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Papieska Intencja modlitwy na 
czerwiec: Za rodziny.
Módlmy się w intencji rodzin 
chrześcijańskich na całym świe-
cie, aby dzięki konkretnym 
gestom przeżywały bezintere-
sowność miłości oraz świętość 
w codziennym życiu.
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Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Drodzy Członkowie Wspólnot Żywego Różańca!

Jako wspólnota Żywego Różańca jesteśmy po 
wielkich i radosnych dla nas uroczystościach: be-
atyfikacji Pauliny Jaricot oraz II Ogólnopolskim 
Kongresie Różańcowym na Jasnej Górze. Prze-
żywany on był pod hasłem: „Uczynić różaniec 
modlitwą wszystkich” - to słowa nowej błogosła-
wionej.  Za te wydarzenia należy się Panu Bogu i 
Matce Najświętszej wdzięczność i dziękczynienie. 
Będzie ku temu okazja podczas naszej dorocznej 
pielgrzymki do Matki Bożej Bolesnej Chełmiń-
skiej na uroczystości odpustowe Nawiedzenia 
NMP przeżywane w dniach od 30 czerwca do 2 
lipca br. w Chełmnie. Bardzo serdecznie zapra-
szam na odpust i pielgrzymkę Żywego Różańca 
w sobotę 2 lipca br. 

Program uroczystości dziękczynnych za be-
atyfikację błogosławionej Pauliny Jaricot:

  9.30 - Powitanie Pielgrzymów 

  9.45 - Nabożeństwo ku czci Niepokalanego 
Serca NMP - I sobota miesiąca

10.15 - Konferencja Ojca Duchownego WSD  
ks. Adama Lisa

11.00 - MSZA ŚWIETA - przewodniczy 
ks. bp Wiesław Śmigiel 

Przerwa na posiłek

13.30 - Modlitwa o pokój i Rozesłanie

Oczekujemy pielgrzymów na Chełmińskim 
Wzgórzu wraz z Matka Bożą Bolesną. 

Moderator Żywego Różańca 
ks. Zbigniew Wawrzyniak 

W bieżącym roku zapraszamy do systema-
tycznej modlitwy o wyzwolenie z przeróżnych 
zniewoleń w następujących parafiach:
- Brodnica - parafia Jezusa Miłosiernego w pierw-

sze wtorki miesiąca o godz. 18.00; 
- Chełmża - parafia św. Mikołaja w pierwsze śro-

dy miesiąca o  godz. 18.00;
- Przeczno - parafia Podwyższenia Krzyża Świę-

tego w pierwsze soboty miesiąca o  godz. 8.00;
- Toruń - parafia bł. Mari Karłowskiej w pierwsze 

piątki miesiąca o  godz. 18.00.

W pobliżu wspomnienia liturgicznego ścięcia 
św. Jana Chrzciciela, przypadają-
cego 29 sierpnia, w ostatnią sobotę 
sierpnia, we współpracy z kilkoma 
sąsiednimi diecezjami bierzemy 
udział w pielgrzymce do Gietrzwał-
du - 27.VIII.2022.

Bliższych informacji udzielają odpowiedzial-
ni za dzieło Krucjaty Wyzwolenia Człowieka 
w naszej diecezji:
ks. Wacław Dokurno - tel. 606-486-670
Maria i Andrzej Kowalik - tel. 603-950-584


