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Kochani – to ważne co Wam chce napisać!
Rok 2017 jest czasem świętowania 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej. Kulminacyjnym punktem tej wyjątkowej rocznicy będą ogólnopolskie uroczystości 26 sierpnia na Jasnej Górze.
W naszej toruńskiej diecezji będzie to 26 sierpień w
kościele Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej
u Ojców Paulinów w Toruniu na Rubinkowie, przy
ulicy Konstytucji 3 Maja 3, obok potężnego marketu
OBI.
Czyż nas, członków Żywego Różańca diecezji
toruńskiej nie miałoby tam być? Będziemy… i podobnie jak zeszłego roku na 44 pielgrzymce w Lisewie były nas tysiące, niech i tak będzie w tym roku
2017 w Toruniu, na Rubinkowie na uroczystościach
300-lecia koronacji naszej Częstochowskiej Pani, naszej Królowej, właśnie 26 sierpnia. Będzie to już nasza 45 pielgrzymka Żywego Różańca diecezji toruńskiej.
Pierwsza koronacja papieskimi diademami wizerunku Jasnogórskiej Maryi odbyła się w 1717 r. i
była pierwszą taką ceremonią poza Rzymem. Arcybiskup Stanisław Gądecki powiedział iż „mamy w
niebie kochającą Matkę, która wie, czego potrzebują
Jej dzieci, a jednocześnie jest przemożną Królową,
która jest w stanie otoczyć nas skuteczną opieką”.
W związku z jubileuszem 300-lecia koronacji
Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze
Paulini zachęcają do tworzenia Żywej Korony Maryi.
To inicjatywa duchowych darów, które na nowo mają
nas zbliżyć do Królowej Polski, a wraz z Nią do Jezusa. Żywa Korona polega na podjęciu konkretnego zobowiązania duchowego.
Moi Kochani pamiętajcie, już od dziś o tym
myślcie. Będę na 45 pielgrzymce Żywego Różańca w
Toruniu, na Rubinkowie, w dniu święta Matki Bożej
Częstochowskiej 26 sierpnia. Zwyczajnie będę.
ks. dr Gerard Gromowski
Wasz moderator
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KROK 1: Daj się zobaczyć Maryi
Włóż w kopertę i prześlij na
Jasną Górę swoje zdjęcie. To my
tworzymy Żywą Koronę Maryi!
Twoje zdjęcie umieścimy w
Kaplicy Matki Bożej podczas
modlitwy Apelu Jasnogórskiego,
a następnie w Sali Ojca Kordeckiego na Jasnej Górze, tak abyś
mógł je odnaleźć, gdy w pielgrzymce przybędziesz do Matki. Będzie to symbol, że
Twoje życie zapisane jest w Sercu Maryi!
KROK 2: Złóż Maryi duchowy dar
Na Jasną Górę prześlij nie tylko swoje sfotografowane oblicze, ale wraz z nim ofiaruj Maryi swoje
serce. Na odwrocie zdjęcia napisz, jaki duchowy dar
pragniesz złożyć Matce Bożej.
KROK 3: Weź Maryję do siebie
W odpowiedzi na Twój duchowy dar wypisany w
Twoim sercu i na odwrocie nadesłanego na Jasną Górę zdjęcia, prześlemy Ci wizerunek Matki Bożej Jasnogórskiej, jako znak, że jesteś Diamentem w Żywej
Koronie Maryi. W ten sposób wprowadź na nowo
Maryję do swojego domu, rodziny, życia. Złóż w Jej
dłonie swoje sprawy i życie. Niech stanie się Królową
Twego życia!
Więcej informacji na: www.koronamaryi.pl
CTc\Xf^T \agXaV]T `bW_\gjl aT _hgl<agXaV]T bZÇ_aT- Aby ludzie

przeżywający próby, zwłaszcza
ubodzy, uchodźcy i spychani na
margines, spotykali się z przyjęciem i znajdowali wsparcie w
naszych wspólnotach.
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: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66. www.przeczno.pl
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