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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby rodziny
przeżywające trudności otrzy-
mywały konieczne wsparcie, a
dzieci mogły wzrastać w zdro-
wym i pogodnymśrodowisku.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrze-
ścijanie dyskryminowani lub
prześladowani z powodu swojej

wiary byli wciąż silni i wierni Ewangelii dzięki
nieustannej modlitwie całego Kościoła.

Moi Kochani zŻywego Różańca!
Trwa Wielki Post. W naszej tradycji jest prakty-

ka dobrych wielkopostnych postanowień. A może i
tym razem zrobimy postanowienie odnowy, mobili-
zacji, odświeżenia naszej przynależności do Żywe-
go Różańca. Są wśród nas Róże niepełne - trzeba je
uzupełnić do pełnej dwudziestki. Nie wszędzie są
spotkania comiesięczne - trzeba je wprowadzić. W
wielu parafiach są Koła Towarzystwa Przyjaciół
Seminarium. Niektóre w ciągu roku są jakby uśpio-
ne. Trzeba je ożywić. Nie wszędzie jeszcze dociera
nasz „Zwiastun Różańcowy”.

Pan Jezus najgłośniej mówi do Was: „Wy jeste-
ście na ziemiświatłem Mym”. To nas musi szcze-
gólnie zobowiązywać do wyrazistego, a nawet ra-
dykalnego bycia chrześcijaninem, do wprowadza-
nia duchowości w ten zmaterializowanyświat. Od
wielu lat starałem się na małych łamach tej Gazetki
pisać Wam o ważności naszej misji różańcowej w
Kościele Toruńskim.

Tak pięknie napisał papież Benedykt XVI o
Różańcu: „Mając na uwadze nierozerwalną więź
między słowem Bożym i Maryją z Nazaretu, wraz z
ojcami synodalnymi zachęcam do propagowania
pośród wiernych, zwłaszcza wżyciu rodzinnym,
modlitw maryjnych jako pomocy w rozważaniu
świętych tajemnic, o których opowiada Pismo
Święte. Bardzo pożytecznym narzędziem jest na
przykład indywidualny lub wspólnotowy Różaniec
Święty, w którym rozważa się wraz z Maryją ta-
jemniceżycia Chrystusa, wzbogacone przez papie-
ża Jana Pawła II o tajemniceświatła. Jest wskaza-
ne, aby zapowiedziom poszczególnych tajemnic to-
warzyszyły krótkie fragmenty Biblii, związane z
daną tajemnicą, co ułatwi zapamiętanie niektórych
znaczących sformułowań Pisma w odniesieniu do
tajemnicżycia Chrystusa”. /Verbum Domini, 88/

A tymczasem moje Siostry i Bracia, przed nami
jedyna w tym roku, czterdziesta czwarta pielgrzym-
ka do Lisewa. Wkładajmy wiele starań, by była ona,
jako jedyna w tym roku, najokazalsza, najliczniej-
sza i najbardziej owocna dla naszej diecezji, dla Se-
minarium Duchownego, którego jesteśmy przyja-
ciółmi, a przede wszystkim dla naszej modlitewnej
mobilizacji, naszej pokornej a wytrwałej modlitwy,
by Żywy Różaniec w następnych latach był równie
silny, zaangażowany, pełen troski o sprawy naszej
diecezji, kapłanów i całego ludu Bożego.

Ta właśnie pielgrzymka będzie też dla mnie
okazją, by powiedzieć Wam wszystkim: Bóg zapłać
za naszą tyluletnią współpracę w ramach diecezjal-
nego Żywego Różańca. Będzie następca, a mnie
ksiądz Biskup przesunie na emeryturę. Jednak w
sposób duchowy zawsze będę z Wami, zawsze bę-
dzie nas łączył odmawiany Różaniec. Więc pamię-
tajcie Kochani:Lisewo - sobota 6 sierpnia 2016 r.
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