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  Za zakonnice i inne kobiety konse-

krowane. Módlmy się w intencji zakonnic i 
innych kobiet konsekrowanych ‐ dziękując 
im za ich misję i odwagę ‐ aby nadal odkry-
wały nowe odpowiedzi w obliczu wyzwań 
naszych czasów.
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„Dla członków wspólnoty Żywego Różańca mo-
dlitwa to codzienność. Wynika ona nie tylko zapisów 
statutowych Stowarzyszenia, ale także z głębokiej po-
trzeby serca (…). Ale Żywy Różaniec to także pra-
ca nad swoją duchowością, troska o wiarę innych, 
wspieranie działalności misyjnej Kościoła i wiele in-
nych działań podejmowanych w szarej rzeczywisto-
ści” – napisał ks. A. Jankowski w październiku 2021r. 
w specjalnym liście do członków Żywego Różańca, 
istniejącego przy parafii pw. Miłosierdzia Bożego i 
św. siostry Faustyny w Toruniu.

Parafialna Wspólnota Żywego Różańca, która 
składa się z 13 róż różańcowych, w tym 1 męskiej,  za-
patrzona w przykład Służebnicy Bożej Pauliny Jaricot 
oraz wezwania dyrektora krajowego Papieskich Dzieł 
Misyjnych ks. Macieja Będzińskiego stara się przez 
formację modlitewną oraz systematyczne wsparcie 
materialne pomagać dziełom misyjnym Kościoła. 
Mamy świadomość, że nie liczy się suma, ale liczy 
się systematyczność i świadomość odpowiedzialno-
ści każdego członka róży różańcowej za pomoc mi-
sjom. I tak każda osoba wpłacała 2 zł miesięcznie na 
cele organizacyjne. Kiedy jednak papież Franciszek w 
ogłosił w 2016 r. Nadzwyczajny Jubileusz Miłosier-
dzia, a dla nas Polaków była to 1050. rocznica chrztu 
Polski, wówczas w dniu 9 marca na zebraniu zelato-
rek z ks. Pawłem Śliwińskim, naszym opiekunem du-
chowym zdecydowano, żeby dotychczasową składkę 
zwiększyć do 3 zł (złotówka na misje) poczynając od 
lipca, z czego połowa byłaby przekazywana na Papie-
skie Dzieło Rozkrzewiania Wiary, a połowa na Die-
cezjalne Dzieło Misyjne. Zdecydowaliśmy wpłacać 
co kwartał taką sumę od zadeklarowanych osób. Po-
czątkowo była to kwota po 230 zł, obecnie po 240 zł 
kwartalnie na każde dzieło misyjne.

Gdy papież Franciszek ogłosił październik 
2019r. jako Nadzwyczajny Miesiąc Misyjny w naszej 

parafii podjęliśmy zobowiązanie dla jeszcze większej 
modlitwy za misjonarki i misjonarzy. Korzystając ze 
„Zwiastuna Różańcowego” wybraliśmy misjonarkę 
Krystynę Chrostowską, siostrę miłosierdzia, która 
pracuje na misjach w Astanie w Kazachstanie. Modli-
my się w jej intencji, ale, choć była niedawno z wizytą 
w Ojczyźnie, to panujące obostrzenia pandemiczne 
nie pozwoliły na osobiste spotkanie.

W dzisiejszym zlaicyzowanym świecie zachodzi 
również potrzeba nowej ewangelizacji wśród naj-
bliższych, także parafian. Temu ma właśnie służyć 
inicjatywa podjęta przez parafialny Żywy Różaniec 
– odmawianie codziennie o godz. 15:00 Koronki do 
Miłosierdzia Bożego, a po niej adoracja Najświętszego 
Sakramentu, nabożeństwa pierwszosobotnie, przygo-
towanie oprawy liturgicznej Eucharystii z okazji róż-
nych uroczystości i w każdą niedzielę (godz. 7:30), or-
ganizacja nabożeństw fatimskich, październikowych, 
pomoc w organizacji Drogi Krzyżowej ulicami para-
fii, procesji Bożego Ciała, festynów parafialnych. Bez 
tego zaangażowania wielu członków róż w modlitwę i 
zwykłą codzienną pracę życie parafii byłoby uboższe.

Delegacje naszej parafii były obecne na prawie  
każdej Ogólnopolskiej Pielgrzymce Żywego Różańca 
w Częstochowie, na diecezjalnych zjazdach Żywego 
Różańca w Lisewie i Chełmnie oraz Kongresie Misyj-
nym w Chełmnie.
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