
Zachowane fragmenty baptysterium w którym został
ochrzczony Mieszko I wraz z mieszkańcami grodu

Odnowa przyrzeczeń chrzcielnych
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby rolnicy
indywidualni otrzymywali nale-
żyte wynagrodzenie za swoją
cenną pracę.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrześci-
janie w Afryce dawaliświadectwo
miłości i wiary w Jezusa Chrystusa

pośród konfliktów polityczno-religijnych.

Różaniecświęty - przypomnijmy sobie - to jedna z
najpiękniejszych modlitw, tak bardzo zawsze polecana
przez Kościół. Piękna to modlitwa, bo składa się ze
słów Bożych i anielskich. I dla nas członkówŻywego
Różańca jest ona tak droga, tak się z nią zżyliśmy. Tak
się zjednoczyliśmy tworząc wielotysięczną społeczność
Żywego Różańca. Razem z wybranymi zelatorkami i
zelatorami potrafiliśmy przez lata na miesięcznych
spotkaniach wymieniać tajemnice różańcowe. Staraliś-
my się być potrzebni i widoczni w społecznościach pa-
rafialnych, spotykaliśmy się razem przez masowy nasz
udział w 43 pielgrzymkachŻywego Różańca.

Jak to się stało,że aż tyle pielgrzymek jest za na-
mi? Ile radości, ile chwały oddaliśmy Bogu, przez po-
średnictwo naszej Matki Bożej. A zawsze z nami był
ks. biskup i kilkudziesięciu kapłanów. Na dwóch na-
szych pielgrzymkach był także z nami ks. Prymas
Glemp. Pierwszy raz był z nami na pielgrzymce w
Chełmnie. Wtedy to złożyliśmy ofiary na świątynię
Opatrzności Bożej w Warszawie. Osobiście zawioz-
łem ks. Prymasowi do Warszawy 33 tysiące złotych
na rzecz budowy tejże świątyni. To ofiara od Was ko-
chani CzłonkowieŻywego Różańca. Drugi raz był ks.
Prymas z nami na pielgrzymce w Nowym Mieście
Lubawskim. Siedziałem przy stole naprzeciw ks. Pry-
masa i słyszałem jak ks. bp Ordynariusz z radością
mówił ks. Prymasowi oŻywym Różańcu w swojej
diecezji, mówił o Waszej ugruntowanej przyjaźni dla
naszych toruńskich kleryków, o Towarzystwie Przyja-
ciół Seminarium i o tym,że jesteście w diecezji bar-
dzo aktywni i ważni. To samo ks. bp Andrzej mówił
ks. abp. Marianowi Przykuckiemu, także obecnemu
na tej pielgrzymce. Bogu dzięki! Niech to nas jeszcze
bardziej mobilizuje. Są wśród nas Róże niepełne -
trzeba je dopełnić młodszymi do pełnej dwudziestki.
Nie wszędzie są spotkania co miesięczne - trzeba je
wprowadzić. W wielu parafiach są Koła Towarzystwa
Przyjaciół Seminarium. Niektóre są w ciągu roku jak-
by uśpione - trzeba je ożywić.

Pan Jezus najgłośniej mówi do Was: „Wy jesteście
na ziemi światłem Mym”. To nas musi szczególnie
zobowiązywać do wyrazistego, a nawet radykalnego
bycia chrześcijaninem, do wprowadzania duchowości
w ten zmaterializowanyświat.

Tymczasem przygotujmy się do naszej 44 piel-
grzymki do Lisewa, jedynej w tym roku, 6 sierpnia.
Zjedźmy się z różnych stron diecezji do lisewskiego
Sanktuarium, by także przejść przez Drzwi Miłosier-
dzia, by podziękować i wspólnie się cieszyć z tych
pięknie przeżytych już 43 pielgrzymek po naszej to-
ruńskiej diecezji. Przybądźmy też dla samych siebie,
by nabrać mocy, entuzjazmu, ochoty dożycia w służ-
bie Maryi i działania dla dobra naszego Toruńskiego
Kościoła.

Przed namiświęta Zmartwychwstania Pańskiego.
Przyjmijcie pozdrowienia i najlepszeżyczenia. Niech
zmartwychwstały Chrystus obudzi w nas to, co je-
szcze uśpione, ożywi to, co jeszcze w nas martwe i
niechświatło Jego Słowa prowadzi nas przezżycie w
radości i pokoju. Życzę Wam dni pełnych szczęścia,
dawkowanego w perfekcyjnych dawkach, które dadzą
Wam radosne poczucie,że Pan uśmiecha się do Was,
obejmuje Was i przygarnia, ponieważ jesteście – każ-
dy z Was – kimś specjalnym i nietuzinkowym.
ŻyczęWam dni pokoju, szczęśliwości i radości.
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