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§ 5.
ZADANIA I OBOWIĄZKI
2. Zadania i obowiązki zelatora/zelatorki:
1) troszczy się o prawdziwego ducha modlitwy we

wspólnocie;
2) czuwa nad pełnym składem osobowym róży oraz
koordynuje comiesięczną wymianę tajemnic;
3) zachęca członków do gorliwej działalności apostolskiej zwłaszcza wśród chorych i ubogich;
4) utrzymuje stałą łączność między kapłanem odpowiedzialnym za Żywy Różaniec a różą i między różami;
5) odwiedza chorych członków róży;
6) zbiera składki na Mszę świętą, dzieła charytatywne,
misje i inne cele.
3. Zadania i obowiązki moderatora parafialnego:
1) przyjmuje do Żywego Różańca i prowadzi Parafial-

ną Księgę Żywego Różańca;
2) dba o formację członków Żywego Różańca;
3) prowadzi miesięczne nabożeństwa i podaje intencje
na dany miesiąc;
4) zapowiada odpusty różańcowe;
5) współpracuje z moderatorem diecezjalnym;
6) tam, gdzie istnieje Parafialna Rada Żywego Różańca, koordynuje jej pracę, dbając o współpracę wszystkich zelatorów.
4. Zadania i obowiązki moderatora diecezjalnego:
1) jest odpowiedzialny za Żywy Różaniec w diecezji;
2) organizuje spotkania zelatorów i moderatorów w

diecezji;
3) raz w roku organizuje ogólnodiecezjalne spotkanie
członków Żywego Różańca;
4) dba o formację teologiczną i duchową wszystkich
członków Żywego Różańca;
5) na mocy swej nominacji jest członkiem Konferencji
Moderatorów Diecezjalnych Żywego Różańca i uczestniczy w jej spotkaniach;
6) do wypełnienia swoich zadań może powołać Diecezjalną Radę Żywego Różańca, którą zatwierdza Biskup Diecezjalny;
7) czuwa nad realizacją zadań statutowych Żywego
Różańca w diecezji;
8) współpracuje z Diecezjalnym Dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych.

Dziękuję raz jeszcze Kapłanom Gospodarzom i
Kustoszom tych Sanktuariów, które gościły tegoroczne pielgrzymki Żywego Różańca. Dziękuję Wam
drodzy z Kół Żywego Różańca. Nie zostaliście w domach, przybyliście, wzmocniliśmy się na dalsze miesiące i lata naszego dalszego ziemskiego życia.
Wzmocniliśmy naszą wiarę, zdobyliśmy zasługę, której nikt nam nie odbierze. Tak trwajmy, tak trzymajmy, tak zachęcajmy innych do wstępowania do naszych Kół Różańcowych. Musi nas być coraz więcej,
bo modlitwy ten świat potrzebuje coraz więcej, bo ten
upadły anioł jakby skrzydła rozpostarł i działa ze
zdwojoną mocą, ale jak mówił nam stary św. Piotr:
„Wy mocni w wierze opierajcie się jemu”. Opierajcie
się jemu potężną modlitwą różańcową, osłaniajcie nią
kapłanów i cały Kościół toruński. Niech październik
w tym Roku Wiary nas wszystkich wzmocni i upewni, że zdobędziemy niebo a Matka Boża i teraz i w
godzinie śmierci naszej jest i będzie z nami.
Bardzo wszystkim dziękuję, bardzo wszystkich
pozdrawiam i wiem, że wszyscy pamiętacie mickiewiczowe: „Panno święta, co Jasnej bronisz Częstochowy i w Ostrej świecisz Bramie!” Będę tam w Wilnie w najbliższych dniach w Ostrej Bramie i za Was
wszystkich członków Żywego Różańca w toruńskiej
diecezji odprawię uroczystą Mszę świętą.
Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski
CTc\Xf^\X \agXaV]X `bW_\gjl aT cTÖWm\Xea\^<agXaV]T bZÇ_aT- Aby ci, dla
których życie stało się tak wielkim
ciężarem, że pragną jego końca,
mogli odczuć bliskość Bożej miłości.
<agXaV]T `\fl]aT- Aby obchody
Światowego Dnia Misyjnego uświadomiły wszystkim chrześcijanom, że
są nie tylko adresatami, ale i głosicielami Słowa Bożego.
Miesięcznik Wspólnot Żywego Różańca Diecezji Toruńskiej
Moderator diecezjalny: ks. prał. Gerard Gromowski, 86-300 Lisewo,
ul. Wybudowania Wąbrzeskie 1, tel. 56-676-86-04; Wydawca
„Zwiastuna Różańcowego”: ks. Wacław Dokurno, 56-678-83-66.

Obraz z sanktuarium Matki Bożej Miłości
(Divino Amore) pod Rzymem. W ramach obchodów Dnia Maryjnego w Roku Wiary w tym sanktuarium odbędzie się nocne czuwanie modlitewne z 12
na 13 października przy figurze Matki Bożej Różańcowej przywiezionej z tej okazji do Rzymu z Fatimy.

