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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby wzrastały
możliwości kształcenia się i pra-
cy dla wszystkich ludzi młodych.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby kate-
checi byli w swoim życiu kon-
sekwentnymi świadkami wiary,
którą głoszą.
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Z okazji koronacji obrazu Matki Bożej Pod-
górskiej - Niepokalanej Królowej Rodzin - w
dniu 22 sierpnia 2015 r., przy naszym francisz-
kańskim sanktuarium w Toruniu–Podgórzu po-
wstało duchowe dzieło modlitwy różańcowej:
„W RODZINACH MODLIMY SI Ę ZA
MAŁ ŻEŃSTWA I RODZINY ”. Dzisiaj chyba
nie trzeba nikogo przekonywać, jak bardzo mał-
żeństwa i rodziny potrzebują codziennej modlit-
wy i szczególnej opieki Matki Bożej. Czego naj-
bardziej dzisiaj brakuje w małżeństwach i rodzi-
nach? Nie pieniędzy i zdrowia, ale najbardziej
brakuje wiary i miłości! Właśnie dlatego w mod-
litwie do Matki Bożej Podgórskiej prosimy „Ma-
ryjo Opiekunko Rodzin umacniaj w rodzinach
wiarę i miłość”. Jak będzie w rodzinach wiara i
miłość, to rodziny będą silne Bogiem i mocne
wzajemną miłością. Jak zabraknie wiary i miło-
ści to niestety małżeństwa i rodziny nadal będą
się rozpadały, przeżywając przy tym wielkie lu-
dzkie dramaty! Szatan doskonale o tym wie, dla-
tego niszczy w sercach dzieci, młodzieży i do-
rosłych właśnie wiarę i miłość!

Sanktuarium Matki Bożej Podgórskiej Niepo-
kalanej Królowej Rodzin w Toruniu na Podgórzu
(od 2 lutego 2015 r.) jest dla nas wielkim darem
Maryi. To sanktuarium ma stać się także wielką
pomocą dla nas wszystkich, ale szczególnie dla
małżonków i dla naszych rodzin. Skorzystajmy z
tej pomocy, bo to sanktuarium mamy naprawdę
na wyciągnięcie ręki… Zapraszam wszystkich,
którym na sercu leży dobro małżeństw i rodzin,
do włączenia w to duchowe dzieło modlitwy ró-
żańcowej „w rodzinach za małżeństwa i rodziny”
przy naszym sanktuarium.

OjciecŚwięty Jan Paweł II nauczał: „rodzina
jest centrum i sercem cywilizacji miłości”. Ro-
dzina, szczególnie dzisiaj, musi być Bogiem sil-
na; musi być omodlona przez wszystkich dob-
rych i prawych i szlachetnych ludzi.

Od 4 do 25 października, obradować będzie
Synod w Rzymie. Biskupi z całegoświata oma-
wiać będą temat: „Rodzina i Małżeństwo”. Dla-
tego do inicjatywy powstałej w sanktuarium
Matki Bożej Podgórskiej, Niepokalanej Królowej
Rodzin, chcemy się włączyć jako Żywy Róża-
niec w Diecezji Toruńskiej. Postanawiamy jako
Żywy Różaniec w całej diecezji toruńskiej mieć
jedną intencje dla tysięcy róż, aż do grudnia 2015
roku. Ta intencja to: modlitwa o łaski Ducha
Świętego dla uczestników rzymskiego Synodu i
o Bogiem silne małżeństwa i rodziny.

Pozdrawiamy serdecznie
wszystkie Dzieci Maryi.
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