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Moi Drodzy!
I znów nie zawiedliście. I kościół był Was
pełen i plac kalwaryjski zapełniony. Tysiące Was
było. Dziękuję Wam bardzo i Bóg zapłać! Było
w Lisewie 50 księży i Ks. Biskup, który
z pieszej pielgrzymki dotarł do nas, aby zaraz
wracać do pielgrzymów zmierzających na Jasną
Górę. Jeszcze brzmią w moich uszach słowa
pieśni, którą tak pięknie śpiewaliście:
1. A rok tak szybko nam upłynął
I na pielgrzymce jestem tu,
Żywy Różaniec jest znów razem,
Za Rok Miłosierdzia dzięki śle.
Ref. Do Ciebie o Matko, do Ciebie ręce wznoszę
Do Ciebie, do Ciebie modlitwa płynie ma.
Ja Ciebie, ja Ciebie o powołania proszę
By Słowo Syna zawsze miał kto siać.

Osobiście bardzo Wam dziękuje za słowa
życzliwości, które płynęły od Was w moją stronę, od tak wielu z Was. W sposób szczególny
dziękuję Różom z Nowego Miasta, z Grudziądza, z Siemonia, z Torunia i Margaretkom z Grudziądza... i wielu wielu innym za miłe słowa i
życzenia i nie tylko... Bóg zapłać wszystkim za
wszystko.
PS
Zapomnieliśmy zaśpiewać, jak zawsze:
„Dzisiaj tu, jutro tam,
każda radość krótko trwa
dobrze z sobą było nam,
dzisiaj tu, a jutro tam”.
No właśnie, jeszcze nie wiemy, gdzie będą
nasze następne spotkania. W grudniu z pewnością będziemy wiedzieć.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski

2. Papież Franciszek był tu z nami,
Młodzieżą świata cieszył się,
Polskę za przykład dawał światu,
więc w wierze mobilizujmy się.
Ref.
3. Rok Miłosierdzia nam ogłosił
i bardzo prosił wszystkich nas
byśmy zakasali rękawy,
uczynki miłosierdzia spełniali.
Ref.
Kochani, tak trzymajmy, w jedności z Bogiem i Jego Matką, którą nam dał, by naszą była
i w jedności ze sobą w naszym wielkim Ruchu
Żywego Różańca. Tylko proszę Was, wciągajcie
nowych członków do Żywego Różańca, zapraszajcie młodych. Niech to będzie nasze apostolskie wyzwanie. Niech nasz Ruch Różańcowy się
rozwija, a nigdy nie zwija.
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby każdy

wnosił wkład we wspólne dobro
i w budowę społeczeństwa, które
stawia w centrum osobę ludzką.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby chrześcijanie, przystępując do sakramentów i rozważając Pismo
Święte, stawali się coraz bardziej świadomi swojej misji ewangelizacyjnej.
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Młodzież z Panamy przejmuje Krzyż
Światowych Dni Młodzieży
po zakończeniu ŚDM w Krakowie

