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Drodzy Członkowie Żywego Różańca!
To Rok Miłosierdzia. Tak wiele miłosierdzia ma
dla nas Bóg, ale i my z radością objawiajmy miłosierdzie wobec ludzi. Bierzemy do ręki różaniec wiedząc,
że duszą modlitwy jest miłość tak bardzo związana z
miłosierdziem.
A potem modląc się do Chrystusa czyż nie czujemy, że wstawia się On za nami u Przedwiecznego Ojca. Wstawia się właśnie swoim wcieleniem, ukrzyżowaniem i zmartwychwstaniem, które przenikają nas
coraz więcej dzięki medytacji różańcowej. W ten sposób możemy zanosić do Boga słowo, do jakiego sami
z siebie nigdy nie bylibyśmy zdolni, słowo zawsze
skuteczne, mające moc doprowadzić nas do życia
wiecznego.
Kochani! Wiecie, co jest w Was wspaniałe i w
czym celujecie mądrością serca? Nigdy - jak sądzę w całym swoim życiu nie szliście za nowinkami tego
świata, przemijającymi zresztą jak i ten świat. Dla
Was zawsze, po chwilę obecną, punktem odniesienia,
fundamentem, bazą, opoką był Jezus. Ten sam wczoraj, dziś i jutro. Ten, który daje nam jasną perspektywę szczęśliwej przyszłości, obdarza nieśmiertelnością, pozwoli nam też przytulić się do naszej mamy
czy taty, których bardzo na ziemi kochaliśmy, a którzy nauczyli nas różańca.
Kochani, na koniec jeszcze przypomnienie – choć
może niepotrzebne, bo mamy już to na wierzchu naszej świadomości. Pielgrzymujemy, zjeżdżamy się z
różnych stron, zakątków naszej kochanej diecezji toruńskiej do Sanktuarium w Lisewie w sobotę 6 sierpnia. Przejdziemy przez Drzwi Miłosierdzia. Będziemy na 44 pielgrzymce Żywego Różańca razem z
ks. biskupem Andrzejem i kapłanami. Ja będę ostatni
raz z Wami jako Wasz moderator. Wymodlimy sobie
nowego. Ja zaś już w przyszłym roku przejdę na emeryturę. Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
Więc do zobaczenia 6 sierpnia w Lisewie.
Wasz moderator ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Kochani!
Jeszcze ogłoszenie i prośba Ojców Franciszkanów
z Torunia, szczególnie do Was, którzy byliście rok
temu na koronacji. W sobotę 20 sierpnia 2016 r. w
pierwszą rocznicę koronacji obrazu Matki Bożej
Podgórskiej odbędzie się pierwsza Pielgrzymka
Małżeństw i Rodzin do Niepokalanej Królowej
Rodzin, na którą Franciszkanie serdecznie zapraszają.
Oto program uroczystości w Toruniu–Podgórzu (ul.
Poznańska 49):
11.00 - Procesja z Sanktuarium na Plac Koronacyjny
- Różaniec św. w intencji Małżeństw i Rodzin
12.00 - Msza św. pod przewodnictwem
J. E. Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego połączona z odnowieniem przyrzeczeń
małżeńskich i błogosławieństwem Rodzin
13.30 - po Mszy św. Piknik Rodzinny połączony
z koncertem piosenki religijnej i biesiadnej
Jacka Kieroka
15.00 - Zakończenie Uroczystości
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby szanowane
były ludy tubylcze, których tożsamość, a nawet egzystencja są zagrożone.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby Kościół
w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach poprzez swoją misję kontynentalną głosił Ewangelię z odnowionym zapałem i entuzjazmem.
aT f\Vec\XÅ
<agXaV]T bZÇ_aT- Aby sport był
okazją do braterskiego spotkania między narodami i
przyczyniał się do sprawy pokoju na świecie.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrześcijanie żyli zgodnie
z Ewangelią, dając świadectwo wiary, uczciwości i
miłości bliźniego.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
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