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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby Pan dał po-
kój najbardziej udręczonym przez
wojnę i przemoc regionomświata.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Świato-
wy Dzień Misyjny rozbudził w
każdym wierzącym pasję i gorli-
wość, by nieść Ewangelię całe-
mu światu.

Kochani moi
Tak szybko upływa czas. Przed nami miesiąc

Różańca Świętego, a za nami trzy tegoroczne tra-
dycyjne już pielgrzymki różańcowe: 38, 39 i 40:
Chełmża, tradycyjnie Lisewo i Brodnica.

Tyle słyszymy o słabnięciu ludzi Kościoła
w drodze do Ojca, o tym,że w kościołach jest
mniej ludzi na Mszachśw. Czy to prawda? Ja tego
nie zauważam w lisewskim kościele, ja tego nie za-
uważam na naszych pielgrzymkach; a było ich już
czterdzieści.

W Chełmży – jakżeż to wielki kościół, a był
wypełniony pielgrzymami różańcowymi. W Lise-
wie na Placu Kalwaryjskim, mimo straszenia upa-
łami, jak wielu nas było. W Brodnicy pełen ko-
ściół, a poza kościołem na ławkach, które sięgały
ulicy, było jeszcze więcej niż w wypełnionym ko-
ściele.

Cieszmy się, Pan jest z nami, a Matka Jego jest
też Matką Kościoła i Królową naszej Ojczyzny.
Nie upadajmy na duchu, ale ciągle miejmy na wie-
rzchu naszejświadomości słowa Pana mówiącego
o naszym Kościele: „A bramy piekielne nie prze-
mogą Go”. Pan w trwaniu Kościoła posługuje się
nami. Więc wspierajmy Jezusowy i nasz Kościół
modlitwą serdeczną w nadchodzącym miesiącu,
szczególnie modlitwą różańcową.

A potem szybko przyjdzie uroczystośćWszyst-
kich Świętych i Dzień Zaduszny. Myślę, że w te
właśnie święta listopadowe człowiek jest najpięk-
niejszy. Jego dobroć w stosunku dożywych współ-
braci ma zawsze jakiś rys interesowności. W sto-
sunku do zmarłych ta dobroć jest czysta, prawdzi-
wie szlachetna nie spodziewająca się korzyści tu i
teraz. To będzie więc i nasze dowartościowanie.
Przecież chcemy być piękni, szczególnie w naszym
wnętrzu.

Dziękuję wszystkim za udział w tegorocznych
pielgrzymkach; kto nie wziął udziału pewnie dziś
żałuje. Jednakże przed nami będą w przyszłym ro-
ku następne pielgrzymki. Więc da się to jakoś odro-
bić poprzez udział w następnych pielgrzymkach.

Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie –
zostańcie z Bogiem.

Zawsze ten sam Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Boże, Źródło wszelkiego dobra, dziękuję Ci, że
w swojej miłości obdarzyłeś błogosławionego ks.
Jerzego Popiełuszkę godnością kapłaństwa. Posłałeś
Go, aby gorliwie głosił Twoje słowo, szafowałświę-
tymi sakramentami, mężnie działał w Twoje Imię i
zawsze był blisko każdego człowieka wzywając do
przebaczenia, jedności i pokoju. Ty obdarzyłeś Go
łaską męczeństwa, przez co upodobnił się do Chry-
stusa na drodze krzyżowej.

Uwielbiamy i dziękujemy Ci, Panie, za ten wiel-
ki dar dla Kościoła, szczególnie za to,że uczyniłeś
go pośrednikiem w rozdawnictwie łask. W swoim
nieskończonym miłosierdziu racz zaliczyć Go w po-
czet świętych, a mnie, za jego wstawiennictwem
udziel łaski.........., o którą z ufnością Ciebie proszę.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


