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O wychowanie do bratersrtwa.
Módlmy się, aby wszystkie oso-

by, które doświadczają dyskrymina-
cji i prześladowań na tle  religijnym, 
znalazły w społeczeństwach, w któ-
rych żyją, uznanie własnych praw i 
godności, która  rodzi się z bycia 
braćmi.

„Chwała Bogu na wysokościach, 
a na ziemi pokój ludziom…”

Jezus, Książę Pokoju, zapowiedziany przez proro-
ka Izajasza przychodzi z misją pokoju, którego świat 
dać nie może.  Obdarowani przez Niego, nie możemy 
zatrzymać dla siebie tego daru, ale ujawniamy innym 
to co nosimy w naszych sercach. Papież Franciszek 
przypomniał, że ta misja jest i zawsze była istotą Ko-
ścioła: „Kościół istnieje, aby ewangelizować”.

Czas Bożego Narodzenia jest okazją do refleksji 
nad miejscem Boga w życiu i misji ochrzczonych. Bóg 
bowiem przychodzi do tego, który otworzy się i zrobi 
Mu miejsce, zapraszając do przebywania razem. Jezus 
niczego nie narzuca, czeka cierpliwie na współpracę 
człowieka.

Przeżywając tajemnicę betlejemskiej nocy pragnę 
życzyć, aby Róże Żywego Różańca otworzyły się na 
propozycję włączenia się przez modlitwę w misję nie-
sienia pokoju na krańce świata, do tych miejsc i serc 
ludzi, którzy wciąż czekają na spotkanie z Tym, który 
przynosi pokój. 

Bądźcie pewni, że łaski Bożej Wam nie zabraknie. 
Niech błogosławieństwo Bożej Dzieciny umocni w 
Was wiarę i rozszerzy serce, abyście potrafili być dla 
siebie nawzajem cierpliwi, życzliwi, a przede wszyst-
kim przebaczający: w rodzinach, w sąsiedztwie i w 
waszych środowiskach. Nie utrudniajcie sobie życia, 
niech dokona się przełom w waszym życiu. Poma-
gajcie sobie nawzajem w stawaniu się ludźmi poko-
ju. Zdrowie duszy i ciała niech nigdy nie ustaje, a 
pomyślność towarzyszy wszystkim waszym dobrym 
inicjatywom na rzecz budowania „wspólnoty przyna-
leżności i solidarności, której należy poświęcić czas, 
trud i dobra” (Fratelli tutti, 36). 

Podnieś rękę Boże Dziecię i błogosław Róże Ży-
wego Różańca naszej diecezji. 

SZCZĘŚĆ WAM BOŻE!!!
ks. Grzegorz Tworzewski

„Oto zwiastuję Wam radość wielką”  
Obfitości Bożych Darów i Łask od Narodzo-

nego Zbawiciela i opieki Jego Matki dla wszyst-
kich Wspólnot Żywego Różańca na nadchodzące 
święta Narodzenia Pańskiego i Nowy Rok 2022 
życzy
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