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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! 

   

 Czcigodni Bracia Kapłani i Najmilsze Dzieci Boże! 

  

 Z dniem dzisiejszym rozpoczynamy „Tydzień Miłosierdzia” razem z całym Kościołem 

w Polsce. Nie jest to rzecz dla nas nowa, ponieważ od szeregu lat taki „Tydzień” co roku 

obchodzimy. 

 Zanim jednak przystąpię do mówienia o „Tygodniu Miłosierdzia”, pragnę wszystkim 

– i Duchowieństwu i Wiernym złożyć gorące podziękowanie za Ich gorące modły do Boga  

o łaskawe przywrócenie mnie do zdrowia. Te Wasze modły, o których dużo słyszałem, 

wzruszyły mię bardzo. I chociaż ja nie tęskniłem i nie tęsknię do życia, a raczej pragnąłbym 

tułaczki ziemskiej były dla mnie wielką pociechą. Wasze modlitwy ofiarowałem Bogu w tej 

intencji, aby postąpił ze mną według swej świętej woli i według swego nieskończonego 

miłosierdzia. 

 Obecnie po jedenastu miesiącach ciężkiego zmagania się ze śmiercią czuję się 

znacznie mocniejszym na siłach, aczkolwiek do pełnego zdrowia jeszcze daleko.  

Z podziękowaniem za modły dotychczasowe łączę gorącą prośbę o dalszy szturm do nieba, 

zgodnie zawsze z najświętszą wolą Bożą, której dobroć objawia się nam nie tylko w życiu, 

lecz też i w śmierci szczęśliwej. Z jednakową wdzięcznością z tej ręki musimy przyjmować 

wszystko.   

 Tydzień Miłosierdzia zdobywa wśród nas coraz większe zrozumienie i aprobatę  

i coraz większą ofiarność. My już rozumiemy, że naszego miłosierdzia nie możemy 

ograniczyć do jednego tygodnia, o nie, musimy je praktykować zawsze – w miarę możności 

codziennie. Ale tydzień poświęcony temu, ma głównie na celu nasze wychowanie w tym 

duchu, wyrobienie w nas przeświadczenia, że niesienie pomocy nieszczęśliwym, tj. ubogim  

i chorym, jest jednym z największych obowiązków religijnych, gdyż w postaci ubogiego 

przychodzi do nas sam Chrystus Pan – „Cokolwiek jednemu z tych najmniejszych 

uczyniliście, mnieście uczynili” – powie On kiedyś na Sądzie ostatecznym do tych 

wybranych, którzy staną po prawej Jego stronie (Mt 25, 40). 

 Moi Ukochani! Tylko człowiek bez wiary, albo o słabej tylko wierze pominie 

ubogiego, bo człowiek głęboko wierzący nie zazna spokoju ani w dzień ani w nocy, gdy mu 

sumienie zacznie wyrzucać, że w postaci ubogiego sam Chrystus Pan odszedł od drzwi jego  

z niczym, albo upokorzony i skarcony ostrymi słowami. Sumienie niekiedy potrafi nam 

ciężkie wyrzuty czynić pod tym względem i biada nam, jeżeli tego głosu nie usłuchamy,  

gdyż jest to głos Boży, mający na celu ożywienie w nas wiary, gdyż tylko żywa wiara może 

nas zbawić. 

 Dając ubogiemu pomoc, dajemy tym samym i sobie samym i innym najlepsze 

świadectwo, że wiara w nas żyje i owoce przynosi, że nie na próżno nazywamy się 

chrześcijaninami, gdyż takimi jesteśmy nie tylko z nazwy, ale z ducha i czynu. „Po tym 

poznają wszyscy, że uczniami moimi jesteście – mówi Chrystus Pan – jeżeli miłość wzajemną 



mieć będziecie” (J 13, 35). Miłość to nie tylko uczucie, ani współczucie, to jest  

przede wszystkim ofiara: ofiara z mienia swego albo z pracy swojej. I wielkością tej ofiary 

mierzymy zawsze wielkość miłości. 

 Szczególnie „Tydzień Miłosierdzia” daje nam dobrą okazję dać świadectwo prawdzie 

i całemu światu powiedzieć, że Naród Polski jest chrześcijański i katolicki – jego ręce 

wyciągają się nie po cudze dobro, lecz po swoje własne, aby się podzielić z głodnymi  

i potrzebującymi w myśl nauki Chrystusa Pana. 

 Śmiem twierdzić, ze jałmużna zebrana w „Tygodniu Miłosierdzia” na terenie całej 

Polski jak długa i szeroka, wyniesie dużo i bardzo dużo i potrzebujący odniosą stąd wielkie 

korzyści, ku ogólnej radości i ogólnemu zbudowaniu. Tej okazji nie wolno nam zmarnować, 

gdyż ona daje nam możność zapewnienia sobie lepszego jutra. Błogosławieni miłosierni  

- mówi Chrystus Pan – albowiem oni miłosierdzia dostąpią (Mt 5, 7).  

 Któż z nas nie czeka lepszego jutra? Takiego człowieka chyba nie ma.  

Żyjemy nadzieją, że będzie lepiej i w tej nadziei pracujemy i przyszłość własną budujemy. 

Budujemy często z wielkim nakładem pracy i siły i czasu i nie zawsze z pomyślnym 

skutkiem. O, jakże często niespodziewane nieszczęście nawiedza nasz dom, naszą rodzinę, 

nasze gospodarstwo i przekreśla nasze ambitne plany i nadzieje i daje nam do zrozumienia,  

że nie wystarczy liczyć tylko na własne siły, lecz przy naszym wysiłku musimy jednak liczyć 

na pomoc Bożą, na Jego nieskończone miłosierdzie. 

 „Jeżeli Pan domu nie zbuduje – czytamy w jednym z psalmów – na próżno pracuje 

ten, który go buduje” (Ps 121). Liczyć na miłosierdzie może tylko ten, który sam w wysokim 

stopniu to miłosierdzie uprawia. Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia 

dostąpią.  

 Pamiętajmy moi Ukochani , że gdy dajemy potrzebującym pomoc, nie dajemy nic  

ze swego, lecz tylko drobną część z tego cośmy od Boga otrzymali. Wszystko co mamy, 

mamy od Niego i więcej jeszcze otrzymamy, jeżeli Jego darami zechcemy z innymi się 

dzielić. „Dajcie, a będzie wam dane: miarą dobrą, natłoczoną, utrzęsioną i opływającą wsypią 

w zanadrze wasze. Bo taką miarą, jaką wy mierzycie, wam odmierzą (Łk 6, 38) – tak nas 

zapewnia Chrystus Pan. Ileż te słowa zawierają dla nas pociechy, otuchy i błogiego spokoju. 

Przez niesienie ubogim pomocy budujemy budujemy sobie lepsze jutro, zapewniamy lepszą 

przyszłość. Odważnie i bez obawy w niepewną przyszłość patrzymy, wierząc, że Pan słowa 

swego dotrzyma.  

 Na zakończenie polecam ten „Tydzień Miłosierdzia” szczególnej opiece Opatrzności 

Boskiej i wszystkim biorącym w nim udział ślę błogosławieństwo pasterskie.  

 

Dan w Siedlcach, dnia 25 września 1967 r. 
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