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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

CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT `TemXV-
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby we
wszystkich kulturach były szano-
wane prawa i godność kobiet.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby liczni
młodzi ludzie odpowiedzieli na
wezwanie Pana do poświęcenia
życia głoszeniu Ewangelii.

PS.Bardzo Wam polecam nasz ogólnopolski mie-
sięcznik „RÓŻANIEC”. W marcowym numerze piszę
w nim o Was, członkach i członkiniachŻywego Ró-
żańca w diecezji toruńskiej. Warto zaprenumerować
„RÓŻANIEC”. Warto mieć szczególnie ten marcowy
numer... a może i wszystkie następne?

Drodzy moi zŻywego Różańca!
Piszę te słowa 11 lutego, gdy wspominamy Matkę

Bożą z Lourdes. Przypominamy sobie Jej słowa wy-
powiedziane dośw. Bernadety: „Proście Boga o na-
wrócenie grzeszników” i trzykrotne: „Pokuty, Pokuty,
Pokuty!”

Podobnie w orędziu fatimskim wzywała do poku-
ty. Na pytanie Łucji: „jak mamy się umartwiać?” usły-
szała: „z wszystkiego, co tylko możecie, zróbcie ofia-
rę jako zadośćuczynienie za grzechy, którymi On jest
obrażany i dla uproszenia nawrócenia grzeszników”.

Jeszcze trochę i rozpoczniemy Wielki Post, czas
posypania głowy popiołem, czas czynienia ofiar, speł-
niania postanowień. To jest też czas, w którym przy-
pominamy sobie jedną z największych prawd o czło-
wieku i jego losie na ziemi, którą wyraził Adam Mic-
kiewicz w „Dziadach”, gdy w usta ks. Piotra włożył
słowa: „Panie! czymże ja jestem przed Twoim obli-
czem? - Prochem i niczem”.

W tej pokorze serca wobec Boga, który pokornym
łaskę daje, przeżyjmy ten zbliżający się Wielki Post z
myślą o tych, którzy się pogubili, wiarę zatracili, idą
donikąd. Na ich jednakże szczęście, mają nas; nasze
modlitwy, nasze ofiary, nasz Post prawdziwie przeży-
wany. Pomoże niejednemu z nich się ocalić, drogę do
Boga na nowo odnaleźć. Prawdziwie, od tego my je-
steśmy, by ocalać innych.

A tymczasem mamy Rok Pański 2014 – rok na-
stępnych naszych pielgrzymek, w których ja i Ty z
oczywistych powodów będziemy uczestniczyli, jak
zawsze zresztą. Więc, gdzie w tym roku i kiedy bę-
dziemy pielgrzymować?

38 pielgrzymka 5 lipca do Chełmży
39 pielgrzymka 2 sierpnia do Lisewa
40 pielgrzymka 6 września do Ojców Franciszka-

nów w Brodnicy
Bardzo Was serdecznie pozdrawiam i już dziś

piszę: do zobaczenia!
Wasz moderator - ks. prał. dr Gerard Gromowski

@babZeT` 6[elfghfT  Vm!&
Kontynuując temat skrótów imienia Jezusa Chry-

stusa, które powstawały w pierwszych wiekach chrze-
ścijaństwa, pamiętajmy,że były one tworzone w opar-
ciu o język grecki, który był oficjalnym językiem w
całym Imperium Rzymskim. W tym języku powstał
również cały Nowy Testament.

Skrót utworzony z pierwszej i ostatniej litery
imienia Jezus Chrystus:IΣ (IHΣOΥΣ) XΣ (XPIΣTOΣ)
miał szerokie zastosowanie w sztuce bizantyjskiej,
szczególnie w malowidłach przedstawiających Chry-
stusa. Później zamiast
IΣ XΣ pojawił się skrót
IC XC , gdzie greckieΣ za-
stąpiono łacińskim C.

W wizerunkach przed-
stawiających Jezusa wraz z
Jego Matką pojawiał się
drugi skrót opisujący naj-
ważniejszą prawdę o Maryi,
że jest Ona Matką Boga:
MP (MATEP)ΘY (ΘEOY)
(Mater Theu).


