Podziękowanie ks. prał. Gerardowi
Gromowskiemu
Dzieła apostolskie funkcjonują przede wszystkim
dzięki łasce Bożej, ale potrzeba również ludzi, którzy
korzystając z otrzymanych charyzmatów potrafią je
roztropnie prowadzić i rozwijać. Głęboko osadzoną
w tradycji wspólnotą modlitewną jest Żywy Różaniec,
który gromadzi młodych i starszych tworząc z nich rodzinę modlitwy i miłości. W Diecezji Toruńskiej moderatorem Żywego Różańca od wielu lat był ks. prał. dr Gerard
Gromowski, który zapisał wspaniałą historię tego dzieła.
Życie ks. prał. Gromowskiego
jest przepełnione duchowością maryjną. Jako wikariusz w Piasecznie
był świadkiem koronacji w 1968 r.
przez kard. Karola Wojtyłę koronami papieskimi figury Matki Bożej
Piaseckiej. Lata posługi proboszczowskiej to troska o Sanktuarium
Matki Bożej Lisewskiej. Czynnie
działał w Zjazdach Kustoszy Sanktuariów Maryjnych oraz w ogólnopolskim Stowarzyszeniu „Żywy Różaniec”. Jako diecezjalny moderator
Żywego Różańca zorganizował 48
Ks. Gerard przy
kard. Karolu Wojtyle pielgrzymek, skomponował wiele
pieśni maryjnych oraz podjął szereg
w Piasecznie.
innych inicjatyw pastoralnych. Nieustanna modlitwa to
bezcenny dar dla Kościoła. Szczególną wdzięczność wyrażam ks. prał. Gerardowi Gromowskiemu za włączenie
się w działalność Towarzystwa Przyjaciół Seminarium
Duchownego w Toruniu. Członkowie Żywego Różańca
przez lata wspierali i nadal wspierają nasze seminarium.
Nie sposób wymienić wszystkich zasług ks. prał.
Gromowskiego, które są zapisane w niebie i przyczyniły
się do większej chwały Bożej. Dzięki posłudze Księdza
Prałata szerzył się kult maryjny w Diecezji Toruńskiej
oraz jaśniało królestwo Boże!
Za wszelkie dobro bardzo dziękuję, Bóg zapłać! Na
czas emerytalny życzę zdrowia, siły, opieki Matki Bożej,
a przede wszystkim obfitego Bożego błogosławieństwa!
Bp Wiesław Śmigiel

Słowo nowego Moderatora
Drodzy Czciciele Matki Bożej, członkowie
wspólnot Żywego Różańca!
Decyzją Biskupa Toruńskiego Wiesława Śmigla,
zostałem powołany do posługi moderatora wspólnot
Żywego Różańca w Diecezji Toruńskiej.
Odbieram tę decyzję naszego Pasterza jako szczególne wyróżnienie, ale też i bardzo wyraźne wskazanie nowego duszpasterskiego zadania, jakie stoi
przede mną. Jak się wydaje, nie będzie to zadanie łatwe do wykonania, gdyż mam świadomość, że zostaję
następcą księdza prałata Gerarda, który pełnił tę posługę przez wiele lat. Ogrom Jego dokonań wręcz
onieśmiela, ale mam nadzieję, że tak, jak ksiądz Gerard, tak i ja mogę liczyć na moc Waszej modlitwy,
przede wszystkim zanoszonej „przez ręce Maryi”, o
co też ośmielam się serdecznie prosić.
Bliższą okazją do poznania się i wspólnej modlitwy będzie tegoroczna sierpniowa pielgrzymka Żywego Różańca. Chciałbym, aby stała się ona okazją do
wyrażenia wdzięczności księdzu Gerardowi, dlatego
kieruję do Was zaproszenie, przy okazji zmieniając
trochę wcześniejsze plany. Dobrze byłoby, aby celem
tej pielgrzymki 4 sierpnia było sanktuarium Matki Bożej Lisewskiej, szczególnie bliskie księdzu Gerardowi.
Pozdrawiam serdecznie wszystkie wspólnoty Żywego Różańca, zelatorów i moderatorów parafialnych.
Ks. Adam Ceynowa
Kustosz Sanktuarium Matki Bożej Chełmińskiej

Papieska intencje modlitwy na maj:
Intencja ewangelizacyjna:

Aby wierni świeccy wypełniali
swoją szczególną misję, wykorzystując swoje zdolności, by odpowiadać na wyzwania dzisiejszego
świata.
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Papież Franciszek ogłasza adhortację
GAUDETE ET EXSULTATE
„Cieszcie się i radujcie” (Mt 5, 12)
o powołaniu do świętości
foto PAP
w świecie współczesnym

