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Ładowanie akumulatorów – Akcja
Katolicka w Zamku Bierzgłowskim

temat tygodnia

Jak słonecznik

Ż

Otworzono
Centrum
Dialogu
im. Jana Pawła II

Bp Józef Szamocki, abp Edward Ozorowski, abp Jeremiasz,
bp Andrzej Suski, prof. Andrzej Tretyn, inż. Andrzej Ryczek,
Piotr Całbecki, Michał Zaleski (od lewej) w czasie uroczystości

ks. Paweł Borowski

ycie niesie wydarzenia radosne i bolesne. Stąd istotne jest zachowanie pokoju
i radości w zmiennych kolejach życia oraz
rozpoznanie, jakie sprawy są błahe, jakie
ważne i jakie pilne. Jak mówią jezuici:
Nie każda sprawa ważna jest pilna i nie
każda pilna jest ważna. Wybór pociąga
za sobą decyzję. Sprawy pilne nie mogą
czekać, ale nie zawsze są ważne. A ważne
to te, które prowadzą do celu. Czy zawsze
są pilne? Np. Bóg, świętość, zbawienie,
miłość... I tu należy zapytać o priorytety.
Co jest moim życiowym celem? Co porządkuje moje życie i nadaje mu kierunek?
Do czego dążę i czego oczekuję, teraz
i w przyszłości?
Pięknie to wyraził Benedykt XVI,
mówiąc: „Musimy przebywać w Bożej
obecności i pozostawać w świetle, które
bije od Jego oblicza”. To znaczy trwać
w miłości Boga i uwierzyć w nią. Nakierować umysł, serce i wolę oraz każdą
komórkę ciała na Miłość. Pozwolić, by
Ona przenikała całe jestestwo; być jak
słonecznik, który zwraca się do słońca.
Tak żył bł. Jan Paweł II. Pamiętamy sposób,
w jaki sprawował Mszę św., jak zatapiał
się w modlitwie; on rozmawiał z Panem,
był w Bożej rzeczywistości. Tego człowieka
modlitwy, pokoju i radości wspominamy
liturgicznie 22 października. Jego postawa skierowana ku Słońcu, które nie zna
zachodu, jest dla nas zachętą, by każdego
ranka, patrząc na wschodzące słońce,
dziękować za kolejny dzień. Życie bowiem
w świetle Prawdy i jedności jest piękne
i fascynujące. Tę prawdę będzie przypominać nowo otworzone Centrum Dialogu im.
Jana Pawła II w Toruniu, o czym piszemy
w tym numerze „Głosu z Torunia”.
Warto więc szukać tego światła wytrwale dzień za dniem, czasem trzeba będzie
iść pod górę, pod prąd, by odnaleźć źródło.
„Przedzieraj się, szukaj, nie ustępuj, wiesz,
że ono musi tu gdzieś być. Gdzie jesteś,
źródło?!” („Tryptyk rzymski”). To szukanie
radości swej wiary stanowi zadanie na
rozpoczęty już Rok Wiary, by „w źródlanej
wodzie odczuć świeżość, ożywczą świeżość”. Dążmy więc do pokoju, jedności
i dialogu. 
Beata Pieczykura

czytaj na str. VI
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Spotkanie z prezesem IPN
W szczelnie wypełnionej auli
toruńskiego I Liceum Ogólnokształcącego 25 września
odbyło się spotkanie z dr.
Łukaszem Kamińskim, prezesem Instytutu Pamięci
Narodowej. Wygłosił on prelekcję pt. „Tradycje Polskiego
Państwa Podziemnego w działalności ruchów
opozycyjnych w Polsce”, a następnie odpowiadał
na liczne pytania. Organizatorem spotkania był
Toruński Klub Dyskusyjny „Lepsze Państwo”.
Uczestnicy otrzymali nieodpłatnie podręcznik
„Od niepodległości do niepodległości. Historia
Polski 1918-1989”, napisany z inicjatywy śp.
prof. Janusza Kurtyki.
W swoim wystąpieniu prezes IPN mówił o żywotności tradycji Polskiego Państwa Podziemnego
w nowych, powojennych realiach komunistycznego zniewolenia. Tradycje te wyrażające ideał
Polski wolnej i suwerennej, a przy tym zakorzenionej w tysiącletniej obecności chrześcijaństwa
w życiu narodu nie mogły liczyć na przychylność
władz, ustanowionych wbrew woli społeczeństwa,
z sowieckiego nadania. W powojennej Polsce ci,
którzy reprezentowali wspaniałe dziedzictwo Polski Walczącej, byli więzieni, skazywani na śmierć,
represjonowani, a w najlepszym przypadku spychani na margines życia społecznego.
Idąc chronologicznie, prezes IPN przypomniał
fakt istnienia na przełomie lat 40. i 50. licznych
młodzieżowych organizacji, które wprost nawiązywały do wzorców AK-owskich, prowadząc
akcję propagandową, pracę samokształceniową,
czy wręcz przygotowując się do walki zbrojnej.
Organizacje te były bezwzględnie ścigane przez
PRL-owską bezpiekę, a ich młodociani członkowie usłyszeli w sali sądowej niejeden wyrok
więzienia, czy nawet śmierci.

Rok 1956 przyniósł koniec najbardziej drakońskich represji wobec działaczy i żołnierzy
Polski Walczącej; wyszli oni z więzień, zostali
zrehabilitowani, pozwolono im podjąć pracę
zawodową i prowadzić ograniczoną działalność
społeczną, choć skaza „niewłaściwego” życiorysu
uniemożliwiała im odgrywanie jakiejkolwiek
ważniejszej roli w życiu publicznym. Symbolem
ówczesnej odwilży było wznowienie, a potem
włączenie do kanonu lektur szkolnych „Kamieni
na szaniec” Aleksandra Kamińskiego, dzięki
czemu bohaterowie Państwa Podziemnego zaczęli
funkcjonować w świadomości młodego pokolenia.
Co ciekawe, mimo złagodzenia represji przez władze, na przełomie lat 50. i 60. nadal powstawały
konspiracyjne organizacje nawiązujące do wojennych wzorców. Szczególną rolę odegrała wśród
nich organizacja „Ruch”, założona w 1965 r.
Trzeba jednak przyznać, że radykalne hasła
walki o niepodległość rzucane społeczeństwu,
napotykały na coraz większą bierność; Polacy
w tamtym czasie myśleli raczej o tym, jak możliwie w najmniej bolesny sposób przystosować
się i ułożyć sobie życie w zgrzebnych realiach
gomułkowskiej rzeczywistości.
Mocniej, choć w wycinkowy sposób, tradycja
Polskiego Państwa Podziemnego zainspirowała
działaczy niepodległościowych pod koniec lat 70.,
a inspiracja ta dotyczyła walki o wolność słowa.
Tym razem głównym orężem był nie karabin, lecz
powielacz. W warunkach ścisłej PRL-owskiej cenzury rozpoczęły działalność tajne wydawnictwa
tworzące tzw. drugi obieg. Przypominało to jako
żywo sytuację z okresu wojny, kiedy staraniem
podziemnych struktur, wbrew zakazom okupantów, rozwijała się polska literatura i prasa. 30
lat później historia zatoczyła koło i Polacy znów
musieli korzystać z nielegalnych publikacji, aby
poznać prawdę o Katyniu i innych białych pla-

mach naszej historii. W drugim obiegu toczyła się
też nieskrępowana debata o przyszłości Polski,
szansach na „wybicie się na niepodległość”.
Powstanie „Solidarności” w 1980 r. pozwoliło
podziemnym wydawnictwom wyjść na kilkanaście miesięcy z ukrycia, lecz wprowadzenie stanu
wojennego (13 grudnia 1981 r.) zmusiło je do
ponownego podjęcia podziemnej działalności
wydawniczej, surowo karanej przez władze,
świadome tego, że toczy się walka o rząd dusz.
Podziemna literatura i prasa, dając rzetelną
wiedzę o najnowszej historii Polski, delegitymizowała komunistyczną władzę, obalając tezę,
iż w realiach geopolitycznych z końca II wojny
światowej nie miała ona alternatywy. Przeciętny
czytelnik kończył lekturę „nielegalnych” publikacji z przekonaniem, że komuniści zdobyli władzę w powojennej Polsce bez poparcia narodu,
wyłącznie dzięki sowieckim bagnetom, a skoro
tak, to nie mają żadnego prawa, aby rządzić
Polską. Co więcej, wstrząs wywołany brutalnym
stłumieniem solidarnościowych aspiracji był
tak wielki, że po wprowadzeniu stanu wojennego nie brakowało głosów wskazujących na
konieczność podjęcia walki zbrojnej z władzą,
która w tak drastyczny sposób ukazała swe
antypolskie oblicze.
Prezes IPN podkreślił, że po 1989 r., kiedy
komuniści zostali odsunięci od władzy w Polsce,
wielu członków Polskiego Państwa Podziemnego
było w takim wieku, iż mogli się jeszcze czynnie
zaangażować w budowę III Rzeczypospolitej.
Zabrakło jednak woli, aby ich do tego zaprosić,
a jak się później okazało, nowym elitom było
wyraźnie nie po drodze z wartościami reprezentowanymi przez ludzi, których sumienia
uformował okres międzywojenny i lata wojny.


Tomasz Strużanowski

Pielgrzymka małżeństw i rodzin
W dniach 22-23 września 50-osobowa grupa
parafian z Papowa Toruńskiego i Łysomic pod
przewodnictwem ks. Michała Kossowskiego
udała się kolejny raz na Ogólnopolską Pielgrzymkę Małżeństw i Rodzin na Jasną Górę.
Hasłem 28. spotkania były słowa: „Polska odnawia małżeńskie śluby”.
Pielgrzymka oficjalnie rozpoczęła się w sobotę
o godz.15.30 w Kaplicy Cudownego Obrazu
Mszą św. w intencji Ojczyzny, której przewodniczył bp Kazimierz Górny – przewodniczący
Rady ds. Rodziny przy Komisji Episkopatu Polski. O godz.19.30 na wałach uczestnicy zebrali
się ze świecami, aby odprawić Drogę Krzyżową.
Rozważania dotyczące roli kobiety i mężczyzny
w rodzinie oraz wychowania dzieci i młodzieży
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przygotowała diecezja łomżyńska. Pierwszy
dzień pielgrzymki zakończył się Apelem Jasnogórskim. Chętni mogli uczestniczyć w nocnym
czuwaniu, które poprowadziły grupy modlitewne św. Ojca Pio.
W niedzielę najważniejszym punktem była
Eucharystia na Szczycie, której przewodniczył
i homilię wygłosił bp Stanisław Stefanek. Ksiądz
Biskup zauważył, że miłość to rzeczywistość,
która nie powszednieje, nie starzeje się i nie
umiera. Przypomniał, że miłość musimy pielęgnować na co dzień, musimy o nią dbać i starać
się, aby nie tylko trwała, ale wzrastała i cały czas
piękniała. Miłość jest nam dana i jednocześnie
zadana – podkreślał bp Stefanek. Po homilii
małżonkowie, podając sobie prawe dłonie,

uroczyście odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
Zwieńczeniem pielgrzymki było zawierzenie
małżeństw i rodzin opiece Maryi Królowej Polski.
Od wielu lat Pielgrzymka Małżeństw i Rodzin na
Jasną Górę jest obowiązkowym wydarzeniem
w naszej parafii. Jedziemy co roku, by dziękować Panu Bogu i Matce Bożej za wszystko i na
nowo zawierzać siebie i swoich bliskich. Jedziemy po wskazówki: Jak żyć, jak kochać, jak kształtować nasze rodziny, bo rodzina jest najważniejsza. To w rodzinie człowiek rodzi się, wzrasta
i jest formowany. Dziękujemy ks. Michałowi za
przewodnictwo i troskę o to, by pielgrzymka
była dla nas wielkim przeżyciem duchowym.
Małgorzata Ciećwierz

wiadomości

Zapraszamy

Boleszyn

„Duchowość
karmelitańska dawniej
i dziś”
W dniach 26-27 października
w Klasztorze Sióstr Karmelitanek
Bosych w Łasinie odbędzie się
sympozjum „Duchowość karmelitańska dawniej i dziś” organizowane z okazji 400-lecia przybycia
karmelitanek bosych do Polski.
Program
26 października, godz. 17 –
Msza św., medytacja karmelitańska, spotkanie z siostrami
27 października, sesja naukowa
w gmachu Wydziału Teologicznego UMK Toruń.
Więcej informacji na stronie internetowej diecezji toruńskiej:
www.diecezja-torun.pl .

15 września w sanktuarium maryjnym w Boleszynie obchodzono
uroczystość Matki Bożej Boleszyńskiej. Poświęcono również pomnik
bł. Jana Pawła II. Jak co roku, uroczystość poprzedziły rekolekcje,
które poprowadził ks. Mirosław
Gierko, wikariusz z Nowego Miasta
Lubawskiego. Podczas rekolekcji
małżonkowie mieli okazję odnowić
przyrzeczenia ślubne. Jeden dzień
poświęcono dzieciom i młodzieży –
w szkołach odbyły się spotkania,
a na wieczornej Mszy św. nauka
rekolekcyjna była skierowana do
najmłodszych. Ostatniego dnia
tradycyjnie już odbyła się Droga
Krzyżowa ulicami Boleszyna. Po
niej trwano na całonocnej adoracji
Najświętszego Sakramentu przy
obrazie Boleszyńskiej Pani. Główne
uroczystości rozpoczęły się w sobotę Koronką do Bożego Miłosierdzia,
po czym przeniesiono cudowny
obraz Matki Bożej Boleszyńskiej na
plac, na ołtarz polowy. Tam o godz.
19.30 odprawiono uroczystą Sumę
pod przewodnictwem bp. Wiesława
Meringa, ordynariusza włocławskiego, przewodniczącego Rady
Konferencji Episkopatu Polski ds.
Kultury i Ochrony Dziedzictwa
Kulturowego. W procesji światła
przeniesiono obraz Matki Bożej

Archiwum parafii

„Matko, prowadź nas drogą wiary!”

Procesja z obrazem Matki Bożej Boleszyńskiej

do kościoła, gdzie, jak co roku,
odnowiono Śluby Boleszyńskie.
Sumę uświetniła Orkiestra Dęta
z Grodziczna. Następnie Następnie
odsłonięto i poświęcono rzeźbę
bł. Jana Pawła II na placu przed
plebanią. Wykonawcami pomnika
są artyści rzeźbiarze z Zamościa:
Bartłomiej Sęczawa i Wojciech
Duklewski, którzy uczestniczyli
w uroczystościach. Wyjątkowo
w tym roku dopiero niedzielne
przedpołudnie było zwieńczeniem
i podsumowaniem uroczystości
Matki Bożej Boleszyńskiej. Podczas Mszy św. w intencji rolników

poświęcono ziarno siewne, a druga
Eucharystia odprawiona została
w intencji chorych i połączona
z sakramentem namaszczenia.
Każdego roku do boleszyńskiego sanktuarium przybywa coraz
więcej pielgrzymów. Zwiększa
się także liczba kapłanów, którzy
gromadzą się wokół ołtarza, aby
sprawować Eucharystię. W przygotowanie i przebieg uroczystości
z zaangażowaniem włączyło się
wielu parafian na czele z kustoszem sanktuarium ks. kan. Piotrem Nowakiem.

Elżbieta Kozłowska

Różaniec rodzin
Grębocin

Beata Nowak-Latańska

W parafii pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie po raz drugi odbywa się Różaniec rodzin, który
cieszy się dużą popularnością wśród parafian.
Dziś, kiedy diabeł opanował już zdawałoby się
wszystkie sfery życia, do zniszczenia pozostały mu
jeszcze rodziny. One są miejscem, w którym cywilizacja

Modlitwa różańcowa z dziećmi stanowi pomoc duchową

miłości może skutecznie przeciwstawić się cywilizacji
śmierci. Rodziny, które biorą udział w modlitwie, podkreślają, jak wielką wartość mają dla nich te spotkania.
Pani Katarzyna zaznacza, że bardzo ważna jest dla
niej możliwość wspólnej modlitwy z całą rodziną: „W
tych trudnych czasach, kiedy tak mało czasu możemy
spędzać ze sobą – te chwile są nieocenione”. Dla pani
Joanny z mężem Różaniec rodzin jest wspaniałą okazją pomagającą w przygotowaniach do I Komunii św.
ich córki. „Rozważania, które podejmujemy w czasie
Różańca, pomagają nam być bliżej Boga i lepiej wywiązywać się z roli katolickich rodzin” – mówi pani Joanna.
„Czymś pięknym i owocnym jest także powierzenie
w tej modlitwie drogi wzrastania dzieci. Modlitwa
różańcowa za dzieci, a bardziej jeszcze z dziećmi,
która wychowuje je już od najmłodszych lat, stanowi
pomoc duchową, której nie należy lekceważyć”. Słowa
te wypowiedział bł. Jan Paweł II. Niech one będą drogowskazem i uświadamiają nam konieczność modlitwy
różańcowej. 
Joanna Puszczyńska

„SPÓJRZCIE NA NIEGO”
Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk” zaprasza
na rekolekcje pod hasłem: „Spójrzcie na Niego”, które adresowane są
do osób zranionych w sferze swojej seksualności. Rekolekcje odbędą się w dniach 26-28 października
w Domu Rekolekcyjnym przy
ul. Piaski 65 w Bydgoszczy. Spotkania poprowadzą o. Krzysztof
Piskorz OCD oraz Barbara Łubkowska – teolog, terapeuta.
Koszt 150 zł (płatne na miejscu).
Szczegółowe informacje oraz
zgłoszenia do 23 października pod
adresem: barbaralubkowska@
gmail.com lub telefonicznie
607-654-900.
PIELGRZYMKa
do sanktuarium w zabawie
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej zaprasza
młodzież uczącą się, studiującą
i pracującą na pielgrzymkę do
sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie w 98. rocznicę jej
śmierci. Po drodze odwiedzimy
Częstochowę i Kraków. Wyjazd
autokarowy w piątek 16 listopada
o godz. 24 z parafii pw. Chrystusa
Króla w Toruniu, powrót w niedzielę 18 listopada wieczorem.
Koszt 220 zł.
Zapisy przyjmuje Biuro KSM,
ul. ks. Pawła Gogi 2, 87-100 Toruń,
tel. 530-960-409, pon.-pt.: 9-16.30,
e-mail: biuro@ksm-torun.pl .
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Pielgrzymi zwiedzili kopalnię soli w Wieliczce

Dziękczynne Te Deum
D

wanaście lat temu Anna Afelt
z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie, po zdanym
egzaminie dojrzałości, wstąpiła do
Zgromadzenia Sióstr Służebniczek
Najświętszej Maryi Panny w Genui.
Po 12 latach formacji zakonnej
s. Anna złożyła 2 września śluby
wieczyste, powierzając Bogu w całości swoje życie. Wdzięczna Panu za
dar powołania wraz z 4 siostrami ze
zgromadzenia przybyła we wrześniu
do Polski, do swojej rodzinnej parafii, aby podziękować Bogu, rodzicom, a także wszystkim, którzy ją
wspierali podczas formacji.
W trakcie swojego pobytu siostry
spotkały się z młodzieżą i opowiedziały o swoim zgromadzeniu.
Odwiedziły Gimnazjum im. kard.
Stefana Wyszyńskiego, Zespół Szkół
Zawodowych w Wąbrzeźnie i Zespół
Szkół w Myśliwcu.
Siostry były pierwszy raz w Polsce. Dlatego, aby mogły lepiej poznać
naszą Ojczyznę, uczestniczyły w 2-dniowej pielgrzymce, która prowadziła przez sanktuaria oraz obiekty
dziedzictwa kulturowego. Na trasie
pielgrzymki siostry z Genui wraz
z parafianami odwiedziły sanktuaria
w Łagiewnikach, Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowicach i Częstochowie. Poza tym pielgrzymi zwiedzili
kopalnię soli w Wieliczce oraz obóz
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koncentracyjny w Auschwitz-Birkenau. W przedostatnim dniu pobytu
sióstr miało miejsce przywitanie
w naszej parafii relikwii bł. Jana
Pawła II podczas Mszy św. celebrowanej przez kapłanów dekanatu
wąbrzeskiego pod przewodnictwem
dziekana i proboszcza ks. kan. Kazimierza Śmigeckiego. W ostatnią niedzielę września relikwie rozpoczęły
nawiedzanie kościołów parafialnych
w dekanacie wąbrzeskim.
Dziękczynne Te Deum za dar powołania zakonnego zostało odśpiewane
na uroczystej niedzielnej Mszy św.
w ostatnim dniu pobytu sióstr. Celebrze przewodniczył i homilię w językach włoskim i polskim wygłosił
oficjał Sądu Biskupiego w Toruniu
ks. kan. Wiesław Kraiński, który
12 lat temu podpowiedział swojej
uczennicy Annie Afelt odkrywającej
w sobie głos powołania zakonnego,
aby poznała Zgromadzenie Sióstr
Służebniczek Najświętszej Maryi
Panny w Genui.
Po ponadtygodniowym pobycie
s. Anna oraz współtowarzyszki
z zakonu pełne wrażeń wróciły do
Włoch, aby tam opowiedzieć i pokazać liczne zdjęcia naszej Ojczyzny
oraz rodzinnej parafii jedynej Polki
w Zgromadzeniu Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny we
Włoszech.
Monika Afelt

iątek 5 października –
Michała Sopoćkę oraz Ojca
74. rocznica narodzin dla
Pio – męczennika konfenieba św. Faustyny, powiersjonału, których relikwie
znajdują się w tutejszym
nicy orędzia o miłosierdziu
sanktuarium, a którzy
Bożym, która przypomniała
światu prawdę o dobroci
osiągnęli świętość właśBoga – dzień wyjątkowy dla
nie poprzez naśladowanie
mieszkańców parafii pw.
Chrystusa miłosiernego
Miłosierdzia Bożego i św.
i postawę ufności wzglęFaustyny w Toruniu oraz
dem Boga. Dlatego grupy
czcicieli Miłosierdzia Bożeparafialne, osoby zaangago z całej diecezji. Już od Relikwie
żowane na rzecz podejmorana w sanktuarium Miło- św. Faustyny wania dzieł miłosierdzia,
sierdzia Bożego było słyjakie działają na terenie
chać pieśni ku czci tej mistyczki. tutejszej parafii, są znakiem Bożej
Suma rozpoczęła się w Godzinie dobroci i miłości. Ten wymiar dało
Miłosierdzia. Eucharystii prze- się zauważyć w czasie procesji
wodniczył i kazanie wygłosił bp z darami, także w pięknie oprawy
Józef Szamocki. Uroczystość zgro- liturgicznej, w którą zaangażowali
madziła kapłanów z toruńskich się klerycy Wyższego Seminarium
parafii, którzy wspólnie modlili się Duchownego w Toruniu, służba
do miłosiernego Boga przez wsta- liturgiczna, chór i organista, siowiennictwo św. Faustyny o po- stry Matki Bożej Miłosierdzia oraz
trzebne łaski dla swoich wiernych, parafianie.

zdjęcia: Archiwum parafii

Archiwum parafii

Sanktuarium –
pragnieniem Boga
P

Mszy św. przewodniczy bp Józef Szamocki

Ojczyzny i świata. Sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Toruniu
stało się dla wielu przystanią, której, jak podkreślił Ksiądz Biskup,
zapragnął sam Bóg i swoje dzieło
dokonał rękami wiernych. Biskup
Józef zwrócił uwagę na duchowy
wymiar sanktuarium, który tworzy wiara człowieka naśladującego miłosierdzie Boga. Za wzór
dał nam świętych: Jana Pawła II,
Faustynę i jej spowiednika ks.

Po Mszy św. odśpiewano
Koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz odmówiono litanię do
św. Faustyny. Następnie uczczono relikwie św. Faustyny. Był to
widzialny znak naszej wdzięczności względem Boga za dar powstania i rozwoju sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
w Toruniu.
Czciciele Miłosierdzia Bożego

Archiwum parafii

z diecezji

Kalendarz peregrynacji
Wierni z parafii Miłosierdzia Bożego w Toruniu obok kościoła unickiego w Kostomłotach

Na pielgrzymim szlaku

W

dniach 12-15 września
odbyła się pielgrzymka
z parafii Miłosierdzia
Bożego w Toruniu. Opiekunem
był ks. prał. Stanisław Majewski.
Pielgrzymowanie rozpoczęło się od
nawiedzenia sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, gdzie
przebywała św. s. Faustyna. Tam
modliliśmy się w kaplicy, wysłuchaliśmy konferencji o Bożym
Miłosierdziu i orędzia Pana Jezusa o namalowaniu obrazu „Jezu,
ufam Tobie” oraz zobaczyliśmy
dawną piekarnię, w której pracowała święta. Obok znajduje się
miejsce, gdzie św. s. Faustyna
otrzymała polecenie namalowania
obrazu, a który dzisiaj znajduje
się w kościele Miłosierdzia Bożego w Wilnie. Dalszym celem pielgrzymki była parafia pw. św. Stanisława Kostki – sanktuarium bł. ks.
Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu
w Warszawie wraz ze zwiedzeniem muzeum poświęconego błogosławionemu. Niezapomnianym
przeżyciem była wizyta w Muzeum
Powstania Warszawskiego.
Kolejnym etapem pielgrzymki
była greckokatolicka parafia z zabytkowym kościołem w Kostomło-

tach. Ks. Zbigniew Nikoniuk przedstawił nam historię powstania
parafii oraz ofiarę Męczenników
Podlaskich z Pratulina, których
relikwie znajdują się w tutejszym
kościele. W sanktuarium Królowej
Podlasia w Kodniu otrzymaliśmy
specjalne błogosławieństwo, poznaliśmy historię „Wykradzionej
Madonny” i „Błogosławionej winie
księcia Sapiehy”. Po zwiedzeniu
sanktuarium i zakupach w „Bożej
Aptece” wyruszyliśmy w dalszą
podróż do Drohiczyna, gdzie nawiedziliśmy katedrę i wspięliśmy się
na Górę Zamkową, skąd podziwialiśmy piękne widoki zakola Bugu.
Odwiedziliśmy także najbardziej
znane sanktuarium prawosławne
w Polsce – Świętą Górę Grabarkę.
Historię tego miejsca opowiedziała nam mniszka z miejscowego
klasztoru Świętych Marty i Marii.
Dalszym etapem była Hajnówka,
gdzie nawiedziliśmy cerkiew Świętej Trójcy.
Z wielkim wzruszeniem trwaliśmy na modlitwie w Sokółce.
Uczciliśmy Chrystusa obecnego
w Najświętszym Sakramencie i po
odmówieniu Koronki do Miłosierdzia Bożego udaliśmy się do

sanktuarium Matki Bożej Bolesnej
w Świętej Wodzie. Tam uczestniczyliśmy w wieczornej procesji
z lampionami, odprawiając drogę
Siedmiu Boleści Matki Bożej. Na
pielgrzymim szlaku znalazło się
sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Białymstoku, gdzie oddaliśmy cześć relikwiom bł. Michała
Sopoćki – spowiednika i kierownika duchowego św. Faustyny.
W drodze powrotnej odwiedziliśmy Tykocin wraz z zabytkowym
kościołem, synagogę i muzeum.
Końcowym punktem naszej wartościowej i bogatej duchowo pielgrzymki było sanktuarium Matki
Bożej Pojednania w Hodyszewie –
ukoronowanej papieskimi koronami. Podczas pielgrzymki modliliśmy się o Miłosierdzie Boże
dla całego świata, naszej diecezji, parafii i każdego z nas; nie
zabrakło śpiewu, a ks. prał. Stanisław ubogacił nas konferencjami
i rozważaniami, które wzmocniły
naszą wiarę, nadzieję i miłość do
Boga oraz bliźniego. Dzięki pielgrzymce doświadczyliśmy siły
wspólnoty i umocniliśmy jedność
z Kościołem, który jest naszym
domem. 
J.K.

Dekanat chełmiński
20-21 października – Lisewo,
parafia Podwyższenia Krzyża
Świętego i Najświętszej Maryi
Panny Śnieżnej
Dekanat chełmżyński
21-22 października – Papowo
Biskupie, parafia
pw. św. Mikołaja
22-23 października – Grzegorz,
parafia św. Andrzeja Boboli
23-24 października –
Dźwierzno, parafia
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
24-25 października – Kiełbasin,
parafia pw. Narodzenia
Najświętszej Maryi Panny
25-26 października –
Gostkowo, parafia
pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
26-27 października – Papowo
Toruńskie, parafia
pw. św. Mikołaja
27-28 października – Grzywna,
parafia pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej
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Otworzono Centrum Dialogu
im. Jana Pawła II
„Droga do jedności to droga dialogu, a nie przemocy” – powiedział ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK
podczas otwarcia Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu, przypominiając słowa bł. Jana Pawła II.
Niech te słowa przyświecają wszystkim, którzy w tym miejscu będą poszukiwać dróg pojednania

C

entrum powstało z inicjatywy bp. Andrzeja
Suskiego. Uroczystość poświęcenia odbyła
się 6 października i zgromadziła liczne
grono kapłanów, sióstr zakonnych i wiernych
świeckich, którzy bezpośrednio byli zaangażowani w dzieło budowy oraz tych, których łączy troska o dialog ekumeniczny, dialog między religiami
i kulturami. Wśród zaproszonych gości byli m.in.:
abp Edward Ozorowski – metropolita białostocki,
abp Jeremiasz – prawosławny biskup Wrocławia
i Szczecina, marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia
Michał Zaleski, wojewoda kujawsko-pomorski
Ewa Mes, wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński oraz prof. Alicja Grześkowiak.
Galę otworzył rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK. W słowie wstępnym zaznaczył,
że dialog jest potrzebny człowiekowi, by wzrastać i stawać się bardziej odpowiedzialnym za
siebie i innych. „Celem dzisiejszego spotkania
inaugurującego działalność Centrum Dialogu jest
zapoczątkowanie poszukiwań nowego oblicza
dialogu zmierzającego ku pogłębieniu własnej
tożsamości, który wzywa do autentyzmu w wierze
i pielęgnowania tych działań, które uczynią dialog
bardziej przejrzysty” – powiedział Ksiądz Profesor.
W swoim wystąpieniu rektor seminarium nawiązał do Colloquium Charitativum w Toruniu oraz
podjętych przez władze miasta i diecezję toruńską
Colloquia Torunensia. Toruń od zawsze był miastem pokoju, podkreślał to bł. Jan Paweł II podczas
swojej pielgrzymki w Toruniu w 1999 r.
Michał Zaleski, dziękując wszystkim za
zaangażowanie w dzieło budowy i organizację,

Biskup Andrzej odmawia modlitwę poświęcenia

powiedział, że Centrum Dialogu było wielkim
pragnieniem mieszkańców Torunia. Ma nie tylko
zdobić miasto, lecz przede wszystkim pomagać
w rozwoju intelektualnych i duchowych poszukiwań. Zaznaczył, że dzięki wysiłkom Biskupa

Centrum Dialogu jest budynkiem użyteczności publicznej. Posiada 3 kondygnacje nadziemne
oraz jedną podziemną. W budynku znajdują się centralnie zlokalizowana dwukondygnacyjna
sala konferencyjna oraz biblioteka. W piwnicy mieszczą się: garaż, magazyny książek i czasopism, zaplecze techniczne z węzłem cieplnym, a na poddaszu – część mieszkalna dla prelegentów i duża sala wielofunkcyjna. Główna aula zbudowana w układzie amfiteatralnym jest przewidziana na 140 osób. Sala wielofunkcyjna na poddaszu może pomieścić 110 osób. Przyjezdni
prelegenci mogą czasowo zamieszkać w 8 pokojach gościnnych. Biblioteka jest w stanie obsłużyć do 100 osób jednocześnie. Większość zbiorów znajduje się w wolnym dostępie. Jedynie najcenniejsze zbiory będą w wydzielonym magazynie udostępnianym przez pracowników. Forma
architektoniczna budynku jest przykładem twórczego dialogu między architekturą współczesną
a tradycją. Projektantom udało się stworzyć nowoczesny gmach, ale w pełni harmonizujący z zabudową tej części Torunia. Budynek jest w pełni przystosowany dla osób niepełnosprawnych.
Jest on pozbawiony barier architektonicznych, wyposażony w windy oraz toalety dla inwalidów.

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski
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Od prawej: Michał Zaleski, Piotr Całbecki,
inż. Andrzej Ryczek, prof. Andrzej Tretyn przecinają
wstęgę i otwierają Centrum Dialogu

Toruńskiego biblioteka mieszcząca się w gmachu
Centrum jest wyposażona w bogaty księgozbiór
zawierający niejednokrotnie unikatowe dzieła.
„Niech to będzie miejsce, w którym ludzie rzeczywiście rozmawiają, uczą się i słuchają” – powiedział prezydent i na ręce bp. Andrzeja Suskiego
złożył reprint modlitewnika z 1536 r.
Wykłady inauguracyjne wygłosili abp Jeremiasz i abp Edward Ozorowski. W swoich wystąpieniach poruszyli ważny problem dialogu między
Kościołami katolickim i prawosławnym. Odnieśli
się także do niedawnej wizyty patriarchy Cyryla I
w Polsce i z nadzieją podkreślili ważność epokowego dokumentu o pojednaniu podpisanego
przez Cyryla I i przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski abp. Józefa Michalika.
Na zakończenie gali bp Andrzej Suski podziękował wszystkim, dzięki którym możliwe było
zrealizowanie tego dzieła. Słowa wdzięczności
w szczególny sposób skierował w stronę inż.
Andrzeja Ryczka, który w bezinteresowny sposób włączył się w dzieło powstania Centrum
przez przygotowanie projektu budynku. Wyrazem
wdzięczności jest nadanie jednej z sal wykładowych imienia inż. Ryczka. Po wystąpieniach
zaproszonych gości oraz prelegentów odbyło się
przecięcie wstęgi, którego dokonali marszałek
województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał Zaleski, architekt
inż. Andrzej Ryczek oraz rektor Uniwersytetu
Mikołaja Kopernika prof. Andrzej Tretyn. Poświęcenia gmachu dokonał bp Andrzej Suski wraz
z abp. Jeremiaszem, abp. Edwardem Ozorowskim
i bp. Józefem Szamockim. 

Ks. Paweł Borowski
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Caritas Diecezji Toruńskiej

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

Szlachetna Paczka poszukuje...

S

zlachetna Paczka to hasło dobrze znane
wielu Polakom. Jest to akcja, której finał
w tym roku będzie miał miejsce w dniach
8-9 grudnia. Jednak nie wszyscy wiedzą, że
prace trwają już od czerwca.

Wiosenna paczka
Szlachetna Paczka to pomysł realizowany przez
Stowarzyszenie Wiosna, którego siedziba mieści się w Krakowie. Prezesem jest ks. Jacek
Stryczek, który powiedział kiedyś, że bieda
zabija nadzieję i człowiek przestaje walczyć
o lepsze jutro. Szlachetna Paczka stara się
pokazywać potrzebującym, że są w stanie stanąć na nogi.
Szlachetna Paczka opiera się na zasadzie mądrej
pomocy. Rodzina określa, czego jej najbardziej
potrzeba. Natomiast darczyńca, dzięki tej liście,
jest w stanie być idealnym św. Mikołajem. Paczkę
tworzy konkretna osoba (darczyńca) dla konkretnej rodziny, więc przysłowiowy Jan Kowalski wie,
komu pomaga i dlaczego. Pomocy oczekują różne
rodziny – są wśród nich rodziny wielodzietne,
rodzic samotnie wychowujący dzieci, rodziny,
gdzie są chore dzieci, czy też osoby samotne.
Kto może pomagać? Czas świąt Bożego
Narodzenia jest szczególny. Każdy z nas woli
wówczas dawać, bo uśmiech na czyjejś twarzy
to szczególny prezent, więc paczkę dla potrzebującej rodziny może zorganizować każdy.
W momencie, gdy nie jesteśmy w stanie sami
zrobić tak dużego prezentu,
zawsze możemy zachęcić do
tego znajomych ze studiów,
z pracy czy bloku. Wówczas
przygotowywanie paczki
będzie jeszcze cenniejsze.

Paczkowa ekipa
Realizacja projektu możliwa jest dzięki tysiącom osób
w całej Polsce. Wśród nich
są koordynatorzy – wojewódzcy i regionalni. Oni
starają się, by w każdym

Archiwum Caritas

Mądra pomoc

Wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzają najbardziej potrzebujących pomocy

województwie pomoc otrzymało jak najwięcej
osób. Szkolą liderów rejonów i wolontariuszy,
którzy przede wszystkim szukają potrzebujących oraz darczyńców. Dla tych wszystkich osób
największą nagrodą jest uśmiech na twarzy
tych, do których wędruje paczka. Prócz tego,
że można być darczyńcą, zawsze można zostać
wolontariuszem. Wszelkie
informacje dostępne są na
stronie: www.superw.pl .

szkolenie odbyło się 6 października w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej
w Przysieku. „Te kilka godzin spędzonych
tutaj uważam za bardzo cenne. Dowiedziałam
się kilku nowych rzeczy. Mam nadzieję, że
sprawdzę się jako wolontariusz” – mówiła
jedna z wolontariuszek. Siły Caritas Diecezji
Toruńskiej i Szlachetnej Paczki zostaną połączone. Wspólnie odwiedzimy rodziny najbardziej
potrzebujące pomocy.

Doskonalimy się

Zaproszenie

Jako liderzy i wolontariusze
staramy się dobrze przygotować do zadań, które przed
nami postawiono. Rozmowa
z rodzinami bywa trudna,
gdyż ciężko jest im mówić
o problemach. Podczas szkoleń uczymy się, jak prowadzić takie rozmowy. Takie

Ks. Jan Twardowski pisał: „Jeśli jest noc, musi
być dzień, jeśli łza – uśmiech”. Pomyślmy, czy
nie chcielibyśmy zobaczyć takiej łzy szczęścia.
Jeśli tak, to zapraszamy do czynnego udziału
w akcji Szlachetna Paczka. W listopadzie na
stronie www.szlachetnapaczka.pl pojawią się
opisy rodzin. Można zajrzeć, poczytać, wybrać
rodzinę, zrobić paczkę, a potem cieszyć się
razem z obdarowanymi. 
Anna Krygier
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Ładowanie akumulatorów

D

ni Formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
w urokliwej jesienią scenerii
Zamku Bierzgłowskiego są już tradycją. Celem tych spotkań jest ożywienie życia duchowego i społecznego
Akcji Katolickiej poprzez szkołę modlitwy, pogłębianie ducha zaangażowania i współodpowiedzialności
za Kościół oraz przedyskutowanie
i wymianę doświadczeń w zakresie
metod działania Akcji Katolickiej
Diecezji Toruńskiej.
W tym roku spotkanie odbyło się
w dniach 21-23 września. O tym,
jak potrzebne i akceptowane jest to
przedsięwzięcie, może świadczyć
fakt, że z zaproszenia skierowanego przez organizatora, którym jest
Zarząd Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej Diecezji Toruńskiej, do
wszystkich księży asystentów, prezesów, członków i sympatyków Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej
skorzystało ok. 80 osób.
Dni przebiegały pod hasłem: „Być
solą ziemi”, a rozważania poprowadził ks. prof. Tadeusz Borutka,
dyrektor Instytutu Teologicznego
im. św. Jana Kantego w Bielsku-Białej, redaktor naczelny „Bielsko-Żywieckich Studiów Teologicznych”, diecezjalny asystent Akcji
Katolickiej, członek Krajowej Rady
Akcji Katolickiej. Mottem była myśl
bł. Jana Pawła II: „Tylko człowiek,
dla którego jedynym drogowskazem
i przewodnikiem jest Chrystus, może
dokonać prawdziwej przemiany serc
innych ludzi, środowisk, narodu
i świata”.

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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Uczestnicy rekolekcji wraz z bp. Józefem Szamockim

Goście zjechali do Zamku
Bierzgłowskiego późnym popołudniem 21 września. Po zakwaterowaniu, kolacji i Mszy św. z nauką
o modlitwie i kontemplacji, odprawionej przez Księdza Rekolekcjonistę,
uczestniczyli w pierwszej konferencji
poprowadzonej przez prof. Grażynę
Halkiewicz-Sojak, a poświęconej
Józefowi I. Kraszewskiemu.
W następnych dniach w czterech
konferencjach ks. prof. Tadeusz
Borutka mówił o objawach współczesnego kryzysu duchowego,
który ujawnia się przede wszystkim w kwestionowaniu podstawowych wartości, norm i zasad. Przyczyną tego moralnego zagubienia
jest sekularyzm będący rezultatem
odrzucenia Boga i wszystkiego, co
z Nim związane. Mówił też o kryzysie w sferze życia religijnego.
Wszystkie te fakty świadczą
o potrzebie nowej ewangelizacji we
współczesnym świecie, a ich adresatami są ludzie, u których wiara
osłabła albo wręcz zanikła, albo też
chrześcijaństwo znają tylko powierzchownie. Ksiądz Profesor podkreślił, że istotą nowej ewangelizacji
są nowe metody apostolatu, takie
jak: osobisty kontakt, świadectwo
wiary, prowadzenie stron i portali
religijnych w internecie itp.
W tej ewangelizacyjnej misji Kościoła Akcja Katolicka jest szczególnie potrzebna. Ma ona działać na
różnych płaszczyznach: w sferze
kształtowania opinii publicznej,

występować w obronie sprawiedliwości w życiu politycznym, angażować się w prawidłowy rozwój
życia gospodarczego na chrześcijańskich zasadach etycznych. Pilne
jest również zaangażowanie w życie
kulturalne zwłaszcza w dziedzinie
edukacyjnej i oświatowej. Potrzebna
jest też troska o tworzenie katolickich środków przekazu oraz kulturę
przekazu w tych środkach i życiu
osobistym.
Przed Akcją Katolicką stoi również wielkie zadanie związane
z obecnością w Unii Europejskiej.
Europa, zgodnie z nauczaniem
bł. Jana Pawła II, winna stać się
„wspólnotą ducha”, i tu przed członkami Akcji Katolickiej stoją dwa
ważne wyzwania duszpasterskie –
„duszpasterstwo praw człowieka”
i „upowszechnianie idei dialogu”.
Aby sprostać działaniom na rzecz
nowej ewangelizacji, członkom Akcji
Katolickiej potrzebne są: modlitwa,
nauka, nieustanna formacja i działanie pod przewodnictwem hierarchii
Kościoła. Na zakończenie konferencji prezes DIAK Lidia Gliwa wręczyła
ks. prof. Tadeuszowi Borutce medal
wybity z okazji 15-lecia Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
Ważnym elementem Dni Formacyjnych były promocje książek. Ks.
dr hab. Wiesław Łużyński, prof.
UMK omówił swoją książkę „Wierzę
w Kościół jeden, święty, powszechny
i apostolski”, która jest pokłosiem
katechez wygłoszonych do katoli-

ków świeckich. Prof. Wojciech Polak
promował swoją książkę „Patriotyzm
dnia dzisiejszego”, w której wyjaśnia zagadnienia państwa, narodu,
Ojczyzny i patriotyzmu.
Ubogaceniem Dni Formacyjnych
było spotkanie z prezes KIAK Haliną
Szydełko. Dzieliła się ona wrażeniami z 6. Zgromadzenia Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej
(FIAC) w Rumunii, które odbywało
się pod pod hasłem: „Współodpowiedzialność świeckich z Akcji Katolickiej za Kościół i społeczeństwo”.
Lidia Gliwa omówiła sprawy
bieżące, kalendarium na rok 2013
oraz nowennę poświęconą nauce
bł. Jana Pawła II i książkę formacyjną na 2013 r. „Być solą ziemi”, której
redaktorem naczelnym jest ks. prof.
Tadeusz Borutka. Po kolacji odbył
się wieczór integracyjny.
Oczywiście, bardzo ważną częścią
dni rekolekcyjnych były modlitwy.
Na zakończenie rekolekcji Mszy
św. koncelebrowanej przewodniczył
bp Józef Szamocki, który w słowie
Bożym nawiązał do działalności
Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej
i życzył członkom sukcesów na drodze nowej ewangelizacji.
Uczestnicy – naładowani nową
wiedzą i energią do działania ewangelizacyjnego na terenie swoich
parafii – umówili się na następne
rekolekcje w dniach 20-22 września
2013 r. również w Zamku Bierzgłowskim. 
Lidia Gliwa, Tadeusz Solecki
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