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Jubileusz 50–lecia mego kapłaństwa, zobowiązuje mnie do szczególnej wdzięczności Panu Bogu za
dar życia i kapłaństwa oraz Kościołowi i Jego duszpasterzom, którzy stanęli na drodze mojej duszpasterskiej służby i pozostawili głęboki ślad w moim życiu
kapłańskim i pracy duszpasterskiej.
Szczególnie muszę wspomnieć św. Jana Pawła II,
który 50 lat temu został kardynałem, a ja właśnie wtedy, przed 50 laty, poznałem osobiście kardynała Karola Wojtyłę, siedząc przy Nim jako sekretarz przy prezydialnym stole, na pierwszym zjeździe kustoszów
Sanktuariów Maryjnych na Jasnej Górze. Zjazd ten
zwołał Prymas Tysiąclecia, kardynał Stefan Wyszyński, który poprosił
mnie, właśnie wtedy, bym sekretarzował na tym
zjeździe…
Po roku, a
więc 49 lat temu,
kardynał
Karol
Wojtyła przybył
na koronację Matki Bożej Królowej
Pomorza do Piaseczna. W przygotowaniu tej koronacji brałem bezpośredni udział, o
czym
świadczy
zdjęcie.
Muszę wspomnieć z wdzięcznością ks. prałata
Henryka Szumana, którego proces beatyfikacyjny toczy się w Rzymie, a który 6 stycznia 1934 r. udzielił
sakramentu małżeństwa moim rodzicom, i ks. biskupa
nominata Franciszkowi Sawickiego, wielkiego uczonego, który ochrzcił mnie w pelplińskim kościółku.
Muszę wspomnieć z wdzięcznością także ks. biskupa
Kazimierza Kowalskiego, który 50 lat temu udzielił

mi święceń kapłańskich i ks. biskupa Bernarda Czaplińskiego który posłał mnie przed 38 laty na pierwszą
samodzielną placówkę do Opalenia. Wspominam także księdza biskupa Mariana Przykuckiego, który zaufał mi i przysłał 28 lat temu do szczególnej parafii, z
wyjątkowymi i przyjaznymi ludźmi, do Lisewa.
Nadzwyczaj ciepło myślę o naszym diecezjalnym
biskupie Andrzeju, za którego przyczyną tak wiele stało się w naszej toruńskiej diecezji i którym chwalę się
na spotkaniach z innymi kapłanami w całej Polsce. A z
racji moich funkcji mam tych spotkań wiele.
Jakże nie wspomnieć przy tej okazji szczególnie o
powierzonych mojej opiece Członkom i Członkiniom
Żywego Różańca w całej naszej diecezji. Jakże wiele
życzliwości i modlitwy doświadczyłem z Waszej strony szczególnie podczas naszych pielgrzymek.
Wdzięczny Bogu, Rodzinie i ludziom, których
spotkałem na mej kapłańskiej drodze, szczególnie w
Piasecznie, Toruniu, Tczewie, Opaleniu i Lisewie za
wszystko dziękuję. Błogosław Im Boże, a Zmarłych
przygarnij Dobry Boże.
Polecam się szczególnie Waszej modlitwie w
dniu uroczystości jubileuszowych, które odbędą się w
sobotę 20 maja o godz. 13.00 w Lisewie. Ufam, że ze
wszystkimi Członkami i Członkiniami Żywego Różańca spotkam się osobiście na naszej tegorocznej
pielgrzymce 26 sierpnia w Toruniu.
Serdecznie wszystkich zapraszam.
Ks. prałat dr Gerard Gromowski
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Aby chrześcijanie w Afryce
dawali profetyczne świadectwo
pojednania, sprawiedliwości i
pokoju, naśladując Jezusa miłosiernego
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;
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fot. Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Zakopanem

