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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! 

  

 Początek Nowego Roku daje nam dobrą okazję do odnowienia i podtrzymania 

znajomości oraz styczności z naszymi krewnymi, przyjaciółmi i dobrodziejami przez złożenie 

im naszych najlepszych życzeń. Ta dobra okazja stała się zwyczajem powszechnie przyjętym 

nie tylko w Polsce, ale i całym niemal świecie. 

 Korzystam z tego zwyczaju i dlatego składam w dniu dzisiejszym wszystkim  

tu obecnym i nieobecnym, duchownym i świeckim, tak w tej parafii jak i w całej Diecezji 

Podlaskiej, najlepsze i najserdeczniejsze życzenia i prosząc wszystkich o łaskawe ich 

przyjęcie.  

 Z mojego życzliwego serca nie wykluczam nikogo. Pragnę moimi życzeniami objąć 

wszystkich – starych i młodych, wielkich i małych, wierzących i niewierzących, dobrych  

i złych, ludzi dla mnie życzliwych, jak też nieżyczliwych. Jak wszystkim bez wyjątku życzę, 

tak też każdemu życzę wszystkiego najlepszego. 

 Pragnę bardzo, aby taka sama życzliwość zapanowała w duszy każdego z Was. 

 Dobre, życzliwe serce jest to jedyna rzecz jaką możemy służyć każdemu człowiekowi. 

Czymkolwiek innym przysłużyć się nie zawsze nas stać na to, ale na życzliwość każdy może 

się zdobyć. Nic to nas nie kosztuje, a jednak dla naszego bliźniego jest to wielki dar. 

Wielkość jego polega na tym, że on wyklucza z serca naszego urazy, gniew, mściwość  

– słowem wszelką wrogość w stosunku do bliźniego i niesie ze sobą przebaczenie, 

zapomnienie i przede wszystkim miłość. Prawdziwa miłość jest zawsze życzliwa,  

a życzliwość bez miłości jest nie do pomyślenia. 

 Nowy rok jest nie tylko dobrą okazją do składania życzeń, lecz też do podziękowania 

Panu Bogu za okazane nam dobrodziejstwa Jego w roku ubiegłym. Gromadzimy się  

w kościele nie tylko dlatego, żeby Nowy Rok spotkać, lecz i po to, żeby stary pożegnać. 

 Stary rok może nie dla jednego z nas był bardzo ciężki, ale w rezultacie był dla nas 

rokiem łaskawym, chociażby z tego względu, że nie był ostatnim w naszym życiu  

i doprowadził nas do roku nowego. Dzięki to jego dobrodziejstwom zaczynamy rok nowy. 

 Stojąc na progu Nowego Roku przypominamy sobie jak wielu spośród naszych 

znajomych i bliskich nie miało szczęścia oglądania tego roku. Dla nich ubiegły rok był 

rokiem ostatnim. I takim z pewnością będzie dla wielu z nas rok obecny. 

 Stary rok był rokiem pokoju i wielkich wydarzeń w świecie, które do historii przejdą  

i pozwalają nam budować na nich jeszcze większe nadzieje. 

 Nowy Rok – to nowe nadzieje, do których upoważnia nas rok stary.  

Bóg pobłogosławił Kościołowi i światu w wielu, wielu posunięciach, nie odmowi nam swego 

błogosławieństwa i w tym roku, jeżeli okażemy się wdzięcznymi za wszystko co nam uczynił.  



 Nowy Rok jest okazją nie tylko do składania życzeń i podziękowania Bogu za rok 

ubiegły, lecz też do uproszenia Jego pomocy na otwierający się przed nami nowy okres czasu 

i do zastanowienia się nad tą wielką tajemnicą, jaką zwiera w sobie czas.  

 A cóż to jest czas? 

 Nam się zdaje, ze wiemy o tym dobrze – jednakże słyszymy, że czas był przedmiotem 

najgłębszych dociekań filozoficznych, które jednak nie dały dobrej odpowiedzi. Na pytanie  

– co to jest  czas – Święty Augustyn odpowiada: Nie wiem. Istotnie – jest to najlepsza 

odpowiedź, jaka na to pytanie może być dana, gdyż czas to jakaś wielka tajemnica. A jednak 

– nie możemy powiedzieć, że nic o nim nie wiemy.  

 Wiemy o nim dużo, chociaż jego istoty nie znamy. Wiemy o nim dobrze, że płynie on 

jak rzeka, tylko znacznie szybciej – po prostu z zawrotną szybkością. Żaden kurier, żaden 

pocisk nie może go dogonić. Płynie szybko i nie wraca i zatrzymać go też nie możemy. 

Wiemy jeszcze, że jest bardzo krótki i przedłużyć go też nie jest w naszej mocy.  

 Wiemy jeszcze, że nie zależy on od naszej władzy. Nie możemy go ani zdobyć,  

ani kupić. Każdemu z nas jest on dany razem z życiem, w określonej mierze od Boga. Jest on 

z naszym  życiem ściśle związany. Życie każdego z nas ujęte jest w ciasne jego ramy.  

Tyle naszego życia, ile naszego czasu. Metryka urodzenia i metryka śmierci określają tę ilość 

zarówno czasu, jak też i samego życia. Z nim zaczyna się i z nim się ono kończy.  

Każda godzina i każda minuta  upływając zabiera ze sobą część naszego życia. Jak rzeka 

swoje wody do morza, tak czas niesie nasze życie do wieczności.  

 Wiemy dobrze, że czas jest drogi, że dużo jego nie mamy; często słyszymy narzekania 

na jego brak, często musimy śpieszyć, gdyż czas nagli. Stwierdzić jednak musimy,  

że w niczym lekkomyślność ludzka nie objawia się tak wyraźnie i tak mocno,  

jak w marnowaniu czasu. 

 Z jednej strony rozumiemy jego wartość, ale z drugiej strony nie doceniamy go. 

Szukamy rozmaitych sposobów do najlepszego zabijania czasu. Wyraźnie przyznajemy się do 

tego, że czas chcemy zabić.  

 Jak to rozumieć, że z lekkim sercem zabijamy to, co jest tak bardzo nam drogie  

i z czym nasze życie jest tak mocno związane. 

 Jak to rozumieć? 

 Trudno. A jednak zrozumieć musimy. Czas jest przez Boga nam dany razem z życiem 

po to, aby nam służył do wykonania naszego zadania na ziemi. Nie dał nam Pan Bóg tego za 

dużo, ale dał tyle, abyśmy mogli cel nasz osiągnąć. Nie mamy tu zatem nic ani do zabicia,  

ani do zmarnowania. Otrzymaliśmy od Boga tyle, ile  potrzeba, i z tego będziemy musieli 

zdać Jemu rachunek. 

 Czas prze Boga nam dany daje nam zadowolenie i radość, jeżeli tylko należycie  

z niego korzystamy, czyli zgodnie z wolą Bożą wypełniamy go pracą pożyteczną i sumienną. 

Wtedy wydaje się nam krótkim i chcielibyśmy go przedłużyć. Jeżeli natomiast  

nie wypełniamy go niczym, albo wypełniamy pracą bezcelową, bezużyteczną, szkodliwą  

czy niesumienną, wtedy odczuwamy jego ciężar, jego męczące dla nas działanie  

– chcielibyśmy go zabić jako naszego wroga, aby nareszcie nas nie męczył.  

 Król Salomon w swoich przypowieściach mądrych poucza nas, że wszystko  

na świecie, jak też wszystko, co dotyczy człowieka, ma swój czas. Z czego wynika,  

że mądrość wymaga, aby wszystko w swym czasie zostało wykonane – i nie przed czasem  

i nie po swoim czasie. W życiu rolnika ta prawda występuje z całą oczywistością  

i nieubłaganą konsekwencją. Uprawa roli ma swój czas, posiew zboża również, i to samo 

należy powiedzieć o czasie żniwa. Nie doczeka się rolnik żniwa, jeżeli w swoim czasie nie 

przygotuje i nie zasieje roli.  

 A jak w życiu rolnika, tak też i w życiu każdego człowieka na wszystko jest swój czas 

przez Boga mu dany. W Ewangelii św. Łukasza czytamy, ze Chrystus Pan wjeżdżając do 



Jerozolimy zapłakał nad miastem i zapowiedział jego zburzenie za to, że nie poznało ono 

czasu nawiedzenia swego (Łk 19, 44). A więc był jej dany przez Boga czas dla spotkania  

i przyjęcia Zbawiciela swego. Był to dowód szczególnej dobroci Boskiej, mającej na celu 

wybranie i wywyższenie tego Narodu do wielkiego zadania. Naród żydowski ten czas 

zmarnował, bo go nie poznał, nie zrozumiał – oczywiście nie bez własnej winy  

-  i to, co miało w zamiarach Bożych być jego zbawieniem, stało się jego największym 

nieszczęściem. Wielki tragizm tego narodu na tym właśnie polegał.  

 Gdy chodzi o naród, dowodów na to dostarcza nam zawsze historia. Gdy chodzi  

o poszczególnych ludzi, mówi nam o tym nasza codzienna obserwacja i nawet własne 

doświadczenie.  

 Czyż nasze własne sumienie nie mówi często ile to drogiego i złotego czasu poszło na 

marne? Zmarnowaliśmy to, co było okolicznościowo nam dane dla naszego większego dobra. 

Marnując czas, marnowaliśmy i to wszystko, co w tym czasie było nam dane.  

 Moi Ukochani, często słyszymy narzekania na złe czasy. O, jakże niesłuszne są one. 

Czasy nigdy nie mogą być złe, tylko zawsze dobre – gdyż zostały nam dane przez Boga, 

dawcę wszelkiego dobra i dane dla dobra naszego. Jeżeli jednak ludzie niekiedy nazywają je 

złymi, nieszczęśliwymi, to tylko dlatego, że zostały przez ludzi źle użyte, albo zmarnowane  

– czyli nie zostały wypełnione tym, czym je wypełnić byliśmy powołani. Człowiek posiada 

ten smutny przywilej, że może zmarnować wszystko co Pan Bóg mu daje, a między innymi  

i czas. 

 Stojąc na progu Nowego Roku uświadamiamy sobie dobrze, że Pan Bóg daje nam 

jeszcze czas, że jeszcze ani dla świata, ani też dla nas nie wybiła ostatnia godzina. 

 Nowy Rok przypomina nam, że jeszcze dużo mamy do zrobienia i że po to zostaje 

nam dany. W tym Dniu pytamy i siebie i innych jaki to będzie Rok – szczęśliwy czy fatalny? 

Chcielibyśmy odgadnąć jego tajemnicę, ale niestety zakryte są przed nami, zasłonięte zasłoną 

nie dającą się przeniknąć. 

 I w tym również objawia się wielka dobroć Boga, który nie chce abyśmy przed czasem 

przeżyli to, co mamy przeżyć w swoim czasie, gdy in nadejdzie. A gdy przyjdzie na wszystko 

swój czas, przyjdzie razem z nim i pomoc Boża. Dowiemy się o tym w swoim czasie.  

Teraz wiemy tylko, że musimy uzbroić się w cierpliwość i nadzieję, ale w taką nadzieję,  

która się opiera na Wierze i idzie w parze z Miłością. 

 Jako drogowskaz na życie, niech nam posłużą te słowa:  

  Czas jest krótki i od nas ucieka, 

Wieczność jest długa i już na nas czeka. Amen. 

 

Dan w Siedlcach, dnia 27 grudnia 1967 r. 

 

+ Ignacy bp 

  


