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w numerze:

II Diecezjalny Kongres Grup
Modlitwy Ojca Pio – Grudziądz
W komunii z tymi, którzy
uprzedzili nas w pielgrzymce
wiary – refleksje na temat
świętości
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temat tygodnia

Ku szczytom

ędrując spacerowym
szlakiem na Szpiglasową Przełęcz, często obserwuję
taterników wspinających się
na Mnicha. Ostatnio było to
trzech mężczyzn w kolorowych
kaskach, którzy związani liną
łączą się ze sobą na życie
i śmierć. Ich życie zależy od
sprawności rąk i nóg, wiedzy,
skały i tej liny, której powierzyli wszystko. Pokonywali
trawersy. Stąpali po krawędzi.
Wisieli nad przepaścią. Wszystko, co materialne, zostawili
gdzieś daleko. Każdy ruch,
każdy chwyt musi być solidny,
pewny. Ciszę przerywały krótkie
komendy: „Możesz iść”. „Idę”.
Konsekwentnie dążyli w górę,
w kierunku szczytu. A zdobycie
takiej iglicy, to jest coś...
Dlaczego się wspinają? Czy
na dnie ich serc skrywają się
niepewność, troska, lęk związany z niebezpiecznym szlakiem?
Pewnie cenią życie, a jednak jest
coś, co każe im iść coraz wyżej.
Potem wracają do „świata”. A
tęsknota sprawia, że powracają
i podejmują to ryzyko na nowo.
Umiłowali bowiem góry. One
kojarzącą się z nieprzemijalnością, majestatem i wiecznością,
ich ogrom uzmysławia kruchość, małość i przemijanie.
Tę prawdę można też zauważyć w przyrodzie, a do szybko
zmieniających się pór roku jest
podobne życie. Listopadowa
aura, jak chyba żadna inna,
skłania do zadumy nad sensem miłości i cierpienia, życia
i śmierci, do refleksji, jak pięknie przemijać... A to ma sens,
bo przecież „nie cały umieram,
to co we mnie niezniszczalne
trwa!”. Wystarczy, byśmy jak
owi taternicy zostawiali wszystko, by zdobyć ten jedyny szczyt,
który zwie się świętością. Dlatego „przedzieraj się, szukaj, nie
ustępuj, wiesz, że ono musi tu
gdzieś być. Gdzie jesteś, źródło?!”.
Beata Pieczykura

Katarzyna Cegielska

W

Mszy św. przewodniczył bp Jan Tyrawa, a homilię wygłosił bp Andrzej Suski

Rocznica męczeńskiej śmierci

bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Ks. Paweł Borowski

U

roczyste obchody 27. rocznicy męczeńskiej śmierci
kapelana „Solidarności”
bł. ks. Jerzego Popiełuszki rozpoczęły się 19 października Mszą
św. w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Toruniu. Eucharystii koncelebrowanej
przez kilkudziesięciu kapłanów
z diecezji toruńskiej, włocławskiej,
bydgoskiej i pelplińskiej przewod-

niczył biskup bydgoski Jan Tyrawa.
Homilię wygłosił biskup toruński
Andrzej Suski. Na wspólnej modlitwie przez wstawiennictwo bł.
ks. Jerzego zgromadziło się ponad
tysiąc wiernych.
W homilii bp Suski przedstawił
ostatnie chwile życia ks. Jerzego
i zaznaczył, że pamięć o tych wydarzeniach jest konieczna, jeśli chcemy stawać się ludźmi prawdziwie

wolnymi. – Społeczeństwa, które
tracą pamięć, tracą życie. Dlatego
ludziom wielkim stawia się pomniki w miejscach publicznych. Dzisiaj
przy toruńskim moście zostanie
odsłonięty i poświęcony pomnik
bł. ks. Jerzego. Toruń to jedna
ze stacji jego męczeńskiej drogi.
Nadszedł czas w wolnej Polsce, by
dokończenie na str. VI-VII
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głos z Torunia

„Jestem widoczny, jestem bezpieczny”
16 października parafia pw. św.
Antoniego w Toruniu przystąpiła
do realizacji programu „Jestem
widoczny, jestem bezpieczny” zainicjowanego przez Caritas Diecezji
Toruńskiej. Jest on realizowany we
współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Toruniu,
Komendą Miejską Policji, Strażą
Miejską w Toruniu, Komendą Miejską Państwowej Straży Pożarnej,
Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia, Toruńską Grupą Ratownictwa
PCK oraz toruńskim Hufcem Związku Harcerstwa Polskiego. Adresowany jest przede wszystkim do
najmłodszych uczestników ruchu
drogowego. Stąd podczas Mszy św.
dla dzieci o godz. 12 został wdrożony program edukacyjny, którego
głównym celem jest zachęcenie naj-

Archiwum parafii

Toruń

Dzieci ubrane kamizelki odblaskowe uczestniczyły w Mszy św.

Bł. Jan Paweł II inspiracją
dla młodzieży gimnazjalnej
U

czniowie gimnazjum w Kowalewie Pomorskim wraz z katechetami i opiekunami uczestniczyli
w XI Pielgrzymce Rodziny Szkół
im. Jana Pawła II na Jasną Górę,
która odbyła się 5 października.
Szkoły imienia Jana Pawła II
w szczególny sposób przyjmują
przesłanie swego patrona, dlatego
pielgrzymują do Matki Najświętszej, aby modlić się o potrzebne
łaski do realizowania jego wskazań. Mszy św. przewodniczył
duszpasterz Rodziny Szkół bp
Henryk Tomasik. W homilii zwrócił się do młodych słowami bł.
Jana Pawła II, by wymagali od
siebie, choćby inni od nich nie
wymagali. Podkreślił, że rozwój
intelektualny musi iść w parze
z rozwojem duchowym. Na zakończenie Mszy św. młodzi zawierzyli błogosławionemu nauczycieli,
wychowawców i uczniów.
Podczas XI Dnia Papieskiego
9 października młodzież przynależąca do Szkolnego Koła Caritas
włączyła się w przeprowadzenie
kościelnej zbiórki na rzecz Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
W Święto Patrona Szkoły, które
społeczność gimnazjalna obcho-

II
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dziła 13 października, w kościele
parafialnym w Kowalewie Pomorskim odprawiono Mszę św. Dziękowano Bogu za dar życia, pontyfikatu i beatyfikacji Jana Pawła II
oraz rozważano Słowo Boże.
Eucharystię sprawował i homilię wygłosił ks. Marek Wysocki,
który zwrócił uwagę na znaczenie wychowania. Podkreślił, że
„pierwszym wychowawcą jest
Bóg, który chce nas podnieść ku
sobie, pokazać nam, kim jesteśmy
i dokąd zmierzamy. W tworzeniu
odpowiednich postaw i prowadzeniu młodego pokolenia ważny
jest przykład – rodzica, nauczyciela, katechety, wychowawcy,
który bardziej pociąga niż same
słowa. Warto spoglądać na ślady
mądrości Bożej, która poprowadziła bł. Jana Pawła II na szczyty
świętości. Całe swe życie budować
na Chrystusie i w Nim odkrywać
odwieczną mądrość”. Modlitwa
w kościele została ubogacona
poezją bł. Jana Pawła II.
Po Mszy św. dyrekcja gimnazjum oraz delegacje klas złożyły
kwiaty i znicze przy pomniku
swojego patrona.
S. Honorata Pettke CSSE

młodszych do noszenia elementów
odblaskowych. Dzieci, wchodząc
z rodzicami do świątyni, otrzymały
kamizelki; ubrane w nie uczestniczyły w liturgii. Kaznodzieja zwrócił uwagę na ludzi, którzy na różny
sposób opiekują się dziećmi. Rodzice czy nauczyciele mają określone
zadania względem najmłodszych.
Dzieci, jak refren, powtarzały hasło
akcji: „Jestem widoczny, jestem bezpieczny”. W homilii czynny udział
brali rodzice, nauczyciele, ksiądz
dyrektor szkół salezjańskich oraz
dzieci. Rozdanych zostało 200
kamizelek odblaskowych.
Rodzice wraz z dziećmi z entuzjazmem przyjęli taką formę propagowania inicjatyw Caritas, związaną
z edukacją dotyczącą bezpiecznego
poruszania się na drodze.
Ks. Rafał Bochen

W hołdzie bł. Janowi Pawłowi II
W dniu 33. rocznicy wyniesienia kard.
Karola Wojtyły na Stolicę Apostolską parafia pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Grudziądzu zorganizowała koncert pt. „Żyjmy w komunii
z Chrystusem”. Poświęcono go bł.
Janowi Pawłowi II. Po raz czwarty do
świątyni przybyły chóry grudziądzkie,
aby zaśpiewać w hołdzie największemu z rodu Polaków i honorowemu
obywatelowi grodu bp. Chrystiana.
Ulubiona pieśń Jana Pawła II „Barka”
rozpoczęła muzyczne trwanie modlitewne. W słowie powitalnym proboszcz ks. prał. Henryk Kujaczyński
mówił, że możliwość przeżycia raz
jeszcze dni pamięci o Janie Pawle II
ubogaca. Śpiew staje się naszą modlitwą dziękczynną za Papieża Polaka, jego naukę i pontyfikat. „Koncert
jest okazją, abyśmy budzili refleksję:
Czy jesteśmy wierni nauczaniu Jana
Pawła II i czy nie zacieramy granicy
między dobrem a złem” – mówił.
Gośćmi koncertu byli przedstawiciele władz samorządowych z prezydentem Robertem Malinowskim
na czele.
W koncercie wystąpiły: chór męski
„Echo” pod dyrekcją Jerzego Cieślaka, „Tibi Mariae” z parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi
Panny, którym dyrygowała Małgorzata Gołuńska-Michna, „Canto Fermo”
z parafii pw. św. Józefa z dyrygentką

Barbarą Malkiewicz, miejski chór„Alla
Camera” pod kierunkiem Katarzyny
Grohs, „Świętej Cecylii” z parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny pod dyrekcją Romana Dunajskiego, „Kolegiata” z bazyliki pw. św.
Mikołaja pod batutą ks. Mariusza
Zawackiego, „Sursum Corda” z parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, którym dyrygował Krzysztof
Czechowski oraz dwa chóry „Maxymilianum” i Soli Deo” z parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego pod batutą
Adama Szynkiewicza. Chórzyści prezentowali utwory w językach: polskim,
łacińskim, staro-cerkiewno-słowiańskim oraz angielskim. W repertuarze
znajdowały się m.in. pieśni religijne,
eucharystyczne, przygodne, maryjne,
poświęcone bł. Janowi Pawłowi II.
Na koniec koncertu swoje umiejętności muzyczne zaprezentowała
Grudziądzka Miejska Orkiestra Dęta
po batutą Krzysztofa Borowca. Występom towarzyszył pokaz multimedialny przypominający myśli bł. Jana
Pawła II i sceny z pontyfikatu.„Trwając
w modlitwie i muzykując, dzieląc się
swoim talentem, wyrażamy miłość do
Pana Boga i drugiego człowieka” –
podsumował spotkanie ks. prał. Henryk Kujaczyński, dziękując wykonawcom oraz parafianom.


Aleksandra Wojdyło

Na szlaku maryjnym

W

Austrii pątnicy pokłonili
się Maryi Wielkiej Matce
Austrii, czyli Pani z Mariazell. Msza św. przed niewielką figurką Matki Bożej z Dzieciątkiem była
wyrazem ufności w opiekę Matki
Najświętszej. W Chorwacji pielgrzymi podziwiali uroki Gór Dynarskich
i Jezior Plitwickich. Następnie udali
się do Medjugorie. Na „górze objawień” odmawiali Różaniec i śpiewali
pieśni maryjne oraz ofiarowali inten-

cje, z którymi przyjechali, modląc
się przed figurą Matki Bożej z napisem: „Królowa Pokoju”. Wieczorny
Różaniec wprowadził pielgrzymów
w atmosferę Medjugorie – miejsca
modlitwy i pokuty. Cały kościół
i plac przed kościołem wypełniony
był ludźmi. Każdy, klęcząc, odmawiał modlitwę w swoim języku.
W Dubrowniku przewodniczka
przybliżyła historię miasta. Jego
patronem jest św. Błażej i to właśnie

w katedrze pw. św. Błażeja opiekunowie pielgrzymki ks. Grzegorz
i ks. Łukasz sprawowali Mszę św.,
w której uczestniczyli także liczni
turyści. Eucharystię zakończono
błogosławieństwem Błażejowym.
W Budapeszcie odprawiono Mszę
św. w kościele skalnym na zboczu
Góry Gellérta. Świątynia powstała
na wzór groty w Lourdes. Pielgrzymi
nawiedzili też katedrę ze szczątkami św. Stefana, który ofiarował

naród węgierski Matce Najświętszej.
Esztergom to kolejny przystanek
na drodze pielgrzymki. W bazylice,
w bocznej kaplicy, pątnicy uczestniczyli w Mszy św. Ostatnim punktem
na szlaku była Msza św. w kościele
pw. św. Jacka w Chochołowie. Podczas każdej Mszy św. kapłani modlili się za pielgrzymów, a homilie
nawiązywały do miejsc, w których
je głoszono.
Oprac. Joanna Kruczyńska

Pielgrzymowanie Akcji Katolickiej

kcja Katolicka działająca
przy parafii pw. św. Wojciecha w Działdowie zorganizowała 1 października pielgrzymkę autokarową do Niepokalanowa
i Warszawy. Wzięło w niej udział
56 osób z trzech parafii działdowskich. Opiekunem duchowym był
ks. Karol Schmidt z parafii św. Wojciecha w Działdowie, a głównym
organizatorem Krzysztof Aurast,
prezes POAK.
Pielgrzymi uczestniczyli w Mszy
św. w bazylice pw. Najświętszej
Maryi Panny Pośredniczki Łask
w Niepokalanowie. Zwiedzili
muzeum św. Maksymiliana Kolbego. Obejrzeli też misterium Męki
Pańskiej i Panoramę Tysiąclecia.
Jedną z atrakcji była możliwość
obejrzenia papieskich samochodów
w muzeum Jana Pawła II.
W godzinach popołudniowych
pątnicy udali się do Warszawy, aby
zwiedzić powstającą na Wilanowie
Świątynię Opatrzności Bożej. W zdumienie i zachwyt wprowadziła ich

potężna konstrukcja świątyni oraz
największy na świecie, umieszczony
na fasadzie budynku, portret bł.
Jana Pawła II, utworzony ze zdjęć
przesłanych przez internatów. Pielgrzymi nawiedzili znajdujący się
w podziemiach kościoła Panteon
Wielkich Polaków, gdzie spoczywają doczesne szczątki m.in. ks.
Jana Twardowskiego i prezydenta
Ryszarda Kaczorowskiego. Jest tam
też symboliczny grób bł. Jana Pawła
II – wierna kopia grobu z Grot Watykańskich, gdzie spoczywało ciało
Ojca Świętego przed beatyfikacją.
Pod sarkofagiem złożona jest biała
chusteczka, którą ocierano twarz
Papieża Polaka przed śmiercią. Po
nawiedzeniu grobów pielgrzymi
modlili się przy relikwiach bł. Jana
Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki.
Zwiedzanie zakończyła projekcja
krótkiego filmu o Świątyni Opatrzności Bożej i Święcie Dziękczynienia
obchodzonym corocznie w Polsce
w pierwszą niedzielę czerwca. Kolejnym celem podróży był kościół pw.

Archiwum AK

A

Archiwum parafii

W dniach 3-11 października
wierni z parafii pw. św. Katarzyny w Łasinie odwiedzili
miejsca kultu maryjnego.
Organizatorem pielgrzymki
było Biuro Turystyczne
ŻAK z Łasina. Pierwsze
kroki wiodły do Czarnej
Madonny na Jasną Górę,
gdzie Msza św. zainaugurowała pielgrzymkę

Modlitwa przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki

św. Stanisława Kostki na Żoliborzu.
Pielgrzymi obejrzeli wystawę przedstawiającą historię życia i męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Nawiedzili grób męczennika,
odmawili wspólnie litanię do błogosławionego i modlitwę o łaski za
jego wstawiennictwem.

Warto dodać, że jako Akcja Katolicka co roku wyjeżdżamy do Częstochowy, Gietrzwałdu i Lichenia.
Organizujemy też pielgrzymki
rowerowe do okolicznych parafii
i dekanatów. Wszystkie cieszą się
popularnością i zainteresowaniem
wiernych.  Małgorzata Dorkowska
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Mszy św. przewodniczył ks. prał. Andrzej
Nowicki

Wniesienie relikwii św. Ojca Pio

II Diecezjalny Kongres Grup Mod
P

arafia pw. św. Józefa w Grudziądzu 15 października
była gospodarzem II Diecezjalnego Kongresu Grup Modlitwy Ojca Pio. Uczestniczyli w nim
członkowie grup z diecezji toruńskiej, duchowni moderatorzy, animatorzy oraz czciciele świętego
stygmatyka. Grupy modlitwy istnieją w naszej diecezji od 2006 r.
Obecnie działa 11 grup, najwięcej
w parafiach rejonu grudziądzkiego: Świętych Piotra i Pawła w Grodzicznie (opiekun: ks. kan. Henryk
Rychert), Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Górnych Wymiarach (ks.
Mirosław Parulski), Podwyższenia Krzyża Świętego w Grudziądzu (ks. prał. Stanisław Andrik),
Ducha Świętego w Grudziądzu
(ks. Andrzej Kusiński), św. Józefa w Grudziądzu (ks. kan. Józef
Lipski), Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Grudziądzu (ks. kan. Zbigniew Gański), św. Maksymiliana
Kolbego w Grudziądzu (ks. prał.
Henryk Kujaczyński), św. Andrzeja
Boboli w Pieńkach Królewskich (ks.
Bogdan Tułodziecki), św. Marcina
w Sarnowie (ks. Marek Zieliński),
św. Antoniego w Toruniu (ks. kan.
Wojciech Miszewski), św. Bartłomieja w Wabczu (ks. Piotr Podlewski).
Pierwszą na świecie grupę modlitwy założył Ojciec Pio we Wło-

IV
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szech w 1947 r. Głównym jej celem
jest modlitwa wstawiennicza,
odnowa życia chrześcijańskiego,
rozważanie Słowa Bożego, Męki
Pańskiej oraz życie codzienne pełne
dobroci, miłości i radości. Kongres
grup modlitwy to szczególny czas
spotkania, modlitwy, słuchania
Słowa Bożego, wymiany doświadczeń i zacieśnienia współpracy. To
również sposobność do budowania
jedności i wspólnego rozeznawania
drogi do realizacji modlitewnego
charyzmatu grup.
Tegoroczny kongres rozpoczął
się Mszą św., której przewodniczył
ks. prał. Andrzej Nowicki, kanclerz Kurii Diecezjalnej Toruńskiej.
Modlili się również: o. Bolesław
Konopka OFMCap, koordynator
grup modlitwy w prowincji krakowskiej, ks. prał. Stanisław Andrik,
ks. kan. Józef Lipski, ks. kan.
Zbigniew Gański, ks. kan. Jerzy
Pawłowski, ks. Andrzej Kusiński,
ks. Bogdan Tułodziecki i ks. Wiesław Michlewicz.
Słowo powitania skierował
ks. kan. Józef Lipski: „Niech św.
Ojciec Pio, nasz patron, i Matka
Boża czuwają nad nami. Niech
Pan wszystkich umocni i przybliży
do Jezusa”.
Tematem przewodnim homilii
wygłoszonej przez ks. prał. Andrzeja Nowickiego była modlitwa, jej

siła, istota i znaczenie dla współczesnego chrześcijanina. Poruszając problem nowoczesnego, pędzącego świata, w którym człowiekowi
wydaje się, że to on jest jego panem,
mówił o potrzebie głębokiej relacji
z Panem Bogiem opartej na miłości,
zawierzeniu, zaufaniu. „Dobrze
jest być w bliskości Tego, który tak

Wasza modlitwa musi
zaowocować miłością
do innych ludzi
cierpliwie słucha” – mówił. Chrześcijanin, decydując się na pójście
za Chrystusem z wszystkimi tego
konsekwencjami, dąży do świętości przez wypełnianie woli Bożej
w trudzie codziennego dnia. Wtedy
jako człowiek wiary powinien szukać pomocy właśnie u Boga, a nie
u psychologów czy terapeutów, i za
św. Augustynem powtarzać: Niespokojne jest serce moje, dopóki
nie spocznie w Tobie, Panie. Na
przykładzie św. Ojca Pio wyjaśniał
potrzebę wyzbycia się ludzkiego
patrzenia na świat, a w zamian
podporządkowania się woli Bożej
z ufnością i cierpliwością.
Chociaż niektórzy w hałasie
współczesnego świata jeszcze
nie uświadamiają sobie potrzeby

modlitewnej bliskości z Bogiem, to
są osoby zafascynowane tą drogą
bliskości Boga.
Zwracając się do członków grup
modlitwy, życzył, aby szli drogą
pełną miłości, otwartości, zdecydowania w kierunku zjednoczenia
z Panem. „Wasza modlitwa musi
zaowocować miłością do innych
ludzi, ponieważ im bardziej Boża
miłość udziela się na zewnątrz, tym
bardziej jest jej więcej w nas”. Na
zakończenie homilii powiedział:
„Trwajcie w modlitwie, ponieważ
ona przyniesie stokrotny owoc
w waszym życiu i wszędzie tam,
gdzie was Bóg pośle”.
W przygotowanie liturgii włączyli się członkowie grup modlitwy.
W procesji z darami przyniesiono
m.in. świecę, kwiaty, chleb, owoce,
warzywa oraz wydawnictwa o św.
Ojcu Pio. Po Komunii św. o. Bolesław odmówił modlitwę dziękczynną Ojca Pio. Słowa podziękowania
wyraził ks. kan. Zbigniew Gański, diecezjalny koordynator grup
modlitwy. Słowami modlitwy bł.
Jana Pawła II do św. Ojca Pio życzył
pragnienia niestrudzonej modlitwy oraz „pewności, że Bóg wie,
czego nam potrzeba, zanim Go o to
poprosimy”.
Ks. prał. Andrzej Nowicki na
zakończenie Mszy św. wspomniał
osobiste doświadczenia z towarzy-

wydarzenia

Dzień Jana Pawła II
na Uniwersytecie Mikołaja
Kopernika w Toruniu
„Człowiek i ekonomia
w nauczaniu społecznym Jana Pawła II”
23 listopada
Program seminarium naukowego
8.00-9.00 – Msza św. w kaplicy Wydziału Teologicznego UMK
9.30-13.00 – Seminarium naukowe pt. „Człowiek i ekonomia
w nauczaniu społecznym Jana Pawła II”, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
9.30-10.00 – Rozpoczęcie seminarium, wystąpienia: bp Andrzej
Suski, ordynariusz toruński, rektor UMK prof. dr hab. Andrzej
Radzimiński, dziekan WNEiZ prof. dr hab. Józef Stawicki
10.00-10.45 – Prof. dr hab. Bożena Klimczak (UE we Wrocławiu),
„Związki ekonomii ze społeczną nauką Kościoła”

odlitwy Ojca Pio
szenia w jego życiu świętego stygmatyka. Raz jeszcze prosił czcicieli
św. Ojca Pio, aby swoją modlitewną postawą głosili wielkie dzieła
Boże oraz umiłowanie człowieka.
„Bądźcie świadkami miłości Boga
do człowieka”.
Po Mszy św. o. Bolesław Konopka
OFMCap wygłosił konferencję na
temat: „Kościół naszym domem”.
Pod tym hasłem będziemy przeżywać
nowy rok duszpasterski, który rozpocznie się w 1. niedzielę Adwentu.
Każdy chrześcijanin powinien zastanowić się, w jaki sposób przyczynia
się do budowania domu, którym
jest wspólnota Kościoła. „Najlepszą
szkołą Ewangelii jest Dom Nazaretański, w który należy się wpatrywać i przenikać jego tajemnice” –
podkreślał o. Bolesław. W tym domu
ma miejsce lekcja milczenia, pracy,
życia rodzinnego i surowe, proste
piękno. W Kościele – domu modlitwy –
czci się obecność Jezusa Chrystusa,
dlatego należy dbać o jego schludny
i pomagający w kontemplowaniu
modlitwy wygląd. „Chrześcijanin poprzez chrzest i przyjęcie do
Kościoła powinien swoim życiem
i czynami umacniać swoją wiarę
oraz czynić wszystko w jej świetle” –
podkreślał. Mówił również, że
ważna w życiu człowieka modlitwy jest odpowiedzialność za swoją
wiarę oraz za innych. „Należy uczyć

się we wspólnocie domu – Kościoła
– życia z Panem Bogiem”. Nawiązał
do niedawnego zjazdu animatorów
grup, który odbył się w Tenczynie.
Po przerwie obiadowej (poczęstunek przygotowany został przez
wiernych parafii św. Józefa i jej
proboszcza) uczestniczy kongresu
obejrzeli film pt. „Między niebem
a ziemią” poświęcony św. Ojcu Pio,
jego posłudze i charyzmatowi.
Następnie członkowie grup mieli
możliwość podzielenia się refleksjami ze swojej działalności i wymienić doświadczenia. Podkreślano
wielką potrzebę i siłę modlitwy
wspólnotowej. Osoby zainteresowane miały możliwość nabycia
materiałów i wydawnictw związanych ze świętym i grupami modlitwy (książki, płyty, obrazy, prasę,
modlitewniki, figurki, różańce).
Kongres kończono z nadzieją, że
przyniesie owoce w postaci wyproszenia sobie, swoim rodzinom,
bliźnim i parafiom obfitych łask
Bożych. Jeszcze raz słowa podziękowania skierowano do o. Bolesława Konopki OFMCap, ks. kan.
Józefa Lipskiego, ks. kan. Zbigniewa Gańskiego, ks. prał. Andrzeja
Nowickiego oraz wszystkich, którzy
przyczynili się do zorganizowania
i przebiegu w modlitewnej i serdecznej atmosferze tego przedsięwzięcia. 
Aleksandra Wojdyło

10.45-11.30 – Dr hab. Mirosław Bochenek, prof. UMK (UMK w Toruniu), „Zagadnienia ekonomiczne w nauczaniu Jana Pawła II”
11.30-12.00 – Przerwa
12.00-13.00 – Ks. prof. dr hab. Piotr Moskal (KUL), „Personalistyczna wizja człowieka w nauczaniu Jana Pawła II”
15.30 – Koncert w foyer auli UMK
15.30-16.15 – Prof. dr hab. Tadeusz Trzaskalik (UE w Katowicach),
„Między muzyką, teologią a matematyką”
16.15 – Koncert d-mol J. S. Bacha w wykonaniu
prof. dr. hab. Tadeusza Trzaskalika z Zespołem Kameralnym
Orkiestry Polskiego Radia w Katowicach
W tym dniu odbędzie się promocja książki pt. „Jan Paweł II.
Związki z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Z okazji beatyfikacji” pod redakcją ks. prof. Jerzego Bagrowicza
i prof. Włodzimierza Karaszewskiego.
Do uczestnictwa w seminarium zaprasza
Prof. dr hab. Józef Stawicki
Dziekan Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania
UMK Toruń
Wstęp wolny
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Rocznica męczeńskiej śmierci bł.
Każda zaciśnięta pięść, każda
krzywda wyrządzona drugiemu
człowiekowi jest
przegraną. Kto
jest zwycięzcą?
Ten, który uderza, czy uderzony? Zwycięzcą
jest uderzony,
sponiewierany, zabity za
słuszną sprawę!
Trzeba także
dzisiaj o tym
pamiętać. Prawdziwa wolność
to wolność od
zła, wolność ku
dobru.
Bp Andrzej Suski

Podczas poświęcenia pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu

Studenci Wyższej Szkoły Kultury
Społecznej i Medialnej w Toruniu
20 października uczestniczyli w Mszy
św. sprawowanej w Górsku w miejscu uprowadzenia bł. ks. Jerzego
Popiełuszki. Razem z nimi modliła się
mama księdza męczennika Marianna oraz brat Stanisław. Eucharystii
przewodniczył o. dr Tadeusz Rydzyk,
rektor założyciel uczelni.
W homilii o. dr Rydzyk podkreślił
obecność mamy błogosławionego.
– Pani Marianna modli się dziś w tym
miejscu nie za swojego syna, ale do
niego – mówił założyciel WSKSiM.
Zwracając się do młodych, zaznaczył
wagę rodzin, rodzina musi być dobra
i święta, aby wychodziły z niej dobre
dzieci. O. dr Rydzyk dodał, że na przykładzie błogosławionego męczennika
widać, jak ważna jest prawda. – Prawda to zgodność rozumu z rzeczywistością. Widzicie tu czerwone szaty

VI
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Katarzyna Cegielska

Młodzi z mamą błogosławionego księdza

Marianna Popiełuszko wraz z synem modliła się w Górsku

liturgiczne. One wskazują, że należy
dążyć do prawdy, bronić jej nawet
do przelania krwi. Ważna jest praw-

da o otoczeniu, ale i o nas samych.
Zawsze należy żyć w prawdzie, jak
czynił to bł. ks. Jerzy – mówił o. dr

Tadeusz Rydzyk. W czasie Eucharystii na ołtarzu obecne były relikwie
bł. ks. Jerzego, które na koniec zebrani
mogli ucałować. Z wielką czcią ucałowała je także Marianna Popiełuszko.
Uczestniczący w Mszy św. Henryk
Grodzicki, mieszkający w Górsku
nieopodal pomnika upamiętniającego miejsce porwania ks. Jerzego
Popiełuszkę przez funkcjonariuszy
Służby Bezpieczeństwa 19 października 1984 r., opowiedział historię
pierwszego krzyża, jaki stanął przy
drodze wiodącej z Bydgoszczy do
Torunia. On razem z sąsiadem walczył o krzyż upamiętniający miejsce
porwania ks. Jerzego.
Marianna Popiełuszko wraz synem
Stanisławem odwiedziła Toruń,
aby zobaczyć pomnik swego syna,
odsłonięty i poświęcony przy al. Jana
Pawła II.
Katarzyna Cegielska

ks. Jerzego Popiełuszki
dokończenie ze str. I

Szkolne Koło
Caritas w służbie
potrzebującym

D

20 października w Przysieku
gościła Marianna Popiełuszko,
która przyjechała wraz z synem
Stanisławem. W południe uczestniczyła w Mszy św. przy pomniku upamiętniającym męczeńską
śmierć swego błogosławionego syna w Górsku, po czym
odmówiła Koronkę do Bożego
Miłosierdzia w Radiu Maryja.
W godzinach popołudniowych
odwiedziła przysiecką Bursę
Akademicką Caritas Diecezji
Toruńskiej noszącą imię bł. ks.
Jerzego Popiełuszki. Czcigodną mamę przywitali studenci
z ks. dr. Dariuszem Iwańskim
oraz s. Zygmuntą Kaszubą. Pani
Marianna wpisała się do kroniki
i zwiedziła dom studentów. Młodzież pożegnała ją wzruszającymi słowami: „Pamiętajcie, aby zło
dobrem zwyciężać!”.

nia 2 października rozpoczął się 67. Tydzień
Miłosierdzia przebiegający
pod hasłem: „Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”.
Tydzień Miłosierdzia to czas,
kiedy jesteśmy wezwani do
czynienia dzieł miłosierdzia
w różnej formie. Jedną z nich
jest podzielenie się groszem
z potrzebującymi, których
z roku na rok przybywa. Tego
dnia wolontariusze Szkolnego
Koła Caritas z ZSO nr 5 w Grudziądzu wytrwale kwestowali przed kościołem Świętych
Apostołów Piotra i Pawła, zbierając datki na potrzeby Caritas
Diecezji Toruńskiej.
W kolejną niedzielę, 9 października, obchodziliśmy XI
Dzień Papieski pod hasłem:
„Jan Paweł II – Człowiek Modlitwy”. Tego dnia wolontariusze
SKC włączyli się w ogólnopolską zbiórkę pieniędzy. Zebrane
w ten sposób środki przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Idea ta narodziła
się po pielgrzymce Ojca Świętego do Polski w 1999 r. Fundacja została powołana do życia
w 2000 r. jako organizacja, której działalność ma upamiętniać
pontyfikat Jana Pawła II przez
promowanie nauczania Papieża i wspieranie określonych
przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji
i kultury.
Bł. Jan Paweł II, dla którego
komunia z Bogiem bezpośrednio przekładała się na komunię
z człowiekiem bez względu na
jego status, wyznanie czy stan
posiadania, przypominał nam,
co jest prawdziwą wartością
i jak stawać się apostołami
miłości miłosiernej. Wszystkim, którzy nas wspierali,
serdecznie dziękujemy!

Anna Pławińska

Hanna Włodarczyk

Zdjęcia: Katarzyna Cegielska

spojrzeć prawdzie w oczy. Prawda, choćby gorzka, jak lekarstwo
zawsze uzdrawia i wyzwala. Niech
zatem pomnik bł. ks. Jerzego mówi
nam i następnym pokoleniom, że
prawda jest silniejsza od kłamstwa,
miłość jest silniejsza od nienawiści,
że przebaczenie jest silniejsze od
żądzy odwetu, że nadzieja jest mocniejsza od poczucia beznadziejności. Niech o tym nam przypomina,
byśmy nie dali się zwyciężyć złu,
lecz zawsze zło dobrem zwyciężali –
mówił Biskup Andrzej.
Po Mszy św. uczestnicy liturgii
przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, gdzie nastąpiło jego
uroczyste odsłonięcie i poświęcenie. Podczas odsłonięcia tłumy
torunian wysłuchały nagrania
rozważania, które wygłosił ks.
Jerzy podczas modlitwy różańcowej w Bydgoszczy w dniu swojej
męczeńskiej śmierci. Wzywał wówczas do modlitwy, byśmy byli wolni
od lęku, zastraszenia oraz od żądzy
odwetu i przemocy.
Twórcą projektu pomnika jest
prof. Kazimierz Gustaw Zemła,
który ukazał bł. ks. Jerzego jako
człowieka wolności. Pomnik przed-

Po Mszy św. uczestnicy liturgii przeszli pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki

stawia stojącego na cokole bł. ks.
Popiełuszkę z rozwartymi radośnie ramionami. Zerwane sznury
przypominają sposób zadanej mu
śmierci. – Tymi ramionami obejmuje każdego z nas, jakby chciał
powiedzieć, że wszyscy jesteśmy
braćmi i tworzymy wspólnotę.
Cokół, na którym stoi, to opoka,
to jego wiara, jego siła, dzięki której zwyciężył – mówił prof. Zemła.
Na cokole pomnika umieszczono
napis: „Zło dobrem zwyciężaj”.
Z prawej strony cokołu wyryto

fragment homilii bł. ks. Jerzego
z 26 września 1982 r.: „Nie ma
Kościoła bez krzyża. Nie ma ofiary,
uświęcenia i służby bez krzyża. Nie
ma trwania i zwycięstwa bez krzyża. Każdy, kto w słusznej sprawie
zwycięża, zwycięża przez krzyż
i w krzyżu”.
Fundatorami pomnika są: Społeczny Komitet Budowy Pomnika
ks. Jerzego Popiełuszki w Toruniu,
Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz Gmina Miasta Toruń.
Ks. Paweł Borowski

Archiwum Bursy

Marianna Popiełuszko
w Bursie Caritas w Przysieku

Marianna Popiełuszko gościła w Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej bł. ks. Jerzego Popiełuszki
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istopad zaczyna taki dzień
w roku, w którym nie dwoje
czy troje, ale wszyscy razem
niejako obchodzimy imieniny;
wszyscy razem, tego samego dnia,
czcimy swoich świętych patronów. Jest to uroczystość Wszystkich Świętych. Tego dnia niebo
jest wyjątkowo blisko nas. Święci
i błogosławieni stają przed nami,
ukazując się w chwale i radości
odniesionego zwycięstwa, aby nas
zachęcić do wytrwałej walki o prawdziwe Dobro. Chcą nam powiedzieć,
że naprawdę warto trudzić się na
ziemi, by zyskać niebo.
Bł. Jan Paweł II wyjaśnia, że
„przez «świętych» rozumiemy nie
tylko tych, którzy zostali wyniesieni do chwały ołtarzy, lecz także
tych, którzy, choć nie beatyfikowani
ani kanonizowani, postępowali za
Chrystusem i Jego Ewangelią; którzy bez wahania i kompromisów
przyjęli Chrystusa za fundament
swej egzystencji; którzy starali się
żyć Ewangelią pośród zwykłych,
codziennych obowiązków; którzy
świętość uczynili programem swego
życia. Są to ci, których Kościół z radością wspomina w tę liturgiczną
uroczystość Wszystkich Świętych”.
Ojciec Święty zachęca nas, abyśmy dziś patrzyli rzeczywiście „na
wszystkich świętych, także tych
ukrytych, anonimowych”, których
on sam serdecznie czcił. W Litanii
do Jana Pawła II modlimy się: „Bł.
Janie Pawle, Przyjacielu świętych
i błogosławionych”.

głos z Torunia

niedziela

Ks. dr Dariusz Żurański
(redaktor odpowiedzialny)
współpraca: Joanna Kruczyńska
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
tel. (56) 622-35-30 w. 39
fax (56) 621-09-02
e-mail: torun@niedziela.pl
Dyżury: od poniedziałku do piątku
w godz. 9-13
Redakcja częstochowska:
Beata Pieczykura
tel. (34) 369-43-38
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„Święci – podkreśla Papież – stali
się światłem dla świata i dla ludzi im
współczesnych; stali się «odbiciem
blasku Boga», światłości Chrystusa,
który jest «światłością prawdziwą»
oświecającą każdego człowieka (por.
J 1, 9) i wszystkie narody”. Dlatego
– mówi Ojciec Święty – „chronią oni
Kościół przed miernością”, pójściem
na kompromis, szukaniem tak dziś
popularnych łatwych rozwiązań nie
zawsze zgodnych z Ewangelią.
Bł. Maria Karłowska w nauce
rekolekcyjnej pt. „Święci Pańscy na
ziemi i w niebie” poucza nas, „skąd
biorą się święci”. Tak pisze: „Genialny ogrodnik, miły Jezus, w ogrodzie
ziemskiego stworzenia z drzewek
suchych i nieurodzajnych, a nawet
z chwastów i głogów potrafi wyhodować najpiękniejsze drzewa owocowe i najszlachetniejsze kwiaty:
święte dusze ludzkie, a właściwie
– uświęcone, bo całkowicie święte
będą dopiero w niebie, gdy je Słońce Świętości na wskroś przeniknie
wieczną chwałą”.
Bł. Matka Maria tłumaczy: „Przez
oglądanie Boga w niebie święty staje
się Jego przyjacielem i powiernikiem,
domownikiem królestwa i tronu
Chrystusowego. Już nie ogląda
Boga w stworzeniach, jak to czynił
na ziemi, lecz – co jest najsłodsze
i najszczęśliwsze – poznaje Trójcę
Świętą samą w sobie i ogląda Jej
chwałę bez cienia tajemnicy, czystym
okiem serca. Ten właśnie bezpośredni widok jest źródłem wszelkiej szczęśliwości, i to szczęśliwości wiecznej. Widząc Boga – święci
w niebie widzą też, co się dzieje na
ziemi, bo użycza im tej wiedzy Bóg.
Słyszą przede wszystkim prośby,
które wygnańcy ziemi do nich zwracają, aby swoim wstawieniem się
u Pana Boga wyprosili im łaskę”.
W ten sposób ci, którzy uprzedzili
nas w życiowej pielgrzymce wiary –
ze znakiem tejże wiary – stali się
naszymi pomocnikami i przewodnikami w pielgrzymce ku niebu.
To jest wielki Boży dar: świętych
obcowanie, bliski nam zawsze i tak
dla nas dobroczynny, a szczególnie
jasny i wymowny w uroczystości
Wszystkich Świętych. To jest nasza
komunia z tymi, którzy stanowią już
Kościół triumfujący w niebie.

Ileż to razy, stając wobec jakichś
trudności, problemów czy niebezpieczeństw, dopytujemy: Czy jest jakiś
patron od tej sprawy? Odczuwamy
po prostu potrzebę udania się do jego
wstawiennictwa. Tak dla przykładu:
młodzi, którzy zakładają rodzinę,
szukają pomocy św. Doroty; potem,
gdy mają nieco dłuższy staż małżeński, zajmuje się nimi św. Józef, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny.
Aby karmiącym matkom nie zabrakło mleka, modlą się do św. Agaty.
Domowe spory rozstrzyga św. Róża
z Limy. Uniwersytetami opiekuje się
św. Hieronim, a młodzież i dzieci ma
w opiece św. Stanisław Kostka, ministrantów natomiast – św. Dominik
Savio. O zdanie trudnych egzaminów studenci modlą się do św. Józefa
z Kupertynu. Deszcz powstrzyma
św. Sabina, a burze rozpędzą św.
Agata i św. Scholastyka. Przed gradem chroni św. Marek Ewangelista, a św. Florian – broni od klęsk:
ognia, powodzi, burzy, sztormu. Tak
znany nam św. Antoni Padewski
jest patronem ludzi i rzeczy zaginionych, św. Ambroży – pszczelarzy,
św. Hubert – myśliwych, a św. Izydor to niezawodny patron rolników
i dobrych żniw. Św. Cecylia patronuje
śpiewakom i organistom; alkoholikom pomaga św. Mateusz Apostoł,
a abstynentów wspiera św. Maksymilian Kolbe, o sprawy finansowe
natomiast troszczy się św. Stefania,
a przed kradzieżą chroni św. Mikołaj.
Św. Jan Nepomucen jest patronem
dobrej spowiedzi i spowiedników.
Św. Łucja wspiera w chorobach oczu,
św. Błażej i św. Otylia – w chorobach gardła i uszu, a św. Rozalia
jest patronką zakaźnie chorych, św.
Barbarę natomiast wzywamy jako
patronkę dobrej śmierci. Do św.
Rity i św. Judy Tadeusza zwracamy
się o ratunek w sprawach trudnych
i beznadziejnych. Potwierdzają to
słowa Matki Marii Karłowskiej,
które kiedyś napisała: „Bóg dał nam
świętych swoich, aby nas strzegli
i wstawiali się za nami w różnych
potrzebach”.
Gdy patrzymy na jej „działanie
z nieba” jako błogosławionej – jak
można wnioskować z podziękowań
przekazywanych do sanktuarium
w Jabłonowie Pomorskim – Matka

Beata Pieczykura

W komunii z tymi, którzy uprzedzili nas
w pielgrzymce wiary

Święci stali się światłem dla świata
i ludzi, „odbiciem blasku Boga”

Maria wstawia się skutecznie za
ludźmi zagubionymi w życiu, uwikłanymi w różnorodne uzależnienia, pozbawionymi pracy; wspiera
małżeństwa, które nie mogą mieć
dzieci, rodziny zagrożone rozbiciem.
Garną się też do niej osoby dotknięte
chorobami nowotworowymi i ich
rodziny. Może kiedyś i u tej błogosławionej określimy jakąś „specjalizację” jej skutecznej pomocy z nieba.
Podobnie, jak u bł. Jana Pawła II,
do którego tak często i w tak wielu
sprawach się zwracamy – i doznajemy pomocy.
Widzimy, że wszystkie nasze
ludzkie sprawy znajdują orędowników i pomocników w domu Ojca.
Trzeba tylko z wiarą i prostotą
serca wzywać ich pomocy, trwając
w komunii z nimi, w świadomości
świętych obcowania. „Nie bójcie się
iść drogą świętości – wzywa bł. Jan
Paweł II – nie bójcie się codziennie
mówić do Chrystusa: Pragnę stawać
się świętym, czyli takim, jakim Ty,
Panie, chcesz, abym się stał”. „Świętość zdobywa się ofiarą, nie ma tu
miejsca na żadne kompromisy, trzeba być wiernym – do końca, nawet
za największą cenę!” – przypomina błogosławiony. Właśnie takiej
wierności uczą nas święci i błogosławieni. I pamiętajmy o tym, co
powiedział Benedykt XVI: „Świętość
nigdy nie wychodzi z mody! Pozwólmy się im prowadzić na codziennych drogach świętości!”. Oprac.


s. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP
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