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Rozpoczęcie peregrynacji kopii Obrazu
Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji
toruńskiej
Radość w domu Matki – piesza pielgrzymka dotarła na Jasną Górę

„Maryjo, prowadź nas
drogą
wiary”
Słowo pasterskie bp. Andrzeja
Suskiego na rozpoczęcie
peregrynacji wizerunku Matki
Bożej Jasnogórskiej w diecezji
toruńskiej

Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,
Umiłowana Rodzino Diecezjalna!
26 sierpnia przypada uroczystość
Najświętszej Maryi Panny
Częstochowskiej. Tego dnia
rozpoczyna się w naszej diecezji
peregrynacja wiernej kopii
wizerunku Matki Bożej z Jasnej
Góry. Obraz ten nawiedzi
kolejno wszystkie parafie diecezji
toruńskiej. Będzie to spotkanie
z Matką, która „sercem ogarnia
każdego z nas”.

czytaj na str. IV-V
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Pielgrzymka wspólnot Żywego Różańca
Lisewo

4 sierpnia w sanktuarium Matki
Bożej Śnieżnej w Lisewie zgromadzili
się członkowie toruńskich wspólnot
Żywego Różańca pod przewodnictwem swoich księży moderatorów.
Była to już 33. pielgrzymka do tego
sanktuarium, w tym roku w intencji
Ojczyzny i dobrego przygotowania
na spotkanie z peregrynującą Matką
Bożą w Jasnogórskim Obrazie.
Duchową opiekę nad naszą parafialną pielgrzymką autokarową

sprawował kleryk Miłosz, a pątnikom pobłogosławił ks. prał. Stanisław Majewski, proboszcz parafii
pw. Miłosierdzia Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu.
W Lisewie wszystkich witał
i z pieśniami zapoznawał ks. prał.
Gerard Gromowski – diecezjalny moderator wspólnot Żywego
Różańca. Koncelebrowanej Mszy
św., która była centralnym punktem pielgrzymki, przewodniczył
bp Andrzej Suski. Ksiądz Biskup

w homilii m.in. zachęcał do intensywniejszej modlitwy o powołania
kapłańskie i dziękował współcelebrującym kapłanom za liczne
przybycie. Pielgrzymi uczestniczyli
w Drodze Krzyżowej, którą prowadził ks. prał. Gerard Gromowski.
Organizatorzy zadbali też o pokarm dla ciała, a siostry loretanki z Warszawy przywiozły bogaty
zestaw literatury religijnej, m.in.
miesięcznik „Różaniec”, oraz płyty
z audycjami dla dzieci.

Zaproszenie
do Rywałdu

Śluby wieczyste

O

to jestem, bo mnie powołałeś”.
Tymi słowami odpowiedziały
na imienne wezwanie siostry ze
Zgromadzenia św. Józefa, składając śluby wieczyste. Uroczystość
miała miejsce w barokowej świątyni Ojców Karmelitów pw. Opieki
św. Józefa we Wrocławiu 28 lipca.
Wokół 6 młodych sióstr – 3 Polek
i 3 Ukrainek, wśród nich pochodzącej z parafii pw. Miłosierdzia
Bożego i św. s. Faustyny w Toruniu
s. Marii Jeremiaszy (Agnieszki)
Rojek, pod przewodnictwem bp.
Andrzeja Siezieniewskiego, zgromadzili się: 15 kapłanów, rodzice
i bliscy sióstr. Swoją modlitwą
towarzyszyły licznie zgromadzone
siostry józefitki z matką generalną Leticją Niemczurą. Zaślubiny
z Boskim Mistrzem Jezusem Chrystusem, czego zewnętrznym znakiem jest obrączka, są wyrazem
oddania się Jezusowi do wyłącznej
dyspozycji przez dozgonne śluby
ubóstwa, czystości i posłuszeństwa.
Siostry józefitki w swoim
charyzmacie podejmują posługę
wobec chorych, szczególnie dzieci. Prowadzą też pracę misyjną
w Afryce i na Ukrainie. W diecezji
toruńskiej mają swoje domy przy
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy w parafii pw.
św. Józefa oraz w Iłowie k. Działdowa. S. Jeremiasza została
skierowana na placówkę do Częstochowy. Wszystkim siostrom
życzymy, by ich profesja umocniła
je w powołaniu. Niech temu towarzyszy nasza modlitwa. 
SAM

II
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Niezwykłym doświadczeniem
była obecność naszej 22-letniej
parafianki, która studiuje w Szkocji.
Jej dojrzałość religijna i modlitewne skupienie budziły podziw oraz
refleksję, że należy zachęcać młodzież do uczestnictwa we wspólnotach Żywego Różańca, popularnie
zwanych różami.
Oby nasza miłość i codzienna
modlitwa połączona z dobrymi czynami rozbudzały różańcową pobożność ludzi młodych. 
Krystyna

W tym roku przypada 40. rocznica
koronacji cudownej figury Matki
Bożej Rywałdzkiej, dokonanej
przez sługę Bożego Prymasa Stefana kard. Wyszyńskiego 3 września
1972 r. Z tej okazji zapraszamy
wszystkich czcicieli Matki Bożej
Pocieszycielki Strapionych i Pani
Pomorza do Rywałdu
Program
Piątek 7 września
godz. 17 – Msza św. rozpoczynająca uroczystości, dla chorych
z namaszczeniem olejami
Proboszcz golubski umożliwił ministrantom uczestniczenie w codziennych
Mszach św. oraz przygarnął pod dach nowo wyremontowanej wikariatki

Ministranci, harcerze, kajaki,
woda i gwiazdy
W
izyta na zamku w Golubiu,
nocne zwiedzanie miasta,
oglądanie gwiazd oraz spływ kajakowy rzeką Drwęcą czekały na ministrantów z parafii pw. Matki Bożej
Zwycięskiej i św. Jerzego Torunia.
Opiekunem był ks. Wojciech Jonik.
Atrakcje przygotowali m.in. skauci z 14. Drużyny Harcerskiej im.
Mikołaja Kopernika w Gałczewie
pod przewodnictwem drużynowego
Mariusza Fydryszewskiego. Zorganizowali także grę nocną, w czasie
której młodzi poznawali w nietypowy
sposób historię Golubia-Dobrzynia.
Dzięki życzliwości dyrektora
Zespołu Szkół nr 1 im. Anny Wazówny Zbigniewa Winiarskiego oraz

opiekuna astrobazy Bogdana Sęka
ministranci mogli dowiedzieć się, jak
funkcjonuje obserwatorium astronomiczne i dotknąć tajemnicy wszechświata. Marian Kuźmiński umożliwił młodym przeżycie przygody
z żywiołem, jakim jest woda, w czasie spływu kajakowego. W Golubiu
ministranci zwiedzali Starówkę,
zamek, Domek pod Cieniami, kościół oraz wieżę kościelną.
Serce młodym podróżnikom okazał proboszcz golubski ks. Andrzej
Zblewski, który umożliwił ministrantom uczestniczenie w codziennych
Mszach św. w parafii, ale także przygarnął pod dach nowo wyremontowanej wikariatki.  Ks. Wojciech Jonik

Sobota 8 września
godz. 17 – Msza św. dla młodzieży,
przybywających w pieszych pielgrzymkach do sanktuarium
godz. 20 – Msza św. dla kapłanów
pod przewodnictwem bp. Jozefa
Szamockiego
godz. 21 – Apel Jasnogórski z nabożeństwem różańcowym
godz. 24 – Pasterka Maryjna
Niedziela 9 września
godz. 6.45 – Godzinki do Matki
Bożej Rywałdzkiej
godz. 7 – Msza św.
godz. 8 – Msza św.
godz. 12 – Uroczysta Suma pod
przewodnictwem bp. Andrzeja
Suskiego
godz. 16.30 – Różaniec
godz. 17 – Msza św. kończąca
obchody
Do wspólnego przeżywania tych
uroczystości serdecznie zapraszają
Bracia Kapucyni
Stróże rywałdzkiego sanktuarium

Joanna Kruczyńska

wiadomości
26 sierpnia w godzinach popołudniowych
kopia
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczyna
peregrynację w diecezji toruńskiej pod hasłem:
„Maryjo, prowadź nas drogą wiary”. Pierwszą
wspólnotą na szlaku nawiedzenia jest parafia pw.
Matki Bożej Częstochowskiej w Toruniu. Potem
Maryja nawiedzi wszystkie parafie, domy zakonne
i Wyższe Seminarium Duchowe

Maryjo, witaj!
MAria galińska

P

eregrynacja kopii Obrazu własnego człowieczeństwa na
Matki Bożej Częstochowskiej fundamencie wiary, nadziei i mi(namalowanego przez prof. łości, w praktykowaniu trzeźwości
Leonarda Torwirta) po parafiach i przezwyciężaniu wszelkiego zła
w Polsce trwała od sierpnia 1957 r. dobrem; aby pomogła każdemu
do 12 października 1980 r. i stano- odnaleźć drogę wiodącą do Chrywiła przygotowanie do Millennium stusa, Odkupiciela człowieka, i do
Chrztu Polski, wiązała się także prawdziwej jedności w wierze”.
ze Jasnogórskimi Ślubami Naro- Najlepszym drogowskazem na tej
du złożonymi w 1956 r. W diecezji drodze jest Maryja. Przybywa teraz
chełmińskiej odbyła się od 23 paź- do wiernych diecezji toruńskiej.
dziernika 1960 do 29 październi- Ta obecność ma budzić sumienia,
ka 1961 r. 20 maja 1981 r. chory przypominać zadania KościoPrymas kard. Stefan Wyszyński ła w Polsce i diecezji toruńskiej,
mówił do Jasnogórskiej Matki: które wyznaczają rozpoczynający
się w październiku Rok
„Byłaś zawsze dla mnie
największą łaską, świat- Peregrynacja
Wiary, hasło roku duszłem, nadzieją i progra- ma obudzić
pasterskiego „Kościół
naszym domem” i hasło
mem mojego życia. Niech
ta wędrówka nadal nie sumienia, umocnić nawiedzenia w diecezji:
ustaje, a gdy się skoń- wiarę, nadzieję
„Maryjo, prowadź nas
czy, niech zacznie się na i miłość, pogłębić
drogą wiary”.
W czasie peregrynacji
nowo, abyś stale krążyła
pobożność i życie
po Polsce «dana ku obroodbędzie się także sesja
nie naszego narodu»!”. sakramentalne
naukowa „Prof. Leonard
Spełnieniem tego testaTorwirt – artysta malarz
mentu była propozycja drugiego i konserwator zabytków” organinawiedzenia, która pojawiła się zowana 28 listopada w 100-lecie
po uroczystościach jubileuszu 600- urodzin profesora (ur. 28 listopada
-lecia. Propozycję Komisji Maryjnej 1912 r., zm. 9 listopada 1967 r.)
zatwierdziła Konferencja Plenar- przez Instytut Zabytkoznawstwa
na Episkopatu Polski 21 marca i Konserwatorstwa Uniwersytetu
1985 r. i ogłosiła listem paster- Mikołaja Kopernika w Toruniu. Ma
skim z okazji uroczystości Matki ona pokazać zasługi prof. Torwirta,
Bożej Królowej Polski. Drugi etap konserwatora, dydaktyka, artynawiedzenia rozpoczął się 3 maja sty malarza (autora kopii Obrazu
1985 r. (od Drohiczyna) jako przy- Matki Bożej Częstochowskiej, m.in.
gotowanie do Wielkiego Jubileuszu w 1957 r. malował dwie kopie –
jedna z nich to Obraz Nawiedzenia,
Roku 2000.
Umiłowany przez Polaków wizeru- druga – dar dla Piusa XII; artynek – według słów bł. Jana Pawła II – sta rozpoczął pracę od spowiedzi
ma być „natchnieniem w pracy nad i Komunii św., a ojcowie paulini
sobą, w wewnętrznej przemianie codziennie odprawiali Mszę św.
serca, w wytrwałym budowaniu w intencji jego pracy).

Ponadto Muzeum Okręgowe
w Toruniu przygotowuje wystawę
monograficzną Leonarda Torwirta w związku ze stuleciem jego
urodzin. Wystawa będzie miała
miejsce w Muzeum Okręgowym
w Toruniu, w Ratuszu Staromiejskim od 29 listopada 2012 r. do
lutego 2013 r. Wernisaż zaplanowano 28 listopada o godz. 17.
O. Zachariasz S. Jabłoński
OSPPE zwraca uwagę, że „Maryja
w swoim wizerunku przybywa, nie
tylko, a może nie przede wszystkim, by odbierać hołdy od swoich
dzieci, lecz aby stać się pomocą
w widzeniu świata w całej rozciągłości” („Peregrynacja Obrazu
Matki Bożej Jasnogórskiej i inne
peregrynacje w polskim modelu
duszpasterstwa”, „Peregrynacja
Wizerunku Matki Bożej Jasnogórskiej w duchowym krajobrazie polski ku przyszłości (1957 – 2007)”.
Dlatego spotkanie z Najświętszą
Maryją Panną, która jest wzorem zawierzenia, miłości i wiary
oraz przewodniczką na tej drodze, odmienia ludzkie serca. Ta
przemiana rzutuje na życie osobiste i społeczne. Nawiedzenie
więc pokazuje Bożą perspektywę,
prowadzi do umocnienia wiary,
pogłębienia pobożności maryjnej,
gorliwszego życie sakramentalnego, uwrażliwienia sumień na
przykazania Boże i kościelne,
realizowania ślubów małżeńskich i wzrostu miłości rodzinnej,
większej wrażliwości na sprawy
społeczne, a materialnym znakiem
umiłowania Matki Jezusa będzie
umieszczenie Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w kościołach czy

kaplicach oraz w każdym domu,
a także rozpoczęcie peregrynacji
Obrazu po rodzinach w parafiach
diecezji toruńskiej.
Maryjo, diecezja toruńska
jest przy Tobie. Maryjo, diecezja
toruńska pamięta. Maryjo, diecezja
toruńska czuwa.

Kalendarz peregrynacji
w pierwszym tygodniu
26-27 sierpnia – parafia Matki
Bożej Częstochowskiej
w Toruniu
27-28 sierpnia – parafia
św. Maksymiliana Kolbego
w Toruniu
28-29 sierpnia – parafia
pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego Toruniu, Kaszczorek
29-30 sierpnia – parafia
pw. św. Wojciecha Biskupa
i Męczennika w Złotorii
30-31 sierpnia – parafia
pw. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Grębocinie
31 sierpnia – 1 września –
parafia pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
w Toruniu, Bielawy
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głos z torunia

„Maryjo, prowadź
nas drogą wiary”
N

awiedzenie naszej diecezji trwać
będzie ponad rok, do 15 września
2013 r. W tym czasie, wraz z Kościołem powszechnym, obchodzić
będziemy Rok Wiary, który rozpocznie się 11
października 2012 r., w pięćdziesiątą rocznicę
Soboru Watykańskiego II, a zakończy się 24
listopada 2013 r., w uroczystość Chrystusa
Króla Wszechświata Ten czas łaski – pisze
papież Benedykt XVI w liście apostolskim
„Porta fidei” – zawierzamy Matce Bożej nazwanej „błogosławioną, która uwierzyła” (Łk 1,
45).

nasze radości i smutki, zdrowie i choroba,
a w końcu też i umieranie.
Wiara człowieka uskrzydla, ponieważ budzi
nadzieję, która jest siłą napędową w realizacji
naszych oczekiwań. W mocy wiary dwunastu
prostych ludzi, wybranych na apostołów przez
Chrystusa, poszło na Jego rozkaz do świata
pogańskiego i w krótkim czasie zdobyło ten
świat dla Niego. Wystarczą promyki wiary, by
zapalić świat ogniem prawdy i miłości.
Człowiek wierzący w Boga i powierzający
się Bogu nie goni za idolami w postaci pienią-

Skarb wiary
Na progu Roku Wiary trzeba nam, Siostry
i Bracia, uświadomić sobie na nowo, że wiara
zaszczepiona na chrzcie świętym jest niezwykłym darem i skarbem. Po darze, jakim
jest życie, wiara jest darem najcenniejszym.
Nasuwa się bowiem pytanie, po co żyć, jeśli
człowiek nie wie, dlaczego żyje, co stanowi
o sensie i wartości jego życia, do czego jest
przeznaczony. To właśnie wiara nadaje sens
i kierunek naszemu życiu. Ukazuje nam, że
nie zmierzamy ku nicości i unicestwieniu, nie
żyjemy z wyrokiem śmierci. Chrystus przyjęty
wiarą upewnia nas o tym, że jesteśmy przeznaczeni do pełni życia. To życie jest silniejsze
niż śmierć. Swoim zmartwychwstaniem Jezus
pokonał już śmierć, a na życie i nieśmiertelność
rzucił światło przez Ewangelię (2 Tm 1, 10).
Bez wiary w Boga łatwo zagubić nie tylko
sens życia, lecz także miarę tego, co dobre,
a co złe. Niszczyć w człowieku wiarę znaczy
często niszczyć jego sumienie. A człowiek bez
sumienia kieruje się prawem dżungli. Aby
móc dojść szybko i bez trudu do pieniędzy,
pozwolić sobie na przyjemności i używanie
życia bez hamulców, gotów jest napadać, kraść
i zabijać niewinnych ludzi. Wiara stoi na straży
sumienia.
W świetle wiary wszystko nabiera głębi,
nowego znaku jedności. Wszystko w tym świetle ma cel i ostateczne przeznaczenie. Poprzez
odniesienie do życia wiecznego nabierają wartości nasze prace i poświęcenia, nasza wierność
i uczciwość, najzwyklejsze zajęcia i obowiązki,

IV
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sumienie. Wiara ma moc wyzwalania z wielorakich nałogów, które niszczą życie. Ona wyzwala
z egoizmu, z poczucia beznadziejności, z nieuporządkowanych przywiązań, ze wszystkiego,
co zniewala i pomniejsza człowieczeństwo.
Wyzwala i wprowadza w przestrzeń prawdy,
miłości, nadziei, sprawiedliwości i pokoju.
Zwięźle mówiąc, wprowadza do Bożego królestwa, w krainę wolnych dzieci Bożych.
Oto, co daje wiara. Ale musi być wiarą
wytrwałą i silną. Nie wystarcza bowiem wiara
powierzchowna, wybiórcza, sezonowa. Wiara
od wielkiego dzwonu, z okazji Pasterki lub
Rezurekcji. Nie wystarczy sam zapis w księdze ochrzczonych, a później takie życie, jak
gdyby Boga nie było. Nie wystarczy też slogan
„jestem wierzący, ale niepraktykujący”. Wiara,
która nie przekłada się na życie, jest wiarą
pozorowaną i martwą. Taka wiara człowieka
nie zbawia.

Wiara zagrożona

dza, mody, używania czy kariery za wszelką
cenę. Nie buduje też swego życia na piasku
grząskich ideologii, skoro ma za fundament
Boga i wiarę w Niego. Buduje na skale i wie,
że ani burze, ani wichry tego świata nie obrócą w ruinę tej budowli. Na Bogu, który jest
skałą, ostanie się to, co zbudował. Ostanie
się wierność zasadom etycznym i własnym
ideałom. Ostanie się prawe sumienie, a z nim
pokój i radość serca.
Wiara prowadzi ku prawdziwej wolności.
Bóg, w którego wierzymy, jest Wybawicielem.
Wyzwala nas z grzechów, z różnych nawarstwień zła, które swoim ciężarem obarcza

Skoro żywa wiara w Boga jest wielkim darem,
to należy tego skarbu czujnie strzec. Jest to
ważna powinność ze względu na zagrożenia,
które osłabiają naszą wiarę i usiłują podciąć
jej korzenie. Pisał o tym Jan Paweł II w adhortacji poświęconej powołaniu i misji katolików
świeckich, gdzie czytamy: „Całe kraje i narody,
w których niegdyś religia i życie chrześcijańskie kwitły i dały początek wspólnocie wiary
żywej i dynamicznej, dzisiaj wystawiane są na
ciężką próbę, a niekiedy podlegają procesowi
radykalnych przemian wskutek szerzenia się
zobojętnienia, sekularyzmu i ateizmu. Chodzi
tu przede wszystkim o kraje i narody należące
do tak zwanego Pierwszego Świata, w których
dobrobyt materialny i konsumizm, aczkolwiek
przemieszane sytuacjami zastraszającej nędzy
i ubóstwa, sprzyjają i hołdują zasadzie «żyć
tak, jak gdyby Bóg nie istniał»… W innych
regionach i narodach chrześcijańskich tradycje pobożności i religijności ludowej pozostały żywe. Dziś jednak owemu moralnemu
i duchowemu dziedzictwu grozi roztrwonienie
pod wpływem wielorakich procesów, wśród
których na pierwszy plan wysuwa się proces
sekularyzacji i rozwój sekt (ChL, 34).

z diecezji

Jednym z największych zagrożeń wiary
dzisiaj jest materializm praktyczny. Stanowi
on zagrożenie bardziej niebezpieczne niż się
nam wydaje. Zagrożenie rozkładające wiarę
od wewnątrz, jak rak podstępnie. Sprawdza
się też mądre powiedzenie: Jeśli nie żyjesz
tak jak wierzysz, zaczynasz wierzyć tak jak
żyjesz. W obecnym stuleciu największym wrogiem Chrystusa nie jest już ateizm teoretyczny, ale praktyczny materializm. Materialista
bowiem nie potrafi już patrzeć na Boga i nie
odczuwa takiej potrzeby. Dla niego problem
Boga po prostu nie istnieje. Istnieje natomiast
inny problem, wyrażony jasno przez Mojżesza
w słowach: „Oto ten lud dopuścił się wielkiego
grzechu, gdyż uczynił sobie bożka ze złota”
(Wj 32, 31).
Praktyczny materializm rodzi obojętność
religijną. Z materialisty praktycznego nie
będzie ani ucznia Chrystusa, ani też Jego ideologicznego przeciwnika, do jednego i drugiego
trzeba trochę ognia, którego mu właśnie brak.
Trzeba osobistego zaangażowania.
Wobec zagrożeń wiary, których wszyscy
doświadczamy, trzeba – Siostry i Bracia
– zastanowić się nad swoją wiarą. Trzeba
zobaczyć siebie w tym zagubieniu, jakie przeżywamy, w tym rozmyciu wartości, propagowanym przez rzekomych proroków współczesności, w tym świecie pseudowartości, którymi
jesteśmy karmieni. Trzeba uważnie przyjrzeć
się własnej drodze wiary, by nie stała się jej
bezdrożem.

Z Maryją drogą wiary
Uczy nas Kościół głosem Soboru Watykańskiego II, że „Błogosławiona Dziewica szła
naprzód w pielgrzymce wiary i utrzymywała swe zjednoczenie z Synem aż do krzyża”
(KK, 58). Wiara Maryi to całkowite zawierzenie siebie Bogu i posłuszeństwo Jego świętej
woli, a także przyjęcie za prawdę tego, co Bóg
objawia człowiekowi. Wyrazem takiej wiary

są słowa Maryi wypowiedziane w Nazarecie
podczas Zwiastowania: „Oto ja służebnica
Pańska, niech mi się stanie według twego
słowa” (Łk 1, 38).
Wkrótce potem Maryja „wybrała się i poszła
z pośpiechem w góry… Weszła do domu
Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę” (Łk 1,
39). Pierwsza peregrynacja maryjna, którą
znamy z ewangelii, miała na celu usłużenie
brzemiennej kobiecie, oczekującej na rozwiązanie. Służba bliźniemu to również służba
Bogu. Dobrze to rozumiała Maryja, Służebnica Pańska. Wiedziała, że wiara działa przez
miłość. Wiedziała także o tym, że wiara karmi
się modlitwą i najpełniej się w niej wypowiada.
Dlatego w domu Zachariasza modli się Maryja
hymnem „Wielbi dusza moja Pana”.
Wierzyć po chrześcijańsku znaczy również
dzielić się wiarą z innymi. „Wiara umacnia się,
gdy jest przekazywana” (Jan Paweł II). Maryja
dzieli się wiarą na weselu w Kanie Galilejskiej,
gdy mówi do posługujących: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie” (J 2, 3). Ona w głębi
serca wierzyła, że Jezus jest Synem Bożym, jak
zostało objawione Jej w Zwiastowaniu.
Wiara Maryi nie była wolna od trudności.
Jezus Chrystus, Jej Boski Syn, nie przyszedł
na świat w królewskim pałacu, ale w stajni
betlejemskiej. Prześladowany przez Heroda
będzie musiał uciekać do Egiptu. Kolejną
raną stanie się proroctwo Symeona: „Oto Ten
przeznaczony jest na upadek i na powstanie
wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać
się będą. A Twoją duszę miecz przeniknie” (Łk
2, 24-25). Była to zapowiedź Kalwarii. Wiara
Maryi w pełnym zjednoczeniu z Synem zaprowadziła Ją pod krzyż. Zanim żołnierz przebił
bok Jezusa, On wcześniej otworzył wierzące
serce Matki: „Niewiasto, oto syn twój” (J 19,
26). Macierzyńskiej opiece Maryi powierzył
umiłowanego ucznia, a w nim wszystkich
swoich uczniów. „I od tej godziny uczeń wziął
Ją do siebie” (J 19, 27). 

Siostry i Bracia!
26 sierpnia o godz. 17 na toruńskim placu
przy klasztorze Ojców Paulinów diecezja nasza
przywita uroczyście peregrynujący Wizerunek
Matki Bożej Jasnogórskiej, omodlony przez
miliony Polaków. W tym znaku przyjmiemy do
siebie, do naszych wspólnot i rodzin, Jezusową i naszą duchową Matkę. Ona przybywa do
swoich dzieci, sióstr i braci Jej Syna, dlatego
nawiedza nas bez korony i królewskiego płaszcza, które przysługują
Królowej Polski. W czasie
peregrynacji będzie nam
służyć po matczynemu,
umacniać naszą wiarę
w Chrystusa, uczyć drogi
żywej wiary, jaką sama
przebyła aż po swoje
wzięcie do nieba. Tej
szansy nie wolno nam
zmarnować.
Na koniec liturgii powiDo stągwi
talnej, przed rozesłaniem,
diecezjanie
zostaną przekazane parafial- składają
nym delegacjom stągwie,
dary duchowe
nawiązujące do godów
w Kanie Galilejskiej. Niech będą napełniane
przez was zapisami próśb, zawierzeń i wyznań
wiary. Napełnione stągwie wrócą przed ołtarz
w ostatnim dniu peregrynacji, by przez wstawiennictwo Maryi zostały przemienione mocą
Chrystusa w nową rzeczywistość, opromienioną wiarą.
Zapraszam serdecznie wszystkich na powitanie Obrazu Matki Bożej w Toruniu.

Wasz biskup Andrzej

NIEDZIELA NR 35 (923) • 26 sierpnia 2012

V

Bartłomiej Prinz

głos z torunia

Radość w domu MAtki
Beata Pieczykura

Beata Pieczykura

12 sierpnia 34. Piesza
Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej
dotarła na Jasną Górę. Ten czas
wytężonej modlitwy, trudu i
miłości braterskiej przebiegał
pod hasłem: „Maryjo, prowadź
nas drogą wiary”, pozwolił
doświadczyć, że Kościół jest
naszym domem, a Maryja
przewodniczką na drodze wiary

VI

NIEDZIELA NR 35 (923) • 26 sierpnia 2012

P

odobnie jak w poprzednich latach pątnicy
nieśli pomoc Ojcu Świętemu, modlili się
w aktualnych intencjach Kościoła, świata
i Ojczyzny, o dobre owoce nawiedzenia kopii
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji
toruńskiej, za kapłanów oraz o nowe powołania
kapłańskie i zakonne.

Idziemy do Matki, by przemienić się
Na początku szlaku pątniczego 4 sierpnia
w katedrze Świętych Janów w Toruniu Mszy
św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej
Suski, wśród koncelebransów był bp Józef Szamocki, który kolejny raz pielgrzymował na Jasną
Górę. Razem z pątnikami z diecezji toruńskiej

i pelplińskiej modlili się parlamentarzyści,
przedstawiciele władz miasta z prezydentem
Torunia Michałem Zaleskim.
Biskup Andrzej tym, którzy idą do Chrystusa
wpatrzeni w Maryję, przypomniał, że św. Jan
Chrzciciel był wierny Prawdzie, nigdy nie zasłaniał Jezusa, pozostał drogowskazem i wszystkich chciał zaprowadzić do Chrystusa. Dlatego
żądał wewnętrznej odnowy, wrażliwości sumień
i właściwej hierarchii wartości. Był świadomy
swojego zadania. Był pokorny. Był człowiekiem
sumienia. Takich ludzi potrzebuje dziś świat,
gdy otwierają się pod nami nowe czasy – mówił
Ksiądz Biskup. – Potrzebujemy ludzi sumienia
jak św. Jan – podkreślił, nawiązując do słów bł.
Jana Pawła II. – Św. Jan Chrzciciel – przewodnik
do Jezusa, prorok prostujący ścieżki ludzkiego
życia, człowiek sumienia niech będzie dla was
przewodnikiemna drodze pielgrzymowania.
Pielgrzymka to rekolekcje w drodze, a rekolekcje
to nade wszystko sprawa sumienia. Nie ma
dobrych rekolekcji, dobrej pielgrzymki, bez
dobrej spowiedzi, bez wewnętrznego nawrócenia, uporządkowania siebie, wyprostowania
tego, co się skrzywiło. Wtedy są pokój w sercu,
radość, wtedy pielgrzymka osiąga swój cel
zasadniczy, bowiem idziemy do Matki po to,
by się przemienić. I tego właściwie życzył pielgrzymom bp Suski.
10 sierpnia w Szczercowie 34. Piesza Pielgrzymka z Torunia i 32. Pielgrzymka Ziemi
Lubawskiej połączyły się i wspólnie jako Piesza
Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej 12 sierpnia
stanęła przed obliczem Czarnej Madonny. Ze
Szczytu radosne i rozśpiewane grupy przed-

Zbigniew Gołębiewski

Pielgrzymkę zakończyła Msza św. sprawowana na Szczycie Jasnogórskim o godz. 18.30
w intencjach, które pielgrzymi nieśli w czasie
w drogi. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp Józef Szamocki.
Pielgrzymów powitał o Mieczysław Polak, podprzeor Jasnej Góry. W homilii Ksiądz Biskup
powiedział, że te dni były świadectwem życia,
wyrazem zaproszenia Boga do swojego domu.
Dlatego w czasie drogi podczas codziennej
Eucharystii posilaliśmy się Chlebem, który daje
życie, by przemienione ciało Jezusa przemieniono nasze życie. Nawiązując do liturgii Słowa,
przybliżył temat związany z pielgrzymowaniem.
Opowiadał o tych, którzy szli za Chrystusem,
i zdarzało im się szemrać, nie byli wolni od tego
prorocy czy nawet apostołowie. My również
bywamy grupą szemrzącą. Dzieje się tak, bo
zapominamy kim jesteśmy, do czego zostawiliśmy powołani. Dlatego idziemy na pielgrzymkę,
ponieważ ten czas leczy z szemrania, goryczy
oraz uczy zawierzenia Bogu, radości, miłości
i ufności. A źródłem otuchy i ufności niech
będzie usłyszane Słowo. – Wędrujemy przez

Podziękowania i jedność

Bartłomiej Prinz

Na zakończenie Mszy św. ks. prał. Marian Janus,
krajowy koordynator pieszych pielgrzymek,
podziękował zebranym i życzył im, by „dom
budowany z żywych kamieni, jakimi jesteśmy,
niech się ożywi dzięki tej pielgrzymce, dzięki
tym modlitewnym dniom, modlitwie, refleksji,
dzięki tej miłosnej z serca kierowanej pokucie,
dzięki tym trudom, które podejmujemy”. Oprawę
liturgiczną przygotowała grupa zielona.
Ks. kan. Miszewski wyraził wdzięczność
wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania pielgrzymki, księżom przewodnikom,
służbom: medycznej, porządkowej, kwatermistrzowskiej, muzycznej, transportowej. Przekazał także pozdrowienia od minipielgrzymki,
która po raz 33. duchowo towarzyszyła idącym
na Jasną Górę, trwającej do 14 sierpnia. 13
sierpnia w kościele pw. św. Antoniego w toruńskich Wrzosach wieczornej Mszy św. przewodniczył Szamocki i spotkał się uczestnikami
minipielgrzymki.
Droga do Matki jest dotknięciem Bożej i ludzkiej miłości. Braterskiej wspólnoty pątnicy
doświadczyli w miejscowościach, przez które
przechodzili czy zatrzymywali się na nocleg.
Dlatego dziękują za życzliwość, serdeczność
i wszelkie wsparcie. Na zakończenie Biskup
Józef podziękował wszystkim, pobłogosławił
i pożegnał słowami: – Do zobaczenia za rok.
Dziękuję wam wszystkim, byliście wspaniali!

q

Bartłomiej Prinz

Pielgrzymka leczy z goryczy

życie jako pielgrzymi, którzy zawierzają Bogu,
nie niosą w sobie goryczy, szemrania, ale dają
cudowną radość, jaką wy macie, nie szemrzecie na Boga i trud, ale z uśmiechem podtraficie iść dalej – mówił Biskup Józef i zachęcał:
– Bądźmy radosnymi pielgrzymami do końca
naszych dni.

Bartłomiej Prinz

stawił ks. kan. Wojciech Miszewski, kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej.
Gdy przywitał grupę franciszkańską, pątnicy
wypuścili 30 gołębi jako symbol pokoju i dobra,
bowiem 30 lat na szlaku pielgrzymim ta grupa
głosi hasło: „Pokój i dobro”. Tradycyjne już
przy figurze Maryi Niepokalanej witał przychodzących brat pielgrzym – bp Józef Szamocki.
Najlepsza z Matek przyjęła 1, 1 tys. pątników
z diecezji toruńskiej, wśród nich było 32 księży,
2 diakonów, 20 kleryków, 8 sióstr zakonnych.
Najmłodszy pielgrzym miał roczek, a najstarszy
– 82 lat. Sercem pielgrzymki była grupa św.
Brata Alberta licząca 115 osób, w tym 42 niepełnosprawnych.
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Czas wakacji dla dzieci i młodzieży
z Ogniska Wychowawczego parafii
pw. Miłosierdzia Bożego
i św. s. Faustyny w Toruniu,
realizowany od 25 do 31 lipca, mijał
w klimacie wycieczek, spacerów,
zabaw, gier, turystyki, sportu
i rekreacji dzięki dotacji otrzymanej
w drodze konkursu z województwa
kujawsko-pomorskiego.
Z wypoczynku skorzystało
40 wychowanków, spośród
54 zapisanych do placówki
Niespodziankę dla uczestników stanowił wyjazd do Gdyni, skąd popłynęli tramwajem wodnym na Hel

Wakacyjne marzenia spełniają się

N

iespodziankę dla uczestników stanowił
wyjazd do Gdyni, skąd popłynęli tramwajem wodnym na Hel, gdzie zwiedzali
fokarium, Muzeum Rybołówstwa, port morski,
a także korzystali z kąpieli i odpoczynku na plaży.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się spacery
i wycieczki po Toruniu. Wyjścia do miejsc rzadko
odwiedzanych przybliżyły wychowankom wiedzę
o własnym mieście i jego historii, ukazały możliwości korzystania z dóbr kultury oraz uczyły
właściwych zachowań w miejscach publicznych.
Uczestnicy zwiedzili Ratusz, Kamienicę pod Gwiazdą, Muzeum Etnograficzne, Dom Kopernika, Dwór
Artusa, Krzywą Wieżę, spacerowali Bulwarem
Filadelfijskim. Oglądali panoramę Torunia z wieży
ratuszowej i miejsca widokowego. W Planetarium
uczestniczyli w seansie pt. „Cudowna podróż”.
Odwiedzili Ogród Zoobotaniczny, Muzeum Przyrodnicze na Wydziale Biologii i Nauk o Ziemi UMK.
W Świecie Toruńskiego Piernika uczestniczyli
w warsztatach edukacyjnych.
Zwiedzanie Torunia poprzedziły zajęcia edukacyjne w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego, pogadanka, film o zasadach bezpieczeństwa

na drodze i quiz połączony z aktywnością ruchową. Ważne dla bezpieczeństwa uczestników było
zainicjowane przez placówkę spotkanie z funkcjonariuszami Komendy Straży Miejskiej, którzy
przekazali dzieciom praktyczne rady, jak unikać
niebezpiecznych zdarzeń podczas wakacji. Młodzi brali także udział w konkursie plastycznym
pn. „Bezpieczne wakacje”, który zakończył się
ogłoszeniem wyników i uczestnictwem w seansie
filmowym w Cinema City.
Słoneczna pogoda sprzyjała uprawianiu
turystyki pieszej, sportu i rekreacji. Uczestnicy
doskonalili sprawność fizyczną poprzez zajęcia
w aquaparku i na basenie szkolnym, kręgielni
„Kula” i C.H. Plaza, rozgrywki na boisku sportowym, gdzie m.in. przyswajali zasady zdrowej
rywalizacji i pogłębiali motywację do dalszego
uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności wolnej od uzależnień.
Miłą przygodą były: piesza wyprawa na Barbarkę, pokonywanie ścieżki zdrowia, gra w siatkówkę i badmintona, zabawy rekreacyjne na terenie
Szkoły Leśnej z wykorzystaniem urządzeń na
placu zabaw oraz pobyt w Fantasy Park, Pierni-

Wakacyjna pielgrzymka
23 lipca po raz kolejny odbyła się wakacyjna
pielgrzymka z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku do Zakopanego, Wadowic i Częstochowy. Pielgrzymi
powierzali swoje intencje Matce Bożej w sanktuariach maryjnych. Pełni zachwytu uwielbiali
Boga w pięknie stworzonego świata. Duchową opiekę na pielgrzymami sprawował proboszcz ks. Marian Wiśniewski.
G.S.
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kowym Miasteczku, odpoczynek przy fontannie
„Cosmopolis” i seans filmowy w Cinema City.
Codzienne wypady kończyły się wspólnym
posiłkiem w miejscu pobytu lub przygotowywanym w placówce. Ważnym wydarzeniem na
początku wakacji był quiz pod hasłem: Euro
2012; konkurs na najciekawszą pracę plastyczną
zakończył się wręczeniem nagród dla zwycięzców.
W wolnym czasie młodzież odwiedziła w domu
Janinę Awgul, seniorkę zaprzyjaźnioną od wielu
lat ze społecznością Ogniska. Spotkanie przybiegało w atmosferze przyjaznej rozmowy pokoleniowej i sprzyjało odnowieniu relacji.
Opiekę zapewniły wychowawczynie – panie
Justyna i Agnieszka oraz nieodłączne wolontariuszki: panie Elżbieta, Maria i Ewa, którym
dziękuję za zaangażowanie i sumienną pracę
wychowawczo-dydaktyczną. Podsumowaniem
programu było wspólne oglądanie zdjęć w kronice oraz wyświetlanych w komputerze. Fotografie
wykonali wychowankowie, wędrując do wszystkich miejsc z aparatami fotograficznymi.
Hanna Kosińska
Dyrektor Ogniska Wychowawczego
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