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temat tygodnia

karolina jadczyk

C

Joanna Kruczyńska

XXVI Świętojański Festiwal
Organowy
Kapłaństwo to miłość Serca
Jezusowego – Diecezjalny Turniej Liturgiczny
Festyn rodzinny „Bądźmy razem”
13 maja Kościół wspomina
Najświętszą Maryję Pannę
Fatimską. Pierwsze objawienie
miało miejsce 13 maja 1917 r.,
a ostatnie, szóste, 13 października. Matka Boża powierzyła
swoje orędzie Franciszkowi,
Hiacyncie i Łucji. Dzieci przyjęły
je i przekazały, a same stały się
wzorem ewangelicznego życia.
Maryja apelowała do ludzkości,
by zmieniała życie i powróciła
do Boga oraz codziennie odmawiała Różaniec. Dlatego, szczególnie w maju, warto czerpać ze
wskazówek Maryi, wsłuchać się
w Jej wezwanie do nawrócenia
i pokuty, śpiewając Litanię Loretańską, także przy kapliczkach
przydrożnych. W tym pięknym
miesiącu „przyjmijmy światło
płynące z Fatimy: poddajmy
się przewodnictwu Maryi. Jej
Niepokalane Serce niech będzie
naszą ucieczką i drogą wiodącą do Chrystusa”. Objawienie
Cudownej Pani potwierdza,
że Maryja jest Matką Kościoła,
łaski Bożej, dobrej rady... A Jej
czciciele chwalą Pannę roztropną, łaskawą, wierną; Królowę
rodzin, pokoju, Polski.
Wpatrzeni w Zwierciadło sprawiedliwości, Stolicę mądrości, Przybytek Ducha Świętego
stają się świadkami miłości,
wiary i nadziei.
pb

Chwalcie
łąki umajone
hwalcie łąki umajone”
to pieśń, która powstała
w XVIII wieku. Bardziej znana
stała się wraz z rozpowszechnieniem nabożeństwa majowego,
podczas którego wierni odmawiają Litanię Loretańską i w ten
sposób czczą Maryję – „Matkę
Zbawiciela, Pannę czcigodną,
Pocieszycielkę strapionych, Królową wyznawców”.
Maj od dawna kojarzy się
z Maryją. Przyroda budzi się
do życia, zieleń wnosi w nasze
serca nowe nadzieje. Wszystko,
co żyje, ma chwalić Matkę Bożą.
Łąki umajone zdają się kwitnąć
właśnie dla Maryi, a wierni wielbią Ją przez Litanię Loretańską
oraz rozpoczynające się w maju
nabożeństwa fatimskie.
W Kościele potrzebne są
nowe formy działań duszpasterskich i modlitwy, jednak
nie można tym samym odsuwać na dalszy plan tego, co od
wieków skupia wiernych, co się
sprawdza i tak pięknie wpisuje
w polską tradycję. Cieszmy się,
gdy zobaczymy ludzi zgromadzonych wokół przydrożnej
kapliczki z figurą Matki Bożej.
Nabożeństwa fatimskie funkcjonują w polskiej rzeczywistości krócej, ale w wielu parafiach
bardzo szybko się przyjęły – być
może dlatego, że odmawiany
w ich trakcie Różaniec również
należy do tradycyjnych form
modlitwy.
W maju pamiętajmy również o dziękczynieniu Maryi
za Jej opiekuńcze dłonie, które
uchroniły Jana Pawła II przed
śmiercią w zamachu na Placu
św. Piotra w Rzymie 13 maja
1981 r. „I co czuje, i co żyje,
Niech z nami sławi Maryję!”.

w numerze:

K

Józefologia wczoraj i dziś(1)

iedykolwiek będziemy wypowiadać słowo „józefologia”,
myśl nasza będzie sięgała do
polskiego Nazaretu – do Kalisza,
gdzie kult św. Józefa trwa od 1670 r.
W tym to roku – z wdzięczności za
uzdrowienie za przyczyną św. Józefa – w kolegiacie kaliskiej został
umieszczony obraz Świętej Rodziny.
W 1756 r. ówczesne władze Kalisza
oddały miasto pod opiekę św. Józefa,

a na plakietce wotywnej zamieściły
napis: „Zbawcy mniemany Ojcze,
wszech przygód Patronie, Bóg Syna
i świat cały Twej oddał obronie,
Miasto Kalisz pod Twoją Opiekę się
daje, Niech Cię w powietrzu pierwszym Patronem doznaje”.
Intensywny rozwój kultu św. Józefa nastąpił w XVII i XVIII wieku,
a ten ostatni został nazwany wiekiem złotym w polskiej józefo-

logii. Wspomniany obraz zawsze
był czczony jako obraz św. Józefa.
W 1767 r. abp gnieźnieński Władysław Łubieński wydał dekret uznający obraz św. Józefa za łaskami
słynący, a w 1770 r. Sąd Prymasowski uznał go za cudowny. W 1796 r.
został koronowany. W XIX i XX
wieku uroczyście obchodzono 100lecie koronacji i 200-lecie. Od początdokończenie na str. VI
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XXVI Świętojański Festiwal Organowy
Kantor Katedralny przy
współudziale Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej ma zaszczyt zaprosić
na XXVI Świętojański Festiwal
Organowy dedykowany Janowi
Pawłowi II, który odbędzie się
w Toruniu, Grudziądzu i Nowym
Mieście Lubawskim w dniach
od 16 maja do 27 czerwca.
Patronat objęli: bp Andrzej Suski,
prezydent Torunia Michał Zaleski,
marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Więcej informacji na temat festiwalu można znaleźć na stronie:
www.organy.diecezja.torun.pl .

Kalendarz koncertów
16 maja, niedziela, godz. 19.00 –
Bazylika katedralna Świętych
Janów w Toruniu
Hanna Dys – organy (Gdańsk)
23 maja, niedziela, godz. 19.00 –
Bazylika katedralna Świętych
Janów w Toruniu
Józef Serafin – organy (Warszawa)
30 maja, niedziela, godz. 13.15 –
Bazylika św. Tomasza w Nowym
Mieście Lubawskim
Marta Wierzgoń – organy (Czechy)

30 maja, niedziela, godz. 18.45 –
Kościół pw. Matki Bożej Zwycięskiej w Toruniu
Marta Wierzgoń – organy (Czechy)
6 czerwca – niedziela, godz.
19.00 – Kościół pw. Matki Bożej
Królowej Polski (Rubinkowo I)
Karol Hilla – organy (Gdynia)
13 czerwca, niedziela, godz.
19.00 – Kościół pw. Miłosierdzia
Bożego i św. Faustyny w Toruniu
Ewa Bąk – organy (Bielsko-Biała)
19 czerwca, sobota, godz. 18.45
– Kościół pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Grudziądzu

Agnieszka Morisson – sopran
Łukasz Rynkowski – baryton
Wojciech Sarba – organy
20 czerwca, niedziela,
godz. 19.00 – Kościół
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Toruniu
Michał Markuszewski – organy
(Warszawa)
27 czerwca, niedziela,
godz. 19.00 –
Bazylika katedralna Świętych
Janów w Toruniu
Katarzyna Olszewska – organy
(Kartuzy)

Zapraszamy

Aleksandra Wojdyło

Szkolenie dla fotografów i operatorów kamer podczas kościelnych uroczystości liturgicznych

Dzieci występujące w misterium z opiekunką i kapłanami

Śladami św. Faustyny i Jana Pawła II
Grudziądz

W Niedzielę Miłosierdzia Bożego
dzieci i młodzież skupione w szkolnych kołach Caritas zgromadziły się
na dorocznym rejonowym spotkaniu. Odbyło się ono w parafii pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
w Grudziądzu-Tarpnie. Oprócz dzieci i młodzieży z Grudziądza przybyli przedstawiciele z Radzynia
i Sosnówki. W spotkaniu wzięło
udział 15 grup.
W tematykę okresu wielkanocnego wprowadziło przedstawienie
w wykonaniu dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 przygotowane pod
kierunkiem katechetki Małgorzaty
Ziółkowskiej.

II
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Msze św. sprawowali ks. kan.
Marek Borzyszkowski, dyrektor
Grudziądzkiego Centrum Caritas i
ks. Andrzej Jankowski. W homilii
ks. Borzyszkowski podkreślił znaczenie działalności charytatywnej,
opiekuńczej i wychowawczej szkolnych kół Caritas. Niesienie pomocy
potrzebującym, bycie miłosiernym,
służenie ludziom na wzór Chrystusa
to fundamentalne zadania każdego
chrześcijanina. Każdy wolontariusz
powinien rozwijać się duchowo –
mówił kaznodzieja. W liturgię włączyli się wolontariusze Caritas.
Ponad 120-osobowa grupa
nowych członków szkolnych kół
Caritas złożyła przyrzeczenie, a po

Mszy św. w asyście swoich katechetów opiekunów odebrała legitymacje
członkowskie z rąk ks. Borzyszkowskiego. Słowo do młodych skierował
proboszcz parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w Grudziądzu
ks. Zbigniew Gański. Podziękował
młodzieży oraz opiekunom za wrażliwość i pomoc osobom potrzebującym. Prosił, aby nadal kierowali się
miłością i byli wytrwali w swoich
działaniach, zachowując przy tym
młodzieńczy entuzjazm i chęci do
dalszej pracy.
Słodki poczęstunek w domu
katechetycznym zakończył święto
młodych wolontariuszy.
Aleksandra Wojdyło

Wydział Duszpasterski Kurii
Diecezjalnej Toruńskiej organizuje szkolenie dla fotografów
i operatorów kamer podczas
kościelnych uroczystości liturgicznych.
Szkolenie odbędzie się w sobotę,
29 maja, w godz. od 10.00 do
15.00. Wykłady będą odbywać
się w parafii pw. św. Antoniego
na toruńskich Wrzosach, w domu
parafialnym, ul. św. Antoniego 4.
W programie szkolenia przewidziano następujące zagadnienia:
w liturgia sakramentów i sakramentaliów,
w zadania fotografa i kamerzysty
podczas liturgii w dokumentach
i przepisach Konferencji Episkopatu Polski,
w zasady praktyczne fotografowania i filmowania w kościołach.
Uczestnicy szkolenia otrzymają
certyfikat upoważniający do
fotografowania i filmowania
uroczystości liturgicznych.
Koszt: 100 zł. Wpłata przy odbiorze certyfikatu.
Zgłoszenia należy kierować do
25 maja pod adresem:
Wydział Duszpasterski
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej,
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń,
tel. (56) 622-35-30
lub drogą elektroniczną:
torun@niedziela.pl .
Ks. Dariusz Żurański
Dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

wiadomości
Z TORUnia

W

niedzielę, 11 kwietnia,
w parafii Matki Bożej
Królowej Polski w Toruniu gościł dr inż. Jacek Pulikowski,
znany i ceniony specjalista w zakresie poradnictwa rodzinnego,
autor wielu książek i publikacji
poświęconych tematyce małżeńskiej i rodzinnej. Przybył on na
zaproszenie wystosowane jesienią
ubiegłego roku przez duszpasterzy
i wspólnotę Domowego Kościoła
Prelegent zmierzył się z niezwykle
trudną sytuacją powszechnego
zaskoczenia i przygnębiającego
smutku wywołaną żałobą narodową w związku z katastrofą pod
Smoleńskiem.
Dr inż. Pulikowski głosił w tym
dniu nauki skierowane do uczestników niedzielnych nabożeństw oraz
wygłosił 2 specjalne konferencje.
Pierwsza z nich została skierowana
do młodzieży. Tematem wiodącym
były problemy naszych dorastających „już nie dzieci, ale jeszcze
nie dorosłych”, borykających się
z presją współczesnego stylu życia
lansowanego przez media i narzucanego przez rówieśników. Była
mowa o tym, jak przeciwstawić
się tym pokusom i zagrożeniom.
Bardzo ważne było uwypuklenie
tych wartości, które cechują dojrza-

łość, takich jak: miłość, odpowiedzialność, uczciwość i wierność.
Podkreślona została wartość czystości przedmałżeńskiej. Prelekcję
urozmaicała spora porcja zdrowego
humoru, tak charakterystyczna dla
prelegenta, która ułatwiała kontakt
z młodzieżą.
Druga konferencja była przeznaczona dla małżeństw i dotyczyła
głównie problemów w komunikacji
pomiędzy małżonkami oraz w rodzinie. Jakże często okazuje się,
że ludzie, którzy ślubowali sobie
miłość, wierność i uczciwość małżeńską, po latach nie potrafią ze
sobą rozmawiać! Najważniejsza
jest właśnie miłość i wynikająca
z niej chęć porozumienia, a wykład
pana Jacka dopomógł tym, którzy
pragną pielęgnować na co dzień
więź małżeńską. Była też mowa
o przyczynach kryzysu w małżeństwie, pielęgnowaniu uczuć,
kobiecości i męskości, trudnościach w kontakcie z teściami oraz
docenianiu współmałżonka. Pomimo późnej pory, słuchali wykładu
z ogromnym zainteresowaniem,
a pan Jacek został nagrodzony
gromkimi oklaskami na stojąco.
Następnie zainteresowani skorzystali z możliwości indywidualnych
rozmów. Ponadto przez cały dzień

Tomasz Strużanowski

Jacek Pulikowski wśród małżeństw i młodzieży

Dr inż Jacek Pulikowski przypomniał młodzieży wartości, które cechują dojrzałość: miłość, odpowiedzialność, uczciwość i wierność

w kruchcie kościoła można było
zakupić książki i płyty CD z konferencjami dr. inż. Jacka Pulikowskiego.
Ks. prał. Kazimierzowi Piastowskiemu dziękujemy za gościnność,
z jaką przyjął w naszej parafii pana
Jacka, a także kapłanom za słowa
zachęty i zaproszenia do uczestnictwa w konferencjach oraz
pomoc w czasie trwania wykładów. Wspólnocie „Pragnienie”

dziękujemy za pomoc w obsłudze
stoiska z książkami. Cieszymy się
z licznego uczestnictwa małżeństw
z naszej (i nie tylko) parafii, które,
korzystając z skarbnicy wiedzy i doświadczenia dr. inż. Jacka Pulikowskiego, zapragnęły podjąć refleksję
i doskonalić swoje małżeństwa.
Wspólnota Domowego Kościoła
w parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Toruniu
Oprac. Tomasz Strużanowski

Konkurs recytatorski w szkole salezjańskiej
Salezjańskiej Szkole Podstawowej w Toruniu 19 kwietnia
odbył się II Międzyszkolny Konkurs Recytatorski zatytułowany
„Wiersze ks. Jana Twardowskiego –
Obiecanki-cacanki”. W konkursie
wzięło udział 8 toruńskich szkół
podstawowych (SP nr 3, 6, 9, 8 15,
18, Zespół Szkół Muzycznych oraz
gospodarze Salezjańska Szkoła Podstawowa). W jury zasiedli: Przemysław Przybylski, doradca metodyczny, Krzysztof Rzewuski, dyrektor
Rodzinnego Domu Dziecka oraz
przedstawiciele poszczególnych
szkół. Uczniowie zaprezentowali
21 utworów ks. Twardowskiego.
„Poeta od biedronki” po raz kolejny zauroczył słuchaczy pięknem
i mądrością swoich wierszy, zaś

uczestnicy zachwycili piękną recytacją. Był też czas na słodkie co
nieco oraz wspólne śpiewanie.
Wśród uczniów klas 3. najlepsi
okazali się: Julia Dombrowska (SP 9),
Julia Tomaszewska (SP 15) oraz
Anna Durmowicz (Salezjańska SP).
Wśród drugoklasistów triumfowali:
Natalia Rewer (Salezjańska SP),
Małgorzata Myszkorowska (Zespół
Szkół Muzycznych) i Julia Jeszawicz
(SP 8). W kategorii klas 1. uznanie jury zdobyli: Jakub Jastrzębski
(SP 9), Maja Romanowska (Salezjańska SP) i Dominika Majewska
(Zespół Szkół Muzycznych).
Wspólnota Domowego Kościoła
w parafii Matki Bożej Królowej Polski
w Toruniu
Oprac. Tomasz Strużanowski

Tomasz Strużanowski

W

Uczestnicy konkursu „Wiersze ks. Jana Twardowskiego – Obiecanki-cacanki”

NIEDZIELA NR 19 (803) • 9 maja 2010

III

głos z Torunia

Zawierzyli swe życie Chrystusowi

P

rzybyliśmy na zaproszenie
proboszcza ks. prał. Bogumiła Leszcza – podkreślają organizatorzy Maria i Wiesław
Skwirowie. – Zainteresowała go
relacja parafian – uczestników
wrześniowych rekolekcji w Toruniu.
Najpierw zaprosił nas na spotkanie,
po którym zapadła decyzja o podjęciu takiej inicjatywy w Lubiczu.
Rozpoczęliśmy kilkumiesięczne
przygotowania, których ukoronowaniem była niedziela świadectw –
tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji małżonkowie z Domowego Kościoła podczas Mszy św. zapraszali
parafian do skorzystania z okazji
do pogłębienia wiary.
Rekolekcje poprowadził ks.
Andrzej Jakielski, moderator diecezjalny Domowego Kościoła w diecezji toruńskiej. To on wprowadził
słuchaczy w 4 podstawowe prawa
życia duchowego: „Bóg miłuje cię
i ma wobec ciebie wspaniały plan;
człowiek jest grzeszny i oddzielony od Boga, dlatego o własnych
siłach nie może poznać Boga i Jego
miłości ani realizować w swoim
życiu Bożego planu; jedynie Jezus
Chrystus może usunąć przeszkodę,
którą jest grzech, tylko przez Niego
możemy poznać i przeżyć Bożą
miłość; dopiero wtedy, gdy osobiście
przyjmiemy przez wiarę Jezusa jako
naszego Pana i Zbawiciela, możemy
poznać oraz doświadczyć miłości
Boga i przyjąć Jego plan, jaki ma
dla każdego z nas”. Celem rekolekcji było wzbudzenie (lub pogłębienie) osobistej relacji z Chrystusem –
więzi tak głęboko przeżywanej, że
zdolnej wpływać i przemieniać życie
codzienne człowieka.
Rekolekcje rozpoczęły się w piątek
po południu i trwały do niedzielnej
Sumy. Na ich program złożyły się:
konferencje ks. Andrzeja, wsparte
świadectwami Marii i Wiesława
Skwirów, spotkania w grupach,
nabożeństwa (codzienna Eucharystia, Jutrznia) oraz posiłki. Z szansy
udziału skorzystało ok. 50 osób, do
czego należy doliczyć tych, którzy
uczestniczyli w niedzielnej Eucha-

IV
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rystii sprawowanej na zakończenie
rekolekcji w kościele. Ci, których
serca poruszyła łaska Boża, otrzymali propozycję podjęcia dalszej
pracy formacyjnej w różnych wspólnotach (m.in. w wspólnocie „Drzewo
Życia”), stosownie do swego wieku
i stanu. 7 małżeństw wyraziło wolę
podjęcia pracy formacyjnej w kręgu
Domowego Kościoła.
Za osobny owoc rekolekcji należy
uznać to, co wydarzyło się podczas
niedzielnej Eucharystii sprawowanej
na zakończenie rekolekcji. Zachęceni przez duszpasterzy wierni wyszli
na środek świątyni i dokonali aktu
zawierzenia swoich rodzin Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej
Polski. „Zawierzam całe nasze życie,
wszystko, co robimy, o czym myślimy, nasze plany, pragnienia, wszystkie zmysły, dobra duchowe i doczesne, naszą przeszłość, teraźniejszość
i przyszłość, nasz czas, wolność,
wolę, wieczność, duszę i ciało, całe
nasze jestestwo, moment poczęcia,
wszystkie konsekwencje grzechu,
zniewolenia demoniczne, uzdrowienie międzypokoleniowe, dzieci
nienarodzone – wszystko”. Takimi słowami dokonało zawierzenia
ponad 200 osób. Ks. prał. Bogumił
Leszcz, który zaprosił te osoby na
spotkanie formacyjne w pierwszą
sobotę miesiąca; widzi tu szansę na
rozpoczęcie systematycznej formacji
duchowej. Poproszony o podzielenie
się refleksjami na temat przebiegu
i owoców rekolekcji, powiedział:
„Rekolekcje odgrywają istotną rolę
w duchowości chrześcijańskiej.
W życiu parafialnym zwykle kojarzą
się z Wielkim Postem i Adwentem.
Wspólnoty parafialne korzystają
również z innych form rekolekcji, które nie są obce także naszej
wspólnocie parafialnej. Szczególnym tego wyrazem były rekolekcje
ewangelizacyjne. Wyróżniały się
one indywidualną troską o każdego
uczestnika. W innych rekolekcjach,
np. wielkopostnych, zdani jesteśmy
na moc Słowa Bożego głoszonego
przez rekolekcjonistę i dar łaski,
który zawsze towarzyszy. Wierni

Bożena Sztajner/Niedziela

We wrześniu ubiegłego roku w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu odbyły się rekolekcje
ewangelizacyjne zorganizowane przez małżeństwa z Domowego Kościoła. Jednym z owoców było zaproszenie do zorganizowania takich rekolekcji w kolejnych parafiach. W dniach 16-18 kwietnia przeżywali je
wierni z parafii Matki Bożej Częstochowskiej i św. Wacława w Lubiczu Górnym (diecezja włocławska)

Gdy osobiście
przyjmiemy
przez wiarę
Jezusa jako
naszego Pana
i Zbawiciela,
możemy
poznać oraz
doświadczyć
miłości Boga
i przyjąć Jego
plan, jaki ma
dla każdego
z nas

są wówczas raczej anonimowymi
uczestnikami. W rekolekcjach ewangelizacyjnych, oprócz nauk rekolekcyjnych wspaniale wygłoszonych
przez ks. Andrzeja Jakielskiego,
istotne znaczenie miało otwarcie się
na Słowo Boże w małych grupach.
Każdy głos uczestnika był
zauważany, a doświadczeni animatorzy pomagali w odbiorze tego,
co Bóg mówi przez Słowo Boże.
Ordynariusz włocławski bp Wiesław Mering w specjalnym błogosławieństwie przesłanym dla
uczestników rekolekcji ewangelizacyjnych napisał: «Jako Biskup
Włocławski widzę potrzebę, aby
miłujący się małżonkowie dawali świadectwo wiary i miłości, by
dzielili się swoimi trudnościami
i drogą, którą zmierzają do Chry-

stusa». Tak właśnie było. Podczas
spotkań rekolekcyjnych liczne świadectwa małżonków były ilustracją
mocy Słowa Bożego i daru łaski dla
tych, którzy zechcą powierzyć swoje
życie i rodzinę Chrystusowi. Rekolekcje ewangelizacyjną są szansą
dla rodzin, młodzieży i znacznym
ożywieniem wspólnot parafialnych.
Jakie są owoce tych rekolekcji? Czas
pokaże. Już powstaje nowy krąg
rodzin Domowego Kościoła”.
Kolejne rekolekcje ewangelizacyjne, zaplanowane na wrzesień,
odbędą się w parafii św. Józefa
w Grudziądzu. Grupa małżeństw
z Domowego Kościoła już teraz
przygotowuje się do tego zadania
zarówno modlitewnie, jak i od strony organizacyjnej.
Tomasz Strużanowski

Rok Kapłański
W uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa, 19 czerwca
2009 r., Benedykt XVI ustanowił Rok Kapłański dla uczczenia
150. rocznicy śmierci św. Jana Marii Vianneya – proboszcza
z Ars. Dla osób duchownych ten rok jest okazją do pogłębienia
tożsamości kapłańskiej, dla wszystkich wiernych – zachętą do
częstszej modlitwy za kapłanów, a dzieciom i młodzieży daje
możliwość przybliżenia nauki Kościoła o sakramencie święceń
i posługi, jaką pełnią kapłani.
W związku z powyższym Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej Toruńskiej we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterzem
Służby Liturgicznej oraz Rejonowym Koordynatorem Diecezjalnego Dzieła Powołań dla Rejonu Brodnickiego zorganizował pod patronatem bp. Andrzeja Suskiego Diecezjalny Turniej
Liturgiczny dla ministrantów ze szkół podstawowych (kl. IV-VI)
oraz ministrantów i lektorów ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Hasłem turnieju były słowa św. Jana Vianneya:
„Kapłaństwo to miłość Serca Jezusowego”
Laureaci turnieju z ks. Rafałem Bochenem i ks. Krzysztofem Górskim

Kapłaństwo
W

w gmachu Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu. Spośród
zwycięzców etapu rejonowego na
półfinał przybyło 20 ministrantów i
15 lektorów z parafii: Grążawy, Jabłonowo Pomorskie (Chrystusa Króla),
Kiełpiny, Lidzbark (św. Wojciecha),
Lubawa (Nawiedzenia Najświętszej
Maryi Panny i św. Jana Chrzciciela), Papowo Biskupie, Radzyń Chełmiński oraz z parafii toruńskich –
Chrystusa Króla, św. Antoniego i św.
Jakuba. Rywalizację poprzedziła
Msza św. sprawowana w kaplicy
seminaryjnej, której przewodniczył
wicerektor ks. Tomasz Tułodziecki
w asyście kapłanów przybyłych wraz
ze swoimi podopiecznymi.

Zdjęcia: Archiwum redakcji

grudniu ub.r. w parafiach
diecezji toruńskiej odbyły
się eliminacje parafialne,
w których wzięło udział 76 ministrantów i lektorów, spośród których
do etapu rejonowego przeszło 42.
Na początku lutego zwycięzcy eliminacji parafialnych wzięli udział
w etapie rejonowym turnieju, który
został zorganizowany w Gimnazjum
im. Szarych Szeregów w Lidzbarku
dzięki uprzejmości dyrektora Janusza Ławickiego i w Gimnazjum nr 1
im. ks. Stefana kard. Wyszyńskiego
w Wąbrzeźnie, gdzie życzliwie przyjął
uczestników dyrektor Jan Jóźków.
Półfinał Diecezjalnego Turnieju
Liturgicznego odbył się 24 kwietnia

to miłość Serca Jezusowego

Nagrodzone prace w konkursie plastycznym

Po Mszy św. uczestnicy turnieju
udali się do seminaryjnych audytoriów i tam wypełniali półfinałowy
test. Do finału zostało zakwalifikowanych po 5 osób, które uzyskały największą liczbę punktów.
Zgodnie z regulaminem finaliści
sami wybierali pytania (od 1 do
10), odpowiadając w kolejności na
5 pytań o różnym stopniu trudności (za 2, 4, 6, 8 i 10 punktów).
Zwycięzcami Diecezjalnego Turnieju Liturgicznego zostały osoby,
które – po zsumowaniu punktów
z półfinału i finału – zdobyły największą liczbę punktów.
Spośród ministrantów ze szkół
podstawowych I miejsce zajął

W konkursie plastycznym dla ministrantów z klas 0-III szkół podstawowych pt. „Działalność duszpasterska
św. Jana Vianneya” I miejsce przyznano Mateuszowi Zielińskiemu z parafii
Matki Bożej Królowej Męczenników
Polskich w Przysieku, II – Karolowi
Brzezińskiemu z parafii Matki Bożej
Królowej Polski w Wąbrzeźnie,
III – Cyprianowi Mężykowskiemu
z parafii św. Wawrzyńca w Kiełpinach,
IV – Jakubowi Szulcowi z parafii
św. Wojciecha w Lidzbarku, a V – Łukaszowi Milo z parafii Chrystusa Króla
w Toruniu. Wszyscy uczestnicy otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.

Arkadiusz Wiechowski z parafii
św. Marcina w Grążawach, II miejsce – Lubosz Ostrowski, III miejsce –
Martin Grabowski (obaj z parafii
św. Anny w Radzyniu Chełmińskim), IV miejsce przypadło Mateuszowi Pawłowskiemu z parafii
św. Mikołaja w Papowie Biskupim,
a V – Rafałowi Gorlikowi z parafii
Chrystusa Króla w Jabłonowie
Pomorskim.
W drugiej grupie (ministrantów
i lektorów ze szkół gimnazjalnych
i ponadgimnazjalnych) I miejsce
zajął Jan Melzacki z parafii św.
Anny w Radzyniu Chełmińskim,
II – Krzysztof Zabłotny z parafii
św. Wojciecha w Lidzbarku, III –
Tomasz Łapkiewicz z parafii
św. Marcina w Grążawach, IV –
Dominik Aleksandrowicz z parafii
św. Jana Chrzciciela w Lubawie, a V –
Karol Luliński z parafii Chrystusa
Króla w Jabłonowie Pomorskim.
Po ogłoszeniu wyników półfinaliści otrzymali okolicznościowe
dyplomy, a następnie diecezjalny
duszpasterz Służby Liturgicznej ks.
Rafał Bochen oraz rejonowy koordynator Diecezjalnego Dzieła Powołań dla Rejonu Brodnickiego ks.
Krzysztof Górski wręczyli laureatom
dyplomy i nagrody. Za pierwsze
miejsce zwycięzcy otrzymali miniwieżę, za drugie – DVD, za trzecie
miejsce – odtwarzacz MP3, a za IV
i V – albumy o Janie Pawle II.

Ks. Krzysztof Górski
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głos z Torunia

Józefologia wczoraj i dziś(1)

Archiwum

dokończenie ze str. I

Majówka

z bp. Antonim
Długoszem
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej oraz Brodnicki Dom Kultury
zapraszają dzieci, młodzież wraz z katechetami na „Majówkę z
Biskupem Długoszem”,
która odbędzie się
15 maja w Brodnicy
Program spotkania
BRODNICKA FARA
11. 00 – Msza św.
pod przewodnictwem
bp. Antoniego Długosza
SPOTKANIE NA BRODNICKIM
RYNKU
12.30 – Koncert bp. Antoniego
Długosza
13.15 – Koncert zespołu
Siewcy Lednicy oraz występy
miejscowych zespołów
Parking dla autokarów i busów
znajduje się przy Brodnickim
Domu Kultury, ul. Przykop 43

VI
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ku istnienia tego obrazu zachowano
na nim napis: „Ite ad Joseph” (Idźcie
do Józefa), co stało się powszechnym zawołaniem z dopiskiem:
„A on was zawsze wysłucha”. Aby
zwracać się do św. Józefa w każdej
potrzebie, zachęcali święci. Św. Teresa z Avila napisała: „Nie pamiętam,
bym kiedykolwiek, aż do tej pory,
prosiła go o jakąś rzecz, której by
nie wyświadczył”, potem dodaje:
„Innym świętym, rzec można, dał
Bóg łaskę wspomagania nas w tej
lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem
z własnego doświadczenia, dał władzę wspomagania nas we wszystkim”. Takie samo zdanie mieli:
św. Tomasz z Akwinu, św. Ignacy Loyola, św. Wincenty à Paulo,
św. Franciszek Salezy, św. Josémaria
Escrivá de Balaguer.
Obecnie następuje wzrost kultu
św. Józefa, który jest odkryciem na
dzisiejsze czasy. Do Kalisza przybywają pielgrzymi, wierząc, że przed
cudownym obrazem uproszą św.
Józefa, by pomógł im rozwiązać
trudne problemy. Bractwo Świętego
Józefa Opiekuna Rodzin z Torunia
każdego roku udaje się tam z dziękczynną pielgrzymką za kolejny rok
istnienia wspólnoty i zawierza św.
Józefowi całe rodziny. Kalisz jest
stolicą polskiej józefologii.
Jan Paweł II napisał, że Bóg św.
Józefowi „powierzył swe najcenniejsze skarby”, a wcześniej jako biskup
krakowski stwierdził: „Kościół
wciąż jest w trakcie odczytywania
tej postaci, wciąż odnajduje w niej
bogactwa zrazu nieznane lub raczej
nieujawnione; dzieje ludzkości też
na swój sposób do tego pomagają”.
I to m.in. jest przedmiotem i treścią,
którą zajmuje się józefologia.
Św. Józef w historii zbawienia
pełni opatrznościową rolę, a józefologia jako nauka, choć nie roszcząca
sobie prawa do oddzielnej dyscypliny teologicznej, pragnie tę prawdę
jeszcze bardziej odkrywać i kult św.
Józefa poszerzać, przybliżając tego
patriarchę każdemu człowiekowi,
a zwłaszcza mężczyznom jako wzór
męża i ojca. Kult św. Józefa nasila
się, gdy w Kościele następują rozmaite kryzysy, trudne sprawy. Tak
zresztą jest u każdego człowieka,
w którego życiu św. Józef odgrywa największą rolę jako opiekun

i pośrednik u Boga. Pius IX dekretem
„Quemadmodum Deus” z 8 grudnia
1870 r., a potem listem apostolskim
„Inclytum Patriarcham” z 7 lipca
1871 r. ogłosił uroczyście św. Józefa
patronem Kościoła powszechnego.
Józefologia jako dziedzina teologiczna zaistniała niedawno. Tuż
przed Soborem Watykańskim II
w różnych częściach świata powstały specjalne ośrodki studiów nad
postacią i życiem św. Józefa. Na
początku obejmowały one Hiszpanię,
Portugalię i Amerykę Południową.
Ważną rolę odgrywa dziś Stowarzyszenie Józefologiczne w Montrealu.
W Europie po Hiszpanii i Portugalii
powstały 2 ośrodki we Włoszech –
Ruch Józefowy i Centrum Studiów

św. Józefa. Znane są też: Centrum
Dokumentacji i Studiów Józefologicznych w Meksyku, Centrum Józefowe Centralnej Ameryki w Salwadorze, Centrum Studiów św. Józefa
w Niemczech, centra józefologiczne
na Malcie, w Korei, w Chile i Polskie
Studium Józefologiczne w Kaliszu.
Wymienione ośrodki i ich prężny rozwój, regionalne sympozja
i Międzynarodowe Kongresy Józefologiczne mają zasadniczy wpływ
na rozwój józefologii. Poszerzone
informacje z zakresu współczesnej józefologii zostaną przekazane
w następnym odcinku.
Oprac. Adam Ławniczak
Rektor Bractwa Świętego Józefa
Opiekuna Rodzin w Toruniu

Jubileusz Bractwa Świętego Józefa Opiekuna Rodzin
Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin przy
kościele pw. Chrystusa Króla w Toruniu zaprasza
na jubileusz 10-lecia, który odbędzie się w dniach
21-23 maja w Toruniu
Program
Piątek, 21 maja, godz. 17.30 – kościół pw. Chrystusa
Króla, Toruń, ul. Bażyńskich 19 – uroczyste nabożeństwo do św. Józefa z wystawieniem i adoracją
Najświętszego Sakramentu oraz nowenną, Msza św.
Sobota, 22 maja, w godz. 10.00-14. 00 – II Sympozjum Józefologiczne
Niedziela, 23 maja, godz. 12.00 – kościół pw. Chrystusa Króla, Toruń,
ul. Bażyńskich 19 – Msza św. pod przewodnictwem bp. dr. Andrzeja
Suskiego.
Bractwo Świętego Józefa Opiekuna Rodzin przy kościele pw. Chrystusa Króla
w Toruniu oraz Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu zapraszają na
II Sympozjum Józefologiczne
pt. „Św. Józef świadkiem Ewangelii Miłości”
honorowy patronat – bp dr Andrzej Suski, 22 maja, w godz. 10.00-14.00,
Aula Magna Wydziału Teologicznego UMK, ul. Gagarina 37
Program
10.00 – Otwarcie sympozjum – ks. dr hab. Jan Perszon,
prof. UMK, dziekan Wydziału Teologicznego UMK,
Toruń
10.10 – „Św. Józef w głównych pozakatolickich tradycjach wyznaniowych” – ks. dr hab. Wojciech Hanc,
prof. UKSW, kierownik Sekcji Teologii Ekumenicznej
i Katedry Ekumenizmu UKSW, Warszawa
10.50 – „Św. Józef świadkiem Ewangelii Miłości” –
ks. dr Andrzej Latoń, józefolog, prezes Polskiego Studium Józefologicznego w Kaliszu
11.30 – Przerwa na kawę i herbatę
12.00 – „W rodzinie św. Józefa – implikacje pastoralne dla współczesnej rodziny” – ks. dr Zbigniew Zarembski, prodziekan Wydziału Teologicznego UMK
12.40 – „Św. Józef patron życia wspólnotowego” – dr hab. Waldemar Rozynkowski, prof. UMK, Instytut Historii i Archiwistyki UMK
13.20 – Dyskusja, słowo końcowe, modlitwa

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl
Festyn rodzinny
z okazji Dnia Dziecka
„Bądźmy razem”

Pielgrzymi podczas Mszy św. w Krakowie-Łagiewnikach

Pielgrzymowanie przedstawicieli Caritas
S

iódma Ogólnopolska Pielgrzymka Pracowników
i Wolontariuszy Caritas odbyła się
24 kwietnia w Krakowie. Wzięło
w niej udział 2 tys. pątników z 27
diecezji w Polsce.
Z Caritas Diecezji Toruńskiej
wyruszyliśmy na pielgrzymkę
autokarem 23 kwietnia o godz.
9.00, aby pokłonić się Matce Bożej
na Jasnej Górze. Po wizycie w Częstochowie udaliśmy się na nocleg
do Ośrodka Wczasowo-Rekolekcyjnego Caritas Archidiecezji Krakowskiej w Zakrzowie.
W sobotę rano nawiedziliśmy
sanktuarium pasyjno-maryj-

ne w Kalwarii Zebrzydowskiej
i wyruszyliśmy do Krakowa. Na
Wawelu złożyliśmy hołd Parze
Prezydenckiej, po czym udaliśmy
się do kościoła Mariackiego, gdzie
w skupieniu modliliśmy się, podziwiając ołtarz Wita Stwosza.
W sanktuarium Miłosierdzia
Bożego w Łagiewnikach odbyła
się zasadnicza część pielgrzymki –
Msza św., której przewodniczył
bp Jan Zając z Komisji Charytatywnej Konferencji Episkopatu
Polski. Była ona koncelebrowana
przez dyrektorów Caritas diecezjalnych. Podczas Eucharystii
pielgrzymi dziękowali za 20 lat

działalności odrodzonej Caritas w Polsce. Prosiliśmy Boga
o łaski do dalszej pokornej służby
ubogim. Modliliśmy się również
o rozwój parafialnych zespołów
Caritas i szkolnych kół, aby nie
zabrakło tych, którzy troszczą się
o ludzi potrzebujących wsparcia.
Homilię wygłosił ks. prof. Wiesław Przygoda, który od wielu
lat naukowo zajmuje się problematyką Caritas.
O godz. 15.00 zmówiliśmy
Koronkę do Bożego Miłosierdzia,
która zakończyła coroczną pielgrzymkę Caritas.
Anna Pławińska

Pomagam z Caritas, gdyż jest to prężnie działająca instytucja kościelna zrzeszająca dzieci
i młodzież. Działalność Szkolnego Koła Caritas
jest okazją, by młodzież uczyła się żyć według
wartości chrześcijańskich, których podstawą
jest miłość.
Jagoda Kondeja,
Opiekunka Szkolnego Koła Caritas
w Publicznym Gimnazjum
w Bielicach
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Dlaczego pomagam z Caritas?

Serdecznie zapraszamy na Festyn
rodzinny z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”, organizowany przez Caritas Diecezji Toruńskiej, we współpracy
z instytucjami samorządowymi, służbami mundurowymi oraz stowarzyszeniami kulturalnymi i sportowymi.
Odbędzie się 29 maja, w sobotę, na
toruńskich błoniach nad Wisłą (początek o godz. 10.30 na terenie Targów
Toruńskich przy Szosie Bydgoskiej 3).
Kompetentni partnerzy oraz nasze
doświadczenie gwarantują dobrą, bezpieczną zabawę z mnóstwem atrakcji.
Festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka
„Bądźmy razem” to impreza atrakcyjna
pod następującymi aspektami:
1) aspekt historyczno-patriotyczny: rekonstrukcja 63. Pułku Piechoty
przygotowana przez żołnierzy Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia
w Toruniu;
2) aspekt sportowo-rekreacyjny, promocja zdrowego stylu życia: ”Bieg dla
Janka Muzykanta”, w organizacji pomaga TKKF oraz Stowarzyszenie Maraton
Toruński, których przedstawiciele
w profesjonalny sposób czuwają nad
realizacją;
3) aspekt edukacyjno-wychowawczy:
wiele stanowisk z różnorodnymi konkursami (sportowymi, plastycznymi
itp.), w których uczestnicy będą zdobywać nagrody;
4) aspekt artystyczny: scena, gwiazdą będzie bp Antoni Długosz, znany
z telewizyjnego „Ziarna”.
Ponadto każdemu z uczestników
zapewniamy nieodpłatnie: dostęp do
licznych atrakcji (wśród nich 40 instalacji
pneumatycznych oraz stanowiska służb
mundurowych), koszulkę, paczkę z łakociami od głównego sponsora„Biedronki”, wyżywienie w formie bułki z parówką, słodkiego pieczywa i butelki wody.
W ubiegłym roku na festynie gościliśmy
13 tys. dzieci. Jest to optymalna liczba
uczestników, jaką możemy przyjąć.
Prosimy zgłaszać grupy do 15 maja.
Na zgłoszenia czekamy
pod numerem tel. (56) 674-44-01
lub 668-122-962
oraz pod adresem mailowym:
torun@caritas.pl .

Caritas Diecezji Toruńskiej

głos z Torunia
Duchowni diecezji chełmińskiej (50)

Duszpasterz i historyk

H

enryk Mross urodził się
24 maja 1928 r. w Gniewie
w rodzinie Józefa, urzędnika w urzędzie powiatowym
i Czesławy z domu Filcek. 2 lata
później przyszła na świat jego
siostra Helena. Uczył się w szkole
powszechnej w Gdyni-Witominie,
dokąd jego rodzice przeprowadzili
się w 1932 r. Po wybuchu wojny
Mrossowie zostali wysiedleni
i większą część okupacji spędzili
w Lublinie. Po powrocie na Pomorze
wiosną 1945 r. jego rodzice z siostrą
zamieszkali w rodzinnej wsi ojca,
Zalesiu Królewskim k. Świecia, on
sam – u dziadków ze strony matki,
w Gogolewie, skąd od września
dojeżdżał do gimnazjum, a później
do liceum w pobliskim Gniewie.
Tam w 1949 r. zdał maturę.
Nie od razu wstąpił do seminarium duchownego, choć do stanu
kapłańskiego został przeznaczony przez rodziców jeszcze przed
wojną, z wdzięczności Bogu za
cudowne wyzdrowienie z tyfusu.
Dojrzewał do powiedzenia „tak”
poprzez doświadczenia życiowe:
pracę w nadleśnictwie świekatowskim, krótkie studia w Wyższej
Szkole Pedagogicznej w Gdańsku
(przerwane po aresztowaniu ojca
przez UB z konieczności utrzymania rodziny), nauczanie kilku
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przedmiotów w szkole powszechnej
w Gródku k. Świecia. Jednocześnie
dorastał duchowo dzięki rodzinie,
nauczycielom z gniewskiej szkoły,
którzy „nie tylko wykładali swoje
przedmioty, lecz też wychowywali
w duchu prawdziwego patriotyzmu
i umiłowania wartości” (por. ks. Sławomir Decowski „Przeszedł dobrze
czyniąc”, Pelplin 2001), i harcerstwu, o którym później napisał:
„Kształtowało młode charaktery
(…), uczyło poznawać kraj i ludzi,
kochać rodzimą kulturę i cenić
przeszłość historyczną”. Codzienną
lekturą Harcerza Rzeczypospolitej,
komendanta gniewskich druhów
stało się „O naśladowaniu Chrystusa” Tomasza à Kempis – pierwszy
zakup za nauczycielską pensję.
„Bądź wola Twoja, gdzie każesz,
tam idę” – zapisał 1 maja 1950 r.
Jesienią wstąpił do seminarium
w Pelplinie. Kolejnym wtajemniczeniom kapłańskim alumna Henryka towarzyszyło zaangażowanie w kleryckim chórze i pełnienie
funkcji prefekta ogrodu, którą po
nim przejął Henryk Muszyński,
późniejszy Prymas Polski. Szczęśliwie trafił na seminarium z historii
Kościoła prowadzone przez ks. dr.
Antoniego Liedtkego, który uważał
go za jednego ze swoich najzdolniejszych słuchaczy; pod jego kierunkiem napisał monografię parafii
Gniew, wysoko ocenioną nie tylko
przez promotora.
10 maja 1956 r. diakon Henryk
Mross przyjął święcenia kapłańskie
z rąk bp. Kazimierza J. Kowalskiego.
Po półrocznym wikariacie w Linowie
Królewskim został skierowany do
Nowego nad Wisłą. Pracował tam
8 lat. W 1965 r. rozpoczął posługę
w Chełmnie. Z początkiem 1969 r.
został proboszczem w Osielsku
w dekanacie fordońskim; w 1977 r. –
jego dziekanem. W 1985 r. bp
Marian Przykucki uhonorował go
tytułem kanonika. Kronika parafii w Osielsku dokumentuje liczne
materialne dokonania proboszcza,

w tym postawienie kościoła filialnego w Niemczu. Wielką wagę przykładał do misji i rekolekcji. Dużo
radości dawały mu „prozaiczne”
czynności kapłańskie: katechizacja,
słuchanie spowiedzi, przygotowywanie do I Komunii św., spotkania
z parafianami. „Kapłaństwo było
źródłem wewnętrznej radości, jaka
z niego promieniowała” – zauważył
ks. Jerzy Sikora, jego wikary z Osielska. „Podziwiałem Henia za to, że
umiał tak idealnie powiązać pracę
duszpasterską z pracą naukową” –
wspomina abp Edmund Piszcz, kursowy kolega.
Gdy w 1992 r. nadeszły zmiany
w podziale terytorialnym Kościoła,
wrócił tam, gdzie biło serce Kościoła chełmińskiego, do Pelplina.
Objął tam funkcje wykładowcy
historii diecezji i dyrektora biblioteki seminarium. Był przecież
uznanym historykiem. W jego pracowniach powstawały biogramy
kapłanów i świeckich zamieszczane
w „Encyklopedii Katolickiej”, „Polskim Słowniku Biograficznym” i innych publikacjach tego typu, nade
wszystko jednak w jego autorskim
pomnikowym „Słowniku biograficznym kapłanów diecezji chełmińskiej
wyświęconych w latach 1821-1920”
opublikowanym w 1995 r. i wydanym 2 lata później słowniku profesorów pelplińskiego seminarium.
Biogramy, opracowania bibliograficzne i artykuły o dziejach Kościoła na Pomorzu publikował także
w periodykach diecezjalnych.
„Ocalałeś dla historii diecezji chełmińskiej tysiące postaci
z życia Kościoła lokalnego” –
czytamy w „Liście zapodzianym
w szufladzie” jego przyjaciela ks.
inf. Stanisława Grunta. Ks. Mross
osiągnął imponujący dorobek bez
sztabu współpracowników, tak jak
inny „benedyktyn z Pelplina”, ks.
Bernard Sychta, który uchronił
od zapomnienia mowę kaszubską
i kociewską, a także poprzednicy
ks. Mrossa – ks. Jakub Fankidejski,

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie

Pojmował historię Kościoła jako sumę biografii służących mu ludzi. „W ich życiorysach zawarta jest w dużej
mierze historia naszej małej ojczyzny pomorskiej” – napisał we wstępie do swojego „Słownika kapłanów…”.
Bp Jan Bernard Szlaga dostrzega w tym „niestrudzone odkrywanie Chrystusa żyjącego w ludziach, przemawiającego do ludzi. Chrystusa, który potrzebuje ludzi, by urzeczywistniało się dzieło ewangelizacji”

Ks. kan. Henryk Mross (1928-2000)

ks. Stanisław Kujot, ks. Romuald
Frydrychowicz, ks. Alfons Mańkowski czy ks. Paweł Czaplewski
z „pelplińskiej szkoły historycznej”,
która dzięki niemu „zapukała do
bram Trzeciego Tysiąclecia” (por.
ks. S. Decowski). Obecnie kontynuuje tę pracę ks. prof. Anastazy
Nadolny, jego pelpliński przyjaciel
i towarzysz długich rozmów prowadzonych w Starej Kurii, w mieszkaniu pachnącym dymem z cygar
(jedynego luksusu, na który sobie
pozwalał ks. Henryk).
Ks. Henryk Mross należał do
Gdańskiego Towarzystwa Naukowego, był kapelanem Oddziału
Kociewskiego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego; w 1995 r. otrzymał prestiżowy dla tego środowiska
Medal Stolema. Jest honorowym
obywatelem Osielska oraz miasta
i gminy Gniew, patronem tamtejszego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 27 kwietnia minęła 10.
rocznica jego śmierci. Spoczął na
pelplińskim cmentarzu obok mogiły
księdza poety Janusza St. Pasierba,
tuż przy grobach księży męczenników, których swoim niestrudzonym
piórem przywrócił naszej pamięci.
Wojciech Wielgoszewski

