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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby migranci i
uchodźcy spotykali się z dobrym
przyjęciem i byli traktowani z sza-
cunkiem w krajach, do których
przybywają.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby osobiste
spotkanie z Jezusem wzbudzało w
wielu młodych ludziach pragnienie

ofiarowania Mu własnej egzystencji w kapłaństwie
lub w życiu konsekrowanym.

Najpierw dziękuję wszystkim uczestnikom pier-
wszego Diecezjalnego Kongresu Misyjnego. Jest to
wyraz naszego zaangażowania w sprawy całego Ko-
ścioła. Jest to znak naszej wierności pierwotnemu
charyzmatowi RuchuŻywego Różańca założonego
przed 190 laty przez służebnicę Bożą Paulinę Jaricot.

„Dzisiaj tu, jutro tam...” Znamy tę pieśń. Wyzna-
czamy sobie tą pieśnią miejsce kolejnych pielgrzy-
mekŻywego Różańca. Będzie to już 41-a, 42-a i 43-a
pielgrzymkaŻywego Różańca. Więc podobnie jak w
latach ubiegłych, tak i w tym rokuŻywy Różaniec
przygotowuje się do swych kolejnych pielgrzymek w
historii naszej diecezji. Przypomnijmy znów w tym
miejscu słowa ks. Biskupa dotycząceŻywego Różań-
ca w naszej diecezji: „Przyzwyczaiłem się do myśli,
że mam z Waszej strony najmocniejsze wsparcie
modlitewne. Nieustannie bowiem towarzyszycie
modlitwą różańcową życiu diecezji. W tej modlitwie
rodziły się wszystkie dzieła diecezjalne”.

Jaka to radość, że jest się potrzebnym,że na mnie
liczą, że coś mogę wnieść w życie całej diecezji to-
ruńskiej. Tę radość objawiamy szczególnie wtedy,
gdy jesteśmy razem, na pielgrzymkach; w tym roku
8 sierpnia w Lisewie, 22 sierpnia w Toruniu-Podgórz,
19 września w sanktuarium w Rywałdzie.

A my naprawdę jesteśmy mocni, umiemy się zor-
ganizować, skrzyknąć i być razem. Trzeba jednak po-
wiedzieć, że pielgrzymkiŻywego Różańca w diecezji
toruńskiej udają się dzięki zaangażowaniu znakomi-
tych Księży Dziekanów i Proboszczów, a także wiel-
ce zaangażowanych Zelatorek i Zelatorów w poszcze-
gólnych parafiach. Zapraszamy Czcigodnych Kapła-
nów na te dniświąteczne dla diecezjalnegoŻywego
Różańca. W tych czcigodnych miejscach po prostu
warto być. Więc jak diecezja długa i szeroka, niech i
w tym roku wszystkie drogi w tych wyznaczonych
dniach prowadzą Lud Różańcowy - do Lisewa, Toru-
nia-Podgórz i Rywałdu.

Wasz Moderator
ks. prałat dr Gerard Gromowski
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Jest jeszcze wielu ludzi modlitwy. Trwa

przywiązanie do Maryi i trwa nieustanna ufność do
Niej. A to znaczy bardzo wiele wbrew ośmieszaniu lu-
dowej pobożności przez pseudo-katolickieśrodowis-
ka. Przypomnę tu znany tekst wieszcza narodu: W hi-
storii naszej wiele już razy tak bywało,że szydził i
drwił z nas nieprzyjaciel, pytając, co nam z dawnych
cnót pozostało. A ja odpowiem: wszystkie zginęły, ale
pozostała cześć dla Najświętszej Panienki, na którym
to fundamencie reszta odbudowana byćmoże!

Pobożność maryjna, ludowa bywa wyśmiewana
przez ludzi pysznych, bo drażni ich autentyzm wiary
prostego, dziecięcego zaufania do Maryi, którą sam
Bóg obdarzył zaufaniem i wybrał na Matkę Zbawicie-
la. Warto pamiętać, że pobożność ludu do Najświęt-
szej Panny z Guadalupe uratowała wiarę w Meksyku
w czasach krwawego prześladowania masońskich rzą-
dów, pobożność maryjna dawała siłę rzeszom więź-
niów w obozach hitlerowskich i komunistycznych.
Maryja uratuje i naszą wiarę.

Do jasnych promieni naszej rzeczywistości należy
fakt, że powoli, ale systematycznie budzi się naród.
Przecież obrońcy Radia Maryja i telewizji TRWAM
zdołali udowodnić, że w demokracji nie da się zlekce-
ważyćmilionowych protestów, i chwała im za to.

Abp Józef Michalik, Kraków 10 maja 2015 r.


