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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby więźnio-
wie, a szczególnie młodzi, mieli
możliwość ułożenia sobie na no-
wo godnegożycia.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby mał-
żonkowie, którzy się rozeszli,
znaleźli zrozumienie i wsparcie

we wspólnocie chrześcijańskiej.

Kochani moi zŻywego Różańca!
Chciałoby się zakrzyknąć, gdybym był

młodszy: hura, już wiem, już znalazłem miej-
sca gdzie się znów spotkamy na naszych die-
cezjalnych pielgrzymkach. A będzie to już 41-
-a, 42-a i 43-a nasza pielgrzymkaŻywego Ró-
żańca w nasz kochanej diecezji toruńskiej.

Zaprasza Was z całego serca najpierw
Wasz moderator -do Lisewa 8 sierpnia 2015
r. Potem znakomici Ojcowie Franciszkanie za-
praszają nas bardzo mocno na dzień 22 sier-
pnia do Torunia na Podgórze. Będziemy tam
też świadkami uroczystości koronacji Matki
Bożej, Królowej Rodzin. A potem po 15 latach
znów zaproszeni jesteśmy do Sanktuarium w
Rywałdzie. Byliśmy w Rywałdzie na Jubileu-
szu w roku 2000. Na tej jubileuszowej piel-
grzymce było według policji 6000 członków
Żywego Różańca. Myślę, że tym razem - a bę-
dzie to19 września - zgromadzi się nasw Ry-
wałdzie znów wielu.

Wiec już możemy zastanowić się i posta-
nowić, gdzie będziemy: czy w Lisewie, czy w
Toruniu-Podgórzu, czy w Rywałdzie. A może,
tak jak ja we wszystkich miejscach, bo przecież
wszyscy lubimy być razem jak najczęściej.

Więc rozważcie Moi Kochanie, mamy je-
szcze trochę czasu. Najważniejsze,że wiemy,
gdzie w tym roku będziemy, w jaki miejscu
świętym.

Do zobaczenia, z Bogiem

Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Panie Jezu Chryste, od-
daję Ci siebie wraz ze
wszystkimi swoimi cierpie-
niami fizycznymi i ducho-
wymi.

Oddaję Ci cały swój lęk
przed cierpieniem iśmier-
cią oraz poczucie nieużyte-
czności cierpienia.

Pragnę jednoczyć się z Tobą, Jezu, w Twoim
cierpieniu na Krzyżu za zbawienieświata, aby z
tego źródła naszego zbawienia czerpać moc
uzdrowienia, siły do niesienia cierpienia oraz ra-
dość z Twojego zwycięstwa nad szatanem, cier-
pieniem, grzechem iśmiercią.
Święty Ojcze Pio módl się za nami i pomagaj

nam w ofiarowywaniu cierpienia za nawrócenie
grzeszników oraz w intencjach całego Kościoła.
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Obchody diecezjalne Dnia Chorego w naszej

diecezji odbędą się 11 lutego w sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafiiśw.
Józefa w Toruniuo godz. 11.00.


