
Otwarcie Synodu
10 października 2021 r. 

Tytuł

Fot. PAP

Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej 
Moderator diecezjalny: ks. kan. Zbigniew Wawrzyniak  
86-200 Chełmno, ul. Franciszkańska 8, tel. 56-686-00-32
Dyrektor Diecezjalny Papieskich Dzieł Misyjnych: 
ks. kan. Grzegorz Tworzewski, tel. tel. 56-697-92-71
Wydawca: ks. Wacław Dokurno, tel. 56-678-83-66, www.przeczno.pl

Papieska Intencja modlitwy na  
listopad:  Intencja ogólna:  
Osoby cierpiące na depresję
Módlmy się, aby osoby cierpiące na 
depresję albo burnout znajdowały u 
wszystkich wsparcie i światło, otwie-
rające na życie.
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Charyzmat i wierność

Żywy Różaniec, który zapoczątkowała sługa Boża 
Paulina Jaricot w Lyonie w 1826 roku jest wspólno-
tą osób, która w duchu odpowiedzialności za Kościół 
podejmuje każdego dnia modlitwę i ofiary w intencji 
misji oraz angażuje się w życie wspólnoty parafialnej i 
diecezjalnej oraz Kościoła Powszechnego. 

W parafii Chrystusa Króla i Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy w Jabłonowie Pomorskim działa 7 
róż Żywego Różańca: Róża św. Antoniego, Róża św. 
Anny, Róża św. Bernadetty, Róża św. Faustyny, Róża 
św. Teresy, Róża św. Weroniki i Róża św. Józefa. Są to 
wspólnoty mieszane – mężczyźni i kobiety. Każdy i 
każda z nich otrzymują miesięcznik „Zwiastun Ró-
żańcowy” i uczestniczy w spotkaniu formacyjnym w 
każdą pierwszą środę miesiąca, podczas którego oma-
wiana jest intencja wyznaczona przez Ojca Świętego i 
wspólny Różaniec w intencji misjonarzy i misjonarek 
pochodzących z naszej diecezji oraz składana jest sys-
tematyczna ofiara do puszki na misje. 

Róże zaznaczają swą obecność przez animację 
modlitewną i konkretne działania związane z rokiem 
liturgicznym i wydarzeniami parafialnymi oraz die-
cezjalnymi: organizacja diecezjalnego spotkania Ży-
wego Różańca 15 września 2007 roku; zaangażowanie 
w coroczne diecezjalne spotkanie Kolędników Misyj-
nych; uczestnictwo w zjazdach diecezjalnych, kongre-
sach misyjnych w Toruniu, Chełmnie; przygotowanie 
stroików na Boże Narodzenie i palemek na Wielka-
noc (dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na mi-
sje); tydzień misyjny; patronalne dni poszczególnych 
Róż Różańcowych; spotkania z misjonarzami i inne 
formy udziału w życiu parafialnym.

Każdego roku w pierwszą sobotę grudnia róże Ży-
wego Różańca naszej parafii udają się na pielgrzymkę 
do Częstochowy, aby uczestniczyć w ogólnopolskiej 
sesji misjologicznej i spotkać się z misjonarzami i mi-
sjonarkami oraz przygotowującymi się do wyjazdu na 
misje. Centrum tego pielgrzymowania jest nocne czu-

wanie w Kaplicy Królowej Polski i Msza św. o półno-
cy, która jest zarazem pierwszą liturgią nowego roku 
kościelnego. 

Tym, co wzmacnia dyspozycyjność Żywego Ró-
żańca w wypełnianiu nakazu misyjnego jest uczest-
nictwo wielu członków w codziennej Eucharystii. Z 
niej wyrasta postawa ofiarności, która buduje wspól-
notę parafialną oraz przysposabia, nie tylko do miło-
ści i pomocy bliźniemu, ale także prowadzi do dzia-
łania przez różne formy świadectwa, zwłaszcza zaś do 
życia w duchu ofiarności, co może poświadczyć każ-
dy proboszcz, który angażuje się w dobrą formację tej 
wspólnoty.

Nie ma też tu znaczenia, jakie kto wypełnia za-
dania we wspólnocie Kościoła; zasadnicze jest to, aby 
życie było zawsze świadectwem dawanym Chrystu-
sowi. Dlatego wszelkie uczynki miłości i miłosierdzia 
są początkiem apostolstwa misyjnego, konsekwent-
nie doprowadzającego do urzeczywistnienia wska-
zań Ewangelii: „Tak niech świeci wasze światło przed 
ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili 
Ojca waszego, który jest w niebie” (Mt 5, 16). Jest to 
tym bardziej ważne, że współczesny człowiek po-
trzebuje autentyzmu wiary. Jego sprawdzianem jest 
służba ludziom oparta o Ewangelię i przekonanie, że 
skuteczność zaangażowania misyjnego uzależniona 
jest od miłości świadczonej modlitwą i czynem oraz 
słowem wobec wszystkich ludzi.

ks. Grzegorz Tworzeski


