
Szanowni Państwo,  

 

chciałbym podziękować, że tak licznie skorzystaliście z okazji, aby spotkać się już po raz kolejny – dla 

mnie to dziesiąty raz – w Dworze Artusa, by w pięknej scenerii, ozdobieni Państwa obecnością i 

występami młodzieży, z okazji nadchodzących świąt Bożego Narodzenia złożyć sobie najserdeczniejsze 

życzenia wszelkiej pomyślności, pokoju i radości. Bardzo dziękuję uczniom i nauczycielom Państwowej 

Szkoły Muzycznej w Inowrocławiu za piękne kolędy i piękny nastrój. 

 

Spotykamy się wśród tych, którzy odpowiadają za losy tego regionu. Tu zaproszeni są wszyscy, którzy 

mają wpływ na to, jak nasze województwo się rozwija, jakie podejmujemy ostatecznie decyzje w 

imieniu i na rzecz mieszkańców naszego województwa. Spotykamy się wśród osób odpowiedzialnych, 

które tę odpowiedzialność otrzymały i dzierżą w imieniu tych, których reprezentujemy. Dobrze jest 

więc wsłuchać się w głos kolęd, tych polskich kolęd, które mówią, że głos o Bożym Narodzeniu 

rozchodzi się, ale w ciszy, że jest to radosne oczekiwanie, ale na ten moment chyba najbardziej 

wewnętrznego wyciszenia, aby wsłuchując się w samego siebie usłyszeć to, kim jesteśmy.  

 

Ksiądz biskup wspomniał o tym, że światełko betlejemskie przybyło do nas z Palestyny. Jest wśród nas 

dzisiaj gość szczególny - polski konsul honorowy właśnie w Betlejem w Palestynie. Myślę, że 

moglibyśmy mu złożyć dzisiaj podziękowania, że jest tutaj z nami, przyjechał żeby świętować wspólnie 

z miejsca, gdzie pokoju nie ma. To jest paradoks, że tam, gdzie się Chrystus narodził wciąż jest stan 

niepokoju, wojen, konfliktów i nie ma wolności. Tym bardziej powinniśmy to światełko uszanować, 

dzieląc się dziś opłatkiem życzyć, byśmy odkryli imię Boga. Benedykt XVI powiedział, że Bóg ma na imię 

Pokora. Więc tej Pokorze, sobie i Państwu życzę, żebyśmy dzisiaj przełamali się tym polskim białym 

opłatkiem.  

 

Szczęść Boże na święta Bożego Narodzenia, żebyście Pastwo spotkali się w swoich domach, rodzinach, 

żeby nikogo przy tym wigilijnym stole nie zabrakło, żebyście te święta przeżyli tak, jak tego chyba 

wszyscy pragniemy, czekając na nie przecież cały rok. Błogosławionych świąt!  
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