Nasze pielgrzymowanie
I znów drodzy Członkowie Żywego Różańca Pan Bóg pozwala nam przeżywać kolejne
Święta Zmartwychwstania.
I znów ugruntuje się nasza wiara. Życzmy
znów sobie wzajemnej, zwykłej ludzkiej radości,
która płynie ze Zmartwychwstania Pana. Idziemy
do pełni życia, mamy dom, mamy Ojca, który
nas kocha, mamy Matkę, do której całe niemal
życie mówiliśmy „Zdrowaś i Święta Maryjo”,
oczekujemy spotkania z naszymi bliskimi, których kochaliśmy i którzy nas kochali, mamy
przyszłość bez końca. Alleluja!
Kochani moi! Czy podtrzymujecie w sobie
pragnienie bycia razem na pielgrzymce? Wiem,
że tak. Mamy to w świętym zwyczaju, mamy to
we krwi i w sercu. Musimy być razem i będziemy!
Gdzie i kiedy? 26 sierpnia w Toruniu u Ojców Paulinów na Rubinkowie, świętując 300-lecie koronacji cudownego obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej. 3 czerwca jest też ogólnopolska pielgrzymka Żywego Różańca na Jasną Górę.
W tym roku 27 czerwca będzie również
ogólnopolska pielgrzymka do Gietrzwałdu. My z
północy kraju udamy się raczej do Gietrzwałdu,
bo znacznie bliżej.
Ja będę zaangażowany na Jasnej Górze, ale
także proszono mnie bym prowadził różaniec w
Gietrzwałdzie. Więc bądźcie kochani moi bardzo
zaangażowani.
A ja się przyznaję, iż 20 maja o godz. 13.00
będę obchodził moje 50-lecie kapłaństwa. Za
udział, czy choćby pół Zdrowaśki, serdeczne
dzięki.
ks. prał. Gerard Gromowski
Wasz Moderator

Papieskie intencje modlitwy na kwiecień
Intencja ogólna: Aby młodzież

umiała wielkodusznie odpowiadać na swoje powołanie, rozważając poważnie również możliwość poświęcenia się Panu w
kapłaństwie lub w życiu konsekrowanym.

Światowe Dni Młodzieży
Panama 2019

Dziękując za dar licznych powołań kapłańskich i
do życia konsekrowanego w Polsce warto zdawać sobie sprawę, że około połowy z nich zawdzięczamy
formacji oazowej w Ruchu Światło-Życie. Św. Jana
Paweł II przeniósł doświadczenie polskich oaz do
Rzymu, co zaowocowało powstaniem Światowych
Dni Młodzieży. Najbliższe odbędą się w Panamie w
dniach od 14 do 27 stycznia 2019 r.
Opatrznościowo zimowe ferie szkolne w 2019
roku w województwie Kujawsko-Pomorskim będą w
dniach od 14 do 27 stycznia, zaś w województwie mazurskim od 21 stycznia do 3 lutego. To ważne dla
młodzieży ze szkół średnich i katechetów.
Wspierajmy więc młodych, także młode małżeństwa, aby jak najliczniej podjęli decyzje o wyjeździe,
aby można było na rok wcześniej zacząć starania o
dofinansowanie wyjazdu.
Módlmy się też o odnowienie życia oazowego
wśród naszej młodzieży.
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