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Osoby konsekrowane z naszej diecezji na misjach
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby ludzie na-
leżący do różnych tradycji religij-
nych i wszyscy ludzie dobrej woli
współpracowali w promowaniu
pokoju.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby w tym
roku, poświęconym życiu konse-

krowanemu, zakonnicy i zakonnice odnaleźli ra-
dość płynącą z naśladowania Chrystusa i gorliwie
oddawali się posługiwaniu ubogim.

Drodzy CzłonkowieŻywego Różańca!
Kiedyś pytałem siebie i Was, który portret Maryi

jest najprawdziwszy: ludowa rzeźba z przydrożnej
kapliczki, czy malowana pędzlem Rafaela, czy też
przedstawiana w bizantyjskiej ikonie, czy może w ob-
razie Madonny Podgórskiej – Niepokalanej Królowej
Rodzin? Wiemy,że każdy ma coś z Niej. A jednak w
przyszłym roku najbliższa nam będzie Madonna z
pięknej świątyni na toruńskim Podgórzu u Braci
Franciszkanów. Już dziś zapraszają nas Bracia Fran-
ciszkanie na koronacje w dniu 22 sierpnia 2015 r. Już
wkrótce ksiądz biskup nałoży na skronie Dzieciątka i
Jego Matki korony. Byliśmy w 40 różnych miejscach
diecezji, ale w Toruniu na Podgórzu jeszcze nie. Więc
będziemy tam, na jednej z naszych przyszłorocznych
pielgrzymek różańcowych, na drugiej - jak zawsze w
Lisewie, a o trzecim miejscu naszego przyszłoroczne-
go pielgrzymowania jeszcze Wam napiszę.

Na obrazach Jezus z Matką, a Matka z Jezusem,
bo też Chrystus spędził 91 procentżycia przy swojej
Matce, a 9 procent poświęcił innym ludziom. Długo
praktykował przy swej Matce, by dobrze odtwarzać
Jej serce. Dlatego tyle w Chrystusie dobroci matczy-
nej, tyle miłosierdzia. My Drodzy moi bardziej niż in-
ni terminujemy u Matki Bożej, więcej z Nią przeby-
wamy, częstsze mamy z Nią kontakty, więc i ludzie
spodziewają się od nas większej miłości, dobroci, mi-
łosierdzia, wyrozumiałości.

Za kilka dni Boże Narodzenie. Błogosławieni czy-
stego serca, błogosławieni oczekujący Jezusa, błogosła-
wieni cieszący się z Jego przyjścia. Cieszmy się wszys-
cy – tego sobieżyczmy naświęta - Pan nas kocha.

Kochani moi!
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie. Wzmac-

niajcie różańcowe szeregi, starajcie się być znaczącym
ruchem w swojej parafii. Pozdrawiam wszystkich bar-
dzo serdecznie iżyczę dobrego Nowego Roku.

Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Radość, jak przypomina nam Papież Franciszek w

adhortacjiEvangelii Gaudium, rodzi się ze świadomo-
ści bycia powołanym, a powołanie rodzi się ze świado-
mości bycia kochanym. Tak więc osoba konsekrowana
nie może czynić nic innego, jak tylko się radować,
gdyż jest ona kochana i została powołana. To jestźród-
łem głębokiej radości osoby konsekrowanej. Nie jest to
jakaś sztuczna radość, lecz radość – jak to powtarza
często Papież Franciszek – która rodzi się głęboko w
sercu. Kto czuje się kochany przez Boga, nie może żyć
smutny. Dlategożycie konsekrowane w smutku jest
smutnymżyciem konsekrowanym, które nie może być
ani miłe Bogu, ani podziwiane przez ludzi. To wielka
zachęta Papieża Franciszka w jego licznych wystąpie-
niach, by nigdy nie zabrakło radości tam, gdzie są oso-
by konsekrowane. Jest to zaproszenie, a zarazem już
rzeczywistość. Z tego, co wiem, osoby konsekrowane,
tj. zdecydowana większość osób konsekrowanych,
przeżywają swój wybór powołania w radości. Właśnie
dlatego,że czują się kochane i dlatego,że czują się po-
wołane do miłości. Oto miłość, którą się otrzymuje i
którą się daje. A to wszystko w radości.
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