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Aby nasi bracia, którzy oddalili
się od wiary, mogli również za
sprawą naszej modlitwy i ewan-
gelicznego świadectwa, odkryć
na nowo bliskość miłosiernego
Pana i piękno życia chrześcijań-
skiego.
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 <agXaV]T bZÇ_aT- Aby artyści naszych czasów
poprzez dzieła swojego geniuszu pomagali
wszystkim odkrywać piękno świata stworzonego.

Moi Kochani !
Jeszcze troszkę przeżywam moje 50-lecie

kapłaństwa, wielką życzliwość, którą mnie oka-
zaliście w związku z tym jubileuszem, poprzez
modlitwę, życzenia i podarunki. Za wszystko
mówię raz jeszcze: wielkie Bóg zapłać!

W sobotę 3 czerwca byłem na Jasnej Górze
na pielgrzymceŻywego Różańca z całej połu-
dniowej Polski. Polecałem Jasnogórskiej Pani
Was wszystkich, którzy macie dobre serca, i pro-
siłem naszą Panią Różańcową, by nam „wyszła”
pielgrzymka do Gietrzwałdu, pielgrzymka całej
północnej Polski, we wtorek27 czerwca (rozpo-
częcie o godz. 15.00).

Nasza diecezjalna pielgrzymkaŻywego Ró-
żańca jest - jak dobrze wiecie -26 sierpnia na
Rubinkowie w Toruniu u Ojców Paulinów. Roz-
poczynamy o godz. 10.00. Będziemy tam w
związku z 300-leciem koronacji Matki Bożej
Jasnogórskiej. Wiem,że będziecie!

Tradycyjnie jednak zapraszam Was też w so-
botę 5 sierpnia do Lisewa na odpust Matki Bo-
żej Śnieżnej - Różańcowej na godz. 10.00. Ja w
lipcu przejdę na emeryturę, ale nowy Proboszcz
teżWas serdecznie zaprasza do Lisewa.

Kochani, bardzo Was pozdrawiam i oczekuję
na spotkanie w Gietrzwałdzie – 27 czerwca,
w Lisewie – 5 sierpnia i w Toruniu – 26 sierpnia.

Pozdrawiam Was raz jeszcze, Was, których
wielce szanuję. Jestem z Was dumny i krótko
mówiąc bardzo Was kocham, szczególnie za 25-
-letnią piękną współpracę na niwie duchowej,
różańcowej.

Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski
ModeratorŻywego Różańca
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Matko Boża Różańcowa z Fatimy,

módl się za nami.
Święty Franciszku Marto,
Święta Hiacynto Marto,
Dzieci powołane przez Jezusa Chrystusa,

módlcie się za nami.
Maluczcy,

którym Ojciec objawił tajemnice Królestwa,
Maluczcy wybrani przez Ojca,
Powiernicy Anioła Pokoju,
Opiekunowie Ojczyzny,

na wzór Anioła Stróża Portugalii,
Adorujący razem z Aniołem Eucharystii,
Dzieci wybrane przez Dziewicę Matkę, [...]

Boże nieskończenie dobry, który miłujesz
niewinność i wywyższasz pokornych spraw
abyśmy, za wstawiennictwem Niepokalanej Mat-
ki Twojego Syna, naśladując świętych Francisz-
ka i Hiacyntę, w prostocie serca Tobie służyli i
weszli do królestwa niebieskiego. Przez Chrystu-
sa Pana naszego. Amen


