedzialność. Dopóki czas mamy, 

jesteśmy w dobrej i szczęśliwej sytuacji. Czas nam pozwoli wszystkie błędy naprawić i dużo, 

dużo dobrego zrobić, tak sobie jak też i innym zapewnić szczęśliwą wieczność. 

 Jest to cena, za którą możemy kupić niebo. 

 Największe przerażenie ogarnie ludzi wtedy, gdy się dowiedzą, ze czasu już więcej nie 

będzie. Św. Jan w Objawieniu swym opowiada, ze widział anioła stojącego na morzu  

i na ziemi, który poprzysiągł przez żyjącego na wieki wieków…że czasu więcej nie będzie 

(Apok 10, 6). Koniec czasu – to koniec świata. 

 Bóg, który daje nam czas, składa w nasze ręce dar wielki i pragnie, żebyśmy ten dar 

przyjęli i z niego umiejętnie skorzystali. 

 Radość noworoczna i noworoczne życzenia mają w tym swój głęboki sens, że nam 

przypominają o wartości czasu. Dobrodziejstwa czasu są bardzo wielkie. Któż tego nie wie, 

że czas dużo chorób leczy, że bardzo często pracuje na naszą korzyść, że pozwala nam dużo 

znieść i dużo zapomnieć, a przede wszystkim – pozwala nam nasze najświętsze obowiązki 

wypełnić. 

 Okazuje się, ze wartość, wielkość i świętość człowieka, będą zależały od tego, jak on 

czas wykorzystał. I dlatego otwierający się przed nami Nowy Rok, wzywa nas niejako do 

tego, abyśmy go dobrze wykorzystali, gdyż czekają na nas wielkie zadania. 

 W tym bowiem 1965 roku musimy przede wszystkim zakończyć pracę nad sobą, czyli 

odnieść zwycięstwo nad własną osobą, tym bardziej, jeżeli nasze przyrzeczenia w VIII Roku 

Wielkiej Nowenny nie były pustym frazesem. Zwycięstwo nad sobą samym – to jedyny 

sposób uratowania siebie i swojej godności ludzkiej. Cóż może być większego, niż panowanie 

nad sobą i co może być gorszego nad utratę tego panowania? Tu się rozchodzi o to, czy być, 

czy nie być – czy żyć, czy zginąć! Tu się odgrywa gra o bardzo wielką stawkę – albo 

wygramy dużo, albo stracimy wszystko. 

 Chcę wierzyć, że wszyscy, którzy mnie słuchają, już nad tym zwycięstwem pracują  

od maja roku ubiegłego i pracować będą do maja roku bieżącego. Od maja roku bieżącego 

wstąpimy w dziewiąty i ostatni rok Wielkiej Nowenny. Będzie on poświęcony szerzeniu czci 

i nabożeństwa do Matki Najświętszej, będzie też bezpośrednim przygotowaniem  

do Tysiąclecia Chrześcijaństwa w Polsce. 

 Dobre dzieci jubileusz swej matki starają się uczcić jak tylko mogą najgodniej, żeby  

w ten sposób okazać jej swoją wdzięczność i swoją miłość. I słusznie to czynią, chociaż  

ta matka rodzona niekiedy dużo zostawia do życzenia i ideałem doskonałości nie jest.  

Ale to, że jest matką i swoje dzieci wychowała – daje jej tytuł do godności i chwały.  

 Jeżeli tak wysoko cenimy matkę rodzoną, to cóż dopiero powiemy o tej Matce, którą 

jest Kościół? 

 Kościół to nasza Matka w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu – święta, 

niepokalana. Podczas gdy matka rodzona zrodziła nas do życia ziemskiego, śmiertelnego, 



bardzo ciężkiego i tułaczego, Matka-Kościół rodzi nas do życia wiecznego, 

nadprzyrodzonego i szczęśliwego. Krótko mówiąc, matka rodzona rodzi nas dla ziemi  

– Kościół dla nieba. 

 Jaka olbrzymia różnica. Jeżeli matka rodzona godna jest wielkiej miłości i dzieci 

niewyrodne zawsze ją tak bardzo miłują, to jakiejże miłości godna jest Matka–Kościół?  

I tylko duchowo zwyrodniałe dzieci, za nic sobie cenią Kościół i zapominają o tym, co mają 

mu do zawdzięczenia.  

 Tysiącletni Jubileusz Kościoła – jakaż to wspaniała okazja, do przypomnienia sobie, 

co temu Kościołowi zawdzięczamy i jaki obowiązek wdzięczności na nas wszystkich ciąży. 

 W tym roku słusznie możemy się spodziewać zwołania Ojców Soboru na czwartą 

Sesję Soboru Watykańskiego II i co za tym idzie, naszego udziału w nim przez niesienie 

Ojcom Soboru  naszej pomocy jak i przedtem, przez pielgrzymki, nocne czuwania, modlitwy 

i ofiary. 

 Przez nasze czuwanie i modlitwy włączamy się w prace soborowe i przeżywanie 

wielkiej tajemnicy działania Ducha Świętego w Kościele. 

 W ten sposób weźmiemy żywy udział w rozbudowie Kościoła – tej wielkiej Rodziny 

Chrystusowej i Jego Ciała Mistycznego i dostąpimy tych wielkich łask, jakie Duch Święty 

wyleje na Kościół święty. Spełnią się słowa Chrystusa Pana, który powiedział: Szukajcie tedy 

naprzód Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a to wszystko będzie wam przydane  

(Mt 6, 33). Amen. 

 

Dan w Siedlcach, dnia 26 grudnia 1964 r. 

 

+ Ignacy bp 

  


