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Miesięcznik WspólnotŻywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. Gerard Gromowski, 86-300Lisewo,
ul. Wybudowania Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;Wydawca
„Zwiastuna Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.

CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT jemXf\XÅ-
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby ludzie na-
szych czasów, często pogrążeni
w zgiełku, odkryli na nowo war-
tość ciszy i potrafili słuchać gło-
su Boga i braci.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrze-
ścijanie, którzy cierpią prześla-

dowania w licznych regionachświata, mogli być
dzięki swojemu świadectwu prorokami miłości
Chrystusa.

§ 4.
PRZYNALE ŻNOŚĆ

1. Do Żywego Różańca może należeć każdy
ochrzczony, który tego prawa nie został pozbawiony
przez prawo kościelne.

2. Do Żywego Różańca przystępuje osoba przez
wyrażenie swej decyzji wobec zelatora/zelatorki lub
proboszcza czy moderatora parafialnego.

3. Ten, kto został przyjęty doŻywego Różańca, nie
może być z niego usunięty, chybaże inaczej o tym
mówi prawo kanoniczne.

4. Przynależność do Żywego Różańca nie wyklu-
cza przynależności do innych stowarzyszeń i ruchów
o charakterze modlitewnym, formacyjnym czy apo-
stolskim.

§ 5.

ZADANIA I OBOWI ĄZKI

1. Zadania i obowiązki członkówŻywego Różańca:

1) codzienne rozważanie jednej wyznaczonej ta-
jemnicy różańca świętego; opuszczenie tej modlitwy
nie sprowadza grzechu ciężkiego;

2) udział w miesięcznym spotkaniu formacyjnym
połączonym ze zmianą tajemnic;

3) uczestnictwo wżyciu sakramentalnym Kościoła;

4) rozszerzanie czci Najświętszej Maryi Panny
przykładem życia i działalnością apostolską, zwła-
szcza przez krzewienie modlitwy różańcowej;

5) odważne stawanie w obronie wiary;

6) udział w pogrzebie członkaŻywego Różańca
należącego do tej samej róży (koła);

7) kapłani należący do Stowarzyszenia ofiarowują
raz w roku Ofiarę Mszy św. w intencji Żywego Ró-
żańca;

8) osoby zakonne ofiarowują w tej samej intencji
jedną Komunię św. w roku.
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Drodzy CzłonkowieŻywego i wciąż rozwijają-
cego się - mam taką nadzieję - Żywego Różańca!

Można by krzyknąć, jak w życiu świeckim:
udało się! I tam w dalekim, na skraju diecezji leżą-
cym Iłowie.

I tu - jak każdego roku - w Lisewie. Tam wielka
spiekota nie zniechęciła nikogo (dobrzeże było
można się schować w cieniu potężnych drzew).
Miejscowy ks. Kanonik dwoił się i troił wraz ze
swoimi parafianami, byśmy wyjechali z Iłowa
umocnieni i zadowoleni. A potem, jak nie cieszyć
się z Was pielgrzymów zdążających do Sanktuarium
w Lisewie. Miejscowi byli bardzo zbudowani Waszą
postawą, Waszą modlitwą, Waszymśpiewem. Miej-
scowi mówili, że takich pielgrzymów można zawsze
przyjmować, gościć ich, częstować napojami, kawą,
różnymi ciastami, by nie tylko łaski od Matki Bożej
zyskali, ale też życzliwość od ludzi lisewskich.

A teraz pozostało nam jeszcze na ten rok piel-
grzymowanie do Grudziądza - Mokrego w sobotę 7
września - to będzie nasza 37 pielgrzymka różańco-
wa. Kochani, do zobaczenia w Grudziądzu - bądźcie,
a o Seminarium też nie zapomnijcie.

Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski


