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Miesięcznik WspólnotŻywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. Gerard Gromowski,
86-300 Lisewo,ul. Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.www.przeczno.pl
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby osoby
bezrobotne znalazły wsparcie i
zatrudnienie, którego potrzebują,
by godnieżyć.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Europa
odnalazła swoje chrześcijańskie
korzenie poprzez świadectwo
wiary wierzących.

Drodzy CzłonkowieŻywego Różańca!
Nasze trzy pielgrzymki w tym roku (5 lipca –

Chełmża, 2 sierpnia – Lisewo, 6 września – Bro-
dnica) i w następnych latach są nieodwołalne.
Mamy to już w sobie, we krwi, w sercu i w zwy-
czaju. W tym roku jest jeszcze druga ogólnopol-
ska pielgrzymkaŻywego Różańca. Dobrze, gdy-
by tam nas, na Jasnej Górze nie zabrakło, by byli
też przedstawicieleŻywego Różańca także i z na-
szej toruńskiej diecezji. Więc zorganizujcie choć
jeden autobus z jednego dekanatu albo i z dwóch.
Pielgrzymka ta rozpocznie się 7 czerwca o godz.
9.30. Jednakże główna uroczystość rozpocznie się
o godz. 12.00.

Przesłałem do każdej parafii dokładny porzą-
dek II pielgrzymkiŻywego Różańca na Jasną Gó-
rę. Kochani, kto tylko może, udajmy się do tego
„zakątka na tej ziemi, gdzie powracać każdy chce”.

Pozdrawiam serdecznie Wszystkich i do zoba-
czenia na poszczególnych tegorocznych piel-
grzymkach.

ks. prał. dr Gerard Gromowski
Wasz moderator

Żywy Różaniec na Jasnej Górze w 2013 r. - foto. K.Dzido
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W symbolice ujmowano niekiedy Chrystusa jako

woźnicę prowadzącego ludzkość, jak zaprzęg, do nie-
śmiertelności, dopełniającego zbawcze zwycięstwo.

Idea zwycięstwa, przenikająca życie
prześladowanych chrześcijan, znalazła
swój wyraz w formule IHCOYC
XPICTOC NIKA! Samo określenie
NIKA (Zwycięż) było stosowane pod-

czas popularnych w starożytności wyścigów rydwa-
nów, jako zawołanie ludu do woźniców. W bizantyj-
skiej liturgii wyciska się ją w połączeniu ze znakiem
krzyża, na chlebach eucharystycznych, przypominając
o zwycięstwie Chrystusa na drzewie krzyża.

Od starożytności w formie monogramu zapisywa-
no także słowa:ΦΩΣ i ZΩH (światło i życie), co wy-
rażało prawdę o Chrystusie jakoźródle światła i życia
chrześcijanina; w symbolice starożytnej Słońce było
„ światłem życia”, a „widzieć światło” albo Słońce
oznaczało „żyć”. Szczególną popularność formuła
„ światło i życie” uzyskała wśród chrześcijan syryj-
skich. Zapisywano ją często w formie krzyża, do cze-

go skłaniała wspólna dla obu słów litera
Ω. Wyobrażano ją nad drzwiami do-
mostw, na kamieniach nagrobnych, a
zwł. lampkach z terakoty, gdyż symboli-
zowała Chrystusa - Dawcę wiary i życia.

na podstawie Encyklopedii Katolickiej


