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Drodzy moi!

Jest wŻywym Różańcu pragnienie by się
spotykać, by być razem, by się zobaczyć,
wzmocnić i świętować u Tronu Matki w
Sanktuariach Maryjnych diecezji.Żywy Róża-
niec z całej diecezji, zgromadzony w jednym
miejscu, coraz bardziejżywy, zasłużony, ważny
dla diecezji i dla każdej parafii. Zbliża się święto
tej wspólnoty, święto szczególne, druga piel-
grzymka do słynnej - historycznie i realnie -
Chełmży.

Mimo przeróżnych trudności, mimo,że nie-
którzy z nas na niewiele mogą sobie pozwolić,
to na tę drogę do Chełmży 5 lipca pozwolimy
sobie. I jak diecezja długa i szeroka, wszystkie
drogi w dniu 5 lipca prowadzić będą Lud Różań-
cowy do Chełmży.

Kiedyś św. Jan Paweł II powiedział
„Chciałbym porwać Kościół do modlitwy, do
modlitwy maryjnej ”. Ci, którzy zmierzać będą
w sobotę 5 lipca do Chełmży, doprawdy dali
się porwać.

Niech to będzie i nasza dziękczynna piel-
grzymka za kanonizację Papieża, który tak wiele
uczynił, aby rozsławić Różaniec. „Chcecie być
ze mną, odmawiajcie różaniec”. Więc jesteśmy z
Nim, który jest w Domu Ojca. Mamy Jego
wsparcie i opiekę.

Do zobaczenia w Chełmży, w mieście bło-
gosławionego księdza Frelichowskiego.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby środki
przekazu były narzędziami w
służbie prawdzie i pokojowi.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Maryja,
Gwiazda Ewangelizacji, prowa-
dziła misję Kościoła, gdy głosi
on Chrystusa wszystkim narodom.
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Monogram Chrystusa od czasu I Soboru Nicej-
skiego w 325 roku ozdabiano literamialfa (A) i ome-
ga (Ω lub ω) w celu wyrażenia sprzeciwu wobec aria-
nizmu - herezji widzącej w Chrystusie tylko
człowieka i zaprzeczającej,że jest Bogiem.

Dogmatyczne potwierdzenie wiary w bóstwo Je-
zusa Chrystusa przez sobór nicejski przyczyniło się
również do rozwoju teologicznego tytułu Maryi jako
Theotokos – Bogarodzicy, co zostało uroczyście po-
twierdzone na soborze w Efezie w 431 r.

Zestawienie pierwszej i ostatniej litery alfabetu
wskazuje na boską naturę Chrystusa, panującego nad
początkiem i końcem, przestrzenią i czasem. Taki mo-
nogram powtarzano niekiedy 3-krot-
nie, jak na mozaice z V wieku zdo-
biącej baptysterium w Albendze. W
Apokalipsie św. Jana Chrystus sam
siebie nazywa „Alfą i Omegą”
(Ap 1,8; 21,6 i 22,13).
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