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I tak jesteśmy już po 37 pielgrzymceŻywego Ró-

żańca w naszej diecezji. Tegoroczne pielgrzymki były
piękne i jak wielu mi mówiło, bardzo udane. Było nas
w sumie bardzo wielu. Prawdziwie przeżywaliśmy
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Z radością informuję, że udało się umieścić nasz

miesięcznik na stronie internetowej mojej parafii w
Przecznie. Informacje oŻywym Różańcu umieściłem
w dziale poświęconym misjom. W nowym statucie
stowarzyszenia „Żywy Różaniec” podkreślona zosta-
ła ciągłość dzieła „zainicjowanego przez sługę Bożą
Paulinę Jaricot w Lyonie w 1826 r. Założone przez
nią StowarzyszenieŻywego Różańca zatwierdził pa-
pież Grzegorz XVI konstytucją Benedicentes Domino
w 1832 r. W Polsce praktykaŻywego Różańca stała
się znana już pod koniec XIX wieku.”

W § 2 Statutu czytamy m.in.: „W łączności z ca-
łym Kościołem Żywy Różaniec podejmuje jako głó-
wną intencję swoich modlitw intencje polecane przez
papieża dla Apostolstwa Modlitwy, czyli Papieską In-
tencję Ogólną i Papieską Intencję Misyjną (...) Zgo-
dnie z zamysłem założycielki sługi Bożej Pauliny Ja-
ricot program duchowyŻywego Różańca obejmuje
wspieranie misyjnej działalności Kościoła”.

Na stronie internetowej znajdują się informacje o
życiu wspólnot różańcowych w naszej diecezji oraz
archiwalne numery „Zwiastuna Różańcowego”.
Adres całej strony parafialnej:www.przeczno.pl

ks. Wacław Dokurno

Rok Wiary w łączności z Matką Jezusa i naszą, w łą-
czności z naszym Pasterzem diecezjalnym, z naszymi
kapłanami, a także w łączności ze sobą. Pamiętacie
skwar z nieba, a my pod potężnymi drzewami – to by-
ło w Boleszynie; byliśmy tam zachwyceni postawą
miejscowego księdza Kustosza i jego parafian. A w
Lisewie, jak zawsze moc ludzi, wielu kapłanów i
miejscowy lud cieszący się gośćmi, bo ten lud wie,że
najpiękniejszą cechą chrześcijanina jest gościnność.

Wreszcie Grudziądz – Mokre to ostatnia nasza
pielgrzymka w tym Roku Wiary. Tu także byliśmy
urzeczeni miejscowym duszpasterzem – Kustoszem
Mokrzańskiego Sanktuarium. Piękne miejsce, piękna
aura, którą stworzyli miejscowi ze swoim Kustoszem.
Klimat tego spotkania oddają załączone zdjęcia. Chy-
ba do Mokrego jeszcze wrócimy z pielgrzymką...

Wasz moderator
ks. prał. dr Gerard Gromowski

W ramach obchodów Roku
Wiary Watykan przygotowuje się
do Dnia Maryjnego z udziałem Pa-
pieża i stowarzyszeń maryjnych z
całegoświata. Obchody zbiegną się
z 96. rocznicą objawień fatimskich.
Ich kulminacją, 13 października, bę-
dzie poświęcenie świata przez Pa-

pieża Franciszka Niepokalanemu Sercu Maryi. Z tej
okazji do Watykanu przywieziona zostanie figura
Matki Bożej Różańcowej z Kaplicy Objawień w san-
ktuarium maryjnym w Fatimie.


