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Drodzy moi!
Wiem, że pamiętacie:
8 czerwca IŁOWO
- parafia Matki Bożej Różańcowej
5 sierpnia LISEWO
- Sanktuarium Matki Bożej Śnieżnej
7 września Grudziądz –MOKRE –
- Sanktuarium Matki Bożej Mokrzańskiej
W Roku Wiary bądźmy możliwie wszyscy - my,
którzy tworzymy Żywy Różaniec, bądźmy na jednej, a może na dwóch pielgrzymkach.
Tymczasem święta Zmartwychwstania przed
nami. Więc przyjmijcie pozdrowienia i najlepsze
życzenia.
Życzę radosnych Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego. Niech
zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co
jeszcze uśpione, ożywi to, co jeszcze w nas martwe i niech światło Jego słowa prowadzi nas
przez życie w radości i pokoju.
Życzę Wam dni pełnych szczęścia dawkowanego w perfekcyjnych dawkach, które dadzą
Wam radosne poczucie, że Pan uśmiecha się do
was, obejmuje Was i przygarnia, ponieważ jesteście – każdy z Was – kimś specjalnym i nietuzinkowym. Życzę Wam dni pokoju, szczęśliwości i
radości.
Wasz moderator
ks. Gerard Gromowski
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W sobotę 1 czerwca odbędzie się pierwsza
ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca na
Jasną Górę. Może się uda choć jeden autobus z
każdego dekanatu zorganizować. Starajcie się o
to bardzo, a może się uda. Na toruńską diecezję
będą wszyscy szczególnie tam w Częstochowie
liczyć.
PROGRAM
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10.00 – Powitanie pielgrzymów
– Słowo Krajowego Moderatora
Żywego Różańca
11.00 – Różaniec – część radosna
12.00 – Msza Święta pod przewodnictwem
J. E. ks. abp. Wacława Depo
– Akt zawierzenia Matce Bożej
Żywego Różańca

Pocztówka sprzed 100 lat
Rysował M. Ficenes
uczeń gimnazjum
im. R. Traugutta
w Częstochowie

CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT ^j\XV\XÅ<agXaV]T bZÇ_aT- Aby publiczne

wyznawanie wiary i modlitwa były
dla wiernych źródłem życia.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Kościoły
partykularne na terytoriach misyjnych były znakiem i narzędziem nadziei i zmartwychwstania.
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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