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Papieska Intencja modlitwy na lipiec: 
Za osoby starsze
Módlmy się w intencji osób star-
szych, które są korzeniami i pamię-
cią narodu, aby ich doświadczenie 
i mądrość pomagały najmłodszym 
patrzeć w przyszłość z nadzieją i 
odpowiedzialnością.

Papieska Intencja modlitwy na sierpień: 
Za małych i średnich przedsiębiorców
Módlmy się, aby mali i średni przedsiębiorcy, 
poważnie dotknięci kryzysem gospodarczym i 
społecznym, znaleźli środki niezbędne do konty-
nuowania swojej działalności w służbie społecz-
ności, w których żyją.
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II Ogólnopolski Kongres Różańcowy
X Ogólnopolska Pielgrzymka Żywego Różańca

Drodzy Czciciele Matki Bożej Różańcowej,
Drodzy Członkowie Wspólnot Żywego Różańca!

„Uczynić różaniec modlitwą wszystkich” - pod ta-
kim hasłem odbył się na Jasnej Górze w dniach 3-4 
czerwca br. II Ogólnopolski Kongres Różańcowy. Z 
toruńskiej diecezji uczestniczyło w wydarzeniu kilka 
Wspólnot Różańcowych z parafii w Toruniu, Jabłono-
wie Pomorskim i Chełmnie. 

Część kongresowa rozpoczęła się Mszą św. pod 
przewodnictwem abp Wacława Depo, delegata KEP 
ds. Żywego Różańca. Podczas wykładów wygłasza-
nych przez księży profesorów mowa była o nowej bło-
gosławionej Paulinie Marii Jaricot jako założycielce 
Dzieła Rozkrzewiania Wiary - nowa błogosławiona 
była cała dla Kościoła i cała dla misji; o różańcu, któ-
ry jest modlitwą dla wszystkich i odmawiany z wiarą 
prowadzi od kontemplacji do apostolatu. Wieczorem 
szliśmy w procesji różańcowej zakończonej Apelem 
Jasnogórskim i czuwaniem modlitewnym.

4 czerwca to dzień X Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Żywego Różańca przeżywany jako dziękczynienie za 
beatyfikację Pauliny Jaricot i rocznice: 400-lecia po-
wołania do życia Kongregacji Ewangelizacji Narodów, 
200-lecia powstania Dzieła Rozkrzewiania Wiary i 
100. rocznicy uznania Dzieła Rozkrzewiania Wiary 
za „dzieło papieskie”.

Tym uroczystościom przewodniczył delegat pa-
pieski abp Giovanni Pietro Dal Toso z Watykanu. 

Przesłaniem kongresu jest przekonanie, że róża-
niec to modlitwa prosta ale skuteczna. To lek na na-
sze choroby i cierpienia w świecie rozdartym wojna-
mi, lękami i niepewnością. Różaniec kształtuje naszą 
wiarę, rodzi pokój i miłość. Ta modlitwa nie zmienia 
świata ale zmienia człowieka, a człowiek może zmie-
nić świat. I to jest wymiar misyjny modlitwy różań-
cowej i dzieł, które zawdzięczamy bł. Paulinie Jaricot. 

Moderator Żywego Różańca
ks. Zbigniew Wawrzyniak 

W kolejnym diecezjalnym kongresie prof. Krzysz-
tof Wojcieszek wskazał, jak wielki wpływ na ilość spo-
żywanego alkoholu ma jego dostępność oraz panujące 
zwyczaje. Poprawa sytuacji wymaga cierpliwej pracy 
całego pokolenia, aby zmienić wypaczoną mental-
ność większości Narodu. Agnieszka Muzyk ukazała 
mechanizmy działania samorządów, których naprawa 
też wymaga mądrości i czasu. Z kolei Justyna i Paweł 
Kuczyńscy podzielili się zaangażowaniem samych ro-
dziców w archidiecezji gdańskiej, którzy organizują 
latem 15-dniowe Oazy Dzieci Bożych, aby wspierać 
rodziny w wychowaniu dzieci do życia w wolności 
od licznych uzależnień. W Eucharystii bp Krzysztof 
Włodarczyk podzielił się osobistym świadectwem 
sensu trwania w abstynencji w ramach Krucjaty Wy-
zwolenia Człowieka. 

Kolejnym wydarzeniem w naszej diecezji będzie 
pielgrzymka do Gietrzwałdu w sobotę 27 sierpnia, na 
którą zapraszamy. Informacja tel. 603-950-584.


