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w numerze:

Śladami Matki Bożej – 21. Ogólnopolska Pielgrzymka Osób Niepełnosprawnych Fundacji im. Brata Alberta
90-lecie działalności Towarzystwa
Miłośników Torunia

temat tygodnia

Ufać Bogu
ażdy dzień stawia przed
nami wyzwania: praca,
szkoła, studia… Wszędzie
stawia się wymagania, podnosi się poprzeczki. Trzeba być
najlepszym, trzeba się wybić,
by w życiu coś osiągnąć. Warto
sobie jednak przypomnieć, że
dla chrześcijanina najważniejszym wyzwaniem jest
miłość, poszukiwanie prawdy
i życie według niej. Nie jest
to łatwe, gdy podważane jest
zaufanie do osób, do Kościoła, a w konsekwencji do Boga.
Miesiąc czerwiec zwraca naszą
uwagę na kochające człowieka
Serce Jezusa. Bez względu na
pochodzenie, wyznanie, status
społeczny każdy może znaleźć
w tym Sercu miejsce dla siebie.
Trudno jest jednak niektórym
w to uwierzyć.
W numerze prezentujemy
wydarzenia, które ukazują sposoby odbudowywania zaufania:
najpierw względem siebie, by
w konsekwencji nauczyć się
ufać Bogu. Niewątpliwie jednym z nich jest przebywanie ze
sobą, wspólne pielgrzymowanie
do miejsc kultu i poznawanie
historii, z której się wyrasta.
Pochylanie się nad cierpieniem
innych, jak to czyni Fundacja im.
Brata Alberta, pomaga odkryć
godność dziecka Bożego. Dzielenie się wiarą, słuchanie Słowa
Bożego i wspólna modlitwa
umacniają na drogach życia.
Spotkanie Młodych w Grębocinie już od trzech lat gromadzi
młodzież z całej Polski pragnącą
dzielić się swoim doświadczeniem wiary oraz szukać dróg do
odnowienia zaufania do Boga
i do siebie nawzajem. Dróg jest
wiele. Cel jeden – zanurzyć się
w Sercu Jezusa!
Ks. Paweł Borowski

Łukasz Jabłoński

K

Spotkanie biblijne prowadzone przez br. Marka z ekumenicznej Wspólnoty z Taizé

„Zdać się na Boga”
Artur Kośnik

„Zdać się na Boga”
– pod tym hasłem
już po raz trzeci
w Grębocinie k. Torunia
odbyło się Spotkanie
Młodych Taizé.
W dniach 24-26 maja
ponad 120 młodych
uczestników z całej
Polski zgromadziło się,
aby wspólnie dzielić się
swoim doświadczeniem
wiary, a także szukać
dróg do odnowienia
zaufania do Boga
i do siebie nawzajem

D

o ich rozważań dołączyli
br. Marek z ekumenicznej
Wspólnoty z Taizé oraz
siostry urszulanki – Ewa i Ania,
które na co dzień pomagają braciom w przyjęciu tysięcy młodych
pielgrzymów w małej burgundzkiej wiosce.
Aby nasze spotkanie mogło przebiegać bez zarzutu, grupa młodych
z Grębocina, Torunia i okolic razem
z ks. Pawłem Borowskim już od
kilku miesięcy przygotowywała
przestrzeń, w której mogliśmy się
modlić, rozmawiać, jeść i po prostu
być razem. Już na samym początku
byliśmy zaskoczeni gościnnością
grębocińskich rodzin. Tak wiele
rodzin otworzyło swoje domy na
przyjazd młodych. Co więcej, jak
oni się o nas troszczyli! Gdy dwóch
uczestników nie zdążyło zjeść rano

śniadania, bo spieszyli się na Mszę
św., ich „pani domu”, nie zwlekając, przygotowała im kanapki
i przyniosła do szkoły, w której
odbywały się modlitwy, by nie
poumierali z głodu. Takich historii można by opowiadać bez liku.
Rodziny przyznawały, że z roku na
rok coraz więcej osób chce przyjąć
młodych w swoim domu – czyżby
to taka sąsiedzka rywalizacja?!
Ważne, że to konkurencja w czynieniu dobra! Gościnność rodzin
oraz braterskość lokalnej wspólnoty parafialnej były pełnym radości
świadectwem zaufania!
Centralnym punktem spotkania
była modlitwa, która gromadziła
uczestników spotkania trzy razy
dziennie w specjalnie przygotodokończenie na str. IV-V
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Pomnik Żołnierzy Wyklętych
D

nia 23 maja na 42. Sesji Rady Miasta
Torunia została podjęta uchwała o postawieniu pomnika Żołnierzy Wyklętych. Projekt
w imieniu wnioskodawców, ok. 1500 mieszkańców miasta, przedstawił prof. dr hab.
Wojciech Polak. „Żołnierze Wyklęci, taką
nazwą określamy ich dzisiaj, bronili Polski
przed sowietyzacją, ratowali ludność cywilną
przed oddziałami sowieckimi oraz funkcjonariuszami formacji rządu komunistycznego,
wymierzali sprawiedliwość zdrajcom i kolaborantom. Los Żołnierzy Wyklętych zazwyczaj
był tragiczny. Ścigani przez oddziały NKWD,
UB, MO, KBW ginęli w zasadzkach lub katowniach bezpieki. Ich grobów zazwyczaj nie
znamy do dzisiaj (…). Byli mordowani, bici,
torturowani, przetrzymywani latami w więzieniach, zsyłani do kopalni węgla lub uranu,
w których nierzadko umierali z wyczerpania.
W sumie liczbę Żołnierzy Wyklętych szacuje
się na ok. 200 tys. osób (…). Komuniści
przez długie lata robili wszystko, żeby zatrzeć
pamięć o Żołnierzach Wyklętych lub przedstawiać ich jako bandytów” – powiedział
toruński historyk.
Z 25 radnych w sesji uczestniczyło 24. Głos
„za” oddało osiemnastu. Czterech wstrzymało
się od głosu, dwóch było nieobecnych w chwili
głosowania. Nikt nie zagłosował „przeciw”.
Wniesiono również poprawkę do lokalizacji.

Wychodząc z założenia, że inicjatywa powinna
łączyć, a nie dzielić, uwzględniono prośby osób
z lewej strony sceny politycznej, by pomnik
nie został umieszczony w miejscu usuniętej
przed rokiem tablicy upamiętniającej działacza
komunistycznego, tak jak w pierwotnym założeniu proponowali wnioskodawcy. Ostatecznie
miejsce pamięci o Żołnierzach Wyklętych
zostanie usytuowane na placu przy alei Solidarności w pobliżu Muzeum Etnograficznego.
Autorem projektu tablicy oraz jej wykonawcą
jest toruński artysta rzeźbiarz Tadeusz Antoni
Wojtasik. Koszt jej wykonania i instalacji
pokryje prof. Wojciech Polak.
Okazało się, że Toruń jest dziś miejscem,
w którym społeczeństwo oraz jego przedstawiciele w samorządzie lokalnym mimo
różnic ideologicznych potrafią wspólnie uczcić
pamięć bohaterów narodowych. Już 11 maja
świętowaliśmy razem podczas Marszu Rotmistrza Witolda Pileckiego, któremu patronował prof. Wojciech Polak. Mający korzenie
lewicowe prezydent miasta Michał Zaleski,
poseł dr Zbigniew Girzyński (PiS) i marszałek
Senatu Jan Wyrowiński (PO) wspólnie maszerowali ulicami toruńskiej Starówki. Obecnie
Rada Miasta Torunia z poparciem Prezydenta
Miasta Torunia zatwierdziła uchwałę o postawieniu pomnika Żołnierzy Wyklętych.
Karol Maria Wojtasik

Projekt tablicy autorstwa Tadeusza Antoniego
Wojtasika

23 czerwca, godz. 19
Koncert w kościele pw. św. Michała Archanioła w Toruniu
Wykonawca: prof. Maria Terlecka – Białystok.
W programie utwory: F. Rączkowskiego,
J. S. Bacha, C. Francka, M. Dupre, M. Surzyńskiego oraz dawna muzyka polska
30 czerwca, godz. 19
Koncert w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
w Toruniu
Wykonawca: prof. Adam Klarecki – Włocławek. W programie utwory: J. S Bacha, L. N.
Clerambaulta, J. Brahmsa

Trwa 28. Świętojański Festiwal Organowy
w Toruniu. Dzisiaj, 16 czerwca, o godz. 19
w toruńskiej katedrze Świętych Janów
przewidziany jest koncert w wykonaniu
prof. Jana Vladimira Michalko z Bratysławy.
W programie utwory: J. S. Bacha, J. G. Walthera, P. Pantaleona Roškovský’ego OFM,
T. Grünbergera.

II

NIEDZIELA NR 24 (965) • 16 czerwca 2013

Program kolejnych koncertów
23 czerwca, godz. 15
Koncert w kościele pw. Świętego Ducha
w Toruniu
Wykonawcy: Toruńska Orkiestra Symfoniczna, Chór Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. W programie utwór: Johna Ruttera „Magnificat”

30 czerwca, godz. 18
Koncert w kościele pw. Świętego Ducha
w Toruniu
Wykonawca: Agnieszka Radwan-Stefańska
– Kraków. W programie utwory: J. S Bacha,
S. S. Wesleya, Th. Duboisa, M. Sawy
7 lipca, godz. 18
Koncert w kościele pw. Świętego Ducha
w Toruniu
Wykonawca: Kamil Gadomski – Lipno. W programie utwory: D. Buxtehudego, A. Gabrielego, J. S. Bacha, C. M. Widora

wiadomości

Szlakiem cystersów
M

zdjęcia: Helena Maniakowska

imo dżdżystej pogody członkowie Klubu
Inteligencji Katolickiej, wspomagani
liczebnie klubem „Karpaty”, w godzinach
rannych 25 maja wyjechali na autokarową
pielgrzymkę szlakiem cystersów w Wielkopolsce. Nawiedzono kościoły pocysterskie
w trzech miejscach – w Tarnowie Pałuckim,
Łeknie i Wągrowcu. Prowadzeniem i prezentacją zabytkowych miejsc zajęła się Ewa
Gąsiorowska z KIK. Powiedziała, że zakon
cystersów na ziemiach polskich pojawił się
w XII i XIII wieku. Ich zawołaniem były słowa:
„Ora et labora”. Fundatorami opactw byli
możni, duchowieństwo i książęta. Gospodarka
cystersów opierała się przede wszystkim na
rolnictwie, hodowli i rybołówstwie, mieli też
rozwinięte przetwórstwo zbożowe. Za ich
przyczyną następował intensywny rozwój okolicznej gospodarki i rzemiosła. Od XV wieku

Pielgrzymi w kościele w Łeknie

prawo patronatu nad tymi kościołami sprawowali cystersi łekneńsko-wągrowieccy.
Pierwszym miejscem, które zobaczyliśmy,
był malutki, drewniany kościół pw. św. Mikołaja we wsi Tarnowo Pałuckie, położonej
ok. 8 km od Wągrowca. Pochodzi on z XIII wieku i pierwsza wzmianka o nim znajduje
się w bulli papieża Honoriusza III. Kościół
ten uznawany jest za najstarszy drewniany
kościół w Polsce. Ze względu na chronologię
oraz walory historyczne i artystyczne został
w 1933 r. wpisany do rejestru zabytków i stanowi perłę architektury drewnianej w Polsce.
Na przepiękne wyposażenie wnętrza składają
się późnorenesansowy ołtarz główny i dwa
boczne św. Małgorzaty i św. Mikołaja. Na
szczególne wyróżnienie zasługuje polichromia renesansowa, która pokrywa niemal całą
powierzchnię ścian i stropu. Powstała ona
prawdopodobnie w latach 30. XVII wieku.
Następnie przejechaliśmy do kościoła
w Łeknie. Klasztor był ufundowany w 1153 r.
i według najnowszych badań był najstarszym opactwem lokowanym na ziemiach
polskich. Od 1205 r. cystersi łekneńscy otrzymali w klasztorach prawo kultu św. Urszuli.
Świętą tę czczono także w Wągrowcu, ale
i w wielu innych kościołach. W historii swojego istnienia, szczególnie w XVII i XVIII wieku,
opactwa były narażone na wojenne najazdy
(Szwedzi i Moskale), pożary oraz kasatę.
Dużą stratą był pożar klasztoru wągrowieckiego (jednego z najstarszych opactw
cysterskich w Polsce), który 1945 r. uległ
podpaleniu przez uciekających Niemców.

Szkolenie dla fotografów
i operatorów kamer na kościelnych
uroczystościach liturgicznych
Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej w Toruniu organizuje szkolenie dla fotografów i operatorów
kamer. Szkolenie odbędzie się
w sobotę 29 czerwca w godzinach
od 9 do 12. Wykłady odbywać się
będą w parafii pw. św. Antoniego na
toruńskich Wrzosach w domu parafialnym przy ul. św. Antoniego 4.
W programie szkolenia przewidziano następujące zagadnienia:
– liturgia sakramentów i sakramentaliów,
– zadania fotografa i kamerzysty
podczas liturgii w dokumentach
i przepisach Konferencji Episkopatu Polski,

– zasady praktyczne fotografowania i filmowania w kościołach.
Uczestnicy szkolenia otrzymają
certyfikat upoważniający do fotografowania i filmowania uroczystości liturgicznych.
Koszt: 100 zł. Wpłata przy odbiorze
certyfikatu. Zgłoszenia należy kierować do 24 czerwca na adres:
Wydział Duszpasterski Kurii
Diecezjalnej Toruńskiej,
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
lub telefonicznie (56) 622-35-30
oraz drogą e-mailową: torun@niedziela.pl. 
Ks. dr Dariusz Żurański

Ołtarz główny w Tarnowie Pałuckim

Odbudowa miała miejsce w latach 1946-68.
W wągrowieckim przyklasztornym kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
oraz pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
nie zachowały się najstarsze freski romańskie
i gotyckie. Ołtarz główny zrekonstruowano
w 1960 r. Wyposażenie kościoła dopełniają
stalle wykonane w 1713 r., a przywiezione
z katedry gnieźnieńskiej w 1970 r. Późnogotycka rzeźba Madonny z Dzieciątkiem jest
jedynym elementem pierwotnego wyposażenia kościoła.
Deszcz, który towarzyszył nam podczas
całej pielgrzymki, nie popsuł pogodnego
nastroju i radości ze zwiedzania tych przepięknych i historycznych miejsc.
Helena Maniakowska

Kalendarz peregrynacji
15-16 czerwca – Płowęż, parafia
pw. św. Małgorzaty
16-17 czerwca – Ostrowite, parafia
pw. św. Jakuba Apostoła
17-18 czerwca – Łąkorz, parafia
pw. św. Mikołaja
18-19 czerwca – Lipinki, parafia pw.
Świętych Apostołów Piotra i Pawła
19-20 czerwca – Szwarcenowo,
parafia pw. św. Mikołaja Biskupa
20-21 czerwca – Krotoszyny, parafia
pw. Trójcy Świętej
21-22 czerwca – Tereszewo, parafia
pw. św. Antoniego z Padwy
22-23 czerwca – Brzozie Lubawskie,
parafia pw. św. Jana Chrzciciela

Dyrektor Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
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zdjęcia: Łukasz Jabłoński

Uczestnicy Spotkania Młodych Taizé w Grębocinie

„Zdać się na
dokończenie ze str. I

Ognisko na zakończenie spotkania

Zabawom nie było końca

IV
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wanej sali gimnastycznej. Piękno
ikon przy świetle zapalonych świec
pozwoliło każdemu z nas otworzyć się na cichą obecność Boga.
Naszą modlitwę wzbogacał śpiew
chóru, który okazał się nieocenioną
pomocą w skupieniu się na tym,
co Boskie. Sobotnie i niedzielne
przedpołudnie było czasem wytężonej refleksji. Po porannej modlitwie br. Marek z Taizé kierował do
nas wprowadzenia biblijne, które
były dla nas fundamentem naszych
rozważań w ciszy. Właśnie wtedy
wsłuchiwaliśmy się w słowa, które
kieruje do nas Bóg. Aby jednak
nie poprzestać na sobie, każdy
z uczestników był zaproszony do
podzielenia się swoim doświadczeniem podczas spotkań w małych
grupach. Nasza uwaga była skupiona na tym, jak konkretnie zdać
się na Boga, na tym, jak urzeczywistniać nasze zaufanie do Boga,
tak aby nie zatrzymywać się jedynie
na górnolotnych stwierdzeniach,
ale wprowadzać je w życie.
Ważnym punktem stały się
warsztaty tematyczne, podczas
których mieliśmy okazję usłyszeć
świadectwa osób, które w konfrontacji z cierpieniem potrafiły

zawierzyć swoje życie Bogu. Było
to dla nas bodźcem, aby odważnie zmierzyć się z problemami
naszego życia i w każdej sytuacji
ufać Bogu, bo dla niego nie ma
sytuacji bez wyjścia!
Spotkanie w Grębocinie było również okazją do wymiany doświadczeń osób odpowiedzialnych za
punkty przygotowań Europejskich
Spotkań Młodych Taizé. Razem
z naszymi gośćmi z burgundzkiej
wioski zastanawialiśmy się, jak
dobrze przygotować się do kolejnego spotkania, które odbędzie się
pod koniec roku w Strasburgu.
W niedzielę razem z mieszkańcami Grębocina, którzy towarzyszyli naszym modlitwom, świętowaliśmy Dzień Radości. Po
wspólnej Eucharystii spotkaliśmy
się przy ognisku, by podziękować
za wyświadczoną nam gościnność.
Kiedy zza chmur wyszło dla nas
słońce, zabawom nie było końca
– każdy był zaproszony do wspólnych tańców animowanych przez
zespół „n obrotów” z Torunia.
Wszystko, co dobre, szybko się
kończy. Jednak pełni zapału wróciliśmy do naszych małych społeczności, aby dzielić się tym, czego
doświadczyliśmy podczas spotka-

na Boga”
nia! Wszędzie tam, gdzie jesteśmy,
chcemy dzielić się radością i konkretnie budować zaufanie, bez
którego tak trudno tworzyć jakie-

kolwiek relacje. Mając w pamięci
ostatnie spotkanie w Grębocinie,
już z utęsknieniem czekamy na
następne!
Artur Kośnik

Nawojka, 19
Spotkanie, które na nowo
pozwoliło odkryć znaczenie
słowa „zaufanie”.

tów próbowaliśmy szukać zaufania. Jednak szczególnym wyrazem
zaufania stała się gościnność
rodzin Grębocina – fakt, że otwierając swoje domy, otworzyły dla
nas swoje serca. Niejednokrotnie
rozmowy z goszczącymi nas ludźmi trwały do późnej nocy.
Poza tym w Grębocinie bardzo
poruszyło mnie piękno modlitwy.
Jej prostota, pięknie przygotowane dekoracje i cudowne śpiewy. Chór na pewno pomógł mi
w modlitwie.

Wiktor, 21
Dużym przeżyciem było dla
mnie spotkanie z mężczyzną,
który większą część życia spędził
w więzieniu. Stał się dla mnie
przykładem osoby, która przez
bezgraniczne zaufanie pozwoliła
Bogu odmienić swoje życie.
Jola, 20
Grębocin to dla mnie trzy
słowa: „zaufanie”, „otwartość”
i „perfekcja”. Każdy spotkany
tutaj człowiek to promyk, który
pozwala otwierać się i budować
zaufanie do siebie nawzajem i do
Boga. A perfekcja, bo spotkanie
było idealnie zorganizowane.
Ela, 26
W Grębocinie podczas spotkań
w małych grupach oraz warszta-

Zuzanna, 18
Wielką radością było przygotowanie tego spotkania, a jeszcze większą – dostrzeganie jego efektów.
Przygotowane śpiewy, wystrój hali
modlitwy, a przede wszystkim serdeczna gościnność rodzin Grębocina sprawiły, że spotkanie wyglądało niemal jak spotkanie europejskie
i było pięknym doświadczeniem
zarówno dla przyjezdnych, jak i dla
organizatorów.

Podczas wieczornych modlitw nie zabrakło również rodzin z Grębocina

Posiłki były okazją do zacieśnienia wspólnoty
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Podopieczni i uczestnicy naszej fundacji

Występ zespołu „Rodlanie”

Śladami Matki Bożej
Aleksandra Serafin

VI
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22 maja odbyła się
21. Ogólnopolska
Pielgrzymka Osób
Niepełnosprawnych
Fundacji im. Brata
Alberta do najstarszego
sanktuarium
maryjnego w Polsce
w miejscowości Górka
Klasztorna

Procesja z darami

Po Mszy św. na scenie wystąpili Marzena i Waldemar Gmińscy,
którzy w duecie wykonali pieśni
religijno-patriotyczne. Widowisko zostało nagrodzone gromkimi brawami. Należy również
wspomnieć o pogodzie, która nie
zawiodła, doskonale wkomponowując się w uroczystości zorganizowane na świeżym powietrzu.
Odbyły się również występy artystyczne m.in. uczestników WTZ
„Bratanki” z Torunia, Zespołu

zdjęcia: archiwum fundacji

W

yjazd zorganizowano
z „Karczemki” Otłoczyn o godz. 6. Wszyscy
podopieczni z opiekunami oraz
pracownikami ośrodka punktualnie zjawili się na wyznaczone
miejsce. Organizatorami całego
wydarzenia były placówki toruńskie: Środowiskowy Dom Samopomocy, Dom Pomocy Społecznej,
WTZ „Bratanki” oraz WTZ „Karczemka” i Świetlica Terapeutyczna w Otłoczynie.
Program pielgrzymki przewidywał Mszę św. w intencji fundacji
pod przewodnictwem bp. Jana
Tyrawy. Całemu wydarzeniu
towarzyszył zespół „Śpiewające Jeziora” z Przeciszowa. Podczas uroczystości podopieczni
z placówek Fundacji im. Brata
Alberta wręczali duchownym
prace o tematyce religijnej. Nie
mogło zabraknąć dzieł uczestników placówki „Karczemka”
Otłoczyn. Całość nabrała wyjątkowego znaczenia, gdyż 30-lecie
kapłaństwa obchodził prezes fundacji ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski. Podziękowania za posługę
oraz pracę włożoną w działalność
fundacji wygłosił publicznie Jan
Bujnowicz, przewodniczący Rady
Fundacji.

Ludowego „Rodlanie”, pokazy
karate oraz pokazy umiejętności
straży pożarnej. Na miejscu pielgrzymi mogli zwiedzać skansen
maszyn rolniczych i skorzystać
z przejażdżki konnej.
Na zakończenie pielgrzymki
odbyło się nabożeństwo majowe odprawiane przez ks. Rafała
Ochojskiego w kościele pw. Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej, w którym znajduje
się Cudowny Obraz Matki Bożej
Góreckiej. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski podziękował wszystkim
zebranym za organizację oraz
obecność w tym ważnym dla fundacji dniu.
Wszyscy nasi podopieczni
wracali do domów bardzo szczęśliwi z myślą o kolejnej pielgrzymce w przyszłym roku. Niewątpliwie jest to jedna z licznych atrakcji organizowanych
dla podopiecznych ze wszystkich jednostek, dlatego też wielkie podziękowania należą się
duchownym, podopiecznym i pracownikom całej Fundacji im. Brata Alberta, którzy co roku podejmują to wyzwanie, a tym
samym uszczęśliwiają drugiego człowieka.

q

formacja

bożena sztajner/niedziela

P

rawdziwa Dobroć przyszła
na świat ponad dwa tysiące
lat temu. Narodził się Jezus Chrystus, o którym powiedział święty Piotr, że przeszedł
dobrze czyniąc (por. Dz 10, 38).
Przynajmniej raz w miesiącu,
w pierwszy piątek, w wielu kościołach rozbrzmiewa w odmawianej Litanii do Najświętszego Serca
Pana Jezusa piękne wezwanie:
„Serce Jezusa dobroci i miłości
pełne, zmiłuj się nad nami”. Na
kartach Ewangelii jakby rozlana
jest dobroć Jezusowego Serca.
Można więc powiedzieć, że
Serce Jezusa jest dla nas szkołą
dobroci. Jezus uczy nas w owej
szkole, jak być dobrym potrójnie:
w myśli, w słowach i w czynach.
Dobroć bowiem zaczyna się już
w myślach, dopiero zaś w słowach
i czynach się uzewnętrznia. Jeśli
będziemy dobrze myśleć o drugich, to nie będziemy snuć złych
podejrzeń, a potem wyżywać się
na nich w uszczypliwości czy dowcipkowaniu ich kosztem. Słowem
można człowieka zabić równie
skutecznie jak pistoletem. Filary
mostów, które mają ułatwić komunikację między ludźmi, zostały
położone przez Chrystusa w Jego
przykazaniach miłości. Co więcej, każdy z nas stał się filarem
w momencie chrztu św. Dzisiaj
potrzeba połączenia tych istniejących już filarów, połączenia
poprzez to wszystko, w czym przejawia się dobroć, a więc poprzez
ofiarę, wyrozumiałość, przebaczenie, miłosierdzie, cierpliwość
i jedność działania, szczególnie
w naszych rodzinach, które są
często skłócone.
Jezus ukazuje nam swoje Serce
i mówi: „Oto Serce, które tak bardzo ukochało ludzi”. I my mamy
kochać wszystkich ludzi i czynić
dobro. Nieśmy pomoc potrzebującym, pocieszajmy strapionych
i smutnych, odnajdujmy zagubionych, wspierajmy ich dobrą
radą, dawajmy innym radość
i uśmiech.
Patrząc na portret ślubny moich
kochanych rodziców, uprzytam-

niam sobie najwyższą wartość,
jaka tylko może istnieć w świecie
– to dobroć. Wielkim wołaniem
o dobroć są słowa św. Brata
Alberta Chmielowskiego: „Każdy
z nas powinien być tak dobry jak
chleb”. Rozumiał potrzebę dobroci również polski pisarz Arkady
Fiedler, który zanotował: „Gdy
chodzę po cmentarzu, nie spotykam napisów: najmądrzejszy,
najładniejszy, najbogatszy, lecz
zawsze: najlepszej, najukochańszej. Mądrość i piękno zostają na
ziemi, za grób idzie tylko dobroć.
Do dobroci trzeba jednak serca”.
Takiego Serca jak Jezus Chrystus.
Naśladujmy Go szczególnie w tym
roku, Roku Wiary.

Zenon Zaremba

Serce Jezusa
W ogniu Twego Serca
płoną moje myśli
rozbiegane i kruche.
W ogniu Twego Serca
płoną moje słowa
radosne i smutne.
W ogniu Twego Serca
z ufnością odczytuję,
że tylko w Tobie jest prawda,
że tylko w Tobie jest życie,
że nikt tak jak Ty
mnie nie umiłował
i już nie umiłuje.
W ogniu Twego Serca
słabość moja spłonie,
a wiara wyprostuje mnie
jak drzewo pochylone wiatrem.

Studium Muzyki
Kościelnej Diecezji
Toruńskiej
Studium Muzyki Kościelnej
Diecezji Toruńskiej im. G. G.
Gorczyckiego ogłasza nabór
na rok szkolny 2013/2014.
Nauka w studium odbywa
się na dwu kierunkach:
organista i kantor.
Kandydaci w dniu inauguracji winni przedstawić następujące dokumenty:
1. podanie
2. opinia proboszcza
3. świadectwo maturalne
– jeżeli nie ma, to ostatnio
uzyskane świadectwo
szkolne
4. ewentualny dyplom lub
świadectwo szkoły muzycznej
5. trzy zdjęcia
Należy również uiścić opłatę
w wysokości 100 zł.
Wspomniane dokumenty
można też przesyłać na
adres:
Studium Muzyki Kościelnej
Diecezji Toruńskiej
Kuria Diecezjalna Toruńska
ul. Łazienna 18
87-100 Toruń
Inauguracja roku odbędzie
się w sobotę 14 września
bożena sztajner/niedziela

Serce Jezusa dobroci i miłości pełne,
zmiłuj się nad nami

o godz. 9. w siedzibie Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej w Toruniu
przy ul. Jodłowej 13 (Rubinkowo I).
Dodatkowe informacje
można uzyskać na stronach:
www.studiumorganistowskie.diecezja.torun.pl, www.
muzyka.diecezja.torun.pl
bądź u dyrektora studium
ks. dr. Marusza Klimka,
tel. 603-943-694

Ks. dr Mariusz Klimek
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„Za Zasługi dla Miasta Torunia”
Helena Maniakowska
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Helena Maniakowska
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Sali Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskiego w Toruniu 27 maja odbyły się uroczyste obchody
90-lecia działalności Towarzystwa Miłośników Torunia (ToMiTo). Obecni byli wicemarszałek Senatu RP Jan Wyrowiński,
senator Michał Wojtczak, prezydent Torunia
Michał Zaleski, przewodniczący Rady Miasta Torunia Marian Frąckiewicz, prorektor
UMK prof. dr hab. Andrzej Sokala, sekretarz
województwa kujawsko-pomorskiego Marek
Smoczyk, prezes ToMiTo prof. dr hab. Krzysztof Mikulski, dyrektor Muzeum Okręgowego
w Toruniu dr Marek Rubnikowicz, dyrektor
Planetarium w Toruniu Anna Broniewicz,
ks. Jerzy Molin, wicedyrektor Instytutu
Historii i Archiwistyki UMK dr hab. Jarosław
Kłaczkow oraz liczni przyjaciele organizacji
naukowych i społecznych, w których działa
dr Cecylia Maria Iwaniszewska. Uroczystość
prowadził Jacek Beszczyński. Podczas spotkania miało miejsce wręczenie dr Cecylii
M. Iwaniszewskiej medalu „Za Zasługi
dla Miasta Torunia” na wstędze. Zebrani
wysłuchali wielu laudacji i podziękowań
pod jej adresem. Prezydent Michał Zaleski
w swojej laudacji wyraził słowa uznania
wobec dr Cecylii M. Iwaniszewskiej za całą
działalność i zaznaczył, że „kto raz się rozkochał w Toruniu, w tym rozkwieconym mieście, to będzie w tym trwał”. Dziękował za
serce oddane ToMiTo, a przede wszystkim
Toruniowi. Medal od Rady Miasta Torunia
wręczył Marian Frąckiewicz.
Słowa uznania i liczne prezenty na ręce
prezesa prof. dr. hab. Mikulskiego otrzymało także ToMiTo z racji jubileuszu 90-lecia działalności oraz medal „Thorunium” od
prezydenta miasta. Wielu członków ToMiTo
i przewodnicy zostali uhonorowani dyplomami i książkami jako podziękowanie za
długoletnią, aktywną działalność na rzecz
miasta Torunia. Dyplom przewodnika 2012 r.
otrzymał Andrzej Skonieczny. Na zakończenie jubileuszowego spotkania uczennice
z Zespołu Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu uradowały zebranych wykonaniem utworów S. Prokofiewa
i W. A. Mozarta. Swój minirecital piosenek
zaprezentował także Jacek Beszczyński. Przed
spotkaniem i tuż po nim można było nabyć
książki z serii „Biblioteka ToMiTo”.
Dr Cecylia M. Iwaniszewska urodziła się
24 listopada 1928 r. w Warszawie. Jej ojciec
to Henryk hrabia Łubieński, matka Zofia

Członkowie KIK składają gratulacje dr Cecylii Marii Iwaniszewskiej

Slaska. Pochodzi z ziemiańskiego rodu o tradycjach patriotycznych, włączonego silnie
w działalność Kościoła. Z tego rodu wywodziło
się wielu kapłanów, m.in. sługa Boży Bernard Łubieński CSsR (redemptorysta) oraz
siostry zakonne, dwóch prymasów i wielu
biskupów. W końcu lat 40. dr Iwaniszewska działała w Sodalicji Mariańskiej Akademiczek. Od 1994 r. jest prezesem Klubu
Inteligencji Katolickiej w Toruniu. Tu ważnym rysem pielęgnowanym szczególnie
przez prezes jest ekumenizm, a w ostatnich latach KIK był współorganizatorem
kilku ważnych międzynarodowych konferencji naukowych. Jest absolwentką ówczesnego Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego UMK w Toruniu. Pełniła funkcję starszego wykładowcy w Instytucie Astronomii
UMK. Jest autorką 50 prac naukowych z dziedziny astronomii i 200 artykułów w wielu
językach. Napisała monografię o Mikołaju
Koperniku i jest redaktorem zbiorowej pracy
o prof. Władysławie Dziewulskim. Należy do
międzynarodowych i krajowych stowarzyszeń
oraz towarzystw, m.in. jest członkiem Międzynarodowej Unii Astronomicznej, Polskiego
Towarzystwa Astronomicznego, Polskiego

Towarzystwa Miłośników Astronomii, Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Od 1965 r.
należy do Towarzystwa Miłośników Torunia
(ToMiTo) i jest w nim sekretarzem do chwili
obecnej. Jest też członkiem Oddziału Uniwersyteckiego PTTK. Współpracuje z Radą Miasta
Torunia w zakresie nazewnictwa ulic. Otrzymała wiele prestiżowych odznaczeń, medali
i nagród. Rokrocznie uczestniczy w kweście
na rzecz odnowy nagrobków cmentarza
św. Jerzego, nekropolii wybitnych torunian,
przy ul. Gałczyńskiego.
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Ks. dr Dariusz Żurański
(redaktor odpowiedzialny)
współpraca: ks. Paweł Borowski
Joanna Kruczyńska
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
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Redakcja częstochowska:
Beata Pieczykura
tel. (34) 369-43-38

