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BP WIESŁAW ŚMIGIEL NOWYM BISKUPEM DIECEZJI
TORUŃSKIEJ
Ojciec Święty Franciszek mianował biskupem diecezji toruńskiej bpa
Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego diecezji
pelplińskiej. Jego zawołaniem są słowa: „Omnibus omnia factus.” Jest ono
nawiązaniem do słów św. Pawła: Stałem się wszystkim dla wszystkich.
Komunikat nuncjatury apostolskiej:
Ojciec Święty Franciszek:
1. Przyjął rezygnację księdza biskupa Andrzeja Suskiego z posługi biskupa
toruńskiego.
2. Mianował biskupem toruńskim dotychczasowego biskupa pomocniczego
diecezji pelplińskiej Wiesława Śmigla.
Warszawa, 11 listopada 2017 roku.
+ Salvatore Pennacchio
Nuncjusz Apostolski
***
W południe w Święto Niepodległości 11 listopada w toruńskiej kurii
ogłoszono decyzję ojca świętego Franciszka, który mianował nowym
biskupem toruńskim bpa Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa
pomocniczego diecezji pelplińskiej.
W czasie ogłoszenia nominacji bp Andrzej Suski podziękował
kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim za minione
ćwierćwiecze wspólnej drogi i zachęcił zebranych do modlitwy w intencji
nowego biskupa oraz dobrego duchowego przygotowania się do ingresu,
którego data zostanie ogłoszona w najbliższym czasie. Pierwszą modlitwą za
nowego biskupa była modlitwa Anioł Pański.
Po ogłoszeniu nazwiska nowego biskupa toruńskiego, bp Suski
odczytał komunikat, który został przekazany wiernym diecezji toruńskiej w
niedzielę 12 listopada podczas wszystkich Mszy św.
Zgromadzeni podziękowali bp. Andrzejowi Suskiemu za jego pełną
miłości posługę na rzecz diecezji toruńskiej i zapewnili o modlitwie.
Bp Andrzej Suski, który był pierwszym biskupem diecezji toruńskiej
od 1992 roku został mianowany przez ojca świętego Franciszka
administratorem apostolskim diecezji toruńskiej do czasu kanonicznego
objęcia urzędu przez nowego biskupa toruńskiego.
ks. Paweł Borowski
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KOMUNIKAT W SPRAWIE NOMINACJI
NOWEGO BISKUPA TORUŃSKIEGO

W związku z nominacją bpa Wiesława Śmigla na biskupa
toruńskiego, bp Andrzej Suski wystosował komunikat do kapłanów, osób
konsekrowanych i wiernych świeckich.
Siostry i bracia we wspólnocie Kościoła Toruńskiego.
W grudniu ubiegłego roku, po myśli wskazań Kodeksu Prawa
Kanonicznego, złożyłem rezygnację z urzędu biskupa diecezjalnego diecezji
toruńskiej. Ojciec Święty Franciszek przyjął rezygnację i mianował moim następcą
Biskupa prof. dr. hab. Wiesława Śmigla, dotychczasowego biskupa pomocniczego
diecezji pelplińskiej. Informuje o tym komunikat Nuncjatury Apostolskiej w Polsce
z dnia 11 listopada b. r.
Nowy pasterz diecezji toruńskiej urodził się 3 stycznia 1969 roku w Świeciu.
Ukończył I Liceum Ogólnokształcące w Bydgoszczy. W latach 1988-1994 odbył
studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Pelplinie.
Święcenia prezbiteratu przyjął 29 maja 1994 roku z rąk biskupa pelplińskiego Jana
Bernarda Szlagi. W latach 1994-1996 był wikariuszem parafii p.w. Świętej Trójcy w
Kościerzynie. Przez następne dwa lata pełnił funkcję sekretarza biskupa
pelplińskiego. Po uzyskaniu magisterium z teologii w Akademii Teologii Katolickiej
w Warszawie kontynuował studia specjalistyczne w Instytucie Teologii Pastoralnej
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, zwieńczone doktoratem z teologii
pastoralnej. Stopień doktora habilitowanego uzyskał tam w roku 2010. Dwa lata
później objął stanowisko profesora nadzwyczajnego uniwersytetu. Oprócz
wykładów prowadził też prace badawcze i wydawnicze.
Jest członkiem stowarzyszeń naukowych, między innymi członkiem
zwyczajnym Towarzystwa Naukowego w Toruniu. 24 marca 2012 roku papież
Benedykt XVI mianował go biskupem pomocniczym diecezji pelplińskiej ze stolicą
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tytularną Beatia. Święcenia biskupie otrzymał 21 kwietnia 2012 w katedrze
pelplińskiej z rąk metropolity gdańskiego arcybiskupa Sławoja Leszka Głódzia. Jako
zawołanie biskupie przyjął słowa „Omnibus omnia factus” (stawszy się wszystkim
dla wszystkich). 25 kwietnia 2012 roku, po śmierci biskupa diecezjalnego Jana
Bernarda Szlagi, został wybrany przez kolegium konsultorów na administratora
diecezji i pełnił tę funkcję do 1 grudnia 2012. W ramach Konferencji Episkopatu
Polski jest członkiem Rady stałej, Rady ds. rodziny, Komisji duszpasterstwa,
Komisji ds. polonii i Polaków za granicą oraz przewodniczy Komitetowi ds. dialogu
z niewierzącymi.
Sobór Watykański uczy, że „poszczególni biskupi, którym zlecono troskę o
Kościół partykularny, sprawują w imię Pana pieczę duszpasterską nad swymi
owcami, pod zwierzchnictwem papieża, jako ich właściwi, zwyczajni i bezpośredni
pasterze, spełniając względem nich obowiązek nauczania, uświęcania i kierowania”
(Dekret o pasterskich zadaniach biskupów w Kościele, 11).

Dziękując Bogu za
nowego pasterza naszej
diecezji, upraszajmy dla
niego światła i moce Ducha
Świętego, by wspierany
modlitwami swoich
diecezjan, kapłanów, osób
konsekrowanych i wiernych
świeckich, prowadził nas w
imię Pana drogami
z b a w i e n i a .
+ Andrzej Suski
Administrator Apostolski

Kanoniczne objęcie Diecezji Toruńskiej odbędzie się
w toruńskiej Katedrze Świętych Janów
w piątek 8 grudnia 2017 roku o godz. 17.00.
Uroczysty ingres bp. Wiesława Śmigla do toruńskiej Katedry,
z udziałem Nuncjusza Apostolskiego i przedstawicieli
Episkopatu Polski
w niedzielę 10 grudnia 2017 roku o godz. 12.00
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WYWIAD Z BP. WIESŁAWEM ŚMIGLEM
NOWOMIANOWANYM BISKUPEM TORUŃSKIM
Bp Śmigiel: być blisko
ludzi; przede wszystkim
ewangelizacja.
Chciałbym przede
wszystkim położyć
nacisk na bycie blisko
ludzi. Dla mnie
priorytety są bardzo
proste - ewangelizacja i
duszpasterstwo,
wszystkie inne sprawy są
d r u g o p l a n o w e
podkreśla bp Wiesław
Śmigiel, który został mianowany nowym biskupem toruńskim.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Księże Biskupie, gratulujemy
nominacji i na początek pytanie o to, co tak bardzo kojarzy się z
Toruniem. Czy Ksiądz Biskup lubi pierniki?
Bp Wiesław Śmigiel: Czy ja lubię pierniki? A można nie lubić
pierników? Oczywiście, że lubię, szczególnie te nadziewane, ponieważ kryją
jakąś smakową niespodziankę. A jeśli dotąd nie miałem zbyt wielu okazji,
żeby smakować pierników, to od tej pory będą one moim ulubionym
dodatkiem do kawy. Pierniki w Toruniu są znane właściwie od siedmiu
wieków, są częścią historii tego miasta.
Został Ksiądz Biskup mianowany najmłodszym biskupem
diecezjalnym w Polsce, jednym z najmłodszych w Europie. Jakie myśli
przyszły wtedy, gdy Ksiądz Biskup dowiedział się o decyzji papieża
Franciszka?
Kiedy zostałem mianowany biskupem pomocniczym w 2012 r. byłem
wtedy najmłodszym biskupem w Polsce. Miałem 42 lata. Ogłoszenie mojej
nominacji biskupiej przypadło w marcu, w 20. rocznicę ogłoszenia nowego
podziału administracyjnego Kościoła w Polsce. A tym razem o nominacji na
biskupa toruńskiego dowiedziałem się w szkole podstawowej im. św. Ojca
Pio w Tczewie. Kiedy skończyło się spotkanie zobaczyłem w telefonie
nieodebrane połączenie z Nuncjatury. Oddzwoniłem i dowiedziałem się o
woli Ojca Świętego Franciszka. Pierwsze wrażenie było takie, że „staje serce”
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i człowiek myśli, że już nie ruszy. Za chwilę jednak przyszła nadzieja i radość.
Kiedy byłem w tej szkole jedna dziewczynka przybiegła i powiedziała, że
będzie się za mnie modliła. Po tym telefonie, przypomniałem sobie jej słowa i
pomyślałem, że jeżeli za mnie modlą się dzieci i ich rodzice, jeśli młodzież na
bierzmowaniu zapewnia, że będzie się za mnie modlić, to nie ma się czego
bać. Ta świadomość pomogła mi odpowiedzieć, że zgadzam się i przyjmuję
decyzję Ojca Świętego.
Jakie doświadczenie wynika z dotychczasowej posługi Księdza
Biskupa? Proszę powiedzieć o najważniejszych wnioskach z pracy
duszpasterskiej.
Będąc biskupem odkryłem, że trzeba być blisko ludzi i trzeba być
bardzo cierpliwym. Zamierzenia i plany zawsze muszą być zweryfikowane w
spotkaniu z konkretnym człowiekiem. Często mamy wyobrażenie, że jeśli coś
zaplanujemy, to jest to tym, na co ludzie czekają. Rzeczywistość jednak
przynosi często coś zupełnie innego. Okazuje się, że wcale tak nie jest.
Czasem zwyczajne, proste gesty, często spontaniczne, okazują się być tym, co
ludzie najbardziej zapamiętują i co ich przybliża do Pana Boga. Cierpliwość
jest ważna dlatego, że w posłudze biskupiej nie ma natychmiastowych
rezultatów. To tak jak czytamy w Piśmie Świętym: kto inny sieje, kto inny
podlewa i pewnie kto inny będzie mógł cieszyć się zbiorami. Nie należy się
jednak nigdy zniechęcać, ale z entuzjazmem podejmować wszelkie wysiłki.
Na co chciałby Ksiądz Biskup położyć szczególny akcent w
posłudze w diecezji toruńskiej?
Żeby stworzyć plan pastoralny trzeba najpierw bardzo dobrze poznać
diecezję. Na taki plan przyjdzie czas, potrzeba cierpliwości i mądrości, żeby
go stworzyć. Chciałbym przede wszystkim położyć nacisk na bycie blisko
księży i blisko diecezjan. Dla mnie priorytety są bardzo proste ewangelizacja
i duszpasterstwo, wszystkie inne sprawy są drugoplanowe. Chciałbym przede
wszystkim na tym się skupić.
W jakim stopniu bliska jest Księdzu Biskupowi diecezja toruńska
i jej specyfika?
Diecezja toruńska swoim zasięgiem terytorialnym nawiązuje do
pierwotnych granic diecezji chełmińskiej tej historycznej, ustanowionej 29
lipca 1243 r. Ponadto główną patronką diecezji toruńskiej jest Matka Boża
Nieustającej Pomocy, która była też patronką diecezji chełmińskiej, zatem,
można powiedzieć, że do 1992 r., do czasu reorganizacji struktur kościelnych
w Polsce, diecezja toruńska i diecezja pelplińska miały wspólną historię. W
seminarium, kiedy rozpoczynałem studia teologiczne, byłem na roku z
obecnymi księżmi diecezji toruńskiej. Tak było do czwartego i piątego roku.
6

Nauczyciel Ewangelii

9/2017

Znam więc księży z tej diecezji. Często są to koledzy z roku, przyjaciele.
Diecezja pelplińska i toruńska są bardzo podobne, choć zdaję sobie sprawę, że
toruńska ma swoją specyfikę, przez te lata wypracowała swoją tożsamość i
dlatego na początku chciałbym ją poznać oraz zrozumieć i w miarę
możliwości ubogacić.
Z czym, tak spontanicznie, kojarzy się Księdzu Biskupowi Toruń?
Toruń to przepiękne miasto, można powiedzieć, że bajkowe,
szczególnie wieczorem, gdy nabiera blasku. Naprawdę można się wówczas
zachwycić. Toruń kojarzy mi się z duszpasterstwem, środowiskiem
naukowym oraz ewangelizacją. Czyli na pewno bazylika katedralna i bp
Andrzej Suski, którego podziwiam i szanuję. Doceniam także gorliwą
posługę bp. Józefa Szamockiego. Toruń to Uniwersytet Mikołaja Kopernika i
szerokie środowisko naukowe. Toruń spontanicznie kojarzy się z Radiem
Maryja i Telewizją Trwam, które pełnią ważną misję ewangelizacyjną. Toruń
to także piękne zabytki, można powiedzieć, że to jeden wielki pomnik historii.
Nie wiem, czy jest inne miasto w Polsce, które miałoby tak wspaniałą
starówkę, oczywiście jest Kraków, ale w tym rejonie Polski Toruń to
naprawdę perła historii.
Jeszcze pytanie prywatne, jakie jest hobby Księdza Biskupa?
Mam bardzo tradycyjne hobby, nie jestem oryginalny lubię spacery,
jazdę na rowerze. Lubię też chodzić do kina i teatru.
Ksiądz Biskup pisze także wiersze, czego wyraz mamy choćby w
zbiorku „Zdany na pojedynek”.
Teraz piszę już mało, ponieważ nie mam czasu, ale rzeczywiście
pisałem wiersze. Czasem jeszcze staram się coś napisać, ale specyfika posługi
biskupiej nie sprzyja twórczości poetyckiej.
Dziękuję za rozmowę.
Źródło: episkopat.pl
WYWIAD Z BP. ANDRZEJEM SUSKIM
Najważniejszym wydarzeniem była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła
II w Toruniu, w 1999 r. Kolejne lata to był czas entuzjazmu i inspiracji
wynikających z tej właśnie wizyty podkreśla odchodzący na
emeryturę, pierwszy biskup diecezji toruńskiej bp Andrzej Suski,
który podsumowuje 25 lat swojej posługi.
Ks. Paweł Rytel-Andrianik: Ksiądz Biskup przez 25 lat pełnił
posługę biskupa diecezjalnego diecezji toruńskiej czyli od czasu jej
utworzenia na mocy bulli Totus Tuus Poloniae Populus. Jakie było
najważniejsze wydarzenie tego czasu?
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Bp Andrzej Suski: Tych wydarzeń było wiele, ale myślę, że
najważniejszym była wizyta Ojca Świętego Jana Pawła II w Toruniu, w
1999 roku. Kolejne lata to był czas entuzjazmu i inspiracji wynikających z
tej właśnie wizyty. Papież odwiedził diecezję toruńska, a w niej
Uniwersytet Mikołaja Kopernika, gdzie spotkał się z rektorami wyższych
szkół i uniwersytetów polskich. To było wydarzenie bezprecedensowe, bo
po raz pierwszy miało miejsce na uniwersytecie państwowym. Wyjątkowe
było też to, że Jan Paweł II beatyfikował w Toruniu kapłana toruńskiego.
Pamiętając o zbiorowej beatyfikacji w Warszawie, warto zaznaczyć, że ks.
Stefan Frelichowski został w pewien sposób uhonorowany tym, że
uroczystość wyniesienia go na ołtarze miała miejsce tam, gdzie pełnił
posługę duszpasterską i gdzie rozpoczął drogę męczeńską.
Jakie były inne radosne momenty w posłudze Księdza Biskupa?
Zawsze dla biskupa bardzo radosnymi wydarzeniami są święcenia
kapłańskie, bo kapłani niosą w sobie przyszłość diecezji. Dlatego jestem
szczęśliwy, że mogłem wyświęcić dużą liczbę kapłanów. To jest radość dla
każdego biskupa. Wiele radości dał mi też osobiście dynamiczny rozwój
Caritas diecezji toruńskiej powstało 9 ośrodków, w tym bursa akademicka
i dwie bursy dla młodzieży licealnej. Ważne były też procesy
beatyfikacyjne bł. Matki Marii Karłowskiej i wspomnianego już ks.
Stefana Frelichowskiego. Obecnie w toku są dwa kolejne procesy, które
rozpoczęły się na etapie diecezjalnym. Te ziarna świętości to także radość
dla każdego biskupa i wszystkich wiernych.
Jakie trudne momenty zapamiętał Ksiądz Biskup najbardziej ze
swojego posługiwania?
Niewątpliwie organizowanie diecezji od podstaw niesie wiele
kłopotów, mniejszych i większych problemów, które trzeba było
pokonywać. Jednak w tej chwili pamiętam bardziej radości.
Czego życzyłby Ksiądz Biskup nowemu biskupowi?
Życzę mu przede wszystkim, żeby poczuł się bardzo dobrze w
diecezji, która go oczekuje. By cieszył się życzliwością kapłanów, osób
konsekrowanych i wiernych świeckich. Jestem przekonany, że to będzie
miało miejsce.
Źródło: episkopat.pl
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