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Miesięcznik WspólnotŻywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. Gerard Gromowski, 86-300Lisewo,
ul. Wybudowania Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;Wydawca
„Zwiastuna Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby odpowie-
dzialni za wymiar sprawiedliwości
kierowali się zawsze uczciwością i
prawym sumieniem.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby seminaria,

zwłaszcza Kościołów misyjnych, formowały pa-
sterzy według Serca Chrystusa, całkowicie odda-
nych głoszeniu Ewangelii.
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„Żywy Różaniec” jest wspólnotą osób, które w du-
chu odpowiedzialności za Kościół i świat i w wielkiej
prostocie otaczają modlitewną opieką tych, którzy
najbardziej jej potrzebują i są wskazani zwłaszcza w
Papieskich Intencjach Apostolstwa Modlitwy.

Modlitwa różańcowa, powszechnie znana i wielo-
krotnie polecana przez papieży, zyskała popularność
dzięki wspólnotowej formie modlitwy, zainicjowanej
przez sługę Bożą Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r.
Założone przez nią StowarzyszenieŻywego Różańca
zatwierdził papież Grzegorz XVI konstytucją „Bene-
dicentes Domino” w 1832 r. W Polsce praktykaŻy-
wego Różańca stała się znana już pod koniec XIX
wieku.

Niniejszy statut ma służyć osobom zjednoczonym
we wspólnym odmawianiu różańca, by odkrywając
głębię tej modlitwy i sięgając do korzeni tej właśnie
formy jej praktykowania, zyskiwali, za zachętą bł. Ja-
na Pawła II, „sposobność duchową i pedagogiczną do
osobistej kontemplacji, formacji Ludu Bożego i nowej
ewangelizacji” (RVM 3).

Stowarzyszenie to nosi nazwę „Różańca”, gdyż je-
go członkowie, podzieleni na grupy po dwadzieścia
osób, odmawiają go codziennie, każdy jedną dziesiąt-
kę, a także dlatego,że każda grupa składa się z tylu
osób, ile jest tajemnic w różańcu.

Stowarzyszenie nazywa się „Żywym”, gdyż liczba
osób, które się nań składają, niejako wprawia je w
działanie poprzez ciągłe recytowanie modlitw, które
czerpią swą skuteczność z rozważania tajemnic Jezusa
i Maryi, czy to w celu nawrócenia grzeszników, czy
doskonalenia sprawiedliwych. Zwie się je „Żywym”,
gdyż ci, którzy go tworzą, są zastępowani przez ko-
lejnych, gdy ci umierają, bądź gdy zeń odchodzą.

§ 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Żywy Różaniec jest prywatnym stowarzysze-
niem wiernych o charakterze modlitewnym i forma-
cyjnym, działającym na terenie całej Polski.

* * *
Kochani moi!

Nasz ks. biskup Andrzej Suski, któremuŻywy
Różaniec bardzo leży na sercu, przesłał każdemu
księdzu proboszczowi StatutŻywego Różańca za-
twierdzony podczas 358 Plenarnego Zebrania Konfe-
rencji Episkopatu Polski i zachęcił nas wszystkich do
uważnego przestudiowania i wprowadzania wżycie
poszczególnych przepisów Statutu.

Znakomity nasz Przyjaciel - ks. dr Wacław Do-
kurno, wydawca naszej gazetki, zasugerował, by Sta-
tut ten był znany przede wszystkim nam, członkom
Żywego Różańca. Dlatego właśnie już dziś możemy
przeczytać wstęp i pierwsze artykuły Statutu. W ko-
lejnych numerach przedstawimy całość Statutu.

A tymczasem już pewnie dotarł do wszystkich pa-
rafii afisz mówiący o pierwszej pielgrzymceŻywe-
go Różańca z całej Polski na Jasną Górę. Myślę, że
uda nam się tam być w/g zasady jeden autobus na de-
kanat. Pielgrzymka będzie miała miejsce1 czerwca.

Oczywiście nasze pielgrzymki w toruńskiej die-
cezji są żelazne, nieodwołalne, niemożliwe by ich za-
brakło. Więc raz jeszcze zapraszam:

Iłowo - 8 czerwca,
Lisewo - 5 sierpnia,
Grudziądz-Mokre - 7 września.
W Roku Wiary bądźcie, koniecznie bądźcie.

Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski
moderatorŻywego Różańca


