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Papieska intencja
ewangelizacyjna na luty:
Aby w krajach azjatyckich
chrześcijanie, wraz z innymi
mniejszościami religijnymi,
mogli żyć swoją wiarą w pełnej
wolności.

Redaktor naszego „Zwiastuna Różańcowego”
- ks. dr Wacław, poświęca ten numer św. Stanisławowi
Kostce - patronowi dzieci i młodzieży, który choć
przeżył lat niewiele, zdobył jednak bardzo wiele.

On nas uczy, iż ilość lat naszego ziemskiego ży-
cia nie ma większego znaczenia. Znaczenie ma inten-
sywność życia w Bożej łasce i z pomocą Pośredniczki
łask Maryi. Tej Pośredniczki tak się mocno trzyma-
my. Sama obecność w Żywym Różańcu pomnaża
w nas świętą Nadzieję zdobycia nieba. A nadzieja ta
wypływa też z tego, że nie myślimy tylko o własnym
zbawieniu, szczęściu, niebie, ale jako członkowie Ży-
wego Różańca myślimy o innych. Starać się o innych,
modlić się za innych - to właśnie jest tak miłe Bogu, a
dla nas tak zasługujące.

Niech duch apostolstwa, misyjności, duch prag-
nienia nieba dla innych, nas zawsze ogarnia. Uczymy
się od Jezusa, który zapragnął nieba dla nas.

Kochani, jeszcze będę kilka razy do Was pisał.
Otrzymacie pocztą ode mnie list - jak zawsze zresztą.
Będę Was prosił i apelował do Was zachęcając do
wielkiej 46 pielgrzymki Żywego Różańca, tym ra-
zem w sobotę 4 sierpnia do Chełmna. Wyjątkowo
jedna pielgrzymka w tym roku, ale za to wielka. Bogu
na chwałę, nam na pożytek, a nowemu Ks. Biskupowi
Ordynariuszowi na radość, iż w toruńskiej diecezji
Żywy Różaniec naprawdę jest żywy.

Z wyrazami szacunku i uznania
Wasz ks. prał. dr Gerard Gromowski

moderator Żywego Różańca

Światowy Dzień Chorego

Bądź pozdrowiona,
Maryjo, Niewiasto uboga
i pokorna, błogosławiona
przez Najwyższego! Dzie-
wico nadziei, proroctwo
nowych czasów, przyłą-
czamy się do Twojego
hymnu chwały, by sławić
miłosierdzie Pana, by
głosić nadejście Króle-
stwa i całkowite wyzwo-
lenie człowieka.
Bądź pozdrowiona,

Maryjo, pokorna Służeb-
nico Pańska, pełna chwa-
ły Matko Chrystusa! Pan-

no wierna, święty Przybytku Słowa, naucz nas wy-
trwale słuchać Słowa, być uległymi głosowi Ducha,
wrażliwymi na Jego wezwania w głębi naszego su-
mienia i na Jego znaki w wydarzeniach historii.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto bolesna,

Matko żyjących! Dziewicza Oblubienico u stóp
krzyża, nowa Ewo, bądź naszą przewodniczką na
drogach świata, naucz nas żyć miłością Chrystusa i
ją szerzyć, naucz nas trwać razem z Tobą przy nie-
zliczonych krzyżach, na których Twój Syn nadal jest
krzyżowany.
Bądź pozdrowiona, Maryjo, Niewiasto wiary,

pierwsza pośród uczniów! Dziewico, Matko Kościo-
ła, pomagaj nam zawsze zdawać sprawę z nadziei,
która jest w nas, ufać w dobroć człowieka i w miłość
Ojca. Naucz nas budować świat od wewnątrz: w głę-
bi ciszy i modlitwy, w radości miłości braterskiej, w
niezrównanej mocy krzyża.
Święta Maryjo, Matko wierzących, Nasza Pani z

Lourdes, módl się za nami.
Amen
św. Jana Paweł II, Lourdes, 14 sierpnia 2004 r.


