głos z Torunia
Grudziądz

Przygotujcie drogę Panu
P

ub.r. gościła młodych z grudziądzkich parafii oraz ich duszpasterzy.
W ten wieczór zastanawiano się
nad osobistymi relacjami z Panem
Bogiem i jak prostować ścieżki

Aleksandra Wojdyło

od hasłem „Przygotujcie drogę
Panu” odbyło się drugie spotkanie młodzieży. Parafia pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Grudziądzu 18 grudnia

Młodzież z ks. Pawłem Maciejką

swego życia. Rozważania poprowadzili ks. Paweł Maciejko i ks. Sławomir Lesicki. Tylko dla Chrystusa
jesteśmy zdolni dokonać czegoś
niezwykłego, bo rzeczy wielkie robi
się dla ludzi, którzy są wyjątkowi –
mówił ks. Sławomir. Umacniano
młodych w ich postanowieniach
czynienia dobra. Młodzież często
spotyka na swej drodze trudności,
zło, kłopoty, ale musi wiedzieć,
że Pan Bóg w tej walce nie pozostawi jej samej. Aby w pełni żyć
życiem chrześcijańskim, trzeba
wyjść z codziennej bezduszności,
skrępowania, ciemności i szukać
Boga, a nie tylko opierać się na
kilku latach katechizacji szkolnej –
uwrażliwiali duszpasterze.
Przygotowani do sakramentu
pojednania młodzi stanęli przy
konfesjonałach. Czuwanie ubogaciły śpiewy parafialnego zespołu
muzycznego.  Aleksandra Wojdyło

Spektakl bożonarodzeniowy

Maleńka Miłość

16 grudnia ub.r. w grudziądzkim klubie „Akcent” wspólnota
„Emaus” z Grudziądza przygotowała spektakl bożonarodzeniowy. Akcja miała miejsce w XXI wieku w przeciętnej polskiej
rodzinie. Jezus narodzony w Betlejem przed tysiącami lat
przechadzał się dziś alejami świata i patrzył, jak człowiek
przygotowuje się do Bożego Narodzenia. Patrzył na trening
piłkarski, zakupy w hipermarkecie oraz na polską rodzinę.
Celem tego spektaklu było ukazanie młodemu człowiekowi,
że tradycja, folklor i przede wszystkim komercja świąt są oderwane od Bożego Narodzenia, nie mają najmniejszego sensu.
Jezus narodził się, aby umrzeć za grzech ludzi. Jego kołyska
stała w cieniu krzyża, na którym każdemu człowiekowi wysłużył odkupienie.
Maria Szczęsna

21 grudnia ub.r. w Bursie Szkolnej Caritas
w Grudziądzu odbyło się spotkanie opłatkowe dla wychowanków, pracowników
i wolontariuszy. Rozpoczęła je Msza św.,
której przewodniczył ks. Rafał Bochen.
Następnie w auli zgromadzeni obejrzeli
jasełka pt. „Rodzi się maleńka Miłość”,
a łamiąc się opłatkiem, złożyli sobie
życzenia błogosławionych świąt. W tym
dniu dyrektor bursy ks. Jarosław Janowski
wręczył dyplomy wychowankom, którzy
obchodzili rocznicę 18. urodzin. Spotkanie
zakończył śpiew kolęd.
Maria Szczęsna

Tydzień Powszechnej Modlitwy
o Jedność Chrześcijan
18-25 stycznia
„Wy jesteście tego świadkami”

Ekumeniczne Nabożeństwa
Słowa Bożego
na terenie diecezji toruńskiej
16 stycznia Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP
godz. 17 – parafia pw. św. Mikołaja w Toruniu, ul. Podgórna 69
18 stycznia Kościół Rzymskokatolicki
godz. 17 – parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Działdowie, Plac Biedrawy 3
20 stycznia Kościół Rzymskokatolicki
godz. 17 – parafia
pw. św. Michała Archanioła
i bł. B. Markiewicza w Toruniu,
ul. Rybaki 59
24 stycznia Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
godz. 17.00 – parafia
pw. św. Szczepana w Toruniu,
ul. Strumykowa 8
25 stycznia Kościół Polskokatolicki w RP
godz. 17 – parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu, ul. Gałczyńskiego 36
27 stycznia Kościół Rzymskokatolicki
godz. 17 – parafia pw. Ducha
Świętego w Grudziądzu,
ul. 23 Stycznia 16
Ks. Krzysztof Krzemiński
Referat ds. Dialogu Religijnego

Świąteczne spotkanie w Areszcie Śledczym
Toruń

21 grudnia ub.r. uczniowie toruńskiego IV LO uczestniczyli w spotkaniu opłatkowym w Areszcie
Śledczym. Młodzi mieli za zadanie nadać uroczystości atmosferę
wigilijną, świąteczną, ogarniającą
zebranych bożonarodzeniowym
ciepłem. W spotkaniu uczestniczyli dyrektor aresztu ppłk Grzegorz
Breitenbach, pracownicy działu
penitencjarnego oraz grupa osa-
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dzonych. Atmosfera spotkania
napawała z jednej strony tęsknotą za bliskimi, z drugiej jednak
gotowością i nadzieją związaną
z tym, iż każdy kolejny dzień dany
jest człowiekowi po to, by mógł
naprawiać swoje błędy, stawać się
doskonalszym, a przez to i szczęśliwszym. Zebrani na początku
tylko przyglądali się grającym
i śpiewającym, jednak w pewnym
momencie popłynęły radosne kolę-

dy („Wśród nocnej ciszy”, „Bóg się
rodzi”, „Cicha noc”) śpiewane przez
wszystkich.
Czas świąt Bożego Narodzenia
może być, szczególnie dla osadzonych, momentem bardzo ważnym.
To czas, w którym Boże miłosierdzie rozlewa się strumieniami. To
czas, w którym gest przebaczenia,
nie tracąc swojej wartości, staje się
jakby prostszy. Uśmiech osadzonych oraz pracowników Aresztu

Śledczego był dla licealistów najpiękniejszą formą wdzięczności za
obecność i kolędowanie.
Odpowiedzialnym za organizację spotkania był kapelan Aresztu Śledczego, a także katecheta
IV toruńskiego LO ks. Wojciech
Siemiątkowski. Dziękujemy mu
za doświadczenie, świadectwo
i nadzieję, którą wnosi w serca
osób osadzonych.
Natalia Kowal

