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Tak wiele się zdarzyło w związku ze
100-leciem objawień Matki Bożej w Fatimie.
Papieska podróż do Portugalii i ogłoszenie świętymi rodzeństwa portugalskich dzieci św. Hiacynty i św. Franciszka, udział Episkopatu Polski
w uroczystościach w polskiej Fatimie w Zakopanem. W liście wysłanym w związku z tą rocznicą do wiernych księża biskupi przypomnieli, że
przesłanie z Fatimy jest ciągle aktualne i zachęcali do uczestnictwa w nabożeństwach pierwszych sobót miesiąca, o których była mowa w
objawieniach przed 100 laty: „Każdy, kto przez
pięć kolejnych pierwszych sobót będzie w stanie
łaski uświęcającej, przyjmie Komunię św. i odmówi część różańca świętego, rozważając w zjednoczeniu z Matką Bożą tajemnice różańcowe, z
intencją wynagradzającą za grzechy świata, stanie się już nie widzem, ale czynnym uczestnikiem tego orędzia” – napisali księża biskupi.
Tak wiele też zdarzyło się w naszej Ojczyźnie w różnych diecezjach Polski w związku z rocznicą objawień. Niech więc i w naszej diecezji
Matka Boża Fatimska nam pobłogosławi. Jaki
trwały ślad pozostanie u nas po tym jubileuszu?
8 września ponowimy akt poświęcenia Niepokalanemu Sercu Maryi w każdej parafii, o co
prosili nas księża biskupi. Obyśmy jak najliczniej w tym dniu wzięli udział w parafialnej uroczystości!
Wydaje się, że nadszedł również czas, aby
w każdej parafii na trwałe wpisało się nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca. Aby wesprzeć
wszystkich apostołów tego nabożeństwa zorganizujmy w październiku w jednej wybranej para-

fii w każdym dekanacie modlitwę w formie, o
którą prosiła Maryja przed 100 laty.
Przy sprowadzonej z Fatimy figurze Matki
Bożej, która będzie wędrować po całej diecezji,
zorganizujmy nabożeństwo różańcowe w jednej
parafii w każdym dekanacie. Nabożeństwo
rozpocznie się Mszą św. o godz. 18.00, po której
nastąpi 15-minutowa medytacja nad jedną z 20
tajemnic różańca świętego oraz wspólnie
odmówiona jedna z części różańca. Zapraszamy
na to wyjątkowe nabożeństwo wszystkich
czcicieli Matki Bożej, w sposób szczególny
członków i członkinie Żywego Różańca z całego
dekanatu, bo któż jak nie oni mogą być najgorliwszymi apostołami w swoich parafiach.
Wykorzystajmy wrzesień na lekturę licznych
materiałów przybliżających nam sens i formę tego nabożeństwa, które w sposób szczególny są
rozpowszechniane przez apostolat fatimski z Zakopanego (www.sekretariatfatimski.pl).
Otrzymujemy je również systematycznie
wraz z prenumeratą naszego ogólnopolskiego
miesięcznika „Różaniec” wydawanego przez siostry loretanki z Warszawy.
ks. prał. dr Gerard Gromowski
moderator Żywego Różańca
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Aby nasze parafie, ożywiane
duchem misyjnym, były miejscami, gdzie przekazuje się
wiarę i daje świadectwo miłości.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. dr Gerard Gromowski,
86-300 Lisewo, ul. Mikołaja z Ryńska 1, tel. 601-647-703;
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