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Kochani moi z Żywego Różańca!
I znów się do Was odzywam. Skłania mnie
do tego szczególna okazja: koniec Roku Wiary
w wymiarze Kościoła powszechnego, zaś w
Kościele w Polsce początek roku, którego zawołaniem są słowa: „Wierzę w Syna Bożego”. A
my w sposób szczególny żyjemy życiem Kościoła, bo jesteśmy Kościołem. Tę prawdę o Synu
Bożym posłyszeliśmy najpierw w naszym domu
rodzinnym. Rodzina - jak uczy nas Kościół – to
łącznik pokoleń, podstawa Kościoła i miejsce
ewangelizacji, ale także wielkie znaczenie dla
rozwoju gospodarczego.
Jednocześnie musimy pamiętać, że nigdy w
dziejach ludzkich małżeństwo i rodzina nie były
tak atakowane i zagrożone jak dziś.
I tu znów nasza rola, nasz wkład w ratowanie
człowieka, ratowanie rodziny. Ratowanie naszym orężem – Różańcem Świętym. Jest adwent,
z wiarą oczekujemy przyjścia Pana modląc się
na Różańcu o sprawy rodziny, o świętość rodziny, by nie lansowano „nowych modeli rodziny”:
wolne związki, niepełne rodziny jedno-rodzicielskie, czy związki homoseksualne.
Drodzy moi, jak my nie będziemy się modlić
tak mocno o tę fundamentalną sprawę Rodziny –
to kto? Dlatego w tym Adwencie trwajcie mocno
na modlitwie.
A tymczasem ja już myślę, gdzie i kiedy się
spotkamy na 37, 38 czy 40 pielgrzymce naszego
Żywego Różańca. Z pewnością to będzie Lisewo
oraz Brodnica – Ojcowie Franciszkanie.
Pozdrawiam Was wszystkich serdecznie
Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Monogram Chrystusa to znak graficzny utworzony
z liter greckich lub łacińskich (zwłaszcza początkowych) imion „Jezus” i „Chrystus” powiązanych najczęściej ze znakiem krzyża. W starożytności praktyka
skracania imion Zbawiciela była tak powszechna, że
pisanie ich w całości należało do wyjątków. Wynikało
to ze względów praktycznych, jak i z konieczności zachowania tajemnicy w związku z trwającymi prześladowaniami. Ponadto, zgodnie z praktykowanym w
wielu religiach zwyczajem, najświętsze imiona ukrywano pod znakami symbolicznymi. Monogram Chrystusa uważano, podobnie jak krzyż, za święte, skuteczne znaki oraz środki zabezpieczające przed złymi
duchami i ich działaniem. Imieniu Jezus przypisywano w starożytności chrześcijańskiej o wiele większe
znaczenie niż w czasach późniejszych; oznaczało ono
istotę, było symbolem Osoby i Jej zadań (Mt 1,21).
Imię Jezus występuje w Ewangelii zawsze tam,
gdzie mówi się o ziemskim życiu Pana, imię
„Chrystus” (gr. Christos = Namaszczony) wskazuje
zaś na Jego naturę boską, władzę królewską i kapłańską. Dlatego posługiwano się znakami oddającymi
oba aspekty, a jednocześnie zawierającymi rysunek
krzyża. Takie symboliczne wyobrażanie krzyża pod
innymi figurami i znakami usprawiedliwiał fakt, że
był on narzędziem hańby i kary stosowanej w wielu
krajach ówczesnego świata.
na podstawie Encyklopedii Katolickiej
CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT ZehWm\XÅ<agXaV]T bZÇ_aT- Aby dzieci, które zostały po-

rzucone lub padły ofiarą przemocy w jakiejkolwiek formie, znalazły potrzebną im miłość i opiekę.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrześcijanie, oświeceni światłem
wcielonego Słowa, przygotowali
ludzkość na przyjście Zbawiciela.
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