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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.

CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT VmXej\XV-
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby przeważała
wśród ludów kultura dialogu, słu-
chania i wzajemnego poszanowa-
nia.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby tam, gdzie
wpływ sekularyzacji jest silniejszy,

wspólnoty chrześcijańskie potrafiły skutecznie
prowadzić nową ewangelizację.

Drodzy moi zŻywego Różańca!
Tę gazetkę otrzymacie pewnie, gdy już część z

nas będzie po pierwszej ogólnopolskiej pielgrzymce
Żywego Różańca na Jasną Górę, która miała miejsce
1 czerwca. Znów zobaczymy jak jesteśmy silni w ca-
łej Polsce, jak potrzebni, szczególnie dzisiaj, gdy zda
się, jak ostrzegałśw. Piotr, szatan krąży jak lew ryczą-
cy szukając kogo pożreć, zniszczyć dla nieba, dla Je-
zusowego Kościoła. Wszelkie pielgrzymki mają ten
cel, byśmy się w wzmocnili w tej walce o sprawy Je-
zusa i Jego Kościoła, o nasze i ludzi zbawienie.

Tmczasem w naszej diecezji staramy się odwie-
dzać różne miejsca. 8 czerwca będziemy u Matki Bo-
żej Różańcowej w Iłowie na skraju naszej diecezji.
Później w Lisewie 3 sierpnia będziemy z okazji 10
rocznicy koronacji obrazu Matki Bożej Różańcowej.
Właśnie 3, a nie 5 jak wcześniej pisałem. W sobotę, a
nie w poniedziałek. Na prośbę wielu kapłanów ta
zmiana. Myślę, że będziecie tak licznie, jak byliście w
dzień koronacji na lisewskim stadionie. W 2003 roku
byliśmy razem z 6 biskupami i 120 kapłanami.

Wreszcie 7 września trzecia nasza pielgrzymka
tegoroczna do Grudziądza – Mokrego.

Więc do zobaczenia. Bardzo chcę już Was zoba-
czyć, z Wami śpiewać, z Wami się modlić, z Wami
wspierać naszą diecezję i Ojczyznę w potrzebie.

Z Panem Bogiem.

Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski – moderator

§ 2.
ISTOTA I DUCHOWO ŚĆ

1. Żywy Różaniec jest wspólnotą osób, z których
każda zobowiązuje się do codziennego rozważania je-
dnej tajemnicy różańcowej. Liczba osób we wspólno-
cie podstawowej odpowiada liczbie tajemnic różańca
świętego.

2. Zgodnie z pragnieniem założycielki Żywego Ró-
żańca, sługi Bożej Pauliny Jaricot, która chciała „uczy-
nić różaniec modlitwą wszystkich” i „poprzez różaniec
odnowić wiarę”, Żywy Różaniec podkreśla wspólnoto-
-wy charakter rozważania tajemnic różańcowych.
Choć każdy z członkówŻywego Różańca modli się ta-
jemnicą, która jemu przypadła, w miejscu i czasie
przez siebie wybranym, to jednak istotną dla Żywego
Różańca jest więź modlitewna, rozumiana jakoświa-
domość wspólnej modlitwy w podjętych intencjach.

3. Dla podkreślenia wspólnoty modlitwy członkowie
Żywego Różańca, tam gdzie jest to możliwe, przynaj-
mniej raz w miesiącu zbierają się na wspólnąmodlitwę.

4. Zaleca się tworzenie ścisłych więzów między
członkami Żywego Różańca, tak aby uwypuklić
wspólnotowy charakter Kościoła.

5. W łączności z całym Kościołem Żywy Różaniec
podejmuje jako główną intencję swoich modlitw inten-
cje polecane przez papieża dla Apostolstwa Modlitwy,
czyli Papieską Intencję Ogólną i Papieską Intencję Mi-
syjną, oraz chętnie przyjmuje specjalne intencje pole-
cane przez biskupa miejsca.

6. Mając na uwadze to, co zostało powiedziane w
ust. 1-3 zgodnie z zamysłem założycielki sługi Bożej
Pauliny Jaricot program duchowyŻywego Różańca
obejmuje:

1) wypraszanie miłosierdzia Bożego
przez wstawiennictwo Maryi, Matki Bożej;

2) troska o wzrost wiary w duszach ludzkich;
3) krzewienie modlitwy różańcowej;
4) wspieranie misyjnej działalności Kościoła;
5) troska o wierność nauczaniu Kościoła

– za wzoremśw. Dominika.


