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Drodzy moi Członkowie Żywego Różańca!
Kiedyś już przypomniałem sobie i Wam, iż staramy się żyć w życzliwym kontakcie z Bogiem i ze sobą.
Z Bogiem, tak, bo Bóg Ojciec rozmawia ze swoim Synem o każdym z nas z wielką życzliwością. Pismo św.
uczy nas, że Bóg jest Miłością. Czyż życzliwości Jego
nie widzimy w uśmiechu dziecka i w górach, kwiatach
i w kawałku chleba? A Chleb mocnych, który nam zostawił? A te cudowne słowa: „Odpuszczają ci się grzechy twoje”?
A gdy mamy kłopoty, a to ze swoim ciałem, a to z
bliźnimi, całkiem czasem bliskimi, to i tak pamiętając o
Jego życzliwości, czujemy się szczęśliwi. Bo to jest nasza tajemnica, tajemnica chrześcijaństwa - mieć zmartwienia i być szczęśliwym. To tajemnica słodkiego
brzemienia i lekkiego ciężaru. Jako pierwsza doświadczyła tej tajemnicy Maryja. Rodziła swego Syna w stajni, traciła Go na Golgocie, a nigdy nie przestała być
błogosławioną i pełną łaski.
A potem starajmy się żyć w życzliwym kontakcie
wzajemnie ze sobą, w naszych rodzinach, wioskach, w
naszych różach, w naszych pielgrzymkach. Jednakże w
naszych wzajemnych dobrych stosunkach ze sobą jest
jakaś, choć mała interesowność; bo odwzajemni się ten
ktoś, dla którego staram się być dobrym, bo podziękuje, bo czasem na kawę zaprosi, bo się odwdzięczy.
A powiem Wam, iż jest możliwość okazywania
czystej dobroci, bez domieszki jakiekolwiek interesowności, dobroci wobec tych, którzy tu i teraz nie okażą
nam wdzięczności. W listopadzie myślimy o naszych
zmarłych, którzy liczą na miłosierdzie Boga, ale i na
naszą wdzięczną wobec nich pomoc, na nasze wobec
nich miłosierdzie, szczególnie teraz w ogłoszonym
przez papieża Franciszka Roku Miłosierdzia. Przez naszą dobroć wobec zmarłych, bramy nieba otworzą się
przed nimi, a my będziemy wspierani w drodze do Domu Ojca przez tych, którym pomogliśmy wejść do
nieba.
Kochani, pamiętajcie też w Różańcu prosić o rodziny mocne, Bogiem silne w Ojczyźnie naszej.
Pozdrawiam Was serdecznie i zostańcie z Bogiem.
Wasz ks. moderator
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Wizje czyśćca św. Faustyny Kowalskiej:
„W jednej chwili znalazłam się w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, a w nim całe mnóstwo dusz
cierpiących. Te dusze modlą się bardzo gorąco, ale bez
skutku dla siebie, my tylko możemy im przyjść z pomocą. Płomienie, które paliły je, nie dotykały się mnie. I
zapytałam się tych dusz, jakie ich jest największe cierpienie? I odpowiedziały mi jednozgodnie, że największe dla nich cierpienie to tęsknota za Bogiem. Wyszliśmy za drzwi tego więzienia cierpiącego. Usłyszałam
głos wewnętrzny, który powiedział: Miłosierdzie Moje
nie chce tego, ale sprawiedliwość każe. Od tej chwili
ściślej obcuję z duszami cierpiącymi” (Dz 20).
„W pewnej chwili w nocy przyszła jedna z naszych
sióstr do mnie, która umarła przed dwoma miesiącami.
Ujrzałam ją w strasznym stanie. Cała w płomieniach,
twarz boleśnie wykrzywiona. Na drugą noc przyszła
znowu, ale ujrzałam ją w straszniejszym stanie, w straszniejszych płomieniach, na twarzy malowała się rozpacz. Jednak w modlitwach nie ustawałam. Po jakimś
czasie przyszła znowu do mnie w nocy, ale już w innym
stanie. Już nie była w płomieniach, jak przedtem, a
twarz jej była rozpromieniona, oczy błyszczały radością
i powiedziała mi, że mam prawdziwą miłość bliźniego,
że wiele dusz skorzystało z modlitw moich i zachęcała
mnie, żebym nie ustawała w modlitwach za duszami w
czyśćcu cierpiącymi, i powiedziała mi, że ona już niedługo będzie w czyśćcu pozostawać” (Dz 58).
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<agXaV]T bZÇ_aT- Abyśmy potrafili otworzyć się na osobiste spotkanie i dialog ze wszystkimi, również
z tymi, którzy mają inne niż my
przekonania.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Pasterze
Kościoła, głęboko miłując swoje
owce, mogli towarzyszyć im w drodze i podtrzymywać ich nadzieję.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. Gerard Gromowski,
86-300 Lisewo, ul. Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66. www.przeczno.pl
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