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Za nami już 40 pielgrzymek. Dziękuję Wam z
całego serca za tegoroczne pielgrzymki do Chełmży, do Lisewa czy Brodnicy. Wydaje się, że my
po prostu lubimy być razem, razem się modlić, razem śpiewać, razem przechodzić pielgrzymi trud,
dobrzy dla siebie, w jednej mieszkając diecezji, w
jednym będąc Kościele, jednego Pana Boga miłując, i Jego i naszą Matkę.
Jeśli tak jest z nami, którzy jesteśmy jeszcze razem na ziemi, pomyślmy o tych, którzy już nas
opuścili, którzy zwlekli się ze swoich utrudzonych,
schorowanych ciał. Ich zwłoki pochowaliśmy do
ziemi, gdzie czekają na ciał zmartwychwstanie. Teraz liczą na Boże miłosierdzie i na nasze dobre,
wdzięczne serce. Okażmy je szczególnie w te listopadowe dni. Dobroć okazana naszym zmarłym jest
najpiękniejsza, bezinteresowna, nie oczekująca tu i
teraz wdzięczności. Taką dobroć okazujmy prosząc
o Msze św. w ich intencjach, o tzw. wymianki czy
wypominki, modląc się za nich, szczególnie w wieczornych pacierzach, na paciorkach różańca. Myślę, że w te właśnie zbliżające się listopadowe święta, człowiek okazuje swoje najlepsze cechy. Jego
dobroć w stosunku do swych współbraci żywych,
ma zawsze jakiś rys interesowności, zaś w stosunku do zmarłych ta dobroć jest czysta, prawdziwie
szlachetna, nie spodziewająca się korzyści czy
wdzięczności tu i teraz. To będzie więc i nasze dowartościowanie. Przecież chcemy być piękni,
szczególnie w naszym wnętrzu.
W te dni naszej intensywnej za nich modlitwy
wiele dusz osiągnie niebo i z nieba będą się wstawiali za nami do Boga. Taka jest nasza wiara w
Świętych Obcowanie.
Pozdrawiam Was serdecznie.
Wasz ks. moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Dom rodzinny bł. Karoliny

Najłaskawszy Boże, który sprawiłeś, że młoda
dziewczyna poświęciła swoją czystość wyłącznie Tobie
przez ofiarę ze swojego życia, ginąc z rąk nieprzyjaciela, spraw, prosimy, abyśmy za Jej wstawiennictwem
umieli podejmować codziennie walkę z pokusami.
Wzbudź w nas mocne postanowienie życia czystego i szlachetnego. Spraw łaskawie, byśmy umieli
rozpoznać swoje powołanie i naśladować cnoty błogosławionej Karoliny, abyśmy pełniąc Twoją wolę,
oczyszczali swoje intencje i przez zachowanie czystości ciała i duszy służyli Tobie z radością.
Niech Twoja łaska broni nas od wszelkich napaści
nieprzyjaciół Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby osoby,

które cierpią z powodu samotności, zaznały bliskości Boga i
wsparcia ze strony braci.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby młodzi
seminarzyści, zakonnicy i zakonnice mieli mądrych i dobrze
przygotowanych formatorów.
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