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Słowo Biskupa Włocławskiego
z okazji 100-lecia urodzin św. Jana Pawła II
Czcigodni Bracia w Kapłaństwie!
Drodzy Diecezjanie!
Zwracam się do Was, w tym szczególnie trudnym czasie, aby przypomnieć
postać naszego Wielkiego Rodaka, św. Jana Pawła II i zachęcić do uczczenia
w domach i wspólnotach parafialnych setnej rocznicy jego urodzin.
Sytuacja epidemiczna znacznie ograniczyła nam możliwość organizowania
obchodów w wymiarze diecezjalnym, ale przecież nie odebrała nam Wiary, Miłości
do Pana Boga i przywiązania do Świętego Papieża, którego otaczamy czcią jako
Najwybitniejszego z Rodu Polaków, naszego Orędownika, a także Patrona
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, na którego terenie położona jest znaczna
cześć naszej Diecezji.
To właśnie ten patronat sprawił, że wraz z władzami województwa, podjąłem
decyzję o organizacji jubileuszu urodzin św. Jana Pawła II. Ze względu na
pandemię, musi się on odbyć w formie, odpowiadającej aktualnym wymogom
bezpieczeństwa. Nasze świętowanie rozpoczniemy Eucharystią, którą będę
sprawował w Bazylice Katedralnej we Włocławku w Niedzielę, 17 maja, o godzinie
10.00. Na ten dzień planowany jest także program telewizyjny w TVP3 Bydgoszcz.
Natomiast 18 maja, o godzinie 12.00, odbędą się wojewódzkie uroczystości
w Katedrze Toruńskiej, połączone z Sesją Sejmiku Województwa KujawskoPomorskiego.
Zachęcam Was, Drodzy Siostry i Bracia, do włączenia się w to wielkie
dziękczynienie za Papieża Polaka! Niech nasza wspólna modlitwa poruszy niebo w
błaganiu o ocalenie dla nas, naszej Ojczyzny i całego świata. Nie możemy spotkać się
na diecezjalnej liturgii, ale możemy włączyć się w nią w sposób duchowy. Nie
zastąpi to udziału we Mszy Świętej, podobnie jak nie zaspokoi głodu danie
pokazane w telewizji czy nie napełni portmonetki pieniądz z ekranu. Jednak
transmisja może rozbudzić pragnienie spotkania - i to pielęgnujmy, przychodząc na
Msze św., także w dni powszednie!
Włączmy się w świętowanie poprzez Eucharystię, adorację, indywidualną
modlitwę w kościołach parafialnych, udekorowanie okien naszych domów i mieszkań
wizerunkami Jana Pawła II, podobnie, jak czyniliśmy to podczas pielgrzymek Ojca

Świętego do Ojczyny; sięgajmy do nieprzebranej skarbnicy nauczania naszego
Wielkiego Rodaka, chociażby w katechezach, homiliach czy przemówieniach
Papieża Polaka, przypominanych przez Radio Maryja.
Potrzeba nam dziś odmrażania duszpasterstwa, aby nasze serca nie zamarzły!
Niech świętowanie rocznicy urodzin Świętego Jana Pawła II przyczyni się do
rozpalenia naszych serc nowym ogniem Bożej Miłości.

Wszystkim z serca błogosławię!

-h \ J
+

~Z-

*-

Wiesław Alojzy M ering
B is k u p W ł o c ł a w s k i
-— 3

Słowo należy odczytać w niedzielę, 10 maja br., w ramach ogłoszeń duszpasterskich, podczas
wszystkich Mszy św.
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Ks. prał. dr hab. Wojciech Frątczak, Wikariusz Generalny

