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Pierwsze badania archeologiczne –
odkrycie w Przecznie
Zjazd Liturgicznej Służby Ołtarza – Toruń
12. Dzień Papieski

temat tygodnia

Wychowywać
tym roku 14 października
przypada kolejny już Dzień
Papieski. Obchodzimy go pod
hasłem: „Jan Paweł II – Papież
Rodziny”, co w wymowny sposób splata się z przypadającym
również tego dnia świętem
nauczycieli.
Słysząc określenie nauczyciel,
automatycznie staje nam przed
oczami szkoła. Tam spotkamy
nauczyciela, który, przekazuje wiedzę i wprowadza ucznia
w krąg wartości. Niemniej należy pamiętać, że rolę pierwszych
nauczycieli, najważniejszych
i niezbędnych, pełnią rodzice.
To w domu dziecko otrzymuje
ciepło, czułość, opiekę, poczucie bezpieczeństwa. W domu
obserwuje, jak rodzice okazują
sobie miłość i szacunek i przez
przykład ich życia samo staje się
zdolnym do okazywania miłości
innym. I wreszcie w domu stawiane są te pierwsze granice,
które nie są ograniczeniami, ale
drogowskazami pomagającymi
odnaleźć się dziecku w skomplikowanym, wielkim świecie.
Czas młodzieńczego buntu
nieco zaciera nam istotę roli
wychowawczej rodziców, ale
z biegiem lat i nabierania
doświadczeń, coraz bardziej
doceniamy mądrość życiową
rodziców, coraz cenniejsze są
ich rady – zwłaszcza wtedy, gdy
sami stajemy się nauczycielami
dla naszych pociech.
Niech niedziela Dnia Papieskiego stanie się dla wszystkich,
którzy na swych barkach dźwigają ciężar odpowiedzialności
za wychowanie – dla rodziców,
opiekunów i nauczycieli – okazją do refleksji i być może znalezienia odpowiedzi na nurtujące
pytania w bogactwie nauczania
bł. Jana Pawła II.
Joanna Kruczyńska

Katarzyna Cegielska

W

„Obudź się, Polsko”
Beata Pieczykura

29 września ulicami Warszawy przeszedł 2. Ogólnopolski Marsz w Obronie
Telewizji Trwam pod hasłem: „Obudź się, Polsko”

M

anifestacja była wołaniem o przyznanie
miejsca na multipleksie dla Telewizji Trwam,
a także wyrazem sprzeciwu wobec
działań podejmowanych przez rząd,
takich jak: wydłużanie wieku emerytalnego, podnoszenie podatków,
brak polityki prorodzinnej i dialogu
społecznego. Stąd w marszu uczestniczyli również związkowcy z NSZZ
„Solidarność” z przewodniczącym

Piotrem Dudą. Przybywających na
pl. Trzech Krzyży powitał koncert
Orkiestry Koncertowej „Victoria”
z Warszawy-Rembertowa z dyrygentem płk. Julianem Kwiatkowskim
i założycielem ks. prał. Edwardem
Żmijewskim, proboszczem parafii
Matki Bożej Zwycięskiej, a także
recytacje w wykonaniu aktorów,
m.in.: Haliny Łabonarskiej, Anny
Chodakowskiej, Katarzyny Łaniewskiej i Ryszarda Jabłońskiego.

Wiara i odwaga

Przed kościołem św. Aleksandra
zebrani odmówili Różaniec oraz
uczestniczyli w koncelebrowanej
Mszy św., której przewodniczył
i słowo Boże wygłosił ks. prał.
Walenty Królak, wydelegowany
przez kard. Kazimierza Nycza,
metropolitę warszawskiego.
Kaznodzieja nawiązał do przypadokończenie na str. VI
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Przeczno

Przez 3 tygodnie sierpnia archeolodzy
badali wnętrze i otoczenie kościoła
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w podtoruńskim Przecznie. Ta licząca
ponad 700 lat i malowniczo górująca nad wioską kamienna świątynia
po raz pierwszy poddawana była
gruntownym pracom wykopaliskowym. Ich inicjatorem był proboszcz
przeczneńskiej parafii ks. dr Wacław
Dokurno. Badaniami kierowała dr
hab. Krystyna Sulkowska-Tuszyńska,
prof. UMK z Instytutu Archeologii
UMK w Toruniu, a w skład niewielkiej
ekipy badawczej wchodzili doktoranci
i studenci archeologii oraz wolontariusze.
W trakcie prac wykonano 4 wykopy
archeologiczne. 2 znajdowały się na
zewnątrz kościoła i pozwoliły m.in.
na rozpoznanie w jednym z nich
kwatery dawnego cmentarza przykościelnego, w drugim zaś na odsłonięcie prawdopodobnie pozostałości
późnośredniowiecznej zabudowy.
Najciekawszych i najbardziej emocjonujących odkryć dostarczyły jednak 2 wykopy, które znajdowały się
w kościele – w krypcie i prezbiterium.
Krypta okazała się być odmienna
od tradycyjnego wyobrażenia na
temat tych miejsc jako sklepionego
kolebkowo pomieszczenia, do którego prowadzą schody. Przeczneńska
krypta stanowi po prostu obmurowany wykop grobowy nakryty potężną
płytą nagrobną. Wewnątrz archeolodzy znaleźli 4 pochówki w trumnach
ułożone w dwóch poziomach. Były
to szczątki dwóch kobiet i dwóch
mężczyzn. Przystępując do badań,
archeolodzy mimo przejrzenia wielu

źródeł archiwalnych dotyczących
parafii przeczneńskiej, nie wiedzieli, do kogo mogą należeć szczątki,
jakie znajdują się w krypcie. W toku
prac zestawiono jednak ze sobą kilka
istotnych przesłanek – wyniki badań
antropologicznych, napisy odnalezione na reliktach dwóch trumien,
treść zachowaną na epitafiach kościelnych, pozostałości ubrań z krypty
i informacje od genealogów z portalu
sejm-wielki.pl . Wszystkie te dane
pozwoliły na ustalenie tożsamości
osób pochowanych w tym miejscu.
Są to przedstawiciele dwóch pokoleń
rodziny Znanieckich herbu Krzywda,
właścicieli dóbr przeczneńskich od
końca XVIII stulecia: Adam Paweł
Znaniecki (1764 – 1821), jego córka
Zofia Znaniecka (1794 – 1822), jego
syn Michał Znaniecki (1793 – 1860)
oraz żona Michała – Franciszka
z Kiełczewskich Znaniecka (1796 –
–1876). Kości po zakończeniu prac
zostały ze stosownymi informacjami złożone do wspólnej trumny
wraz z innymi szczątkami ludzkimi
znalezionymi w trakcie wykopalisk.
Podczas uroczystości, w której wzięli
udział także parafianie, trumnę złożono do krypty.
Nie mniej interesujące były odkrycia dokonane w wykopie prezbiterialnym. W miejscu tym odsłonięto
3 pochówki oraz pozyskano rozproszony zbiór ponad 60 monet. W zdecydowanej większości są to popularne monety XVII-wieczne, takie jak
kazimierzowskie boratynki czy solidy
królowej szwedzkiej Krystyny Wazy.
Wśród nich jest tylko jedna moneta
średniowieczna – krzyżacki brakteat. Monetę tę znaleziono między

Anna Cicha

Pierwsze
badania archeologiczne

Ekipa archeologów z prof. Krystyną Sulkowską-Tuszyńską i ks. dr. Wacławem
Dokurno przy krypcie w prezbiterium

kamieniami stanowiącymi kolejne
niezwykle ważne odkrycie – potężną
kamienną podstawę średniowiecznego ołtarza. Istnieje szansa na to, że
po remoncie prezbiterium fundament
ten zostanie trwale wyeksponowany
poprzez zamontowanie w tym miejscu szklanej płyty.
Wykopaliska w Przecznie pozwoliły również na dokonanie jeszcze
jednego „odkrycia”. Pokazały, że
prace archeologiczne w kościołach –
nawet prowadzone na szeroką skalę
w samym prezbiterium – nie muszą
przeszkadzać w sprawowaniu liturgii
czy codziennym życiu parafii. Dobra
organizacja pracy, cierpliwość i życzli-

wa współpraca ekipy badawczej oraz
ks. dr. Dokurno pozwoliły bowiem na
dokonanie tych wszystkich niezwykłych odkryć bez konieczności wyłączania kościoła z użytku. Bogactwo
naukowe odkryć i ogromna życzliwość ze strony Księdza Proboszcza
sprawiły, że archeolodzy zauroczyli
się maleńkim Przecznem i z niecierpliwością czekają na możliwość powrotu z pracami wykopaliskowymi.
Anna Cicha

Więcej o badaniach można dowiedzieć
się z blogu ekspedycji pod adresem:
www.archeologiajakub.wordpress.
com

Spotkanie przedstawicieli Diecezjalnych Rad Duszpasterskich

W

dniach 22-23 września
w sanktuarium Matki Bożej
w Licheniu odbył się 1. Krajowy
Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich pod hasłem: „Rozpoznanie – Dialog – Współpraca”.
Zostały one zaczerpnięte z adhortacji apostolskiej „Christifideles
laici” (nr 25), w której bł. Jan Paweł II pisał o potrzebie tworzenia
diecezjalnych rad duszpasterskich.

II
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Inicjatorem kongresu był abp Stanisław Gądecki, który w ramach
Konferencji Episkopatu Polski pełni
funkcję przewodniczącego Komisji
Duszpasterstwa.
Kongres zebrał przedstawicieli
36 diecezji (razem ok. 140 osób).
Dodajmy, że diecezjalne rady duszpasterskie funkcjonują w 26 diecezjach w Polsce. Naszą diecezję
reprezentowali: Barbara Nieżoraw-

ska i Iwona Kwaśniewska z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży
oraz dk. Waldemar Rozynkowski,
przewodniczący Diecezjalnej Rady
Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich. Kongres wypełniły: wykłady,
praca w grupach, dyskusje oraz
uczestnictwo w Eucharystii i liturgii
godzin.
Spotkanie ukazało bogactwo
działań i funkcjonowania rad

w poszczególnych diecezjach oraz
zadania, które przed nimi stoją.
Rada posiada w diecezjach głos
doradczy, niemniej jest to jedno
z ważniejszych gremiów diecezjalnych, w którym podejmowane
są istotne dla Kościoła lokalnego
kwestie. W przyszłym roku planowany jest Kongres Parafialnych
Rad Duszpasterskich.

Dk. Waldemar Rozynkowski

wiadomości

Bożogrobcy na uroczystości
Górzno

9 września po raz drugi uroczystość
odpustowa w parafii Podwyższenia
Krzyża Świętego w Górznie odbyła
się z udziałem dam i kawalerów
Zakonu Rycerskiego Grobu Bożego w Jerozolimie. Zakonnikom
przewodził Jego Ekscelencja Karol
Szlenkier – zwierzchnik na Polskę
tegoż zakonu. Na odpust przybyli
także: prezydent Torunia Michał
Zaleski, pierwszy w diecezji toruńskiej kawaler Zakonu Bożogrobców
proboszcz toruńskiej katedry ks.
prał. Marek Rumiński oraz wielu
innych gości i parafian. Uroczystości
uświetniły młodzieżowa orkiestra
dęta z Rybna oraz chór parafialny
im. św. Franciszka z Górzna. Mszy
św. przewodniczył i homilię wygłosił
abp Edmund Piszcz z Olsztyna.
W homilii Ksiądz Arcybiskup
zwrócił uwagę na znaczenie krzyża w życiu człowieka wierzącego.
Zachęcał do obrony i głoszenia krzyża jako znaku miłości, zbawienia.
Naśladowanie Chrystusa to podejmowanie trudów, doświadczeń, pracy
nad sobą i dla drugiego człowieka,
a nawet cierpienia, ale z miłości do
Boga ofiarowanego za innych. Bez
krzyża nie ma zbawienia.  
Po Mszy św. ks. prał. Marek
Rumiński oraz Karol Szlenkier, zwracając się do mieszkańców Górzna,

Bożogrobcy niosą relikwie Krzyża Świętego

powiedzieli, że kawalerowie i damy
Zakonu Bożogrobców kościół parafialny w Górznie traktują jak sanktuarium Krzyża Świętego, w którym
chętnie gromadzą się i modlą się
przy relikwiach Krzyża Świętego.
Przybywają tu do miejsca bardzo
bliskiego ich sercom, bo przecież
od wieków związanego z Zakonem
Bożogrobców.
Następnie z kościoła wyruszyła
procesja wokół rynku. Bożogrobcy
na specjalnym tronie nieśli relikwie Krzyża Świętego. Zakonnicy
wraz z parafianami w odpustową
niedzielę po południu wspólnie

modlili się, odmawiając nieszpory.
W miejscowym Liceum Katolickim
odbył się wykład dr. Jana Włudarczyka – komandora zakonu na temat:
„Historia Zakonu Bożogrobców”
z prezentacją multimedialną. Licznie zgromadzeni mieszkańcy Górzna
zapoznali się z historią i tradycjami
miechowitów.
Na zakończenie uroczystości proboszcz parafii w Górznie ks. kan.
Stefan Maliszewski zaprosił damy
i kawalerów Zakonu Rycerskiego
Grobu Bożego w Jerozolimie na przyszłoroczny odpust, który odbędzie
się 8 września.  Ks. Artur Stachowski

13-14 października – Chełmno,
parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny, fara
14-15 października – Siostry Miłosierdzia
15-16 października – Chełmno,
parafia pw. św. Józefa
16-17 października – Górne
Wymiary, parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa
17-18 października – Wielkie Łunawy, parafia pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
18-19 października – Sarnowo,
parafia pw. św. Marcina Biskupa
z Tours
19-20 października – Wabcz, parafia pw. Świętych Bartłomieja i Anny
20-21 października – Lisewo, parafia pw. Podwyższenia Krzyża Świętego i Najświętszej Maryi Panny
Śnieżnej

“Dni Seminaryjne”

W

yższe Seminarium Duchowne
w Toruniu i Diecezjalne Dzieło Powołań organizują w dniach
26-28 października kolejną edycję
„Dni Seminaryjnych”. Zapraszamy
młodzież męską szkół ponadgimnazjalnych do uczestnictwa
w codziennym życiu kleryków
(modlitwa, Msza św.) oraz w spotkaniach-konferencjach prowadzonych
przez alumnów. Chętnych zgłaszają
duszpasterze do 20 października,
tel. (56) 658-46-05 – furta lub 600-974-553 – ks. Marcin Staniszewski.
Przyjazd w piątek do godz. 18. Zakończenie w niedzielę w południe. Należy zabrać: Pismo Święte, różaniec,
modlitewnik, notatnik, długopis,
śpiwór i środki higieny osobistej.
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Tomasz Strużanowski

Spotkanie z Barbarą Wachowicz

Ja, niestety, wszystko to, co
o mnie dziś mówią, mówili,
piszą, pisali, drukują, drukowali
etc.... mam zawsze za nic i za
wielkie zero! I zupełnie mnie to
nic nie obchodzi dla przyczyn
bardzo ważnych, to jest dlatego,
że uważałem całą Epokę i całe
dzisiejsze społeczeństwo za
coś nie mającego zdania
i charakteru. Cała Epoka jest
małpa sprzedająca wszystko
za pieniądze i nikczemna ze
wszech miar. Krytykom moim
życzę tyle lat szczęścia, ile
dni ja w życiu głód cierpiałem
– z uśmiechem – i cierpieć będę
– idę dalej
Cyprian Kamil Norwid

W Ojczyźnie należy
się kochać...
W

toruńskim Muzeum Etnograficznym 23 września odbyło się spotkanie z Barbarą Wachowicz –
pisarką i publicystką, znawczynią polskiej
literatury XIX-wiecznej, autorką książek o najwybitniejszych polskich pisarzach i poetach epoki romantyzmu
i pozytywizmu, przepięknie, po mistrzowsku władającą
językiem polskim (co swego czasu przyniosło jej tytuł
mistrzyni mowy polskiej). Zarówno prelekcja pt. „Żar
słowa i treści rozsądek”, jak i otwarta zaraz po niej
wystawa poświęcone były Cyprianowi Kamilowi Norwidowi (1821-83), i zgromadziły liczną publiczność
spragnioną spotkania z tym, co najcenniejsze w naszej
historii i kanonie literackim.
Pani Barbara w poruszający sposób przedstawiła życie
naszego wielkiego poety, prozaika, dramatopisarza,
eseisty, grafika, rzeźbiarza, malarza i filozofa – twórcy
tragicznego, żyjącego w samotności i skrajnym ubóstwie,
borykającego się z kalectwem, doświadczającego udręk
niespełnionej miłości, niezrozumianego i odrzuconego
przez współczesnych, wreszcie zmarłego w zapomnieniu i pochowanego w bezimiennym grobie. Wspaniałą
opowieść przeplatała ilustrująca ją muzyka – części
utworów publiczność wysłuchała w skupieniu, zaś
pozostałe zaśpiewała, zachęcona przez narratorkę.
Najciekawsze fragmenty tej laudacji na cześć Norwida miały charakter uniwersalny. Barbara Wachowicz
znakomicie je uwypukliła, przekonując publiczność,
że twórczość czwartego spośród naszych wieszczów
narodowych jest ponadczasowa i celnie nazywa niejedną z bolączek dzisiejszej Polski. Warto np. zacytować,
mając w pamięci niedawną postawę polskich władz
wobec Rosji po katastrofie smoleńskiej, odpowiedź
tego wygnańca bez grosza przy duszy na zaproszenie
do wstąpienia w służbę rosyjskiego zaborcy, gdzie czekały go zaszczyty i uwolnienie od trosk materialnych:

Wrzesień w parafii w Szwarcenowie
W

rzesień w szwarcenowskiej
parafii rozpoczęto od propozycji
skierowanych do dzieci i młodzieży.
18 września odbyła się Msza św. dla
dzieci i młodzieży za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki. Zainaugurowano również działalność
Szkolnego Koła Caritas w nowym
roku szkolnym. Słowa do dzieci
i rodziców skierował proboszcz ks.

IV
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Marek Rengiel. Prosił, by nie zabraniali
dzieciom przychodzić do Jezusa, że
On czeka w świątyni na każde dziecko. Podkreślił, że św. Stanisław Kostka jest wzorem dla dzieci i młodzieży
w umiłowaniu Jezusa i Kościoła.
Natomiast 22 września ministranci
i lektorzy uczestniczyli w dorocznym
diecezjalnym Zjeździe Służby Liturgicznej w Toruniu.

„Niegodnym kariery świetnej, którą mi pan wskazujesz
i przyjm pożegnanie na wieki”.
Polska stała w centrum jego zainteresowań. „W Matce
swej, Ojczyźnie kochać się należy powinnie i synowsko
stale, ciągle, czynnie, obowiązkowo i istotnie” – pisząc
te słowa zapewne nie spodziewał się, że w dzisiejszych
czasach stanowić będą groźne memento dla niejednego
pisarza, publicysty i dziennikarza, który robi karierę,
zbierając nagrody i ordery za twórczość zohydzającą polskość, pomniejszającą wartość naszej historii,
insynuującą Polakom niepopełnione zbrodnie. Z drugiej strony, Norwid jak nikt inny był surowym sędzią
polskich przywar i słabości.
To właśnie on napisał: „Jesteśmy żadnym społeczeństwem. (...) Może powieszą mię kiedyś ludzie serdeczni
za te prawdy, (...) ale gdybym miał dziś na szyi powróz,
to jeszcze gardłem przywartym chrypiałbym, że Polska
ostatnie jest na globie społeczeństwo, a pierwszy na
planecie naród. (...) Polak jest olbrzym, a człowiek
w Polaku jest karzeł, i jesteśmy tragiczna nicość i śmiech
olbrzymi”. Jakby pisał te słowa wczoraj, a nie równo
150 lat temu...
Z wystawy w Muzeum Etnograficznym przebija
również zmysł humoru Norwida. „Przyznam się, że
wszelka piękna osoba, która idzie za mąż, a nie idzie
za mnie, robi mi najsmutniejsze wrażenie. Sam, gdybym był piękną panną, zaraz bym rękę mnie ofiarował
i byłbym szczęśliwym” – pisał w 1867 r.
Był niezależny w myśleniu i sądach, co też należałoby
dedykować większości dzisiejszych polskich luminarzy
życia politycznego, społecznego i kulturalnego, wszystkim owym gwiazdom, gwiazdkom i celebrytom. Zapłacił
też za to ogromną cenę.
Rzeczywiście, Norwid miał rację: „Gorzki to chleb jest
polskość”...
Tomasz Strużanowski

23 września to czas świętowania
dożynek. Z inicjatywy Księdza Proboszcza oraz przy współpracy z sołtys
Barbarą Otrembą powrócono do
tradycji dziękczynienia za plony i odbyły się pierwsze parafialne dożynki.
Starostowie dożynek Dorota Kania
i Edmund Majder wnieśli do kościoła
bochen chleba z tegorocznych zbiorów, który ze czcią przyjął i ucałował

proboszcz, a wieniec dożynkowy
wykonała sołtys Otremba. W czasie
Mszy św. modlono się za gospodarzy
i rolników oraz o to, by nikomu nie
zabrakło chleba powszedniego. Liturgię ubogaciły dzieci ze Szkolnego
Koła Caritas. Na zakończenie uroczystości obecni w świątyni podzielili się
chlebem – znakiem obfitości darów
Bożych. 
Anna Wojciechowska

z diecezji

Tytułem „Ministrant roku” wyróżniono 9 ministrantów i lektorów
Na zdjęciu z bp. Andrzejem Suskim i ks. Rafałem Bochenem

Ksiądz Biskup pobłogosławił 36 lektorów do pełnienia w Kościele zaszczytnej posługi
ceremoniarza

Zjazd Liturgicznej Służby
Ołtarza

S

potkanie rozpoczęło się Eucharystią,
której przewodniczył bp Andrzej Suski
w koncelebrze z 48 kapłanami. Pasterz
diecezji podziękował ministrantom, lektorom,
ceremoniarzom za ich całoroczną posługę i wyraził radość z tak licznej obecności. W homilii
zapalił serca młodych do jeszcze gorliwszej
posługi i realizowania swojego ministranckiego
i lektorskiego powołania.
Ksiądz Biskup pobłogosławił 36 lektorów
do pełnienia w Kościele zaszczytnej posługi
ceremoniarza. „Służba ta będzie polegała na
tym, aby zgodnie z przepisami liturgii Kościoła
katolickiego, troszczyć się o poprawne spełnianie funkcji liturgicznych, o to, by ministranci
i lektorzy swoje posługi wykonywali w sposób
godny, z pobożnością i w należytym porządku”
(z „Obrzędu błogosławienia ceremoniarzy”).
Zewnętrznym znakiem dopuszczenia do tej
funkcji było przyjęcie krzyża, który ma przypominać, z jaką gorliwością i pobożnością ceremoniarz powinien służyć Chrystusowi.
Po Eucharystii Biskup Andrzej wręczył nominowanym przez swoje parafie ministrantom
i lektorom tytuł „Ministranta roku”. Wyróżnionych zostało 9 ministrantów i lektorów.
Następnie obecne na dorocznych zjazdach
liturgicznej służby ołtarza relikwie św. Jana

Berchmansa, patrona ministrantów i lektorów
przekazał do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej
w Grudziądzu, bowiem po nawiedzeniu wspólnot ministranckich w dekanatach toruńskich
rozpocznie się peregrynacja relikwii w rejonie
grudziądzkim.
Kolejny punkt spotkania odbył się w Wyższym Seminarium Duchownym, gdzie uczestnicy posili się grochówką. Następnie nawiedzili
kaplicę seminaryjną. Tam oddano cześć Matce
Bożej, która nawiedza diecezję toruńską w
znaku ikony częstochowskiej. Po modlitwie
w kaplicy miały miejsca spotkania formacyjne w poszczególnych kategoriach wiekowych.
Moderatorami tych spotkań byli klerycy. Natomiast z duszpasterzami spotkał się Michał Bondyra, redaktor naczelny miesięcznika „KNC”,
który zapoznał księży z tematyką miesięcznika
poświęconego służbie liturgicznej.
Spotkanie zakończyło się w godzinach
popołudniowych. Bardzo dziękuję wszystkim
księżom proboszczom i wikariuszom, którzy
dołożyli wszelkich starań, by uczestniczyć
w spotkaniu. Serdeczne podziękowania składam tym wszystkim, którzy w minionym roku
formacyjnym brali czynny udział w inicjatywach
podejmowanych przez Duszpasterstwo Służby
Liturgicznej.

Zdjęcia: Archiwum redakcji

22 września sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Toruniu stało się wieczernikiem modlitwy
dla liturgicznej służby ołtarza. Na doroczny dzień wspólnoty przybyło 714 ministrantów i lektorów
z całej diecezji wraz ze swoimi duszpasterzami

Biskup Andrzej przekazuje relikwie św. Jana Berchmansa delegacji z sanktuarium Matki Bożej
Łaskawej w Grudziądzu

Mam nadzieję, że każde spotkanie ministrantów i lektorów kształtuje tożsamość oraz przyczynia się do odkrywanie pięknego powołania
do służby przy ołtarzu Pana.
Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Galeria zdjęć na stronach: www.knc-torun.pl
oraz www.wsdtorun.pl
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„Obudź się, Polsko”
dającego tego dnia święta m.in.
św. Michała Archanioła i znaczenia
Słowa Bożego w codziennym życiu.
Przypomniał walkę z Kościołem
na przełomie XIX i XX wieku.
Wtedy to Leon XIII polecił po każdej Mszy św. odmawiać modlitwę
do św. Michała Archanioła. Ks.
prał. Walenty Królak zastanawiał
się, czy nie warto dziś powrócić
do tej tradycji, bo czasy są trudne i zło agresywne. Potrzebujemy
bowiem obrony tego archanioła.
– Trwa walka o królestwo Boże,
ale wszystko możemy zwyciężyć
z Chrystusem, Jego łaską i Jego
mocą. Dlatego pamiętajmy, abyśmy
w walce z demonem, potężnym
smokiem, nie byli sami, a Chrystus,
żeby nam w tej walce towarzyszył –
mówił Ksiądz Prałat. W tym duchu
zachęcał zebranych, by wszystkie
problemy oddali Bogu, przyzywali Jego mocy oraz odrodzili się
duchowo i moralnie, troszczyli się
o wiarę i z odwagą ją wyznawali,
by stali się świadkami Jezusa mocą
Jego łaski. Na zakończenie Mszy
św. zgromadzeni odmówili modlitwę do św. Michała Archanioła
(rozdano 200 tys. obrazków z tą
modlitwą).

Pokój i prawda
Na pl. Trzech Krzyży o. dr Tadeusz
Rydzyk CSsR, dyrektor i założyciel
Radia Maryja, dziękował Bogu za
ducha solidarności oraz w sposób
szczególny dziennikarzom służącym prawdzie, tym, którzy mają
odwagę być świadkami prawdy
wśród wielu najemników. Dziennikarz bowiem jest sługą prawdy,
a kto nie jest sługą prawdy, jest
najemnikiem. – I tych najemników jest wielu w tych mediach
nie głównego nurtu, ale mętnego nurtu. Zapewnił, że chcemy
pokoju, a pokój jest budowany na
prawdzie. – Prawda jest siłą pokoju
i prowadzi do wolności. Tę zaś trzeba zdobywać stale. A więc prawdę
i pokój trzeba ciągle zdobywać.
Bezczynność prowadzi do klęski.
Bezczynność rozzuchwala zło –

VI
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Manifestacja była wołaniem o przyznanie miejsca na multipleksie dla
Telewizji Trwam

mówił o. dr Tadeusz Rydzyk CSsR.
Stąd w Radiu Maryja są powtarzane cztery słowa: informacja, formacja, organizacja i akcja. Dlatego
więc do dzieła z Bogiem i Maryją.
Od dziś każdy ma budzić rodzinę,
sąsiadów dla prawdy i miłości społecznej. W tym kontekście dyrektor
Radia Maryja apelował: – Obudź
się, Polsko! Obudź Polskę, Polaku.
Obudź się, Polsko!
Po tych słowach manifestacja
wyruszyła Nowym Światem i Krakowskim Przedmieściem w kierunku pl. Zamkowego. Rzesza była tak
wielka, że gdy czoło marszu było
już u celu, koniec nadal opuszczał
pl. Trzech Krzyży.

Uczestnicy
W marszu uczestniczyli politycy,
członkowie „Solidarności”, słuchacze Radia Maryja i widzowie
Telewizji Trwam, przedstawiciele
organizacji katolickich, przyjaciele katolickich mediów oraz ci,
którzy upominają się o wolność
słowa i troszczą się o Ojczyznę.
Były osoby z całej Polski (m.in.
rolnicy, robotnicy, inteligencja,
starsi, studenci, młodzież i dzieci)
oraz Polonia, np. z Niemiec, Belgii.
Wyrazem solidarności były marsze
i protesty odbywające się przy konsulatach i ambasadach Kanady,
USA, Australia, Anglii, Francji,
Belgii i Litwy.
Na pl. Zamkowym jako pierwszy
głos zabrał Jarosław Kaczyński

Zdjęcia: Katarzyna Cegielska

dokończenie ze str. I

Marsz był także znakiem, że nie ma zgody na wydłużanie wieku emerytalnego

– prezes Prawa i Sprawiedliwości
i przypomniał, że nieprzyznanie
miejsca Telewizji Trwam na multipleksie jest odmową budowania
w Polsce pluralizmu i prawa do
prawdy będącego podstawowym
prawem demokracji. Następny
mówca – Piotr Duda, przewodniczący NSZZ „Solidarność” – zapewnił, że „Solidarność” pamięta
o postulatach sierpniowych, także
o dostępie do wolnych mediów,
niezmiennie upomina się o prawa
ludzi pracy oraz o bezrobotnych
i ubogich (Jak przeżyć za 600 zł
emerytury?). Zwrócił także uwagę
na problem tzw. umów śmieciowych oraz obiecał współpracę dla
dobra pracowników i Polski. Ostatni orator red. Wojciech Reszczyński
mówił, że ten marsz wzywa do
autentycznej i szybkiej poprawy
Rzeczypospolitej i nazwał go „swoistą konfederacją ludzi o otwartych
sercach i umysłach na obecność
prawdy i przyzwoitości w życiu
publicznym”.
Na zakończenie o. Jan Król CSsR
zapowiedział, że jeżeli dotychczasowe apele nie przyniosą skutku,
to znaczy Telewizja Trwam nie
otrzyma zgody na nadawanie na
multipleksie, wówczas wiosną
zostanie zorganizowany kolejny
ogólnopolski protest.

Bóg – Ojczyzna – Kościół
Marsz przebiegał w atmosferze rozmodlenia, radości i nadziei. Poka-

zał, jak wielu jest takich, którzy
słuchają Radia Maryja, oglądają
Telewizję Trwam i mają odwagę
publicznie zamanifestować swoją
wiarę oraz domagać się miejsca
dla Boga w przestrzeni publicznej. Ich siłą są nadzieja, jedność
i solidarność. Im bowiem nie jest
obojętne, co dzieje się w Ojczyźnie, a nie dzieje się dobrze: młodzi
wyjeżdżą za zagranicę, bo w tym
kraju nie ma perspektyw, dlatego
nie chcą w nim żyć, wiele rodzin
z trudem łączy koniec z końcem,
są też tacy, którzy żyją w skrajnym
ubóstwie, są trudności ze znalezieniem pracy i dostępem do lekarzy, afera goni aferę... Ich głos nie
zabrzmi w komercyjnych mediach.
A jest on wołaniem o prawdę, godność każdego człowieka i prawa
pracownicze; jest reakcją na bierność, bylejakość i politykę rządu.
Dlatego 29 września manifestanci przyjechali do Warszawy, bo
nie zgadzają się na wykluczenie
społeczne oraz z polityką rządu
i niektórych instytucji państwowych, domagają się więc troski
o dobro dla całego społeczeństwa,
ponieważ kochają Boga, Ojczyznę
i Kościół. Przyjechali i zobaczyli,
jak wielu jest takich, którzy podobnie myślą. 
Beata Pieczykura
Nadal można podpisać protest
w obronie katolickich mediów.
Do 5 października podpisało go
2 mln 378 tys. 264 osoby

Caritas Diecezji Toruńskiej

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

12. Dzień Papieski

„Myśleć sercem”

W

“Jan Paweł II –
Papież Rodziny”
B

łogosławiony Jan Paweł II był
i jest kimś ważnym dla każdego człowieka, a w szczególności dla nas, stypendystów Fundacji
Konferencji Episkopatu Polski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Mówią stypendyści
Fundacja wspiera finansowo blisko 2500 młodzieży, począwszy
od gimnazjum, a skończywszy na
studiach. Jednak nie chodzi tylko
o pomoc materialną. Dzięki obo-

zom formacyjnym organizowanym
w okresie wakacyjnym spotykamy wspaniałych ludzi. Podczas
2 tygodni poznajemy historię danego
miasta, a także zgłębiamy nauczanie bł. Jana Pawła II. Znajomości
trwają mimo odległości sięgającej
nieraz od Szczecina aż po Rzeszów.
Część z nas, studentów, na te obozy
przyjeżdża jako wychowawcy czy też
wolontariusze zajmujący się biurem
prasowym, sekretariatem, logistyką,
organizowaniem wydarzeń. W ten

sposób uczymy się nowych rzeczy –
przede wszystkim współpracy oraz
odpowiedzialności.
Dzięki stypendiom możemy rozwijać swoje pasje. Mamy wśród nas
wielu utalentowanych ludzi. Jedni
piszą wiersze, jak Łukasz Krawczyński, a inni, jak Marta Dywicka,
śpiewają. Damian Kaczor zachwyca
swoim tańcem, a Marta Raźniewska lubi usiąść przy sztaludze. Oni
nie tylko rozwijają swoje pasje, lecz
także zarażają nimi innych.

sebastian miś

Dzień Papieski w diecezji

Stypendyści każdego roku kwestują nie tylko w Toruniu

W ramach obchodów 12. Dnia Papieskiego w diecezji toruńskiej stypendyści naszej fundacji wraz z koordynatorem diecezjalnym ks. prał. Danielem Adamowiczem przygotowali kilka wydarzeń. Na toruńskim Rynku
Staromiejskim odbyły się już happeningi promujące wspólne spędzanie
czasu w rodzinie. Jeden z nich zaprezentowali uczniowie Gimnazjum nr 3
w Toruniu. Główne obchody odbędą się w niedzielę 14 października.
W kościele pw. Świętego Ducha o godz. 17 zostanie odprawiona Msza św.,
na którą zapraszamy wszystkich diecezjan. Po niej nastąpi przemarsz pod
pomnik bł. Jana Pawła II przy Centrum Sztuki Współczesnej, gdzie odbędzie się apel.

W tym roku Dzień Papieski obchodzony jest pod hasłem: „Jan Paweł II –
Papież Rodziny”. W całej Polsce
stypendyści przy wsparciu życzliwych ludzi organizują czuwania,
koncerty i happeningi. Ponadto
na ulicach pojawią się z puszkami
wolontariusze w żółtych chustach.
Od piątku 12 października można
ich zobaczyć na toruńskich ulicach.
W ten sposób są zbierane fundusze
przeznaczane na program stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Dodatkowo fundację
można wesprzeć, wysyłając SMS
o treści „Pomoc” pod numer 7250.
Zbiórka odbywa się pod hasłem:
„Dzielmy się miłością”. Każdy jeden
grosz jest znakiem miłości braterskiej. Dziękujemy za każdą okazaną
pomoc. Dzięki niej wielu stypendystów może spełniać swe marzenia.
Nie każdy może pozwolić sobie na
zakup instrumentu czy książek.
Pragniemy, aby pamięć o bł. Janie
Pawle II trwała w każdym z nas.
Anna Krygier

Ośrodku Chopinowskim
w Szafarni 21 października
o godz. 17 odbędzie się koncert
„Myśleć sercem, czyli papieskie
inspiracje”, który jest próbą odczytania pozostawionych przez
bł. Jana Pawła II drogowskazów
niezbędnych do poruszania się
w świecie wartości. Utwory Miłosza,
Herberta, Gombrowicza, Norwida,
Słowackiego, Mickiewicza przedstawi Dariusz Jakubowski przy
akompaniamencie muzyki Bacha,
Chopina, Schuberta, Szymanowskiego, Lutosławskiego. Koncert
jest propozycją ośrodka na uczczenie Dnia Papieskiego, jak również
rocznicy wyboru Karola Wojtyły
na papieża i liturgicznego wspomnienia bł. Jana Pawła II. Więcej
informacji na ten temat na stronie
internetowej ośrodka: www.szafarnia.art.pl

Kochani Nauczyciele

N

ajcenniejszym i najtrwalszym
podarunkiem, jaki można
dać dziecku, jest wykształcenie
i wychowanie. Tę niezwykle trudną misję spełniacie właśnie Wy,
nauczyciele.
W jednym z ważniejszych dni
w całym roku szkolnym, w Dniu
Edukacji Narodowej, składam
całemu gronu pedagogicznemu z diecezji najserdeczniejsze
życzenia wielu sukcesów zawodowych i osiągania najwyższych
celów. Życzę, aby podejmowany
trud był źródłem satysfakcji.
Pragnę, aby nie zabrakło Wam
zapału do kształtowania młodych
sumień, abyście konsekwentnie
uczyli młodych kierowania się
w życiu tylko dobrem. A szczęście rodzinne i pokój wewnętrzny
niech przyczyniają się do Waszej
radości na co dzień. Z najwyższym uznaniem
Ks. prał. Daniel Adamowicz
Dyrektor Caritas
Diecezji Toruńskiej
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Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio

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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Aleksandra Wojdyło

P

arafia pw. św. Maksymiliana Kolbego
w Grudziądzu była gospodarzem 3. Kongresu Grup Modlitwy Ojca Pio Diecezji
Toruńskiej, który odbył się 22 września. Uczestniczyli w nim przedstawiciele grup z parafii
w Grodzicznie, Wabczu, Górnych Wymiarach,
Sarnowie, Pieńkach Królewskich oraz z parafii
grudziądzkich pw. Podwyższenia Krzyża Świętego, św. Maksymiliana Kolbego, Najświętszego
Serca Pana Jezusa, św. Józefa, Ducha Świętego,
a także kapłani – asystenci grup, sympatycy
grup i niezrzeszeni czciciele św. Ojca Pio.
Zjazd rozpoczął o. Bolesław Konopka OFMCap –
koordynator grup modlitwy w prowincji krakowskiej i założyciel większości grup w naszej
diecezji. Swoją konferencję poświęcił listowi apostolskiemu Benedykta XVI „Porta fidei”. W tym
czasie każdy powinien sam sobie odpowiedzieć:
„Jaka  jest moja wiara?”. Zachęcił do wczytania
się na nowo w dokumenty Soboru Watykańskiego II i Katechizmu Kościoła Katolickiego oraz
dawania świadectwa wiary.  
„Być solą ziemi” to temat wykładu, który
wygłosił o. Tomasz Duszyc OFMCap, asystent
krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio” i członek
Rady Generalnej Grup Modlitwy. Zwracał uwagę
na główne cele programu duszpasterskiego
2012/2013 w Kościele w Polsce, takie jak: nowa
ewangelizacja, rozbudzenie ducha apostolskiego
świeckich, formowanie ich do przemieniania
świata i służby ubogim. Nawiązał także do
nowego regulaminu grup modlitwy, w którym
jest mowa o gotowości do odpowiedzi na apele
Papieża i biskupów oraz wychodzeniu naprzeciw pilnym wyzwaniom nowej ewangelizacji.
„Regulamin wskazuje na trzy obszary, w których
wyraża się tożsamość grup modlitewnych, idących śladami duchowości założyciela: modlitwa,
rodzina i społeczeństwo” – mówił o. Tomasz.
Zwracał uwagę na istotę modlitwy osobistej

Nabożeństwo Drogi Krzyżowej

i wspólnotowej, na staranne przygotowanie do
liturgii i sakramentów, słuchanie Słowa Bożego
i kierowanie się nauczaniem Kościoła, śledzenie
wydarzeń w świecie kultury i mediów, dawanie
świadectwa kulturze opowiadającej się za życiem.
„Grupy modlitwy, jak pragnął nasz założyciel,
mają być szkołami wiary, źródłami, światła,
solą ziemi i ogniskami miłości w świecie” –
podkreślał.
Mszę św. pod przewodnictwem ks. inf. Tadeusza Nowickiego koncelebrowali: o. Bolesław
Konopka OFMCap, o. Tomasz Duszyc OFMCap,
ks. prał. Henryk Kujaczyński, gospodarz miejsca,
ks. prał. Stanisław Andrik, ks. kan. Zbigniew
Gański, diecezjalny koordynator Grup Modlitwy Ojca Pio, ks. Andrzej Kusiński, ks. Bogdan
Tułodziecki i ks. Wiesław Michlewicz.
Homilię wygłosił o. Tomasz Duszyc OFMCap.
Na przykładzie Raffaeliny Cerase, jednej z duchowych córek św. Ojca Pio, ukazał potrzebę
czytania Pisma Świętego dla pełnego rozwoju
wewnętrznego chrześcijanina. Podkreślał, że
miarą naszej wiary jest słuchanie Boga oraz
wprowadzanie w życie Jego nauki. Na koniec
wyraził pragnienie, aby św. Ojciec Pio wypraszał
łaskę głębokiej i prawdziwej wiary, słuchania
słowa Bożego, aby nasze serca na nowo stawały
się żyzną ziemią wydającą stokrotne plony.
W przygotowanie liturgii włączyli się członkowie grup modlitwy. Po Komunii św. odmówiono
modlitwę dziękczynną św. Ojca Pio.
Słowa podziękowania wypowiedział ks. kan.
Zbigniew Gański. „Gromadzimy się wokół naszego duchowego ojca, przewodnika na drodze

naszego życia, aby poprzez  modlitwę wspierać
Kościół, umacniać siebie na drodze wiary, dodawać sił, pociechy i nadziei naszym braciom” –
dodał.
Po przewie na posiłek przygotowany przez
parafian i księdza proboszcza ze Strzemięcina,
w świątyni odprawiono nabożeństwo Drogi Krzyżowej z rozważaniami autorstwa św. Ojca Pio.
Modlitwie przewodniczył o. Bolesław. Następnie
członkowie grup z każdej parafii mieli możliwość
podzielenia się refleksjami ze swojej formacji
oraz działalności, wymieniano również doświadczenia, spostrzeżenia i propozycje. Szczególnie
wspominano uczestnictwo w ogólnopolskim
czuwaniu w sanktuarium Miłosierdzia Bożego
na krakowskich Łagiewnikach. Podkreślano także
wielką potrzebę i siłę modlitwy wspólnotowej.
Osoby zainteresowane miały możliwość nabycia
materiałów i wydawnictw związanych ze św.
Ojcem Pio i grupami modlitwy.
Kongres zakończono Koronką do Najświętszego Serca Pana Jezusa, w której polecano sprawy
diecezji, macierzystych parafii, poszczególnych
grup modlitwy i intencje indywidualne z nadzieją, że trzeci diecezjalny zjazd przyniesie
owoce w postaci wyproszenia  sobie, swoim rodzinom, bliźnim i parafiom obfitych łask Bożych,
a wszystkim pogłębienia wiary. Słowa podziękowania skierowano do o. Bolesława Konopki
OFMCap i o. Tomasz Duszyca OFMCap, ks. prał.
Henryka Kujaczyńskiego, ks. kan. Zbigniewa
Gańskiego oraz wszystkich, którzy przyczynili
się do zorganizowania tego przedsięwzięcia.

Aleksandra Wojdyło
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