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Na zdjęciu Malwina - dziewczyna z zespołem Downa
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Aby wszyscy chrześcijanie, do-
chowując wierności nauczaniu
Pana, angażowali się, przez
modlitwę i miłość braterską, na
rzecz przywrócenia pełnej jedno-
ści kościelnej i współpracowali,

mierząc się z aktualnymi wyzwaniami stojącymi
przed ludzkością.

Kiedyś przed laty pisałem Wam, iż jesteśmy
w życzliwym kontakcie z Bogiem i ze sobą. Z
Bogiem, bo Bóg Ojciec rozmawia ze swoim
Synem o każdym z nas z wielką życzliwością.
PismoŚwięte uczy nas,że Bóg jest Miłością.
Czyż życzliwości Jego nie widzimy w uśmie-
chu dziecka, w górach, w kwiatach i w kawałku
chleba. A Eucharystia - Chleb mocnych, który
nam zostawił? A te cudowne słowa: Odpu-
szczają ci się grzechy twoje? A gdy mamy kło-
poty, czy to ze swoim ciałem, czy z bliźnimi,
czasem całkiem bliskimi, to i tak pamiętając o
Jegożyczliwości, czujemy się szczęśliwi. Bo to
jest nasza tajemnica, tajemnica chrześcijaństwa
- mieć zmartwienia i być szczęśliwym. To ta-
jemnica słodkiego brzemienia i lekkiego cięża-
ru. Pierwsza doświadczyła tej tajemnicy Mary-
ja. Rodziła swego Syna w stajni, traciła Go na
Golgocie, a nigdy nie przestała być błogosła-
wioną i pełną łaski.

Po każdej spowiedzi, tej adwentowej przede
wszystkim, powracamy doźródła dobra i naj-
czystszejżyczliwości, bez której tak naprawdę
nie potrafimyżyć. A potem też żyjemy w ży-
czliwym kontakcie wzajemnie ze sobą, w na-
szych rodzinach, z sąsiadami. Umocnimy tę jed-
ność i wzajemną życzliwość przy wigilijnych
stołach. Uczyńmy tak, a Pan będzie się radował
ze swoich dzieci, które tak serdecznie miłuje.
Za kilka dni Boże Narodzenie. Błogosławieni
czystego serca, błogosławieni oczekujący Jezu-
sa, błogosławieni cieszący się z Jego przyjścia.

Cieszmy się wszyscy – tego sobieżyczymy
naświęta - Pan nas kocha.

Kochani moi!
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie.

Wzmacniajcie różańcowe szeregi, starajcie się
być znaczącym ruchem w swojej parafii.

P.S.
Przeżyliśmy już w naszej wielkiej różańco-

wej Rodzinie 44 pielgrzymki diecezjalne. Gdzie
i kiedy będą następne – jeszcze nie wiem. Gdy
zapadnie decyzja napiszę Wam. Tymczasem
bardzo Was pozdrawiam.

Wasz Moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski

W nowym roku OjciecŚwięty Franciszek podał
po jednej intencji na każdy miesiąc - na zmianę:
ewangelizacyjną lub ogólną.


