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Kochani moi!
Żywy Różaniec, który jest w Ojczyźnie naszej,
niewątpliwie miał w pamięci ubiegłoroczną pierwszą swoją ogólnopolską pielgrzymkę, na której
usłyszeliście, że jesteście skarbem Kościoła. Zaprosiliśmy Was zatem ponownie na II ogólnopolską
pielgrzymkę.
Drodzy Zelatorzy i Członkowie Żywego Różańca z naszej toruńskiej diecezji!
Byliśmy więc 7 czerwca u Tronu Matki Bożej
Jasnogórskiej - naszej Matki, by pod Jej spojrzeniem zjednoczyć się we wspólnej modlitwie. Patronami tegorocznej pielgrzymki byli wielcy papieże
naszych czasów: św. Jan XXIII i św. Jan Paweł II,
którzy wierzyli w moc i skuteczność wspólnotowej
modlitwy różańcowej.
Muszę Wam napisać, iż na tej drugiej ogólnopolskiej pielgrzymce było nas okło 25 tysięcy
członków Żywego Różańca. Ponad 300 kapłanów,
opiekunów Żywego Różańca, było w koncelebrze.
Przy biskupie Józefie Zawitkowskim na wałach
Jasnogórskich stali moderator krajowy i Wasz moderator toruński. Z diecezji polskich wymieniona
była aż 2 razy właśnie nasza diecezja toruńska, także biskup toruński Andrzej Suski był cytowany wobec tego wielkiego zgromadzenia.
Muszę powiedzieć, że po raz pierwszy zdarzyło
mi się przemawiać z Wałów Jasnogórskich i to do
tak wielkiej liczby ludzi, którym powiedziałem, że
w naszej diecezji w tym roku będzie już 40 kolejna
pielgrzymka diecezjalna Żywego Różańca.
Wielu, wielu z nas na tej pielgrzymce na Jasną
Górę nie mogło wziąć udziału – rozumiem to. Jednak na naszych diecezjalnych pielgrzymkach wierzę, że weźmiemy udział. Już nie mogą się za Wami doczekać, by znów być razem. Bądźmy więc razem.
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5 lipca – Chełmża
2 sierpnia – Lisewo
6 września – Brodnica – Ojcowie Franciszkanie

CebZeT`
9.00 – Spotkanie z Waszym moderatorem,
10.00 – Procesja do świątyni
10.15 – Uroczysta koncelebra (z procesją ofiarną
dla naszych kleryków)
11.45 – Przerwa na posiłek
12.30 – Droga Krzyżowa
Pozdrawiam Was wszystkich bardzo serdecznie
i do zobaczenia.
Z Panem Bogiem
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby uprawia-

nie sportu było zawsze okazją do
umacniania braterstwa i rozwoju
ludzkiego.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Duch
Święty wspierał dzieło świeckich, którzy głoszą Ewangelię w
krajach najuboższych.
aT f\Xec\XÅ
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby uchodźcy, zmuszeni do

opuszczenia swoich domów z powodu przemocy, znaleźli wielkoduszną gościnę, i by ich prawa były chronione.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrześcijanie w Oceanii
głosili z radością wiarę wszystkim ludom kontynentu.
Miesięcznik Wspólnot Żywego 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

We JTaWT CÇÄgTjf^T

foto. PAP

