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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby wszyscy
ludzie prowadzący badania nauko-
we stawiali sobie za cel służenie
integralnemu dobru człowieka.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby coraz
bardziej uznawany był specyficzny
wkład kobiety wżycie Kościoła.

Kochani !
Ja wiem,że Wy pięknie odejdziecie z tego

świata, choćby za wielokrotne wasze codzienne
prośby do Matki Bożej: „módl się za nami teraz i
w godzinę śmierci naszej. Amen.”

Wobec Boga i Bożej Matki staramy się oka-
zywać posłuszeństwo i cześć – to jest wspaniałe,
piękne i zasługujące na chwałę nieba. Trzeba
nam jednakświecić przykładem miłości i dobra
wobec naszych bliźnich. Nie jest to łatwe, szcze-
gólnie w dzisiejszych czasach. Starajmy się je-
dnak, by ludzie dostrzegli,że jesteśmy nie tylko
blisko Boga, ale też blisko nich. Wtedy, gdy Bóg
nas odwoła, to będzie po nas wielkiżal, pustka,
strata, pewnie i płacz. Bo to będzie cudowne,
gdy ludzie po śmierci mojej czy Twojej będą
szeptać do siebie nawzajem: „to był dobry czło-
wiek”. To tysiąc razy lepsze, niż salwy armatnie,
czy bębny bijące zmarłemu. By tak się stało z
nami, gdy odmawiamy różaniec, polecajmy się
szczególnie również opieceśw. Józefa, patrona
dobrejśmierci.

Moi Kochani zŻywego Różańca!
Całe naszeżycie jest pielgrzymką do nieba.

Uczymy się tego na naszych różańcowych piel-
grzymkach. W tym roku musi być nas na jeszcze
więcej niż zeszłego roku. Pamiętajcie: Lisewo 8
sierpnia, Toruń–Podgórz 22 sierpnia i Rywałd 19
września.

Trwajcie z Panem i do zobaczenia.

Wasz ks. moderator
ks. prałat dr Gerard Gromowski
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Ty, która oddałaś się

całkowicie na służbę miło-
ści, naucz nas wiernie i
zdecydowanie kroczyć
drogą modlitwy wewnę-
trznej, wpatrując się w Bo-
ga w Trójcy Jedynego,
zawsze obecnego w głębi
naszego jestestwa.

Umocnij w nas funda-
ment prawdziwej pokory,
ducha wyrzeczenia i bezinteresownej miłości
braterskiej w szkole Maryi, naszej Matki. Rozpal
w nas żarliwą miłość apostolską do Kościoła.
Uproś, aby Jezus był naszą radością, naszą na-
dzieją, naszą mocą, zdrojem wodyżywej i naj-
lepszym Przyjacielem.

Prosimy Cię, naucz nas modlić się sercem
wraz z Tobą: „Twoją jestem, Panie, dla Ciebie się
narodziłam. Co chcesz czynić ze mną?”

Amen.

Obraz św. Józefanamalowany w połowie XVII wieku
w Rzymie przez brata Łukasza, karmelitę niderlan-
dzkiego. Sprowadzony do pierwszego klasztoru kar-
melitów bosych w Krakowie.Św. Józef w tym wize-
runku obrany Patronem Miasta Krakowa w 1715 r.


