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Kochani!
Jak pięknie razem z Maryją przemierzacie drogę swego życia, wyznaczoną tajemnicami radosnymi, światła, bolesnymi i chwalebnymi. Na każdym
etapie tej drogi, w chwili nadziei, cierpienia i radości wiecie, że Ona jest milcząca, dyskretna, ale
obecna. Pomaga zrozumieć. Pomaga zinterpretować, odkryć plan Boga, zachowywać w sercu nawet to, co jawi się jako niezrozumiałe; pozwolić w
sprawach zasadniczych dojrzewać w bólu, ciszy i
w ukryciu.
Kochani, myślę, że szczególnie w tym roku,
gdy widzimy i czujemy jak wielkiego wsparcia
modlitewnego potrzebuje Jezusowy i nasz Kościół,
niech trwa w nas potężna mobilizacja, której kulminacją będzie nasza obecność 30 maja w Toruniu,
w Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
przy ulicy św. Józefa. Nas, jako Żywego Różańca,
który w różnych okresach szczególnie wspierał poszczególnych misjonarzy, jakże miało by teraz zabraknąć na Diecezjalnym Kongresie Misyjnym,
właśnie 30 maja? Bądźmy proszę, szczególnie tam,
tego dnia widoczni i aktywni. Tylko najpóźniej w
pierwszych dniach maja zgłoście swoją chęć uczestnictwa do ks. Grzegorza Tworzewskiego, który
jest odpowiedzialny za Papieskie Dzieła Misyjne w
naszej diecezji i jest głównym organizatorem Kongresu.

Kochani, ten 2015 rok niech się zapisze szczególną naszą aktywnością. Jako Wasz moderator, jednocześnie członek Ogólnopolskiego Zarządu Żywego Różańca, mówiłem w Warszawie pozostałym
członkom Zarządu o naszym, szczególnie żywym i
aktywnym diecezjalnym Żywym Różańcu, mówiłem o Was, że można na Was liczyć, że wystarczy
wiadomość w „Zwiastunie Różańcowym”, czy osobisty list moderatora z zaproszeniem na pielgrzymkę – i już się przygotowujemy, wyruszamy i znów
jesteśmy razem. Więc 6 czerwca zorganizujmy po
jednym autobusie na dekanat, i ruszajmy na Jasną
Górę, na ogólnopolską pielgrzymkę Żywego Różańca. Ja oczywiście, też tam będę razem z Wami.
A potem pozostaną nam zwyczajowo pozostałe
trzy pielgrzymki diecezjalne, do Lisewa, Torunia-Podgórz na koronację i na koniec w tym roku, po
15 latach, do Sanktuarium w Rywałdzie. O tych
trzech naszych diecezjalnych pielgrzymkach w tym
roku, napiszę do każdej parafii, do Was, osobisty
list.
A tymczasem do zobaczenia w Toruniu, na Diecezjalnym Kongresie Misyjnym 30 maja.
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Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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<agXaV]T bZÇ_aT- Abyśmy, od-

rzucając kulturę obojętności,
mogli zajmować się cierpieniami
bliźniego, a szczególnie chorych
i ubogich.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby wstawiennictwo Maryi pomagało
chrześcijanom żyjącym w zsekularyzowanych
środowiskach z gotowością głosić Jezusa.
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