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Ciągle mam w myśli te dziesiątki tysięcy
członków Żywego Różańca zgromadzonych na II
pielgrzymce ogólnopolskiej na Jasnej Górze. Świadomość, iż jest nas tak wielu podtrzymuje na duchu, daje świadectwo moralnej mocy Kościoła.
Czasy dzisiejsze wymagają świadków wiary, którymi Wy jesteście kochani Członkowie Żywego
Różańca w diecezji toruńskiej.
Do Częstochowy daleko, nie wszyscy mogli
pojechać, ale na diecezjalną pielgrzymkę, i to trochę jubileuszowa, bo czterdziestą, z pewnością da
się przyjechać. Było nas wielu w Chełmży i w Lisewie – dziękuje Wam.
Ale w Brodnicy 6 września wierzę, że będzie
nas najwięcej. Zresztą ta część diecezji od Brodnicy aż po Nowe Miasto Lubawskie i Działdowo wykazuje największą gorliwość, szczególnie gdy chodzi o uczestnictwo w pielgrzymkach. Dotyczy to
także kapłanów, których w tej części diecezji jest
na pielgrzymkach różańcowych najwięcej. Wielkie
podziękowanie dla Was Czcigodni Kapłani z tej
właśnie części diecezji.
Ojcowie Franciszkanie, którzy nas pragną
przyjąć 6 września w swoje progi, zasługują na to,
byśmy im sprawili wielką radość przez świadectwo
naszej modlitwy różańcowej odmawianej każdego
dnia w całej diecezji przez tysiące ludzi.
Niech więc wszystkie drogi 6 września prowadzą Lud Różańcowy do Brodnicy na godz. 10.00.
(o godz. 9.00 tradycyjnie spotkanie z moderatorem). Nie zapomnijmy też, iż Lud Różańcowy należy jako pierwszy do Towarzystwa Przyjaciół Seminarium.
W radosnym oczekiwaniu na 40 spotkanie różańcowe w Brodnicy 6 września.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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„Zwiastun Różańcowy”
kończy 18 lat swoim dwusetnym numerem. Pomysł
wydawania małego biuletynu dla członków Żywego Różańca w całej naszej
diecezji okazał się owocny. Dziś jest prenumerowany w 106 parafiach. Poprzez zapewnienie bieżącego kontaktu z Moderatorem
Diecezjalnym Żywego Różańca wspiera podejmowane ogólnodiecezjalne inicjatywy.
Przez te lata różne tematy były systematycznie
podejmowane na jego łamach. Często jest podkreślane
najważniejsze wydarzenie z życia Kościoła w ostatnim miesiącu. Staramy się inspirować do modlitwy w
intencjach Ojca Świętego.
Poprzez ukazywanie sylwetek wszystkich misjonarzy pochodzących z terenu naszej diecezji pragniemy
ożywić pierwotny chryzmat Żywego Różańca. Służebnica Boża Paulina Jaricot zakładając Żywy Różaniec w XIX wieku jako główny jego cel postawiła bowiem wspieranie dzieła misyjnego Kościoła.
Jeśli jeszcze nie prenumerujecie w waszej parafii
„Zwiastuna Różańcowego” to gorąco zachęcamy do
zaprenumerowania choćby 1 egzemplarza dla każdej
zelatorki i zelatora...
ks. Gerard Gromowski i ks. Wacław Dokurno
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby niepełno-

sprawni umysłowo otaczani byli
miłością i pomocą, których potrzebują, by godnie żyć.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrześcijanie, natchnieni Słowem Bożym,
angażowali się w służbę chorym i
cierpiącym.
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
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