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„Sobór Watykański II – wiosna Kościoła?” – inauguracja Roku Wiary
90 lat pod opieką Serca Jezusowego –
parafia w Grudziądzu-Tarpnie
Spotkanie z Biblią

temat tygodnia

Wiary!
bieżącym numerze „Głosu
z Torunia” zamieszczamy
relacje z dwóch wydarzeń związanych z rozpoczęciem Roku
Wiary. Są to artykuły o inauguracji Roku Wiary w toruńskiej
katedrze pw. Świętych Janów
oraz konferencji naukowej
„Sobór Watykański II – wiosna Kościoła?”. Benedykt XVI,
ogłaszając Rok Wiary, dał wyraz
swojej troski o życie swoich
owiec. Podkreślił to bp Andrzej
Suski w homilii w czasie Mszy
św. inaugurującej rok w diecezji, mówiąc, że „dzięki wierze zachowujemy właściwość
sumienia, które rozróżnia zło
i dobro, a gdy z wiarą zwracamy się do Boga, zostajemy
uwolnieni z tego, co jest ciężarem na sercu. Jedynie On może
wydobyć człowieka z różnych
ataków zła i dać nowe życie”.
Pismo Święte podaje, że apostołowie prosili Jezusa: „Panie,
przymnóż nam wiary” (Łk 17, 5).
Wszyscy razem i każdy z osobna
winniśmy wykrzyczeć: „Panie,
przymnóż nam wiary”! Tak bardzo jej potrzeba, gdy patrzymy
na zło. Tak bardzo jej trzeba, gdy
patrzymy na życie polityczne
i ekonomiczne w naszej ukochanej Ojczyźnie: na młodych szukających chleba za granicą, na
starszych i chorych, dla których
„w tym roku już nie ma terminu”
na wizytę u specjalisty, na rodziny, w których funkcjonowanie
sprowadza się do walki o byt,
bo na walkę o wychowanie młodego pokolenia już nie starcza
czasu i siły.
Panie, przymnóż nam wiary,
by obłuda, bezmyślność i brak
skrupułów u tych, od których
zależymy na płaszczyźnie politycznej, materialnej i duchowej,
nie zabiły w nas miłości i zaufania do Ciebie. Joanna Kruczyńska

Wiara jest
źródłem wolności

ks. Paweł Borowski

W

Ks. Paweł Borowski

D

nia 11 października wraz z Kościołem powszechnym diecezja toruńska w sposób uroczysty
rozpoczęła obchody Roku Wiary. Podczas Eucharystii koncelebrowanej przez kilkudziesięciu kapłanów
bazylika katedralna w Toruniu wypełniła się kilkuset
wiernymi z terenu diecezji. W procesji wniesiono do
świątyni dokumenty Soboru Watykańskiego II oraz
Katechizm Kościoła Katolickiego. Podkreślono w ten
sposób pragnienie Benedykta XVI, jakim jest zgłębianie
przez wiernych nauczania Kościoła i wprowadzanie go
w swoje życie. Rozpoczynając Eucharystię, bp Andrzej
Suski przypomniał o okolicznościach przeżywania
tego roku: 50. rocznicy rozpoczęcia obrad Soboru
Watykańskiego II i 20. rocznicy ogłoszenia Katechizmu
Kościoła Katolickiego.

W homilii Biskup Andrzej podkreślił znaczenie wiary
w życiu człowieka. Zaznaczył, że to wiara kształtuje
sumienie i jest źródłem autentycznej wolności. „Dzięki wierze zachowujemy właściwość sumienia, które
rozróżnia zło i dobro. Brak wiary prowadzi często do
zagłuszenia sumienia, a człowiek bez sumienia zdolny
jest do wszystkiego, aby łatwo żyć, dostatnio, gotów jest
napadać, kraść, a nawet zabijać niewinnych ludzi” –
powiedział Ksiądz Biskup.
Biskup Andrzej, zaznaczając, że to przez wiarę dostępujemy usprawiedliwienia i oczyszczenia z grzechów,
powiedział: „Wiara daje poczucie autentycznej wolności.
Gdy z wiarą zwracamy się do Boga, zostajemy uwoldokończenie na str. V
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27-28 października – Grzywna, parafia pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
28-29 października – Chełmża, parafia pw. św. Mikołaja przy bazylice
konkatedralnej Trójcy Świętej
kontynuacja nawiedzienia nastąpi 4 maja 2013 r.

Święto Polskiego
Państwa Podziemnego

Ciche trwanie przed tabernakulum
4 października kaplica św. Józefa klasztoru sióstr
karmelitanek w Łasinie wypełniła się przyjaciółmi Karmelu, którzy wraz ze wspólnotą zakonną dziękowali
Bogu za 60 lat służby w zakonie karmelitańskim s.
Marii Stanisławy oraz modlili się w jej intencji. Mszę św.
koncelebrowali: ks. kan. Edmund Tucholski, ks. kan.
Grzegorz Grabowski, ks. Krzysztof Fidorowicz oraz o.
Tadeusz OCD, który również wygłosił homilię. „S. Stanisława od Najświętszego Sakramentu 4 października
60 lat temu przekroczyła próg Karmelu i podjęła decyzję
poświęcenia swego życia Bogu w Zakonie Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel. Dzisiaj chcemy złączyć
to powołanie i jej życie z Najświętszą Ofiarą Jezusa
Chrystusa, by wyrazić wdzięczność za to powołanie,
a także zobaczyć, jak ukryta karmelitanka może mieć
wpływ na dzieje klasztoru, tworzenie nowych placówek, wypraszanie wielu łask dla tych, którzy proszą
o modlitwę” – mówił w słowie powitania o. Tadeusz.
Kaznodzieja podkreślił, że „świętując ten jubileusz,
wyrażamy wdzięczność, bo widzimy, jak Pan Bóg
posłużył się tym powołaniem ukrytym, rozmodlonym,
cichym i pokornym do tworzenia dzieł Bożych”. Wraz
ze wspólnotą zakonną zgromadzeni wierni odśpiewali
uroczyste „Magnificat” za diamentowy jubileusz, który
jest owocem wytrwałości na drodze służby Panu. Ks.
kan. Grzegorz Grabowski podziękował siostrom za
nieustanne modlitwy i posty w naszych intencjach.
Wyraził zadowolenie z powiększającego się grona
dobroczyńców i przyjaciół klasztoru. Po Eucharystii s.
Stanisława przyjmowała gratulacje i życzenia.
Ludzie kierują do sióstr prośby o modlitwę, z wiarą,
że ta modlitwa zostanie wysłuchana przez Boga.
Właśnie na tym polega charyzmat karmelitański,
aby poprzez modlitwy, post, samotność i surowe

Aleksandra Wojdyło

Łasin

Jubilatka s. Maria Stanisława odbiera życzenia

reguły wypraszać innym Boże łaski. Ciche i rozmodlone, ale jednocześnie wielkie przed Bogiem, pałające
gorliwością o zbawienie dusz – takie są siostry karmelitanki. Modlitwą, ofiarą, żarliwą miłością wspomagają wszystkich, Kościół, diecezję, parafię, stając
się źródłem łask potrzebnych dla otoczenia. Ich życie
nie jest ukazywane w mediach. Ich apostolstwo polega
na wołaniu do Chrystusa, Najświętszego Serca Pana
Jezusa o wstawiennictwo w różnych potrzebach Kościoła, świata i ludzi.
„Jesteśmy z Wami w naszym cichym trwaniu przed
tabernakulum, zanosząc przed oblicze Pana troski
wszystkich proszących nas o modlitwę. Wierzymy, że
zaradzi On każdej ludzkiej potrzebie, wszak Pan ma
wielką moc, w Nim cała nasza siła” – mówią siostry
karmelitanki z Łasina. 
Aleksandra Wojdyło
S. Maria Stanisława, cicha, uśmiechnięta karmelitanka,
otwarta i serdeczna dla wszystkich swoim życiem mówi,
że warto postawić na Chrystusa i Jemu zawierzyć, a ten,
kto Jemu zaufa, nie zawiedzie się.

27 września minęła 73. rocznica
utworzenia Polskiego Państwa
Podziemnego. Z tej okazji w kościele garnizonowym św. Katarzyny w Toruniu została odprawiona
Msza św. w intencji żyjących kombatantów oraz zmarłych uczestników wydarzeń z okresu II wojny
światowej, której przewodniczył
wikariusz ks. mjr Stanisław Garbacik. Przypomniał on krótko, czym
było Polskie Państwo Podziemne,
a także pytał: – Co kierowało tymi
ludźmi w latach wojny? Co skłoniło
ich do aż takiego poświęcenia?
– Ich postawa w latach ciemności była owocem długiej formacji:
solidnej nauki, zaangażowania
społecznego, pracy nad własnym
charakterem. Ważnym elementem
formacji pokolenia lat międzywojennych było też życie religijne
i kiedy przyszła godzina próby,
tysiące młodych Polaków było
gotowych jej sprostać. Należeli
do pokolenia, które nauczyło się
słuchać głosu sumienia i kierować
się nim. – Jak bardzo dziś Polska
potrzebuje takich uformowanych
ludzi! – podkreślił celebrans. Ludzi,
którzy pełniąc władzę, będą myśleli najpierw o Ojczyźnie, a potem
dopiero o sobie. Dlatego tak ważna
jest pamięć o bohaterach tamtych
dni; dlatego nie wolno ograniczać
nauczania historii w szkołach; dlatego trzeba wprowadzać młode
pokolenie w świat wartości.
Tomasz Strużanowski

Inauguracja roku akademickiego na Wydziale Teologii
Toruń

4 października Eucharystii inaugurującej rok akademicki na Wydziale
Teologii przewodniczył biskup
włocławski Wiesław Mering.
Homilię wygłosił bp Andrzej Suski.
W kazaniu nie brakowało odniesień do rozpoczynającego się 11
października Roku Wiary oraz
wspominanego tego dnia w Kościele św. Franciszka z Asyżu.
Po Mszy św. goście wraz z wykładowcami i studentami udali się do
głównej auli wydziału, aby wziąć
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udział w oficjalnej inauguracji roku
akademickiego na Wydziale Teologii. Na wstępie wspólnym śpiewem
uczczono 26. rocznicę sakry biskupiej bp. Andrzeja Suskiego. Po złożeniu życzeń ks. kan. dr hab. Dariusz
Kotecki, prof. UMK, rozpoczynający
swoją posługę na stanowisku dziekana wydziału, przedstawił gości
na czele z wiceprezydentem Torunia
Ludwikiem Szubą oraz posłanką
Anną Sobecką.
Po inauguracyjnym przemówieniu księdza dziekana przyrzeczenia

w tradycyjnej immatrykulacji złożyli studenci rozpoczynający swoją
przygodę na Wydziale Teologii.
Wśród nich nie brakowało kleryków
z Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu, Włocławku oraz
Pelplinie. Po ślubowaniu nadszedł
czas na wręczenie listów gratulacyjnych i publikacji zawierających
regulamin studiów na UMK. Następnie wykład inauguracyjny wygłosił
administrator diecezji pelplińskiej
bp Wiesław Śmigiel. W wystąpieniu zaznaczył, że duszpasterstwo

powinno dążyć do odnowy, by Kościół nie był postrzegany tylko jako
instytucja. Bp Śmigiel zauważył, że
z roku na rok przybywa katolików
nominalnych i okazjonalnych, dlatego nawoływał do zaangażowania
na rzecz nowej ewangelizacji oraz
do ożywienia wiary. Następnie głos
zabrali m.in. wiceprezydent Torunia, Ludwik Szuba oraz bp Andrzej
Suski. Na zakończenie uroczystości
tradycji stało się zadość i wszyscy
odśpiewali „Gaudeamus”.

Łukasz Piekarski

wiadomości

Grębocin

W parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie 7 października, w dniu odpustu, w uroczystej
procesji wprowadzono relikwie św.
Teresy od Dzieciątka Jezus do świątyni. Dziewczynka – w otoczeniu
dzieci z różami – wniosła relikwiarz. Ta procesja przypomniała
o ewangelicznej prawdzie, którą
karmelitanka z Lisieux odkryła
w dzieciństwie, i według której
kształtowała całe swoje życie:
dziecięctwo duchowe. Stać się jak
dziecko, by dzięki pokorze i bezgranicznemu zaufaniu, miłości
i czystości serca wejść do królestwa
niebieskiego.
W Sumie uczestniczyło wielu
kapłanów i wiernych także spoza
parafii. Obecni byli również goście
z Francji. Homilię wygłosił pochodzący z parafii o. Roman Hernoga
OCD, prowincjał Warszawskiej Prowincji Karmelitów Bosych, który
przypomniał o wielkich pragnieniach Małej Tereski. Chciała być
wszystkim: prorokiem, apostołem,

misjonarzem, kapłanem, męczennikiem. Chciała dla zbawienia dusz
zrobić jak najwięcej. Stawiała sobie
pytanie: Jak być misjonarzem,
będąc za murami Karmelu? Podczas rozważania słów z Listu św.
Pawła do Koryntian odkryła, że
Kościół ma serce bijące miłością, że
to miłość jest źródłem i siłą wszystkich powołań. Wówczas wykrzyknęła z radości: „Odnalazłam swoje
powołanie! Moim powołaniem jest
miłość! W sercu Kościoła, mej
Matki, będę miłością!”. Tak też
się stało. Mała Tereska stała się
miłością w sercu Kościoła i poprzez
swoją miłość i modlitwę kontemplacyjną pobudzała i nadal motywuje do posługi w Kościele. W taki
sposób zrealizowała swoją działalność misyjną, dlatego można
nazwać tę młodą wychowankę
Karmelu misjonarką Bożej miłości, choć nigdy nie opuściła ona
murów swego klasztoru. Jest to
wielka nauka dla nas, jej czcicieli:
zawsze i wszędzie możemy służyć
swą modlitwą w wielkich dziełach

Archiwum parafii

„Moim powołaniem jest miłość”

Wprowadzenie relikwii św. Teresy od Dzieciątka Jezus

Boga na całej ziemi. Relikwie Małej
Tereski – niestrudzonej apostołki
Bożej miłości, pozostaną już z nami
na zawsze. W grębocińskim kościele będzie ona czekać na każdego
złaknionego pomocy Bożej pielgrzyma, by przypominać o mocy
modlitwy i sile pokory, zachęcać do

Między milczeniem a słowem
Jasna Góra

13 października z inicjatywy abp.
Wacława Depo, przewodniczącego
Rady Episkopatu Polski ds. Środków Społecznego Przekazu, odbyła się 1. Ogólnopolska Pielgrzymka Dziennikarzy na Jasną Górę
pod hasłem: „Kto idzie ze Mną,
nie będzie chodził w ciemności”.
Została ona zorganizowana przez
Katolickie Stowarzyszenie Dziennikarzy we współpracy ze Stowarzyszeniem Dziennikarzy Polskich.
W programie znalazły się: Msza
św. w Kaplicy Cudownego Obrazu
Matki Bożej pod przewodnictwem
abp. Wacława Depo, spotkanie
w Sali Różańcowej i Różaniec
w intencji Ojczyzny i wolności
mediów w Polsce w Kaplicy.
Arcybiskup Wacław spotkał
się z ludźmi mediów i w homilii
wołał, by dziennikarze mieli serce
rozumne i nieustraszone, ponieważ walka o prawdę wciąż trwa,
zarówno tę w sumieniach, jak i historyczną, która pomaga zachować

tożsamość. W tym duchu przypomniał, że zadania są ogromne
i „wymagają serc nieustraszonych,
zdolnych uwierzyć nadziei”, a rolę
światła wskazującego drogę pełnią
sumienie i rozum.
W czasie pielgrzymki głos
zabrali m.in.: ks. Bolesław Karcz –
prezes Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy, ks. inf. Ireneusz
Skubiś – redaktor naczelny Tygodnika Katolickiego „Niedziela”,
Krzysztof Skowroński – prezes
Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich, publicyści Krzysztof Czabański, Piotr Semka i Wojciech
Reszczyński; rozmawiali np. na
temat służby ludziom i Ojczyźnie
w pracy dziennikarskiej, znaczenia prawdy w przekazie medialnym, budowania niezależnych
mediów i wspólnoty ludzi pracujących w mediach.
W trakcie spotkania Nagroda Katolickiego Stowarzyszenia Dziennikarzy 2012 „W imię
Prawdy” powędrowała do Tele-

wizji Trwam jako podziękowanie
za oryginalność, różnorodność
i zwrotność relacji między telewizją i widzami, a także relacjonowanie wydarzeń lokalnych
i powszechnych Kościoła, m.in.
pielgrzymek Benedykta XVI, oraz
przybliżanie spraw społecznych.
Na zakończenie ustalono, że każdego roku pielgrzymka będzie się
odbywać w drugą sobotę października.
Spotkanie w domu Matki było
szukaniem równowagi między
milczeniem a słowem. Ludzie
słowa w ciszy własnego serca
szukali odpowiedzi na pytania:
Kim jestem? Dotąd zmierzam?
Czy jestem wierny Prawdzie?, by
potem informować, formować
i łączyć ludzi, którzy korzystają
z mediów: prasy, radia, telewizji oraz Internetu. Dziennikarze
bowiem mają być „świadkami
codziennych zmagań o prawdę
w sercach i umysłach ludzi”.
Beata Pieczykura

bezgranicznego zaufania Bogu. Na
kilka miesięcy przed swoją śmiercią
powiedziała, że jej niebem będzie
czynić dobro na ziemi. Ufamy, że
nieustannie zsyła z nieba deszcz
róż, byśmy potrafili kochać Boga
i bliźniego. 

Katarzyna Kalczyńska

Modlitwa na ulicach
miast świata
Grudziądz

28 września na ulicach miast świata odmawiana była Koronka do
Miłosierdzia Bożego. Organizatorami tegorocznej Koronki były
Polska i Haiti. Patronat honorowy
objął metropolita łódzki abp Marek
Jędraszewski.
W Grudziądzu o godz. 15 przed
kościołem pw. św. Franciszka Ksawerego zebrali się wierni nie tylko
z pobliskich parafii, aby uczestniczyć w tej modlitwie. Koronkę do
Miłosierdzia Bożego poprowadził
ks. Michał Paluch – wikariusz parafii św. Mikołaja Biskupa. Modlono
się za Benedykta XVI oraz w intencji
mieszkańców Grudziądza. Udział
w Koronce był świadectwem wiary.
Katolik nie wstydzi się wyznawania swej wiary publicznie. Wielu
z nich udało się do kościoła pojezuickiego, aby pomodlić się przed
Najświętszym Sakramentem.

Zenon Zaremba
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Sobór Watykański II – wio
„Sobór Watykański II – wiosna
Kościoła?” – pod takim hasłem
w dniach 12-13 października
w Toruniu odbywała się
konferencja naukowa
zorganizowana przez toruński
Klub Inteligencji Katolickiej,
a także wydziały Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika w Toruniu –
teologiczny oraz politologii
i studiów międzynarodowych.
Bezpośrednimi impulsami do
pochylenia się nad dziedzictwem
Soboru była 50. rocznica
rozpoczęcia jego obrad oraz
inauguracja Roku Wiary. W salach
reprezentacyjnych toruńskiego
Dworu Artusa obradowali
teologowie i politolodzy
z polskich oraz zagranicznych
ośrodków naukowych

IV
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onferencja rozpoczęła się w piątkowy wieczór. Bp dr Andrzej Wojciech Suski, który
objął honorowy patronat nad spotkaniem,
w jednym z pierwszych wystąpień zarysował
historyczną sytuację Kościoła w okresie Soboru
Watykańskiego II. Ksiądz Biskup w tym czasie
był studentem w Rzymie i mógł obserwować przebieg ostatnich sesji soborowych. Pasterz diecezji
toruńskiej zaznaczył, że fundamentalnym dla
całej refleksji soborowej było pytanie: „Kościele,
co mówisz sam o sobie?”. Szerzej tę perspektywę
rozwinął w wystąpieniu „Sobór Watykański II
w perspektywie teologiczno-eklezjalnej” ks. dr
hab. Marek Jagodziński z warszawskiego Uniwersytetu kard. Stefana Wyszyńskiego. Prelegent
ukazał bogactwo różnych wymiarów myśli Ojców
Soborowych, a jednocześnie zasygnalizował
olbrzymie trudności we wprowadzaniu nauki
Soboru w życie, stwierdzając: „Kościół ma badać
znaki czasu i wyjaśniać je w świetle Ewangelii”.
Tego samego dnia odbył się również niezwykle
interesujący panel dyskusyjny, w którym wzięli
udział: ks. prof. Waldemar Chrostowski, ks. prof.
Jan Perszon, ks. dr Daniel Brzeziński, ks. dr hab.
Marek Jagodziński, dr Dominika Kozłowska oraz
red. Zbigniew Nosowski. Ks. prof. Jerzy Bagrowicz,
który w znakomitym stylu prowadził spotkanie,
zwrócił uwagę na znaczenie środowiska związanego z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim
w okresie wprowadzania reform soborowych
w Polsce. To właśnie tam, w Lublinie, pracowali
profesorowie, którzy z ogromnym entuzjazmem,
a zarazem z ostrożnością przenosili reformy
Liturgii na polski grunt. Wśród wielu wątków,
które pojawiły się podczas dyskusji panelowej
warto zwrócić uwagę na głos prof. Andrzeja
Wojciechowskiego. Słynny toruński pedagog

i rzeźbiarz mówił o swoim osobistym doświadczeniu pełniejszego uczestnictwa w odnowionej
Liturgii.
Drugi dzień sesji otworzył dziekan Wydziału
Teologicznego ks. dr hab. Dariusz Kotecki, prof.
UMK, który jednocześnie wskazał na potrzebę
odkrywania na nowo nauczania Soboru Watykańskiego II tak, aby jego członkowie stawali się
coraz bardziej świadomymi w wierze. Pierwszy
sobotni wykład wygłosił Zbigniew Nosowski,
redaktor naczelny miesięcznika „Więź”. „Naszym
powołaniem jest być dla świata, ale w dialogu ze
światem nie ma miejsca na kompromisy ze złem”
– powiedział red. Nosowski. Kolejny prelegent
ks. prof. Mirosław Mróz zwrócił uwagę na fakt,
że Sobór Watykański II stoi na straży godności
rozumu, prawdy i mądrości. Za sprawą kolejnego prelegenta ks. prof. Jose Ramona Villara
z Uniwersytetu Nawarry w Pampelunie toruńska
konferencja otrzymała wymiar międzynarodowy.
Ks. prof. Villar, pracownik naukowy prestiżowego
uniwersytetu związanego organicznie z Opus Dei,
mówił o tożsamości wiernych świeckich w świetle Soboru Watykańskiego II. Prelegent zwrócił
uwagę na nauczanie Pawła VI, który zaznaczył,
że wszyscy członkowie Kościoła są uczestnikami
jego wymiaru świeckiego polegającego na przynależeniu do świata stworzonego przez Boga
oraz wskazał na szczególne zadanie wiernych
świeckich, jakim jest nowa ewangelizacja.
Jeden z najbardziej znanych polskich biblistów
ks. prof. Waldemar Chrostowski poruszył kwestię studiów biblijnych w Kościele, dla których
niezwykle ważnym dokumentem jest soborowa
konstytucja „Dei Verbum”. Kolejny prelegent ks.
dr hab. Daniel Brzeziński poruszył wątek odnowy
liturgicznej. „Liturgia jest podstawą życia Koś-

W Roku Wiary

osna Kościoła?

Zdjęcia: ks. Grzegorz Bartko

cioła” – powiedział wykładowca toruńskiego
seminarium duchownego. Kolejne wystąpienie
dr. Pawła Milcarka poruszało delikatną kwestię dialogu religijnego. Natomiast wychowanie
chrześcijańskie w nauczaniu soborowym było
tematem wystąpienia ks. prof. dr. hab. Wojciecha Cichosza. Ks. dr hab. Krzysztof Krzemiński
skupił się w swoich rozważaniach na właściwym
rozumieniu człowieka, stwierdzając m.in., że
„nauczanie soborowe ukazuje człowieka jako
obraz Boga, którego objawił Jezus Chrystus”.
Soborowa koncepcja relacji między państwem

Uczestnicy międzynarodowej konferencji

a Kościołem była tematem wystąpienia ks. dr. hab.
Wiesława Łużyńskiego. Na zakończenie obrad
odbyła się dyskusja, podczas której zwrócono
uwagę na palącą potrzebę nowej ewangelizacji.
Konferencja jest jednocześnie odpowiedzią na
apel Benedykta XVI, który wzywa, aby na nowo
odczytywać nauczanie Soboru Watykańskiego
II. Pozostaje teraz czynić wszelkie starania, aby
to orędzie docierało na nowo do wszystkich
wiernych. Toruńskie obrady są początkiem wielu
inicjatyw, które czekają nas w Roku Wiary.
Ks. Paweł Borowski, ks. Grzegorz Bartko

dokończenie ze str. I
nieni z tego, co jest ciężarem na sercu. Jedynie
On może wydobyć człowieka z różnych ataków
zła i dać nowe życie”. Żaden człowiek choćby
najdoskonalszy i największy nie jest w stanie
tego uczynić. Dlatego Chrystus pyta nas o wiarę
jak apostołów: A wy, za kogo Mnie uważacie?
Od tej odpowiedzi zależy nasza przyszłość. Bp
Suski podkreślił, że to pytanie Jezusa powinno

ks. Paweł Borowski

Prelegenci od prawej:
ks. dr hab. Daniel Brzeziński,
ks. dr hab. Marek Jagodziński,
ks. prof. Jan Perszon,
ks. prof. Jerzy Bagrowicz,
red. Zbigniew Nosowski,
dr Dominika Kozłowska,
ks. prof. Waldemar
Chrostowski

Wiara jest
źródłem
wolności

Bp Andrzej Suski podczas rozpoczęcia Roku Wiary

nam towarzyszyć przez cały Rok Wiary. Trzeba
na nie odpowiedzieć, bo to z wiary rodzą się
miłość i nadzieja. „W świetle wiary w odniesieniu
do życia wiecznego nabierają znaczenia nasze
codzienne sprawy. Wiara daje nam bowiem pewność zwycięstwa dobra nad złem, prawdy nad
kłamstwem, miłości nad nienawiścią, radości
nad smutkiem. Jest zatem wartością po życiu
najcenniejszą” – powiedział Biskup Andrzej.
Rok Wiary ma służyć umacnianiu wiary
i odkrywaniu na nowo skarbu otrzymanego
na chrzcie. Niech ten rok będzie przepełniony
modlitwą o wiarę i praktykowaniem swojej wiary
przez dzieła miłosierdzia. „Wiary trzeba strzec
jak skarbu, żeby nie zostać okradzionym. Wiarę
trzeba umacniać, trzeba modlić się o nią, jak
to czynili apostołowie, którzy prosili Jezusa:
Panie przymnóż nam wiary” – zaznaczył Ksiądz
Biskup.
Na zakończenie Mszy św. Biskup Andrzej
wezwał do zawierzenia Roku Wiary Najświętszej
Matce Zbawiciela. Każda parafia ma ku temu
szczególną okazję, ponieważ w tym czasie diecezja przeżywa nawiedzenie kopii jasnogórskiej
Ikony. Niech wezwanie: „Maryjo, prowadź nas
drogą wiary” pomoże każdemu świadomie przeżywać swoje chrześcijańskie powołanie. Po Mszy
św. zgromadzeni w diecezjalnym wieczerniku
zawierzali rozpoczynający się Rok Wiary Matce
Zbawiciela podczas modlitwy różańcowej.
Ks. Paweł Borowski

NIEDZIELA NR 44 (932) • 28 października 2012

V

głos z torunia

Historia parafii
Za symboliczną datę początków życia
duszpasterskiego na terenie dzisiejszej
parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa przyjmuje się 1 października
1922 r. Wtedy ks. prał. Dembek poświęcił
kaplicę pw. Serca Jezusowego w wykupionej byłej niemieckiej restauracji „Concordia” w Małym Tarpnie. Była to nadal
filia parafii pw. św. Mikołaja. W kolejnych
latach trwała budowa i wyposażanie
świątyni. W 1934 r. dekretem bp. Wojciecha Okoniewskiego erygowano odrębną
parafię. Pierwszym proboszczem był ks.
Jan van Blericq. W nocy z 5 na 6 marca
1945 r. kościół został spalony. Odbudowa po zniszczeniach wojennych trwała 3
lata. Ówczesny proboszcz, ks. Leon Kuchta, z wielkim zaangażowaniem organizował powojenne życie parafii, wybudował
również plebanię. Kolejny proboszcz,
ks. kan. Jan Bednarek, m.in. wybudował
dom katechetyczny, powstała też kaplica
błogosławionych naszego regionu: ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego i s.
Marii Karłowskiej.
Obecny proboszcz z zadowoleniem
przyjmuje rozwijające się ruchy i stowarzyszenia, wśród których są: Grupa Modlitwy św. Ojca Pio, Akcja Katolicka, Żywy
Różaniec, Stowarzyszenie Rodzin Katolickich, Apostolat „Margaretka”, Grupa
Młodzieżowa „Pustynia Miast”, Ruch
Szensztacki, ministranci i lektorzy, Schola „Boże serduszka”, Chór „Sursum Corda”,
Koło Misyjne, Dziecięce Koło Różańcowe,
Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego,
Wspólnota dla Intronizacji Najświętszego Serca Pana Jezusa, Wspólnota Neokatechumenalna, Krąg Biblijny. Parafia
podjęła się również zadania budowy
kościoła filialnego w Owczarkach.

VI
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okazji 90-lecia życia duszpasterskiego na
terenie parafii pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa w Grudziądzu-Tarpnie 8 października odbyło się spotkanie Rodziny Radia Maryja.
Rozpoczęła je modlitwa Anioł Pański, której przewodniczył ks. kan. Jan Bednarek – emerytowany
proboszcz. W programie słowno-muzycznym „W
bliskości Twojego Serca, Jezu” młodzież przypomniała istotę kultu Serca Jezusowego. Historię
parafii przedstawił proboszcz ks. kan. Zbigniew
Gański. Mszy św. dla Rodziny Radia Maryja
i dziękczynnej za 90 lat istnienia parafii przewodniczył bp Józef Szamocki. Koncelebransami
byli kapłani dekanatów grudziądzkich, dawni
wikariusze parafii, kapłani z niej pochodzący
i ci, którzy swoją posługą wpisali się w historię
wspólnoty.
W homilii Biskup Józef nawiązał do Roku
Wiary: „Z wiary naszych przodków zaczęła wyrastać wiara kolejnych pokoleń. Musimy strzec
tej wiary w nienaruszony sposób i przekazać ją
kolejnym pokoleniom”. Mówił również, że nawet
za cenę życia należy strzec Ewangelii Chrystusowej, a ważną rolę w ewangelizacji i umacnianiu
wiary odgrywają Radio Maryja i Telewizja Trwam.
Zwrócił także uwagę, że każdy powinien odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy jestem dla bliźnich, których na swojej drodze spotykam, jak
ewangeliczny Samarytanin i realizuję w pełni
przykazanie miłości? Po homilii Ksiądz Biskup
poświęcił sztandar. Darem parafian przyniesionym do ołtarza z okazji jubileuszu były dokumenty Soboru Watykańskiego II, Katechizm Kościoła
Katolickiego oraz Mszał.
Na zakończenie Mszy św. słowo modlitwy
wraz ze wspomnieniami wypowiedział ks. kan.
Marian Kruszona, wikariusz w latach 1961-66,
emerytowany proboszcz parafii św. Wojciecha
w Lidzbarku. Ks. kan. Zbigniew Gański poinformował o dziękczynnej, jubileuszowej modlitwie
parafian przy grobach poprzednich proboszczów.
Odczytał fragment okolicznościowego listu ks.
Eugeniusza Makulskiego, budowniczego sanktuarium w Licheniu, pochodzącego z Tarpna.
Podziękował Księdzu Biskupowi oraz parafianom
za budowanie Kościoła w wymiarze duchowym
i materialnym. Następnie odmówiono akt osobistego oddania się Matce Bożej. Mszę św. uświetnił
chór parafialny „Sursum Corda” pod dyrekcją
organisty Krzysztofa Czechowskiego.
Modlitwie różańcowej przewodniczył ks. Szczepan Modliborski, wikariusz parafii oraz członkowie wspólnoty Żywego Różańca. Apel Jasnogórski
poprowadził wikariusz ks. Marcin Banach wraz
ze wspólnotą neokatechumenalną.

Zdjęcia: Archiwum parafii

90 lat pod opieką
Serca Jezusowego
Z

Wizerunek Serca Pana Jezusa, który znajduje się
w ołtarzu głównym

W radiowych „Rozmowach niedokończonych”
podejmowano temat: „Wiara naszych ojców – drogowskazem ku przyszłości”. W dyskusji poprowadzonej przez o. Marcina Krupę CSsR udział
wzięli: ks. kan. Zbigniew Gański – proboszcz
parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa, ks.
kan. Jan Bednarek – proboszcz senior, ks. kan.
Marek Borzyszkowski – dyrektor Grudziądzkiego
Centrum Caritas i były wikariusz tej parafii, ks.
Zbigniew Żynda – proboszcz parafii w Otłoczynie,
pochodzący z tutejszej wspólnoty oraz parafianie
Kazimierz Trybulski i Jan Ratajczyk. Wspominano
początki działalności duszpasterskiej na terenie
parafii. Zwracano uwagę na rolę rodziny w budzeniu powołań kapłańskich. Podkreślano, że wiara
ma być drogowskazem dla przyszłych pokoleń.
Ważnym zadaniem w ugruntowywaniu wiary jest
odmawianie Różańca. Uczestnicy podkreślali, że
parafia będzie silna, gdy grupy i wspólnoty będą
działać i dawać świadectwo wiary. Podkreślano
również rolę Radia Maryja w rozwoju wiary
i wartości narodowych.
Dopełnieniem świętowania była wystawa
pamiątek i fotografii oraz okolicznościowy
biuletyn zawierający najważniejsze informacje
o parafii. 
Aleksandra Wojdyło

Caritas Diecezji Toruńskiej

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

w hołdzie Papieżowi
D

zień Papieski obchodziliśmy
pod hasłem: „Jan Paweł II –
Papież rodziny”. 14 października
w toruńskim kościele pw. Ducha
Świętego została odprawiona Msza
św. koncelebrowana przez ks. prał.
Daniela Adamowicza, dyrektora
Caritas Diecezji Toruńskiej, diecezjalnego koordynatora Fundacji
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”, superiora o. Stanisława Wytrążka SJ,
ks. Marka Januszewskiego, asystenta diecezjalnego KSM i o. Jacka
Aniszewskiego CSsR, który wygłosił homilię nawiązującą do Roku
Wiary i roli rodziny we współczesnym Kościele.
Po Eucharystii wierni, wśród
których byli m.in.: przedstawiciele
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
Urzędu Miasta Torunia, toruńskich
szkół papieskich oraz stypendyści
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, przeszli do pomnika bł. Jana
Pawła II. Tam odbył się apel, zostały
złożone kwiaty i zapalone znicze.

Za przygotowanie, organizację
i udział w uroczystościach dziękujemy: Urzędowi Miasta Torunia,
Wyższemu Seminarium Duchownemu Diecezji Toruńskiej, V Liceum Ogólnokształcącemu w Toruniu,
Zespołowi Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Toruniu, Gimnazjum
nr 3 w Toruniu, Szkole Podstawowej
nr 13 w Toruniu, Stowarzyszeniu
„Pro-Misja”, Komendzie Miejskiej
Policji w Toruniu, Komendzie Hufca
ZHP w Toruniu, Straży Miejskiej
w Toruniu, studentom z Bursy Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej
i Orkiestrze Dętej Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury.
Obchodom 12. Dnia Papieskiego
towarzyszyła, jak co roku, zbiórka pieniędzy na Fundację „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”, które zostaną
przeznaczone dla najuboższych,
zdolnych uczniów i studentów.
Obecnie fundacja ta wspiera 2500
takich osób, z których 90 pochodzi
z diecezji toruńskiej.

Anna Pławińska

Stypendyści Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” niosą dary podczas Eucharystii

Aktywni podopieczni Caritas

Zdjęcia: Archiwum CAritas

K

orzystając ze sprzyjającej jesiennej pogody, 9 października wybraliśmy się wraz z uczestnikami
Środowiskowego Domu Samopomocy w Toruniu do lasu na Barbarce. Okazało się, że nasi podopieczni
doskonale znają się na grzybach,
bo po krótkich poszukiwaniach
przynosili naręcza podgrzybków.
Wzięliśmy udział w zajęciach edukacyjnych dotyczących historii tego
miejsca i przyrody, a po nich otoczyliśmy kręgiem ognisko. To była
wspaniała zabawa z pieczeniem
kiełbasek i opowieściach o lesie.

Jesienią Barbarka to doskonałe
miejsce na spędzenie czasu.
Październik to również doskonały czas, by zająć się przetworami.
Również i my z uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy postanowiliśmy przygotować
przysmaki z jabłek. Zaangażowaliśmy podopiecznych do obierania,
krojenia i przygotowania słoików.
Smaki i zapachy lata zamknięte
w przetworach będą nam towarzyszyć przez zimę.
Sylwia Komorowska
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Spotkania z Biblią

parafii Miłosierdzia Bożego
i św. s. Faustyny w Toruniu
30 września miała miejsce
inauguracja kolejnej edycji Spotkań
z Biblią. Przypomnijmy – w zamyśle
inicjatorów przedsięwzięcia, którymi są miejscowi parafianie Dorota
i Wojciech Dembek oraz Elżbieta
i Marek Bernaciak, jest to cykl konferencji o charakterze naukowo-modlitewnym, które odbywają się raz
w miesiącu. Są to spotkania otwarte,
przeznaczone dla osób dorosłych
i starszej młodzieży, o różnym
stopniu rozwoju życia religijnego.
Łączą one w sobie wykład biblijny
o charakterze popularnonaukowym
z dyskusją oraz modlitwą inspirowaną rozważanym fragmentem.
Pierwszym tegorocznym gościem
był bp Andrzej Suski. Spotkanie
poprzedziło nabożeństwo Słowa
Bożego, kierujące myśl uczestników
w stronę Roku Wiary. Ksiądz Biskup
wskazał na potrzebę nowej ewangelizacji. Podkreślił, że nie polega
ona na przystosowywaniu Ewangelii
do pojęć i potrzeb współczesnego
człowieka. Ewangelia jest jedna
i zawsze ta sama, zmianie mogą
i powinny ulegać metody i środki
jej głoszenia. Muszą one uwzględniać m.in. zmieniający się kontekst
kulturowy i społeczny: odchodzenie
od wiary całych, dawniej chrześcijańskich społeczeństw, pogłębiające się procesy sekularyzacyjne,

głos z Torunia
niedziela
Ks. dr Dariusz Żurański
(redaktor odpowiedzialny)
współpraca: ks. Paweł Borowski
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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Bożena sztajer/niedziela

Literatura ku pokrzepieniu serc
W

narastającą wrogość wobec Kościoła
i jego misji.
– Podejmując dzieło nowej ewangelizacji – podkreślił Biskup Andrzej
– należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach. Po pierwsze o tym,
że żniwo jest wielkie, ale robotników mało; trzeba zatem przepełnionej wiarą modlitwy o to, aby Bóg
powołał tych, którzy będą głosili
Dobrą Nowinę. Po drugie, głosiciele Ewangelii idą w świat niczym
owce między wilki, czyli narażają
się na niezrozumienie, prześladowania, a czasem ponoszą śmierć dla
Chrystusa. Zawsze jednak, nawet
doświadczając nienawiści i agresji,
muszą pozostać owcami. Chrystusa
nie da się głosić, przejmując metody
tego świata, z całą ich bezwzględ-

nością i brakiem szacunku dla godności człowieka. Po trzecie, uczniowie Chrystusa nie biorą trzosa na
drogę. Znaczy to, że nawet korzystając w głoszeniu Ewangelii ze środków o dużej wartości materialnej,
pokładają nadzieję nie w nich, tylko
w mocy Tego, który ich posyła. Po
czwarte zaś, doświadczając oporu
i prześladowań ze strony świata,
uczniowie Chrystusa pamiętają
o Jego słowach: „Ja jestem z wami
aż do skończenia świata. Nie lękajcie
się – Ja zwyciężyłem świat”.
Po nabożeństwie Biskup Andrzej
wygłosił prelekcję poświęconą apokryfom Starego Testamentu. Warto
zaznaczyć, że mówca przed laty
w toku swej pracy naukowej sam
przetłumaczył jeden z nich pt. „Józef

i Asenet” – apokryf starotestamentowy o cechach romansu. Utwór, datowany między końcem I wieku przed
Chrystusem a końcem I wieku po
Chrystusie, powstał w środowisku
diaspory egipskiej. Opisuje historię
Józefa i Asenet, córki kapłana egipskiego, która z miłości do swego
wybrańca porzuca religię pogańską
i przyjmuje wiarę w Jahwe. Zaślubiny wywołują reakcję w postaci
spisku na życie Józefa, zawiązanego
przez syna faraona. Celem autora
apokryfu było propagowanie małżeństw mieszanych pod warunkiem
nawrócenia się pogańskiego współmałżonka, jak również zachęta do
przyjmowania wiary w jednego Boga
przez Egipcjan.
Na przykładzie tego apokryfu prelegent ukazał znaczenie literatury
apokryficznej w epoce przejściowej
między Starym i Nowym Testamentem. Zaznaczył, iż wypełniła
ona pewną lukę między księgami
kanonicznymi Starego i Nowego
Przymierza, dając obraz ówczesnego życia religijnego, a przede
wszystkim ukazując, jak bardzo
Żydzi czekali wówczas na obiecanego przez Boga Mesjasza i czego
się po Nim spodziewali. Apokryfy,
zapowiadając w warunkach rzymskiej niewoli przyjście wyzwoliciela,
spełniały niezwykle ważne zadanie
pokrzepiania serc.
Tomasz Strużanowski

Wszystko dla Jezusa
W październiku, rozważając kolejne
części Różańca, koncentrujemy się
na ważnych wydarzeniach z życia
Chrystusa i Jego Matki. W parafii pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
w Grodzicznie codziennie gromadziliśmy się na modlitwie różańcowej,
jednak w dniach 6 i 7 października ta
modlitwa była szczególna, bowiem
gościły u nas siostry serafitki ze Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej
z Poznania. To 2-dniowe spotkanie –
w sobotę dla dzieci i młodzieży, w nie-

dzielę dla wszystkich parafian – było
głębokim przeżyciem, gdyż w tym
zgromadzeniu jest również nasza
parafianka s. Maksymiliana, Joanna
Tułodziecka, która w bieżącym roku
złożyła śluby zakonne.
Siostry, które usłyszały w sercu głos
Pana, opowiedziały o swoim powołaniu i pracy zakonnej. Już jako dziewczyny rozpoznały swoją życiową drogę,
by całkowicie oddać się Bogu, który
posłał je do najbardziej potrzebujących: ubogich, starców, chorych, ułom-

nych i dzieci. W tych dniach w czasie
Eucharystii i Różańca modliliśmy się
za wstawiennictwem Matki Bożej, by
Bóg rozjaśnił nasze serca, a młodzieży
dał szczególne światło w rozeznaniu jej
drogi życia. Dla sióstr serafitek Matka
Boża Bolesna jest przykładem jednoczenia się z Jezusem, szczególnie
w Jego tajemnicy ubóstwa i cierpienia.
Zwracając się do Maryi, upraszaliśmy,
by w Roku Wiary nie brakowało wśród
młodego pokolenia odpowiedzi na
głos Pana. 
Anna Wielgoszyńska
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