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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 _\c\XV-
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby Światowy
Dzień Młodzieży, który odbywa się w
Brazylii, zachęcił wszystkich młodych
chrześcijan do stawania się uczniami i
misjonarzami Ewangelii.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby na całym

kontynencie azjatyckim otwierały się drzwi przed po-
słańcami Ewangelii.
CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT f\Xec\XÅ-
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby rodzice i wychowawcy po-
magali nowym pokoleniom wzrastać mając prawe su-
mienie i zgodnie z nimżyjąc.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Kościoły partykularne
kontynentu afrykańskiego, wierne przesłaniu ewange-
licznemu, przyczyniały się do budowania pokoju i
sprawiedliwości.

§ 3.
STRUKTURA

1. StowarzyszenieŻywego Różańca podlega Konfe-
rencji Episkopatu Polski, która zatwierdza jego Statut i
wybiera Moderatora Krajowego spośród trzech kan-
dydatów, których przedstawia Konferencja Moderato-
rów Diecezjalnych.

2. Konferencję Moderatorów Diecezjalnych tworzą
wszyscy moderatorzy diecezjalni oraz członkowie Zarządu.

3. Konferencja Moderatorów Diecezjalnych w głoso-
waniu zwyczajnym wyłania Zarząd Stowarzyszenia, w
skład którego wchodzi: pięciu moderatorów diecezjal-
nych oraz przedstawiciel Papieskich Dzieł Misyjnych i
przedstawiciel redakcji czasopisma formacyjnego, jakim
dlaŻywego Różańca jest miesięcznik „Różaniec”.

4. Przewodniczącym Zarządu Stowarzyszenia i Kon-
ferencji Moderatorów Diecezjalnych jest Moderator
Krajowy.

5. Siedzibą StowarzyszeniaŻywego Różańca i Zarzą-
du jest Dom Wydawnictwa Sióstr Loretanek w Warsza-
wie, ul. L.Żeligowskiego 16/20.

6. Na terenie diecezjiŻywy Różaniec podlega bisku-
powi miejsca, który mianuje moderatora diecezjalnego
oraz określa sposób współpracy pomiędzy wspólnotami
Żywego Różańca.

7. W parafii grupyŻywego Różańca podlegają władzy
proboszcza, który sprawuje ją osobiście lub przez wyzna-
czonego kapłana, zwanego moderatorem parafialnym.

8. Wspólnoty Żywego Różańca powstałe przy
szkołach, wspólnotach zakonnych oraz innych ośrod-
kach pozostają w łączności z proboszczem parafii, na te-
renie której powstały.

9. Podstawową jednostką Żywego Różańca jest
wspólnota dwudziestu osób zwana „kołem” lub „różą”.
Na czele róży (koła) stoi zelator/zelatorka wyłaniany/
wyłaniana według miejscowej tradycji.

10.Wszyscy zelatorzy w parafii tworzą Parafialną Ra-
dę Żywego Różańca.

11. CzłonkowieŻywego Różańca posługują się „Ce-
remoniałemŻywego Różańca”, zatwierdzonym przez
właściwą władzę kościelną.
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ATfmX c\X_Zeml`bjTa\X
Członkowie Żywego Różańca są niesamowici.

Nie zmógł ich obfity deszcz na Jasnej Górze podczas
pierwszej pielgrzymki ogólnopolskiej, nie zmógł ich
po tygodniu, w następną sobotę skwar z nieba, pod-
czas diecezjalnej pielgrzymki do Iłowa. Liczyło się
tylko jedno: jesteśmy razem u Matki naszej, jesteśmy
Żywym Różańcem, jesteśmy skarbem Kościoła. Pięk-
nie było na Jasnej Górze, zjechało się około 15 tysięcy
członkówŻywego Różańca i 180 kapłanów.

Teraz przygotowujemy się, by 3 sierpnia wziąć
udział w XXXVI pielgrzymce do Lisewa, tym bar-
dziej, że będzie to X rocznica koronacji Matki Bożej
Lisewskiej. Pamiętajcie,że ciągle jesteśmy członkami
Towarzystwa Przyjaciół Seminarium - wspieramy kle-
ryków modlitwą, ale też ofiarami pieniężnymi,

Nie zapomnijmy też o naszej już XXXVII piel-
grzymce do Grudziądza-Mokrego w dniu 7 września.

Pozdrawiam Was Wszystkich bardzo serdecznie i
oczekuję spotkania.

Ks. prał. dr Gerard Gromowski - Wasz moderator


