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Drodzy moi Członkowie Żywego Różańca
diecezji toruńskiej!
Pragnę napisać do
Was moje pierwsze tegoroczne przesłanie. Od 20
lat wydawca naszego
„Zwiastuna Różańcowego” ks. Wacław Dokurno
dzwoni do mnie co miesiąc mówiąc: czas na nowy numer Zwiastuna, co
chce ksiądz napisać
„swoim Różom”? Pomyślałem: napiszę dziś,
że kocham Was, Zelatorów i Członków Żywego
Różańca w całej naszej diecezji, szczególnie za całe
Wasze modlitewne zaangażowanie, ostatnio także za
pielgrzymki do Brodnicy, Lisewa i Rywałdu.
Kiedyś ksiądz prymas kardynał Stefan Wyszyński powiedział: „Taka jest wola Boga w Polsce, że
chce w naszym narodzie działać przez Maryję. Doświadczenie mnie nauczyło, że tylko przez Maryję
można czegoś w Polsce dokonać”. To są wspaniałe
słowa wielkiego Prymasa. My w praktyce naszego
życia to samo wyznajmy. Dlatego jesteśmy we
wspólnotach Żywego Różańca, by wypraszać przez
Maryję wielkie rzeczy dla Kościoła, diecezji, parafii,
dla całej Ojczyzny.
Nasze życie społeczne czy indywidualne składa
się z ciągłych próśb. Nasze potrzeby ciągle wzrastają. Tak jak w Kanie Galilejskiej ludzie ciągle czegoś
nie mają. Maryja poruszona naszymi różańcowymi
modlitwami ciągle wstawia się za nami: Synu, oto
przeze mnie proszą Cię na świętym Różańcu: wiary
nie mają, jedności nie mają, zdrowia nie mają, ufność tracą. Jesteśmy, jako Żywy Różaniec wyczuleni

na ludzkie potrzeby, więc zbieramy je i przedstawiamy Maryi. I tu jest nasza wielka zasługa, nasza ważność bycia, nasza nieodzowność trwania. Tyle lat towarzyszyłem Wam tworzącym diecezjalną wspólnotę
Żywego Różańca. Wspólnie zorganizowaliśmy 43
pielgrzymki, bo pragnęliśmy być co jakiś czas razem,
wzmacniać się, czuć, że jest nas tak wielu. Moja praca z Wami Kochani w tym roku się kończy. Mój wiek
„przesunie” mnie na emeryturę.
Chciałbym Was prosić, byśmy w tym roku, jak
przed laty, spotkali się razem tylko jeden raz i to w
Lisewie. Prosiłbym byśmy się zjechali do Lisewa z
całej diecezji w sobotę 6 sierpnia, byśmy uczcili Matkę Bożą Lisewską, Śnieżną, przeszli przez Drzwi Miłosierdzia w naszym Sanktuarium, a potem bym mógł
się spłakać żegnając się z Wami na tej jedynej w tym
roku pielgrzymce, a nie na trzech (trochę żartuję).
Jeszcze napiszę do Was list, ale już teraz rozpowiadajcie między sobą: w tym roku spotykamy się na
pielgrzymce Żywego Różańca tylko raz w Lisewie w
sobotę 6 sierpnia 2016 r.

Z Bogiem i do zobaczenia
Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski
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<agXaV]T bZÇ_aT- Abyśmy opie-

kowali się światem stworzonym,
który otrzymaliśmy jako bezinteresowny dar, żeby go pielęgnować i chronić dla przyszłych pokoleń.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby wzrastały szanse na dialog i spotkanie wiary chrześcijańskiej i ludów Azji.
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