ETWh]`l f\~²
Moi Drodzy z Żywego Różańca
Przychodzi taki czas, że godzi się powiedzieć sobie: starałeś się żyć pięknie. Honorem dla Ciebie
zawsze była twoja wiara, twoje przywiązanie do
Kościoła. Czymś normalnym było nie tylko prosić
Pana Wszechświata, ale przede wszystkim oddawać
Mu hołd, śpiewać Mu na chwałę, dziękować.
Tak! Dawać Mu czas na modlitwę, bo kto daje
otrzymuje. Dawania czasu, energii, serca, nauczyliśmy się w naszej różańcowej wspólnocie. I z tego bądźcie dumni, bo to jest nowa ewangelizacja w tym
trudnym dzisiejszym czasie. Tak! Jesteśmy dla dzisiejszego świata, jak Jonasz dla Niniwy. Jemu się
udało uchronić ówczesny jego świat. Nam też się
uda! Tylko mobilizujmy siły ducha: więcej różańca,
więcej odmawiających różaniec. Czujmy się jeszcze
bardziej posłanymi przez Jezusa apostołami do tego
świata.
Kochani, miejcie też oczy otwarte na to co się
dobrego dzieje w naszych czasach. Wspomnijcie
Kraków, Częstochowę, papieża Franciszka, młodzież radosną i uśmiechniętą z całego świata, tysiące
pielgrzymów zmierzających pieszo na Jasną Górę z
całej Polski.
Wspomnijmy ile tysięcy było nas na 44 pielgrzymce do Sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej.
Nabądźcie też nowy numer naszego miesięcznika
„Różaniec”, który wydają siostry Loretanki. Jest w
nim także o nas, o naszej 44 pielgrzymce do Lisewa.
Bracia i siostry z Żywego Różańca w diecezji
toruńskiej: w górę serca, uśmiech niech będzie zawsze na waszych twarzach. Tak! Tak, nam to pasuje,
ludziom z najdalszą i najszczęśliwszą przyszłością,
ludziom nieba, które jest pewną naszą przyszłością.
Tak! Panie, wkrótce przyjdziesz, stąd mnie weźmiesz, dzięki Ci, że kochasz mnie.

Niech to będzie nasz optymizm na co dzień, nasza radość, nasza chęć coraz większa do działania
Bogu na chwałę, a ludziom na pożytek.
Pozdrawiam Was bardzo serdecznie
Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski
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Kard. Jorge Mario Bergoglio, obecny papież
Franciszek, wspomniał, jak w 1985 r. jako rektor seminarium przebywał w Rzymie i wziął udział w
modlitwie różańcowej w Watykanie, której przewodniczył Jan Paweł II: „On był z przodu, na kolanach. Widziałem go od tyłu i stopniowo pogrążałem
się w modlitwie. Modliłem się pośród Ludu Bożego
pod przewodnictwem naszego Pasterza. Kiedy spojrzałem na Papieża, przyszła chwila rozproszenia.
Jego pobożność była świadectwem. Wyobraziłem
go sobie jako młodego kapłana, seminarzystę, poetę, robotnika, dziecko w Wadowicach w tej samej
pozycji, co teraz, odmawiającego «zdrowaśki» jedna po drugiej. Zdałem sobie sprawę z prawdziwego znaczenia słów, jakie Matka Boża z Guadalupe
skierowała do św. Juana Diego: «Nie lękaj się, czyż
nie jestem twoją Matką?». Zrozumiałem obecność
Maryi w życiu Papieża. Od tej chwili odmawiam
codziennie 15 tajemnic różańca.”
KAI/RV, 4.IV.2013
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<agXaV]T bZÇ_aT- Aby dziennikarze w swojej pracy zawodowej kierowali się zawsze szacunkiem dla
prawdy i silnym poczuciem etyki.
<agXaV]T `\fl]aT- .Aby Światowy Dzień Misyjny odnowił we
wszystkich wspólnotach chrześcijańskich radość i odpowiedzialność związane z głoszeniem Ewangelii
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. dr Gerard Gromowski,
86-300 Lisewo, ul. Wybud. Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04;
Wydawca, Foto: ks. Wacław Dokurno, www.przeczno.pl
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