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LIST PASTERSKI NA WIELKI POST 

 
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! 

 

    

 Od zeszłej środy rozpoczęliśmy okres Wielkiego Postu. W liturgii roku kościelnego 

zajmuje on wyjątkowe i nawet uprzywilejowane miejsce. Kościół święty chce przez  

to podkreślić jego wielki znaczenie i jego mocną wymowę.  

 W Wielkim Poście Kościół święty wzywa wszystkich swoich wiernych do pokuty  

– przez umartwienie ciała i rozpamiętywanie Męki Pańskiej, w tym celu, aby przypomnieć 

nam, że post i umartwienie w połączeniu z modlitwą, stanowią największą broń w walce  

z duchami złymi.  

W tym celu Chrystus Pan dał nam poglądową niejako lekcję, gdy się udał na pustynię, 

gdzie odbył najsurowszy czterdziestodniowy post i tam pokusy szatańskie zwyciężył. 

My również nie zwyciężymy szatana bez postu i modlitwy.  

Okres Wielkiego Postu ma również na celu przygotowanie nas do radosnego Święta 

Zmartwychwstania Pańskiego. Wtedy zmartwychwstaniemy z Chrystusem Panem, kiedy  

z Nim razem dla grzechu umrzemy. Tak nas zapewnia św. Paweł w swym liście do Rzymian. 

 

*  *  * 

 

 Okres Wielkiego Postu ma dla nas inne jeszcze znaczenie, dodatkowe, ale nie mniej 

ważne.  

 Bieżący rok jest rokiem tysięcznym od wprowadzenia chrześcijaństwa do Polski.  

To wprowadzenie nastąpiło w wielką Sobotę w dniu 9 kwietnia, w roku 966 – dokładnie 

tysiąc lat temu – w tym bowiem dniu książę Polan Mieszko I, razem ze swym dworem został 

obmyty wodą Chrztu Świętego i dał w ten sposób początek wielkiemu dziełu chrystianizacji 

swego Narodu i swego Państwa.  

 To wielkie wydarzenie musimy sobie w tym roku przypomnieć i uświadomić dobrze, 

gdy w Wielką Sobotę, według przepisów liturgicznych przystąpimy z całym Kościołem  

do uroczystego odnowienia naszych przyrzeczeń i postanowień danych na Chrzcie Świętym. 

 Przyrzekaliśmy wtedy przez usta naszych rodziców chrzestnych, że wyrzekamy się 

ducha złego i wszelkich spraw jego, i wszelkiej pychy jego, prosiliśmy o łaskę wiary, która 

daje żywot wieczny – po czym wyznanie tej wiary złożyliśmy. Uczyniliśmy to przez naszych 

chrzestnych rodziców, ale potem, po dojściu, do używania rozumu powtarzaliśmy 

niejednokrotnie i w tym roku też postaramy się to uczynić.  

 To daje nam wspaniałą sposobność uświadomienia sobie, że jesteśmy dziećmi Narodu, 

który od tysiąca lat obmywany jest wodą Chrztu Świętego. 

 Ta okoliczność zmusza nas do głębszego zastanowienia się nad tą wielką tajemnicą, 

która została nam objawiona w postaci Sakramentu Chrztu Świętego. 



 Z nauki katechizmowej, jakąśmy odebrali w dzieciństwie, przypominamy sobie 

dobrze, że jest to Sakrament dla odpuszczenia grzechu pierworodnego. Inaczej mówiąc,  

jest to ten Sakrament, w którym przez polanie głowy wodą i wypowiedzenie tych słów:  

„ja ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego” zostaje zgładzony grzech 

pierworodny i wszystkie inne grzechy przed chrztem popełnione.  

 W tych krótkich słowach została zawarta cała nauka dotycząca tego pierwszego  

i najważniejszego Sakramentu.  

 My tę naukę dobrze znamy, ale czy głębię jej rozumiemy, oto pytanie nad którym 

trzeba się zastanowić.  

 Grzech pierworodny, to bardzo smutny spadek po Adamie. My dziedziczymy ten 

grzech razem z życiem, które po pierwszych rodzicach otrzymujemy. Przychodzimy na świat 

z grzechem, słowem rodzimy się grzesznikami i inaczej urodzić się nie możemy. 

 Dla grzesznika zaś niebo jest zamknięte. Co mu po tym życiu, chociażby najdłuższym 

i najszczęśliwszym, jeżeli po śmierci czeka go wieczne odrzucenie, wieczne potępienie  

i wieczna kara. Słowem, sytuacja człowieka po upadku Adama stała się beznadziejna, 

rozpaczliwa, nie do zniesienia, i nie do zrozumienia. W tej sytuacji szczęściem dla człowieka 

jest wcale się nie narodzić. A kto się narodził, dla tego już nie ma żadnego ratunku. 

 W takiej to sytuacji znajdowała się cała ludzkość przed ustanowieniem Sakramentu 

Chrztu Świętego. Jednakże nastąpiła w niej zmiana – z beznadziejnej zmieniła się w bardzo 

pocieszającą i nawet radosną – z chwilą ustanowienia Chrztu Świętego. Chrzest Święty 

zmywając grzech pierworodny i wszystkie inne grzechy, przywraca nam niewinność 

pierworodną czyli świętość pierwszego człowieka przed jego upadkiem, a zatem Chrzest 

Święty czyni człowieka dzieckiem Bożym i dziedzicem nieba. Ta prawda mocno została 

podkreślona w liturgii Wielkiego Tygodnia gdy śpiewamy – „na nic przydałoby się nam 

narodzić, gdyby z pomocą nie przyszło odkupienie”. Stad wniosek, że przez Chrzest 

dostępujemy dobrodziejstwa odkupienia. 

 Dlatego też w nauce Ojców Kościoła, Chrzest Święty częstokroć nazywany jest 

pierwszą deską ratunku w tej katastrofie, jaką poniosła ludzkość przez grzech Adama. 

 Jeżeli grzech pierworodny jest śmiercią duszy, w tym sensie, że zabija w niej życie 

nadprzyrodzone, życie łaski, to Chrzest Święty przywraca ją do tego nadprzyrodzonego życia 

i słusznie się nazywa odrodzeniem w Jezusie Chrystusie, nowym stworzeniem, nowym 

narodzeniem, nowym życiem. 

 Nam trudno ogarnąć to wszystko, co św. Paweł mówi o Chrzcie Świętym. A mówi 

nam bardzo dużo. W liście do Rzymian czytamy: „Czyż nie wiecie, że wszyscy, 

którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy? Przez chrzest bowiem zostaliśmy razem z nim 

pogrzebani w śmierci, aby jako Chrystus zmartwychwstał przez chwałę Ojca, tak i my byśmy 

w nowości życia chodzili” (Rzym 6, 3, 4). 

 Przez Chrzest Święty zostaliśmy wszczepieni w Chrystusa Pana, przyobleczeni  

w Niego, tak dalece, że już nie własnym, lecz Jego życiem żyjemy. „Żyję już nie ja – mówi 

Św. Paweł – lecz żyje we mnie Chrystus” (Gal 2, 20). 

 Przez Chrzest Święty stajemy się członkami jakiegoś tajemniczego ciała, którego 

głową jest sam Chrystus Pan. Tym ciałem jest Kościół święty, w którym Chrystus Pan żyje  

- i my żyjemy razem z Nim i w ten sposób się świątynią Trójcy Przenajświętszej  

(1 Kor 6, 19).  

 Łaska Chrztu Świętego otwiera nam dostęp do innych Sakramentów świętych i daje 

nam zapewnienie szczególnej pomocy Bożej w pełnieniu ciężkich obowiązków życia 

chrześcijańskiego. Słowem uzbraja nas  i wyposaża do walki ze wszystkimi wrogami naszego 

zbawienia.  

 Dary w postaci wlanych na Chrzcie Świętym cnót – wiary, nadziei i miłości, czynią 

nas zdolnymi do gromadzenia zasług na życie wieczne i ułatwiają nam zdobywanie innych 



cnót. Słowem prowadzą nas do coraz większej świętości i chwały nie tylko w niebie, lecz też  

i na ziemi. 

 Z powyższego wynika, że nie ma i być nie może dla każdego człowieka nic większego 

nad łaskę Chrztu Świętego. Chrzest jest dla każdego z nas wszystkich tak dalece, że samo 

życie straciłoby swój sens bez niego.  Samo życie bez niego byłoby dla nas największym 

nieszczęściem. Chrzest święty, jak widzimy, ratuje i sens i wartość życia ludzkiego , i na tym 

polega jego doniosłe znaczenie. Chrzest nie da się niczym innym zastąpić – przynajmniej dla 

tych ludzi, którzy się dowiedzieli o jego wielkości i konieczności.  

 Jakkolwiek wielkie znaczenie posiada Chrzest Święty dla każdego pojedynczego 

człowieka, to jednak jeszcze większe znaczenie ma on dla narodu. 

 Tylko w narodzie chrześcijańskim można mieć nadzieję i pewność, że każda jednostka 

dostąpi łaski Chrztu Świętego. 

 Jak pod względem życia doczesnego naród jest obrońcą każdego pojedynczego 

człowieka, tak też naród ochrzczony, czyli chrześcijański, jest opiekunem życia 

nadprzyrodzonego pojedynczych ludzi. Ponadto on staje się piastunem wielkiej i coraz 

większej tradycji chrześcijańskiej i twórcą kultury ducha. „Duch jest tym, który ożywia, ciało 

nic nie pomoże” – powiedział Chrystus Pan (Jan 6, 64). Otóż ta kultura ducha, kultura 

prawdziwego ducha chrześcijańskiego jest tą siłą, której danym jest odnowić oblicze ziemi.  

 Historia daje świadectwo o tym, że nad odnowieniem oblicza ziemi pracowały i nadal 

pracują Kościół Święty i narody chrześcijańskie. Im to zawdzięcza świat poszanowanie 

godności ludzkiej, w szczególności zaś godności kobiety i życia jeszcze nienarodzonego.  

Im ludzkość zawdzięcza powołanie do życia wielkich dzieł miłosierdzia i szerzenia 

prawdziwej oświaty, równości, wolności i braterstwa. 

 W historii Narodu Polskiego stwierdzamy, że jego dzieje ściśle się wiązały z dziejami 

Kościoła Świętego tak dalece, że Kościół był jego natchnieniem, kierownikiem, obrońcą  

i opiekunem w najtrudniejszych i najtragiczniejszych okresach jego życia. W stosunku do 

Narodu Polskiego Kościół odegrał rolę najczulszej i najtroskliwszej Matki karmicielki  

i wychowawczyni. Cokolwiek wielkiego w naszym Narodzie w ciągu tysiąca lat zostało 

dokonane – urodziło się w sercu Kościoła Katolickiego, rozwinęło się pod jego opiekuńczym 

skrzydłem i dojrzało pod jego boskim kierunkiem. W cieniu Kościoła Katolickiego geniusz 

Narodu Polskiego rozwinął swoje skrzydła i nabrał swojej mocy. 

 Świadomość tego wkłada na nas, jako synów naszego Narodu, w dniu jego tysiącznej 

rocznicy przyjęcia Chrztu, obowiązek wdzięczności ku Bogu i Kościołowi, Matce 

Najświętszej, świętym jego wielkim Patronom przez najbardziej uroczyste „Te Deum 

laudamus” , które głośnym echem odbije się po całej polskiej ziemi i daleko, daleko, poza  

jej granicami, czyli wszędzie, gdziekolwiek jeszcze bije polskie serce katolickie. Amen. 

 

Dan w Siedlcach, dnia 15 lutego 1966 r. 
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