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Czcigodny Ojcze Dyrektorze Radia Maryja!
W imieniu Jego Świątobliwości Benedykta XVI
bardzo dziękuję za dwa tomy Księgi zatytułowanej:
„Dar modlitwy za Ojca Świętego Benedykta XVI od
Rodziny Radia Maryja 2011-2012„, przekazane Mu z
okazji pielgrzymki do Rzymu w dniu 7 listopada br..
Ojciec Święty jest bardzo wdzięczny wszystkim, którzy wpisali do Księgi osobiste dary serca, jakie zostały
bądź zostaną złożone w intencjach Jego apostolskiej
posługi: [..] Są one wyrazem nie tylko jedności z Następcą św. Piotra, ale także znakiem nadziei, umocnienia i solidarności z Nim.
W Liście Apostolskim „Porta Fidei” ogłaszającym
Rok Wiary Ojciec Święty przypomniał, że wiara jest
towarzyszką życia pozwalającą nam dostrzegać wciąż
na nowo cuda, które czyni dla nas Bóg... zobowiązuje
każdego z nas do stawania się żywym znakiem obecności Zmartwychwstałego w świecie. Współczesny
świat szczególnie potrzebuje dziś wiarygodnego świadectwa osób mających umysł i serce oświecone przez
Słowo Boże. [...] Jego Świątobliwość z uznaniem i radością postrzega świadectwo wiary osób tworzących
Rodzinę Radia Maryja. Pragnie podkreślić, że wielotysięczna grupa rozmodlonych pielgrzymów tej Wspólnoty przybyłych do Grobów Apostolskich, by tu, w
sercu Kościoła Powszechnego, w Roku Wiary, szukać
Bożego Słowa, przeżyć radość Wspólnoty Eucharystycznej, spotkać Piotra Naszych Czasów, są wymownym, wiarygodnym znakiem ich więzi z Chrystusem.
Zachęca do ciągłego umacniania tej więzi, pogłębiania
ducha wiary i zawierzenia wszystkich spraw Bogu
wzorem Niepokalanej Matki Bożego Syna.
Niech Maryja, Gwiazda Nowej Ewangelizacji, będzie Przewodniczką i Opiekunką całej Rodziny Radia
Maryja. W duchu tego życzenia wszystkim, którzy nawiedzili w Rzymie Groby świętych Apostołów i Błogosławionego Jana Pawła II, jak i tym, którzy towarzyszyli temu pielgrzymowaniu duchowo, z serca
udziela Apostolskiego Błogosławieństwa.[...]

Przyjmijcie ode mnie najlepsze życzenia świąteczne.
Podnieś rękę Boże Dziecię,
błogosław mój kochany Żywy
Różaniec całej diecezji toruńskiej. Niech Pan znów do nas
przyjdzie, niech znajdzie w
każdym z nas swoje Betlejem,
poprzez przyjęcie Go w Komunii św., niech wzmocni Ciebie i mnie swoim przyjściem w
łasce Bożego Narodzenia.
Życzę Wam, ale i sobie,
byśmy wszyscy pamiętali o
tych trzech naszych pielgrzymkach w nadchodzącym 2013
roku:
22. czerwca – Iłowo
5. sierpnia – Lisewo
7. września
– Grudziądz Mokre
Wasz moderator
ks. prałat dr Gerard Gromowski
CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT fglVmXÅ<agXaV]T bZÇ_aT- Aby w tym Roku Wiary

chrześcijanie mogli głębiej poznać
tajemnicę Chrystusa i z radością dawać świadectwo o darze wiary w
Niego.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby wspólnoty
chrześcijańskie na Bliskim Wschodzie, często
dyskryminowane, były obdarzane przez Ducha
Świętego mocą wierności i wytrwałości.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. Gerard Gromowski, 86-300 Lisewo,
ul. Wybudowania Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04; Wydawca
„Zwiastuna Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.
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