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Papieskie intencje modlitwy
Każdego miesiąca Ojciec Święty
chce zwrócić uwagę wiernych na
konkretny problem społeczny. Na
przemian jest to intencja ewangeli-
zacyjna bądź ogólna.
Intencja ewangelizacyjna na
styczeń: Aby w krajach azjatyc-
kich chrześcijanie, wraz z inny-

mi mniejszościami religijnymi, mogli żyć swoją
wiarą w pełnej wolności.

Moi Kochani z Żywego Różańca!
Pamiętacie: przed wielu laty Ks. Biskup Andrzej

napisał nam, iż nic nie dzieje się w budowaniu struk-
tur diecezjalnych bez naszej różańcowej modlitwy. A
Żywy Różaniec starał się omodlić wszystkie sprawy
Kościoła diecezjalnego, jak umiał najlepiej. Stanowi-
liśmy też zawsze najliczniejszą grupę na spotkaniach
diecezjalnych. Zorganizowaliśmy też 45 pielgrzymek
Żywego Różańca w różnych miejscach całej diecez-
jalnych. Dziękujemy Ks. Biskupowi Andrzejowi z ca-
łego serca i mówimy: wiele dobra na czas następnego
etapu życia!

Jednocześnie chcemy serdecznie powitać jako
Żywy Różaniec Ks. Biskupa Wiesława. Chcemy po-
wiedzieć, iż będziemy Mu towarzyszyć naszą modlit-
wą różańcową we wszelkich poczynaniach dla dobra
naszego Kościoła diecezjalnego i powszechnego.
Szczęść Boże naszemu nowemu Ks. Biskupowi
Ordynariuszowi.

Tymczasem powoli zbliżają się Święta Bożego
Narodzenia. Przypomnijmy słowa św. Pawła: „Toczy-
łem dobry bój, wiarę ustrzegłem. Na koniec, odłożo-
no dla mnie wieniec sprawiedliwości, który mi wrę-
czy Pan; ale nie tylko mnie, ale i tym wszystkim, któ-
rzy umiłowali pojawienie się Jezusa na ziemi”. Więc
św. Paweł mówi o Tobie Siostro i Bracie, którzy od
początku swego świadomego życia, cieszycie się z
przyjścia Pana w Betlejem. Stąd te kolędy, pastorałki,
żłóbki, radość z nadchodzących świąt Bożego Naro-
dzenia. Uradujmy przychodzącego Pana Jezusa
wspólnymi słowami:

Łączmy razem z pastuszkami
naszych serc ofiary,
wiara, miłość i nadzieja -
oto nasze dary.

Składając wszystkim najlepsze życzenia,
jednocześnie serdecznie pozdrawiam.

Wasz Moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski

Ingres
Biskup Wiesław Śmigiel przejmie kanonicznie

diecezję toruńską jako jej biskup diecezjalny w dniu
8 grudnia o godz. 17.00 w bazylice katedralnej św.
Janów w Toruniu. Zapraszamy wszystkich diecezjan,
zwłaszcza z pobliskich parafii, do wpólnej modlitwy.

W dniu 9 grudnia o godzinie 18.00 w kościele
p.w. Ducha Świętego w Toruniu (O.O. Jezuici)
rozpocznie się modlitewne czuwanie młodych, ruchów
i stowarzyszeń w intencji ks. bpa Wiesława. Nasz
nowy Pasterz w tym dniu obchodzi również swoje
imieniny i przyjął zaproszenie do wspólnej modlitwy.
Naszą modlitwę zakończy Msza św. koncelebrowana o
godz. 20.00.

Uroczysty ingres nowego Biskupa Toruńskiego do
bazyliki katedralnej św. Janów w Toruniu nastąpi w
niedzielę 10 grudnia o godz. 12.00. W ingresie, wraz
z Nuncjuszem Apostolskim w Polsce i przedstawicie-
lami Episkopatu będą uczestniczyć kapłani i delegacje
parafii całej diecezji.

W tych dniach kanonicznego objęcia diecezji oraz
ingresu zalecana jest w kościołach diecezji toruńskiej
szczególna modlitwa w intencjach nowego biskupa
diecezjalnego. W dniu ingresu o godz. 12.00 odezwą
się dzwony kościołów w całej diecezji.


