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Drodzy moi z Żywego Różańca
w diecezji toruńskiej!
Oto czas, w którym w sposób szczególny
chcemy wesprzeć wszystkich, którzy kochają życie, chronią życie, dziękują Dawcy Życia za życie. Chcemy wesprzeć szczególnie tych najsłabszych, jeszcze nienarodzonych. Chińczycy uważali, że okres 9 miesięcy życia człowieka w łonie
matki, to najważniejszy okres życia ludzkiego.
Dlatego też niewiasty w tym właśnie czasie chodzą jakby na paluszkach.
Więc bądźmy ludźmi, którzy w możliwym
dla nas zakresie przyłączą się do wielkiej akcji
ochrony życia. Łączmy się z innymi, bądźmy
szczególnie w tej istotnej sprawie ludźmi czynu.
Kochasz Pana Boga, Dawcę życia, więc broń jak
możesz życie, którego On i tylko On jest Panem.
Wróćmy też do spraw tylko naszych, różańcowych. Myślę, że wielu z nas, z naszych parafii
pojedzie na IV Ogólnopolską Pielgrzymkę Żywego Różańca na Jasną Górę. Pielgrzymka trwa
dwa dni, ale wystarczy gdy pojedziemy na jeden
dzień, na dzień 4 czerwca, na godzinę 12.00.
Dobrze by było, aby stało się naszą tradycją, aby
choć jeden autobus z dekanatu wyruszał każdego
roku na tę pielgrzymkę.
Jednakże najważniejsza, konieczna jest jedyna w tym roku pielgrzymka diecezjalna do Lisewa, w dniu 6 sierpnia. To niemożliwe by ktoś z
nas w niej nie uczestniczył, opuścił ją albo nie
przybył. Przejdziemy w naszym Lisewskim sanktuarium przez Bramę Miłosierdzia. Wyśpiewany, modląc się podwójnie, Bożej Matce nasze
pieśni, które zawsze z zaangażowaniem i miłością śpiewamy.

Niech ks. Biskup Ordynariusz zobaczy nas na
44 pielgrzymce, niech uradują się kapłani, iż jest
nas tak wielu, i tak działamy dla Kościoła Toruńskiego, dla braci i sióstr naszych, a tym samym
dla siebie, dla naszego zbawienia.
Przybądźmy, bo to będzie też moje ostatnie
spotkanie z Wami przed moim przejściem na
emeryturę. Chcę Wam osobiście pięknie podziękować za dobrą, tyluletnią współpracę, uściskać
Was pięknie i powiedzieć, że bardzo Was kochałem i zawsze się cieszyłem, iż znów zobaczymy
się na kolejnej pielgrzymce.
Przybądźcie, bo mamy za co dziękować Panu
Bogu, Matce Bożej Lisewskiej oraz naszemu
księdzu biskupowi Andrzejowi, który prawie zawsze był z nami, cieszył się i na nas zawsze liczy.
Przybądźcie, by także prosić Bożą Matkę Lisewską o tego, który przyjdzie po mnie, byśmy
go sobie po prostu wymodlili.
Wiec do zobaczenia w sobotę 6 sierpnia w
Lisewie.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby osoby w

podeszłym wieku, zepchnięte na
margines i samotne znajdowały,
również w wielkich miastach,
okazje do spotkania i solidarność.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby seminarzyści, nowicjusze i nowicjuszki spotykali formatorów żyjących z radością Ewangelią, którzy
mądrze przygotują ich do misji, jaką mają pełnić.
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