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Bracia i Siostry z Żywego Różańca
Zmiana daty naszej pierwszej tegorocznej
pielgrzymki Żywego Różańca do Iłowa. Nie 22
czerwca, ale 8 czerwca. Będzie to po oktawie
Bożego Ciała i po uroczystości Serca Pana Jezusa.
A może i dobrze, bo zjedziemy się w święto
Niepokalanego Serca NMP, do parafii Matki Bożej Różańcowej w Iłowie. W tym dniu będzie
mógł być z nami - jak zawsze - nasz ks. Biskup.
Więc raz jeszcze wspomnijmy naszą piosenką:
Dzisiaj tu, jutro tam
Każda radość krótko trwa
Dobrze z sobą było nam
Więc śpiewajmy dzisiaj tu, jutro tam…

A przed nami Post czterdziestodniowy, który
jest Wielki w rozbudzeniu wszystkich sił duchowych człowieka. Rozbudźmy na nowo nasze duchowe siły w tym Roku Wiary.
Jezus teraz nas potrzebuje, Kościół nas potrzebuje. Potrzebuje naszej wytrwałej modlitwy,
właśnie różańcowej. Pomyślmy z wdzięcznością
wobec Boga, iż dał nam łaskę rozmiłowania się
w Różańcu, że go systematycznie i od lat bierzemy do ręki i odmawiamy.
Wykorzystajmy ten dar do jeszcze intensywniejszej modlitwy za ojczyznę naszą, za Kościół, za naszą diecezję.
Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.
Wasz ks. prałat dr Gerard Gromowski
– moderator Żywego Różańca

Znamy tę pieśń mówiącą o naszych następnych spotkaniach w bieżącym roku. Oto powtarzam radosne wiadomości o naszym tegorocznym pielgrzymowaniu.
Życzeniem naszych Księży Biskupów jest
byśmy w tym roku byli na pielgrzymkach:
–zapamiętajcie proszę–
8 czerwca IŁOWO
- Parafia Matki Bożej Różańcowej
5 sierpnia LISEWO
- Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
7 września GRUDZIĄDZ–MOKRE
- Sanktuarium Matki Bożej Mokrzańskiej
Mamy więc trzy możliwości, wybierzmy koniecznie jedną, albo i dwie. Niektórzy są wszędzie, tak jak ja. Bądźcie jak zawsze pełni serca,
radości i wdzięczności. Będę trwał jak zawsze w
radosnym oczekiwaniu.

CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT _hgl<agXaV]T bZÇ_aT- Aby rodziny mi-

grantów, zwłaszcza matki, były
wspierane i otaczane opieką w trudnościach.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby ludność obszarów objętych wojnami i konfliktami mogła
zacząć budować pokojową przyszłość.
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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