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Miesięcznik WspólnotŻywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diec.: ks. prał. Gerard Gromowski, 86-300 Lisewo, ul.
Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;Wydawca „Zwiastuna
Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.www.przeczno.pl

Kochani członkowieŻywego Różańca.
Będąc tak bardzo zasłużeni dla diecezji toruńskiej,

musimy patrzeć jeszcze dalej, poza diecezję. Kościół
musi się rozszerzać, musi trwać. Potrzebuje ciągłego
zapału misyjnego. A misjonarze pochodzący także z
naszej diecezji potrzebują ciągłego wsparcia modlit-
wy. Przed nami Boże Narodzenie, wiecżyczę mojemu
Kościołowi, by miał w Was misyjne wsparcie.

Ale życzę też mojemu Kościołowi w Ojczyźnie,
by wobec takich ataków złych ludzi przeciw Kościo-
łowi, przeciw Ojczyźnie, naszej tradycji, moralności,
Kościół miał w Was wielkich pomocników, pomocni-
ków Tej, która jest Królową Polski. Czuję, że w tych
groźnych dla Kościoła czasach, będzie powstawało w
każdej parafii, powołane dożycia jeszcze przez ks.
Prymasa kard. Stefana WyszyńskiegoStowarzyszenie
Pomocników Maryi Matki Kościoła. Myślę, że Wy
CzłonkowieŻywego Różańca, którzy już jesteście w
Towarzystwie Przyjaciół Seminarium Duchownego w
Toruniu, możecie być też inicjatorami, trzonem, po-
wstającego w każdej parafii Stowarzyszenia Pomoc-
ników Maryi Matki Kościoła. Musimy być ludźmi
czynu. Narzekania i płacz niczego nie zmieniają, nie
posuwają do przodu, tylko czyn, szczególnie dokony-
wany we wspólnotach – bo co wielu to nie jeden.

A Boże Dziecię niech rączką swąWas, ludzi czy-
nu, błogosławi obficie, bardzo obficie.

Wasz moderator ks. prał. dr Gerard Gromowski
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby był promowany auten-

tyczny rozwój gospodarczy, sza-
nujący godność wszystkich ludzi
i wszystkich ludów
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrze-
ścijanie różnych wyznań mogli
podążać do jedności, której prag-
nie Chrystus.

W programie duszpasterskim w nowym roku
liturgicznym rozważamy temat:„Wierz ę w Syna Bo-
żego”. Warto więc przyjrzeć się, jak pierwsi chrześci-
janie wyrażali tę prawdę w prostych symbolach.

Imię Jezus (w języku greckim: IHΣOYΣ)
już w II wieku było skracane do dwóch pier-
wszych liter: jota (I) i eta (H).

Od IV wieku do IH dodawano trzecią literę imie-
nia Jezus - grecką sigmę (Σ).

Później w wyniku latyni-
zacji IHΣ (grecką literę Σ za-
częto zastępować odpowie-
dnikiem łacińskim C lub S)
powstało IHC, a następnie IHS.

W późniejszych czasach nadawano tym literom
błędną interpretację, odczytując monogram ja-
ko In hoc signo vinces(W tym znaku zwycię-
żysz). Dodawano do nich często atrybuty męki
Chrystusa: krzyż i trzy gwoździe.
Tak skomponowany monogram
Chrystusa na błękitnym tle, dodatko-
wo otoczony promieniami słoneczny-
mi, za swój znak przyjęli jezuici.

Nie dziwi więc nas, że taki
symboliczny zapis imienia Jezus znalazł się w herbie
jezuity - OjcaŚwiętego Franciszka.

Swoje wyznanie wiary w to,że Jezusa Chrystus
jest Bożym Synem i naszym Zbawicielem pierwsi
chrześcijanie wyrażali w krótkim zdaniu: IHΣOYΣ
(Jezus) XPIΣTOΣ (Chrystus)ΘΕOY (Boży) YIOΣ
(Syn) ΣΩTEP (Zbawiciel). Pierwsze litery użytych
wyrazów tworzą słowo IXΘΥΣ,
które w języku greckim znaczy
„ryba”. Ten symbol wyrażony
w formie graficznej przetrwał
w symbolice chrześcijańskiej
do dziś.

na podstawie Encyklopedii Katolickiej


