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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby ludzie na-
uczyli się szanować świat stwo-
rzony i strzec go jako dar Boży.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby prześla-
dowani chrześcijanie odczuwali
pocieszającą obecność zmar-
twychwstałego Pana i solidarność
całego Kościoła.

Jesteśmy jako Żywy Różaniec wyczuleni na
ludzkie potrzeby, więc zbieramy je i przedstawia-
my Maryi. I tu jest nasza wielka zasługa, nasza
ważność bycia, nasza nieodzowność trwania.

Kochani moi! Kościół potrzebuje ciągłego za-
pału misyjnego, nowych misjonarzy. Z misyjnych
potrzeb rodziły się pierwsze Róże Różańcowe.
Kościół Toruński przez swoich synów i córki -
misjonarzy i misjonarki, zaangażowany jest także
na tej pierwszej linii Kościoła. Jednakże nasi mi-
sjonarze, począwszy od biskupa Edwarda pocho-
dzącego z naszej Brodnicy, potrzebują różańco-
wego wsparcia. Wiele lat temu włączyliśmy się w
Papieskie Dzieło Rozkrzewienia Wiary. Trzeba
więc, aby poszczególne Róże wzięły w opiekę
modlitewną naszych misjonarzy.

Okazją będzie przeżywany w tym roku czwar-
ty już Ogólnopolski Kongres Misyjny, a w jego
ramachDiecezjalny Kongres Misyjny 30 maja
2015 r. w Toruniu w Sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Czyż może on się odbyć
bezŻywego Różańca? Dlatego zróbmy wszystko,
by najpierw Zelatorki i Zelatorzy byli obecni na
tym majowym Kongresie. Pozostali członkowie
Żywego Różańca oczywiście też są bardzo pro-
szeni. Hasło Kongresu:„Radość Ewangelii
źródłem misyjnego zapału”. Zjeżdżamy się na
godzinę 9.30. W programie będzie piękne przed-
stawienie p.t. „Walc dla Pana Boga”, będzie też
spotkanie z sekretarzem Papieskiego Dzieła
Rozkrzewiania Wiary, praca w grupach i o godz.
13.00 uroczysta Mszaśw. pod przewodnictwem
ks. bpa Józefa Szamockiego, który sam przez 5
lat pracował na misjach w Zambii.

Zgłoszenia proszę kierować do ks. Grzegorza
Tworzewskiegona e-mail:mulenga@op.pl

W tym roku będziemy się częściej spotykać,
bo przecież pozostają nasze diecezjalne piel-
grzymki do Lisewa, do Torunia-Podgórza oraz do
Rywałdu. Nie możemy też zapomnieć o trzeciej
ogólnopolskiej pielgrzymceŻywego Różańca na
Jasną Górę. Odbędzie się ona 6 czerwca pod has-
łem „Różaniec ocaleniem rodziny”. Zeszłego roku
na drugiej ogólnopolskiej pielgrzymce było nap-
rawdę pięknie. Było nas wielu, a ja pierwszy raz
miałem szczęście przemawiać z Wałów Jasnogór-
skich.

Kochani! Tymczasem
zbliżają się największe
święta, które dają nam tyle
nowej duchowej energii.
Mówią nam bowiem o po-
tędze życia, o zwycięstwie
życia nad śmiercią. Niech
Chrystus Zmartwychwstały
darzy Was zdrowiem, po-
myślnością, byście zaanga-
żowaniem w sprawy Ko-
ścioła na ziemi i ziemskiej
ojczyzny, Polski, zasłużyli
na Ojczyznę wieczną.

Wasz moderator
ks. prałat dr Gerard Gromowski


