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Miesięcznik WspólnotŻywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diec.: ks. prał. Gerard Gromowski, 86-300 Lisewo, ul.
Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;Wydawca „Zwiastuna
Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.www.przeczno.pl
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby kapłani,
którzy przeżywają trudności, dozna-
li pociechy w cierpieniach, wsparcia
w wątpliwościach i utwierdzenia w
wierności.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Kościoły
w Ameryce Łacińskiej wysyłały mi-
sjonarzy do innych Kościołów jako
owoc misji kontynentalnej.
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§ 6.
PRZYWILEJE

CZŁONKÓW ŻYWEGO RÓŻAŃCA
1. Każdy z członkówŻywego Różańca, na podstawie
przywileju udzielonego przez Stolicę Apostolską (De-
kret Penitencjarii Apostolskiej z dnia 25.10.1967),
może zyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunka-
mi w dniu:

1) przyjęcia do StowarzyszeniaŻywego Różańca;
2) uroczystość Narodzenia Pańskiego;
3) uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego;
4) uroczystość Zwiastowania Pańskiego;
5) uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi

Panny;
6) wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różań-

cowej;
7) uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświęt-

szej Maryi Panny;
8) święto Ofiarowania Pańskiego.

2. Uczestniczy w dobrach duchowych Zakonu Kazno-
dziejskiego.

3. Uczestniczy w obietnicach Najświętszej Maryi
Panny dotyczących tych, którzy odmawiają różaniec.

4. Wszyscy członkowieŻywego Różańca są otoczeni
modlitwą pozostałych członkówŻywego Różańca,
tak zażycia, jak i pośmierci.

Statut został zatwierdzony podczas 358. Zebrania Ple-
narnego Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło
się we Wrocławiu, w dniach 21-23 czerwca 2012 roku.

+ Józef Michalik
Metropolita Przemyski
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

+ Wojciech Polak
Sekretarz Generalny
Konferencji Episkopatu Polski
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Moi Kochani!
Wszyscyżyjemy na tymświecie, który nam - pa-

trząc powierzchownie - coraz mniej się podoba. Bo
istotnie, szatan jakby rozwinął skrzydła; prawo Boże
łamane, odstępstwa, ataki na Kościół, czyli na nas, bo
my jesteśmy Kościołem. Więc musimy tym bardziej
pomagać Jezusowi w powrotach tych, którzy odeszli,
zdradzili. Matce Bożej sprawiać radość, pomagając
Jej zbawiać dusze. I to czynimy przecież poprzez Ró-
żaniecświęty, który od lat odmawiamy we wspólno-
cie.

Byłem ostatnio zaproszony do Łasina na 60. ro-
cznicę powstania w tej parafiiŻywego Różańca. By-
łem bardzo zbudowany: 13 pełnych Róż obecnych na
nabożeństwie różańcowym. Byli świetnie zorganizo-
wani, każdy wiedział co do niego należy... Po Mszy
świętej była pięknie przygotowana agapa.

Zachęcam Was w innych parafiach do zorganizo-
wania podobnego spotkania, a gdy mnie zaprosicie,
chętnie przyjadę.

Tymczasem pozdrawiam Was bardzo serdecznie
– zostańcie z Bogiem. A ja już myślę, kiedy i gdzie
się znów spotkamy na kolejnych pielgrzymkachŻy-
wego Różańca.

Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski


