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Ekologicznie zrównoważony styl życia
Módlmy się, abyśmy wszyscy dokony-
wali odważnych wyborów na rzecz sty-
lu życia powściągliwego i ekologicznie 
zrównoważonego, ciesząc się z ludzi 
młodych, którzy się w to zdecydowanie 
angażują.
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Świętowanie 200-lecia powołania do istnienia świą-
tyni znajduje swój pierwszorzędny cel w modlitwie dzięk-
czynnej. Wspólnoty Żywego Różańca wpisały się również 
w to wielkie dziękczynienie. W parafii w Jastrzębiu modli 
się pięć Róż przed każdą Mszą św., podczas niedzielnych 
adoracji Najświętszego Sakramentu oraz we własnych ro-
dzinach. Ważnym wydarzeniem jest udział w parafialnych 
dniach skupienia, w spotkaniach diecezjalnych oraz nie-
ustannej nowennie, która ma miejsce w każdy czwartek 
przed relikwiami i obrazem bł. ks. Stefana Wincentego Fre-
lichowskiego. Pielgrzymki do Sanktuariów Maryjnych w 
naszym kraju są zawsze inspiracją do integracji wspólnot 
oraz zachętą dla każdej matki, która z różańcem w ręku wy-
prasza Boże łaski. Wspólnoty Żywego Różańca pamiętają 
również o swoich zmarłych, ofiarując za nich Eucharystię, 
szczególnie w październiku. Uroczyście celebrujemy od-
pust Nawiedzenia NMP, odpust bł. ks. Stefana Wincentego 
Frelichowskiego oraz wspomnienie św. Krzysztofa (25 lip-
ca), kiedy niesiemy pomoc misjonarzom, poprzez ofiary na 
zakup pojazdów.

Wspólnoty Żywego Różańca z Parafii Jastrzębie zapra-
szają do wspólnego MAGNIFICAT inne Róże do kościoła 
w Jastrzębiu. Nasza Jubileuszowa świątynia parafialna cie-
szy się szczególnym przywilejem, przekazanym nam przez 
Ojca Św. Franciszka – DAREM ODPUSTU ZUPEŁENGO, 
który można dostąpić w naszej świątyni do 4 lipca 2022 r. 

Ks. kan. Krzysztof Wojnowski

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej, Człon-
kowie Wspólnot Żywego Różańca. Od stóp Matki Bożej 
Chełmińskiej, w Jej imieniu i w imieniu Parafian z kościoła 
pw. Wniebowzięcia NMP składamy Wam wszystkim z ser-
ca płynące podziękowania za przybycie na zjazd Wspólnot 
Żywego Różańca z całej naszej Diecezji i udział w uroczy-
stościach odpustowych ku czci Nawiedzenia NMP.

Dzięki Waszej wierze i Waszemu świadectwu było nas 
bardzo dużo. Podczas pielgrzymki Żywego Różańca ugo-
ściliśmy 800 osób. Mimo obaw z racji trwającej pandemii, 
Chełmińska Fara od 1 do 3 lipca była wypełniona wierny-
mi. Przybyli Pielgrzymi z Bydgoszczy-Fordonu, Grudzią-
dza, Starogrodu, Wabcza oraz rolnicy. 

W ramach przygotowania do odpustu i w czasie jego 
trwania bardzo wielu parafian i pielgrzymów skorzystało z 
sakramentu pokuty i po pandemii wróciło do pełnego życia 
sakramentalnego. To bardzo cieszy i wzywa do wielbienia 
Boga na wzór Matki Bożej śpiewającej Bogu hymn „Ma-
gnifikat”. Postawy dziękczynienia i służby uczy nas Maryja 
i niech nasze życie będzie naśladowaniem Matki Bożej w 
Jej wierze i miłości. Serdecznie „Bóg zapłać” składam Ks. 
Biskupom, Kapłanom, Siostrom Zakonnym i wszystkim 
Pielgrzymom za wspólną modlitwę i dar wspólnoty, której 
wszyscy po długim czasie doświadczyliśmy.  
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