@ÇW_`l f\~!!!
Drodzy moi Członkowie Żywego Różańca !
Pewnie nam wszystkim smutno w związku z
abdykację papieża Benedykta, którego - jako naszego Ojca świętego - bardzo kochamy, co szczególnie
dało się zauważyć w czasie Jego pielgrzymki do
naszej Ojczyzny. Niech Dobry Bóg pomoże Mu
długo jeszcze być z nami na ziemi, może będzie
miał czas napisać nam jeszcze niejedną książkę
w ciszy klasztornego mieszkania.
My zaś, ludzie skutecznej modlitwy, ludzie
Różańca, prośmy, teraz mocno i intensywnie, by
Dobry Bóg dał nam Piotra naszych czasów - takich
trudnych czasów w których żyjemy, na miarę bł.
Jana Pawła II i Benedykta XVI. Dziś - tak chyba
można powiedzieć - cały Kościół zda się wołać do
Was członków Żywego Różańca: módlcie się,
módlcie się mocno - szczególnie różańcową Tajemnicą Zesłania Ducha Świętego, o szczęśliwy dla
Kościoła dar nowego Ojca Świętego - nowego Piotra naszych czasów.
W czasie tegorocznych pielgrzymek będziemy
już wspierać nowego Ojca Świętego.
Pamiętacie, gdzie będziemy w tym roku?
Życzeniem naszych Księży Biskupów jest,
byśmy w tym roku byli:
–zapamiętajcie proszę–
8 czerwca IŁOWO
– Parafia Matki Bożej Różańcowej
5 sierpnia LISEWO
– Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
7 września Grudziądz-MOKRE
– Sanktuarium Matki Bożej Mokrzańskiej
Więc do zobaczenia i usłyszenia pięknego
śpiewu chwalącego Matkę Pana na XXXV, XXXVI
czy XXXVII naszej pielgrzymce.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski

W konferencji prasowej 11 lutego dyrektor Watykańskiego Centrum Prasowego ks. Federico Lombardi powiedział: W wywiadzie rzece pt. „Światłość
świata” są dwa precyzyjne pytania odnoszące się do hipotezy dymisji. Seewald zadał najpierw Ojcu Świętemu
następujące pytanie odnoszące się do spraw trudnych,
które ciążyły na pontyfikacie: „Czy Wasza Świątobliwość myślał o rezygnacji?” - „Nie można uciekać,
gdy coś poważnie zagraża. Dlatego na pewno nie jest
to moment, aby ustępować. Właśnie w takich chwilach trzeba wytrwać i przetrzymać trudne sytuacje. Takie jest moje zdanie. Ustępować można w momencie
spokojnym, albo gdy już po prostu nie daje się rady.
Nie można jednak w niebezpieczeństwie uciec i powiedzieć, aby ktoś inny się tym zajął”. I dalej jest drugie pytanie: „Czy jest więc wyobrażalna sytuacja, w
której Wasza Świątobliwość widzi uzasadnienie rezygnacji papieża?”. Odpowiedź brzmiała: „Tak. Gdy
papież wyraźnie widzi, że fizycznie, psychicznie i duchowo nie może już dłużej poradzić sobie ze swoim
urzędem, wtedy ma on prawo, a w niektórych sytuacjach nawet obowiązek, zrezygnować”.
Boże, wiekuisty Pasterzu, Ty nieustannie opiekujesz się Twoim ludem i nim kierujesz, daj Kościołowi papieża, który będzie się Tobie podobał
przez święte życie i poprowadzi nas drogą zbawienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Kolekta z Mszy św. o wybór papieża
CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT `TemXV<agXaV]T bZÇ_aT- Aby wzrastało poszanowanie
przyrody, ze świadomością, że całe stworzenie jest dziełem Boga, powierzonym
ludzkiej odpowiedzialności.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby biskupi, prezbiterzy i diakoni byli niestrudzonymi głosicielami Ewangelii aż po krańce ziemi.
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.

„Gigant, który nastał po gigancie...”
„Walczył z dyktaturą relatywizmu...”

