
Z różańcem w ręku,
przez wstawiennictwośw. Jana Pawła II,
módlmy się w intencji naszej Ojczyzny.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby został
wykorzeniony handel ludźmi, no-
woczesna forma niewolnictwa.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby wspól-
noty chrześcijańskie na konty-
nencie azjatyckim w duchu mi-
syjnym głosiły Ewangelię tym,

którzy jeszcze na nią czekają.

Ludu Różańcowy
Już tyle lat minęło, od czasu gdyśw. Jan Paweł II

był wśród nas, także na toruńskiej ziemi. Wspomnij-
my raz jeszcze jego słowa: „Różaniec to modlitwa,
którą bardzo ukochałem. Przedziwna modlitwa. Prze-
dziwna w swej prostocie i głębi”. Św. Jan Paweł II
tak nas umacniał w umiłowaniu modlitwy różańco-
wej, tak pomagał pobożnym członkom Róż utwier-
dzać ich w swoim powołaniu.

Czas szybko biegnie. Już 43 razy byliśmy razem
na diecezjalnych pielgrzymkachŻywego Różańca.
Rozpowiadajcie o tegorocznych pielgrzymkach na
których byliście, zachęcajcie i przygotowujcie się już
do następnych...

My - dzieci Maryi, mocni wiarą, z szczęśliwą
perspektywą nieba, a przedtem przez naszą różańcową
modlitwę zmieniający i osłaniający modlitwą ten
świat, pamiętajmy, że z okna Domu Ojca Niebieskie-
go patrzy na nas nasz Pasterzśw. Jan Paweł II. Patrzy,
jak kontynuujemy jego starania, jak wcielamy wżycie
to, czego nas uczył przez 27 lat. Patrzyświęty nasz
Ojciec z Bożego okna, jak spełniamy prośby Matki
Bożej z Fatimy, odmawiając z gorliwością różaniec.

Patrzymy na tenświat i postrzegamy,że potrze-
ba modlitwy jest dzisiaj szczególnie wielka. Szatan
rozwinął dziś jakby na nowo swe skrzydła. Wiec my
tym bardziej bądźmy mocni i wytrwali w modlitwie –
damy radę. Sprawa szatana na dłuższą metę jest
przegrana. Wiele też myślcie i módlcie się w
intencjach naszej Ojczyzny - Polski. W tym maryj-
nym miesiącu mamy też wybory do parlamentu, od
których zależy wiele spraw. Idźcie koniecznie i zagło-
sujcie dla dobra naszej Ojczyzny, naszej wiary, na-
szego Kościoła.

Raz jeszcze dziękuję Wam za udział w tegoro-
cznych pielgrzymkach w Toruniu, Lisewie i Rywał-
dzie i pozdrawiam wszystkich serdecznie.

Wasz moderator
ks. prałat dr Gerard Gromowski

@bV eÇÑTÅVT
W wieku XX zwłaszcza dwie oddolne inicjatywy

różańcowe zasługują na odnotowanie i pamięć. Naj-
pierw, podjęta przez ojca Patryka Peytona na początku
II wojny światowej Krucjata Różańca Rodzinnego,
którego główna idea sprowadzała się do tego,że po-
szczególne rodziny zobowiązywały się odmawiać co-
dziennie przynajmniej jedną dziesiątkę różańca. W
Polsce, szczególnie zasłużonymi promotorami tej kru-
cjaty byli, od roku 1958, dwaj dominikanie, Szymon
Niezgoda (1932-2002) i Reginald Wiśniowski
(ur.1920), którzy przeprowadzili setki różańcowych
rekolekcji, w wyniku których setki tysięcy rodzin
podjęły się codziennie odmawiać różaniec.

Na szczególną pamięć zasługuje ponadto krucjata
różańcowa o wolność ojczyzny, zainicjowana w roku
1948 przez dawnego niewierzącego, który po swoim
nawróceniu został franciszkaninem, ojca Piotra Paw-
liczka. Około siedemset tysięcy ludzi zobowiązało się
wtedy codziennie odmawiać różaniec. Po siedmiu la-
tach modlitwy krucjata została uwieńczona spektaku-
larnym zwycięstwem: 13 maja 1955, a więc dokładnie
w rocznicę objawień fatimskich, władze ZSRR – bez
żadnego politycznego powodu – podjęły decyzję wy-
cofania swych wojsk z Austrii. W czasach komuniz-
mu był to jedyny przypadek dobrowolnego wycofania
się Sowietów z okupowanego przez nich kraju.
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