Życzenia Wielkanocne
Drodzy moi!
Wiem, że pamiętacie: W tym roku w sobotę 4
sierpnia bądźmy możliwie wszyscy - my, którzy
tworzymy Żywy Różaniec - bądźmy na tej, w tym
roku jedynej pielgrzymce.
Tymczasem święta Zmartwychwstania przed
nami. Więc przyjmijcie pozdrowienia i najlepsze życzenia. Życzę Wam radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego oraz błogosławieństwa Bożego.
Już przed laty życzyłem Wam i dziś życzę, by
Chrystus zmartwychwstały obudził w nas to, co jeszcze uśpione, ożywił to, co jeszcze w nas martwe i
niech światło Jego słowa prowadzi nas przez życie
w radości i pokoju. Życzę Wam dni pełnych szczęścia dawkowanego w perfekcyjnych dawkach, które
dadzą Wam radosne poczucie, że Pan uśmiecha się
do was, obejmuje Was i przygarnia, ponieważ jesteście – każdy z Was – kimś specjalnym i nietuzinkowym. Życzę Wam dni pokoju, szczęśliwości i radości.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski

Prośba o modlitwę
W wielkopostnym numerze naszego miesięcznika pisałem o Narodowym Kongresie Trzeźwości oraz wypracowanym przez Zespół Konferencji Episkopatu Polski do
spraw Apostolstwa Trzeźwości wieloletniego Narodowego Programu Trzeźwości. Obecnie przygotowujemy się
do Kujawsko-Pomorskiego Kongresu Trzeźwości, który odbędzie się w czwartek 14 czerwca. Rozpocznie go
Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Wiesława w toruńskiej katedrze o godz. 10.00. Następnie zaproszeni
przedstawiciele różnych środowisk z całego województwa będą obradować w sali Urzędu Marszałkowskiego.
Proszę więc o modlitwę różańcową w tej intencji,
abyśmy wspólnymi siłami zdołali realnie zmieniać naszą
obyczajowość i wspierać osoby uzależnione w ich drodze
wychodzenia z różnych nałogów.
ks. Wacław Dokurno

Obraz Pasyjny
Na stronie tytułowej naszego miesięcznika przedstawiony jest fragment obrazu namalowanego około 1500
roku, który znajduje się w gotyckim kościele św. Jakuba
w Toruniu. Obraz przedstawia na tle rozległego pejzażu
średniowiecznego miasta Pasję Chrystusa w 22 scenach
począwszy od uroczystego wjazdu do Jerozolimy i Ostatniej Wieczerzy, poprzez sceny opisujących mękę Jezusa,
Jego śmierć i zstąpienie do Otchłani, po spotkania ze
Zmartwychwstałym do Jego wniebowstąpienia. Dochodzą jeszcze sceny z życia codziennego w średniowiecznym mieście. Oprócz przesłania teologicznego obraz
jest zatem również kopalnią wiedzy o życiu codziennym
w XV wieku.
W przedstawionym fragmencie widzimy Jezusa wychodzącego z bramy miejskiej na drogę krzyżową.
W górnej części ukazano scenę złożenia Go do grobu
oraz obok Jego zmartwychwstanie. Poniżej Pan Jezus
ukazuje się św. Marii Magdalenie oraz św. Tomaszowi.
Natomiast najniżej widzimy Jezusa, który wędruje z
dwoma uczniami do Emaus.
Ważne jest przesłanie teologiczne obrazu ukazujące
całą Pasję Jezusa, czyli Jego „przejście” przez mękę i
śmierć do zmartwychwstania. Nawiązuje to do pierwszego „przejścia” narodu wybranego z niewoli egipskiej poprzez Morze Czerwone i pustynię do Ziemi Obiecanej.
W liturgii, mówiąc o Triduum Paschalnym, również podkreślamy jedność trzech wydarzeń: męki zakończonej
śmiercią na krzyżu, złożenia w grobie związanego ze
zstąpieniem do Otchłani oraz zmartwychwstania.
W.D.

Papieska intencje modlitwy
na kwiecień:
Intencja ogólna: Aby odpowiedzialni za idee i sposób zarządzania w gospodarce mieli odwagę odrzucać gospodarkę wykluczającą i
by potrafili otwierać nowe drogi.
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