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Aby prześladowani chrześcijanie
doświadczyli wsparcia całego
Kościoła przez modlitwę i w po-
staci pomocy materialnej.

Kochani zŻywego Różańca!
Tak ten czas szybko biegnie. Już Wielki Post.

Znów mamy okazję, by okazać wdzięczność i miłość
Panu Jezusowi, który umiłował nas aż do szaleństwa.
Przecież wiemy, nikt tak nie przyszedł na tenświat
jak On - z miłości do nas.

Lisy miały nory, ptaki gniazda, a On nie miał
gdzie głowy schronić - z miłości do nas.Życie poło-
żył, Krew przelał, pozwolił się przybić do krzyża - z
miłości do nas. Wiec czas Postu, to czas naszej
wdzięczności i miłości wobec Jezusa.

A Ojciec Niebieski widząc nasze działania spra-
wi, że nasze poszczenie stanie się środkiem do nasze-
go zbawienia. Staram się przełamać samego siebie
właśnie poszcząc, by osiągnąć bezcenne wartości bo
„ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg
przygotuje tym, którzy Go miłują”.

Kto jak kto, ale to Wy Siostry i Bracia jesteście
solą ziemi, światłem dla tegoświata w swoich para-
fiach. Wiec i w tym Wielkim Poście służcie przykła-
dem, iż potraficie zrezygnować z własnego „ja”, by
osiągać wieczne dary, bezcenne wartości.

A my - jako Żywy Różaniec - będziemy w tym
roku w Toruniu 26 sierpnia na wielkiej, bo jednora-
zowej naszej pielgrzymce,świętując 300 lecie koro-
nacji cudownego obrazu Matki Bożej Częstochow-
skiej, będziemy u Ojców Paulinów na Rubinkowie,
przy ul. 3 Maja 3, obok potężnego marketu OBI.

Kochani, pamiętajcie, będzie to 45 pielgrzymka
diecezjalna naszegoŻywego Różańca.

Napisałem Wam Kochani,że czas tak szybko
biegnie, sam tego doświadczam. Już 20 maja tego ro-
ku, w sobotę o godz. 13.00, będę obchodził jubileusz
50-lecia moichświęceń kapłańskich. Jak zmówicie
tego dnia za mnie choćby pół Zdrowaśki, będę Wam
bardzo wdzięczny.

A tymczasem bardzo Was pozdrawiam, cenię, lu-
bię i w ogóle...

Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Ks. bp Andrzej Wojciech Suski urodził się 24

grudnia 1941 r. w Płocku. Tam ukończył Liceum
Ogólnokształcące, a po zdaniu matury w 1959 r. wstą-
pił do Wyższego Seminarium Duchownego w Płocku.
Święcenia kapłańskie przyjął 13 czerwca 1965 r. i
rozpoczął studia w Rzymie. Studiował teologię na Pa-
pieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz Pismo
Święte w Papieskim Instytucie Biblijnym. W 1973 r.
uzyskał doktorat z teologii oraz w 1974 r. doktorat z
biblistyki. Po powrocie do Płocka został wykładowcą
i w 1986 r. rektorem Wyższego Seminarium Ducho-
wnego diecezji płockiej.

4 października 1986 r. ks. Andrzej Suski przy-
jął sakrę biskupią i został biskupem pomocniczym
diecezji płockiej. Jako zawołanie biskupie przyjął
słowa z hymnu o krzyżu Chrystusa: „Spes mea uni-
ca” (Nadzieja moja jedyna). W 1990 r. został dyrek-
torem krajowym Papieskich Dzieł Misyjnych. Pełnił
również funkcję wiceprzewodniczącego Komisji
Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem.

25 marca 1992 r. został ordynariuszem diecezji
toruńskiej. Oprócz posługi w naszej diecezji ks. bp
Andrzej pełnił szereg ważnych funkcji w Episkopacie
Polski. W 1996 r. został wybrany przewodniczącym
Komisji Duchowieństwa KEP. W latach 2007-2012
był członkiem Rady Stałej KEP. Był członkiem Ko-
misji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i KEP oraz
członkiem Zespołu Biskupów ds. Duszpasterskiej
Troski o Radio Maryja.


