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temat tygodnia

„Serce dla Mamy” – Festyn Rodzinny
Caritas
Zmarł o. Feliks Dziadczyk SJ

Piotr Biegalski

W

Maria Galińska

Na szlaku nawiedzenia

25 maja w roku, w którym mija stulecie urodzin patrona
diecezji toruńskiej, polskich harcerzy i Wyższego
Seminarium Duchownego w Toruniu, odbył się doroczny
rajd rowerowy do rodzinnego miasta błogosławionego.
Patronat honorowy objęli bp Andrzej Suski i marszałek
województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki

Ognisko miłości

czerwcu czcimy Najświętsze Serca Pana Jezusa –
ognisko miłości. Czynimy to
w różnych formach. Jedną
z nich jest nabożeństwo
czerwcowe mające rozbudzić
w sercach miłość Boga i drugiego człowieka. Gromadzimy
się więc wobec Najświętszego
Sakramentu i chwalimy Serce
Jezusa, które jest świątynią
Boga, przybytkiem Najwyższego, bramą niebios i odwiecznym pragnieniem świata.
Wołamy do Serca Jezusa, które
jest skarbnicą sprawiedliwości
i miłości, pełne dobroci, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia,
hojne dla wszystkich, którzy
Go wzywają, wszelkiej chwały
najgodniejsze. W Sercu Jezusa
odnajdujemy pokój i pojednanie, źródło życia i świętości,
źródło wszelkiej pociechy, życie
i zmartwychwstanie. Stajemy
wobec Serca Jezusa, w którym
są wszystkie skarby mądrości i umiejętności, w którym
mieszka cała pełnia Bóstwa,
w którym sobie Ojciec bardzo upodobał, z którego pełni
wszyscyśmy otrzymali.
Wpatrujemy się w Chrystusa,
pamiętając, że On pierwszy spogląda na nas z miłością. Chcemy, by On nas prowadził, by
upodabniał nasze serca do Jego
Serca. Dlatego w tym numerze
przypominamy znaczenie modlitwy, adoracji Najświętszego
Sakramentu, wielbienia Boga,
dziękczynienia, wyboru Chrystusa na Pana własnego życia,
wynagradzania Sercu Jezusa
za grzechy osobiste i całego
świata, publikując artykuły
na temat dnia skupienia dla
mieszkańców Torunia i okolic
oraz 15. Pielgrzymki Młodych
Słuchaczy Radia Maryja na
Jasną Górę.
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w numerze:

Rajd śladami
bł. ks. Stefana
Wojciech Wielgoszewski

P

omimo przejmującego zimna,
w zacinającym deszczu
grupa 36 najwytrwalszych
czcicieli bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego wzięła
udział w wyprawie rowerowej do
jego małej ojczyzny. Pielgrzymowanie rozpoczęło się w sobotni
poranek koncelebrowaną Mszą
św. w kaplicy WSD sprawowanej
pod przewodnictwem ks. prał.
Andrzeja Nowickiego, kanclerza

Kurii Diecezjalnej Toruńskiej. Po
Eucharystii Weronika Jabłońska
z ZHR, uczennica kl. IIIB Gimnazjum nr 11 w Toruniu, w imieniu
pielgrzymów zapaliła znicz pod
pomnikiem patrona i oddała mu
harcerski hołd. Po modlitwie i błogosławieństwie pątnicy wyruszyli w 60-kilometrową trasę pod
kierunkiem Ignacego Warejki,
przodownika turystyki kolarskiej, liczącego 72 lata najstar-

szego uczestnika rajdu, i członków komitetu organizacyjnego:
Piotra Biegalskiego – nauczyciela
i opiekuna Samorządu Szkolnego Gimnazjum nr 11 w Toruniu,
ks. Grzegorza Malinowskiego –
proboszcza parafii pw. św. Jakuba
w Białutach i Arkadiusza Piwońskiego – nauczyciela Zespołu Szkół
Ogólnokształcących i Techniczdokończenie na str. IV-V
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Zapraszamy • zapraszamy Dać się prowadzić Jezusowi
Toruń

11 maja był dniem skupienia
dla mieszkańców Torunia i okolic pragnących poznać Dzieło
Intronizacji Najświętszego Serca
Pana Jezusa Króla królów i Pana
panów. W Centrum Dialogu im.
bł. Jana Pawła II zgromadziło się
ok. 50 osób. Pierwszym punktem
programu było spotkanie z założycielką wspólnot Ewą Nosiadek,
która przyjechała z Krakowa oraz
przedstawiła życie, przesłanie sł.
Bożej Rozalii Celak, cel i zadania
wspólnot. Powitaliśmy o. Andrzeja Bałuka CSsR, następcę śp. o. Jana Mikruta. Było to pierwsze
spotkanie ze wspólnotami, dlatego na początku o. Andrzej krótko opowiedział historię swojej
kapłańskiej drogi. Wysłuchaliśmy
jego świadectwa o bezgranicznym
zaufaniu Bogu w czasie choroby
i jego cudownym uzdrowieniu.
Więcej czasu o. Andrzej poświęcił
budowaniu wspólnot oraz posłudze w Dziele Intronizacji. Pełen
optymizmu i radości zachęcał
do działania, nie zważając na
niepowodzenia.
Wzorem dla wspólnot winien
być św. Alfons Liguori, mistrz ufnej
modlitwy, którego życie i świętość
przybliżył o. Bieszke CSsR. Św.
Alfons – postrzegany jako propagator życia przepełnionego modlitwą – nauczał, że modlitwa może
być praktykowana na wiele sposobów, ale szczególnie zalecał nawiedzenie Najświętszego Sakramentu
oraz uwielbienie Maryi przez modlitwę różańcową. Przejawem życia
modlitwą jest przede wszystkim

udział w Mszy św. i częsta Komunia św., a także umiłowanie Jezusa
Chrystusa w życiu codziennym.
„Jeśli ktoś nie pokocha Jezusa
ukrzyżowanego, nie pokocha Go
nigdy”. Poznaliśmy świętego pełnego duchowej inspiracji, który
podobnie jak Rozalia Celak pozostanie wzorem dla czcicieli Bożego
Serca i Matki Najświętszej. Przesłanie Rozalii oraz charyzmat św.
Alfonsa są zbieżne i zapewne nie
jest przypadkiem, że Dzieło Intronizacji NSPJ w Polsce prowadzą
ojcowie redemptoryści.
Centralnym punktem dnia skupienia była Eucharystia sprawowana przez o. Andrzeja Bałuka
CSsR w kaplicy seminaryjnej.
Oprawę liturgii przygotowali
klerycy. Przedłużeniem obecności Pana była adoracja Najświętszego Sakramentu. Wielbiąc
Jezusa, dziękowaliśmy za łaski,
wynagradzaliśmy Sercu Jezusa
za grzechy własne i całego świata. Na zakończenie usłyszeliśmy
krótkie świadectwo animatorki
o przynależności do wspólnoty
oraz sprawozdanie z działalności
wspólnot w diecezji toruńskiej.
Zastanawialiśmy się, co dalej,
co każdy z nas może uczynić
w Dziele Intronizacji; w spotkaniu uczestniczyli animatorzy
z diecezji. Sami obdarowani
zapragnęliśmy miłością Jezusa
zafascynować innych. Potrzebna
jest ufna modlitwa, współpraca
z łaską, a także praca. Pozwólmy
się zatem prowadzić Jezusowi,
a On doprowadzi nas do niespodzianek.  Jadwiga Suchorzyńska

archiwum Parafii

Spotkanie z misjonarzem z Torunia
Oddział Rejonowy Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w Toruniu zaprasza na
spotkanie otwarte z o. Józefem Matyjkiem SJ nt.: „Życie i praca na misjach
w Zambii” które odbędzie się we wtorek 11 czerwca o godz. 18 w Centrum
Dialogu Społecznego im. Jana Pawła II w Toruniu przy ul. Łaziennej 22

Uczestnicy dnia skupienia

II
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beata pieczykura

– Boże, jesteś
moim Bogiem.
Ciebie z troską
szukam – głosiła
światu młodzież na
Jasnej Górze
25 maja, w wigilię
uroczystości Trójcy
Świętej i Dnia
Matki, w czasie
15. Pielgrzymki
Młodych Słuchaczy
Radia Maryja,
która odbyła
się pod hasłem:
„Jezu, jesteś moim
Panem”

15. Pielgrzymka Młodych Słuchaczy Radia Maryja na Jasną Górę

Bądźcie światłością
M

łodzież zebrana w domu Matki chwaliła Boga modlitwą pełną radości i entuzjazmu. W Roku Wiary wyznała, że
Jezus jest Panem, światłością świata. Wpatrzona w oblicze Czarnej Madonny wsłuchiwała
się w słowa pasterzy i duszpasterzy, które
były jak drogowskaz na życiowych ścieżkach. Na głęboką i odpowiedzialną więź
z Bogiem z serca pobłogosławił abp Wacław
Depo, metropolita częstochowski, mówiąc:
– Nie budujmy przyszłości na piasku internacjonalizmu europejskiego, ale na trwałym fundamencie jedności wiary, Kościoła i narodu.
A bp Ireneusz Pękalski, biskup pomocniczy
archidiecezji łódzkiej, przypomniał, że chrześcijaństwo i Kościół są dla ludzi odważnych.

Odwaga wiary
– Wszędzie tam, gdzie są kłamstwo i grzech,
złe prądy, niszczenie dusz dzieci i młodzieży,
rodziny i gospodarki, Kościoła i Ojczyzny,
Królowa Polski dana jest ku obronie każdego człowieka, całego narodu – mówił
o. dr Tadeusz Rydzyk, dyrektor Radia Maryja.
Ona daje swojego Syna, a także odwagę, by
być tak jak Jezus światłem w dzisiejszym
świecie. – Matko Najświętsza, przyjmujemy
Jezusa i wołamy: Jezu, Ty jesteś moim Panem!
Ksiądz Dyrektor przypominał słowa bł. Jana
Pawła II i zachęcał zebranych, by nie lękali się
żyć wbrew obiegowym opiniom i propozycjom
sprzecznym z Bożym prawem. Odwaga wiary
wiele kosztuje. Młodzi nie mogą przegrać
miłości. W tym duchu apelował: – Nie dajcie
się zniewolić, nie dajcie się uwieść układom

szczęścia, za które musielibyście zapłacić
zbyt wielką cenę. Z troską o młodych prosił
Maryję, by byli choć trochę podobni do Jej
Syna, by On był im światłem: – Maryjo,
zwyciężaj w nas.

Ogień, który pójdzie w świat
Spotkanie u tronu Królowej zgromadziło
tych, którzy wierzą z Jezusa, w to, że On
jest jedynym zbawicielem świata, drogą,
prawdą i życiem. W tym kontekście ks. Bogusław Jaworowski, misjonarz Świętej Rodziny,
podzielił się doświadczeniem wiary, opowiadał, jak w młodości szukał odpowiedzi na
trudne pytania, jak pogubił się w przeżywaniu
chrześcijaństwa i jak Bóg zadziałał. Odnalazł
odpowiedzi na te pytania i wie, że każda
nawet najpiękniejsza budowla wznoszona
bez fundamentu legnie w gruzach. Chrześcijaństwo jest więc rzeczywistą odpowiedzią
człowieka na słowo Boże. Syn Boży, Ten,
który przyjął granicę ludzkiej natury, mówi
o życiu wiecznym, o miłości, o sprawiedliwości i ukazuje sens istnienia. – Wiara
to styl życia, widok ojca na kolanach, głos
modlącej się matki, to szacunek dla dnia
Bożego, zrozumienie, czym jest życie ludzkie,
jaką wielką cenę ma ono w oczach Boga –
wyjaśniał ks. Bogusław i dodał: – Wiara rodzi
miłość. Zasadą katolicyzmu musi być miłość.
Dlatego prosił, by młodzi nie tracili ducha,
odważnie dawali świadectwo wiary, by byli
zaczynem, ogniem, który pójdzie w świat.
Od ich postawy wiele zależy. Ważne jest więc
mężne wyznawanie wiary we współczesnym

świecie, a także obrona wartości, świętości, krzyża, Biblii, Kościoła oraz Telewizji
Trwam.

Uwielbienie wraz z duszpasterzami
Na czele pielgrzymki stanęli ojcowie redemptoryści, wśród nich byli m.in.: o. dr Tadeusz
Rydzyk i o. Piotr Chyła, wikariusz prowincjała Warszawskiej Prowincji Redemptorystów.
W programie spotkania znalazły się: koncelebrowana Msza św. pod przewodnictwem bp.
Ireneusza Pękalskiego z homilią ks. Bogusława
Jaworowskiego MSF, modlitwa różańcowa, po
której młodzi wymienili się różańcami (ten gest
stanowił obietnicę pamięci modlitewnej aż do
przyszłego roku), Apel Jasnogórski, a także
warsztaty medialne, świadectwa, śpiew, taniec
oraz pokaz sztucznych ogni. Czas uwielbienia
prowadzili Zespół Muzyki Sakralnej „Lumen”
i połączona schola. Pielgrzymi skierowali telegram do papieża Franciszka, zapewniając go
o miłości do Boga, Maryi, Kościoła i następcy
Piotra; dziękując za jego wiarę, która dodaje
otuchy i odwagi, aby w dzisiejszych czasach
śmiało wyznawać słowem i czynem to, że Jezus
jest Panem naszego życia; prosząc o łaski dla
niego i całego Kościoła.
Na jasnogórskich błoniach płonął paschał
na znak pragnienia należenia do Chrystusa –
światłości świata. To światło płonie w każdym
człowieku od momentu chrztu. Pielgrzymi,
dokonując osobistego wyboru Jezusa Chrystusa na Pana swojego życia, chcą miłować
Go i upodabniać się do Niego.

Beata Pieczykura
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głos z torunia

Rajd śladami bł. ks. Stefana
dokończenie ze str. I
nych nr 13 w Toruniu. W peletonie
jechali m.in.: ks. Marek Januszewski z parafii pw. Chrystusa Króla
w Toruniu – diecezjalny asystent
KSM, ks. Bartłomiej Sławiński –
wikariusz z parafii pw. Matki
Bożej Królowej Polski w Toruniu,
Agnieszka Rzymyszkiewicz i Piotr
Karepin – nauczyciele z ZS nr 10,
Andrzej Płusa – nauczyciel z SP
nr 1 w Toruniu oraz klerycy, uczniowie, młodzież z KSM, grupa
ministrantów z Działdowa.
Do Chełmży przybyli w południe po przejechaniu czerwone-

deszczem, zrezygnowali z postoju
na podtoruńskiej Barbarce, kierując się przez Lulkowo do Torunia.
W tym roku pielgrzymowania na
rowerach podjęli się najwytrwalsi, którzy pamiętając o cierpieniu
i ofierze ks. Wicka, ofiarowali mu
swoje zmęczenie i chwile słabości, kiedy przyszło zmagać się
z deszczem i wiatrem.
Organizatorzy: Samorząd Szkolny Zespołu Szkół nr 10 im. prof.
Stefana Banacha, ZSOiT nr 13
w Toruniu, Oddział Miejski PTTK
w Toruniu im. Mariana Sydowa
dziękują ks. kan. Krzysztofowi
Badowskiemu za gościnne przy-

Uczestnicy pielgrzymki

Msza św. dla uczestników rajdu. Od lewej: ks. Bartłomiej Sławiński,
ks. prał. Andrzej Nowicki. kl. Tomasz Filipiak, ks. Grzegorz Malinowski

go szlaku rowerowego z krótkimi deszczowymi postojami
w Papowie Toruńskim i Zalesiu.
W rodzinnym mieście ks. Wicka
przywitał ich ks. kan. Krzysztof
Badowski, proboszcz parafii pw.
św. Mikołaja. Pielgrzymi nawiedzili konkatedrę pw. Trójcy Świętej, gdzie błogosławiony przyjął
sakramenty chrztu, bierzmowania, I Komunii św., złożył przyrzeczenie jako Sodalis Marianus
i odprawił Mszę św. prymicyjną.
Następnie posileni drożdżówkami i rozgrzani herbatą z imbirem
udali się w drogę powrotną. Ze
względu na przenikliwe zimno,
przemoczeni wciąż padającym

IV

NIEDZIELA NR 23 (964) • 9 czerwca 2013

jęcie, Straży Miejskiej w Chełmży
za zapewnienie bezpieczeństwa,
prof. dr. hab. Wojciechowi Polakowi za przekazanie wszystkim uczestnikom swojej książki
„Patriotyzm dnia dzisiejszego”,
Danucie Kamyckiej, pielęgniarce,
wiernie towarzyszącej kolejnym
edycjom rajdu za opiekę medyczną,
Piotrowi Niedlichowi za bezpłatne
wydrukowanie folderów.
Wojciech Wielgoszewski

Więcej o rajdzie i jego dotychczasowych edycjach możemy
dowiedzieć się pod adresem:
www.frelichowski-rajd.cba.pl

Rajdowe rozmowy

z diecezji

archiwum redakcji

efana

Zdjęcia: Piotr Biegalski

REKRUTACJA DO WSD DIECEZJI TORUŃSKIEJ
Kandydaci do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej winni zgłosić się osobiście do Księdza Rektora do 1 lipca i przedstawić następujące dokumenty:
* podanie o przyjęcie skierowane do biskupa toruńskiego
Andrzeja Suskiego;
* własnoręcznie napisany życiorys;
* świadectwo moralności wystawione przez proboszcza i katechetę;
* świadectwo dojrzałości – w oryginale i odpis (można dołączyć
w późniejszym terminie);
* świadectwo ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot ten
nie widnieje na świadectwie ukończenia szkoły średniej;
* akt urodzenia;
* metryki sakramentów chrztu i bierzmowania;
* ksero dowodu osobistego (2 egz.) i książeczki wojskowej,
numer NIP;
* zaświadczenie lekarskie o możliwości podjęcia studiów
(oraz karta zdrowia);
* 7 aktualnych fotografii zgodnych z wymaganiami stosowanymi
przy wydawaniu dowodów osobistych (w tym jedną w postaci
elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu
Internetowej Rejestracji Kandydatów – www.irk.umk.pl);
* wydrukowany z systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów
i podpisany formularz podania (2 egzemplarze);
* metrykę ślubu kościelnego rodziców;
* potwierdzenie wpłaty rekrutacyjnej (dokonanej na koncie
indywidualnym, które kandydat otrzymuje po zarejestrowaniu się
w Internetowej Rejestracji Kandydatów).
W związku z tym, że alumni Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej odbywają studia filozoficzno-teologiczne na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kandydaci
do WSD są zobowiązani zarejestrować się na stronie internetowej uniwersytetu i odbyć rozmowę kwalifikacyjną z wiedzy religijnej.
Termin rejestracji internetowej dla kandydatów: www.umk.pl
rekrutacja do 4 lipca.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku WT UMK
przy ul. Gagarina 37 w Toruniu 5 lipca o godz. 10.
Lektury do rozmowy kwalifikacyjnej: Podręczniki do nauki religii
w szkołach średnich; „Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich”, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992, cz. I: „Wiara chrześcijańska”,
pkt. B i C (s. 49-265).
Oddanie hołdu patronowi harcerzy

Ks. dr hab. Dariusz Zagórski, prof. UMK
Rektor WSD w Toruniu
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Na szlaku nawiedzenia
Grudziądz

Kalendarz peregrynacji
8-9 czerwca – Kruszyny, parafia pw. św.
Mikołaja Biskupa
9-10 czerwca – Brudzawy, parafia pw. św.
Andrzeja Apostoła
10-11 czerwca – Nieżywięć, parafia pw. św.
Jana Chrzciciela
11-12 czerwca – Bobrowo, parafia pw. św.
Jakuba Apostoła Starszego
12-13 czerwca – Grzybno, parafia pw.
Najświętszego Serca Pana Jezusa
13-14 czerwca – Górale, parafia pw. św. Marcina Biskupa z Tours
14-15 czerwca – Jabłonowo, parafia pw. Chrystusa Króla

służby, piękna służby, męstwa,
miłości i wiary. Słowa Księdza
Biskupa i hasło peregrynacji to
zobowiązanie, abyśmy byli wierni
Maryi i Jej Synowi.
„Matko, dawaj rady, wskazania,
jeśli trzeba upomnij. Dodawaj nam
wszystkim sił i odwagi do bycia
wiernym Bogu, Krzyżowi, Kościołowi i Tobie. Maryjo, prowadź nas

drogą wiary” – prosił proboszcz
w imieniu parafian.
Tygodniowe misje były przygotowaniem duchowym na spotkanie
z Matką. Zewnętrznym wyrazem
przygotowań były udekorowane
domy i ulice osiedla flagami maryjnymi, narodowymi i papieskimi,
obrazami Matki Bożej w oknach
mieszkań oraz odświętny wystrój
kościoła.
Czas nawiedzenia minął wypełniony nabożeństwami, adoracjami,
osobistymi modlitwami. O godz. 21
w łączności duchowej z Jasną Górą
odśpiewaliśmy hymn „Bogurodzica” oraz słowa Apelu: „Maryjo,
Królowo Polski, jestem przy Tobie,
pamiętam”. Kustosz Obrazu objaś-

nił teologię Świętej Ikony. Mówił
o historii powstania kopii, idei
nawiedzenia związanej z Jasnogórskimi Ślubami Narodu. Kościół
ponownie zapełnił się o północy,
gdy Pasterkę maryjną w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych
sprawowali kapłani wywodzący się
z parafii, wśród nich ks. Dariusz
Kajzer, który od 2007 r. pracuje
na misji w Papui-Nowej Gwinei,
a obecnie przebywa w kraju na
urlopie.
Do stągwi, która nawiązuje do
godów w Kanie Galilejskiej, wierni składali zawierzenia, prośby,
podziękowania przez cały czas
przygotowania i nawiedzenia.

Aleksandra Mrozkowiak

śp. mama, już wtedy matka
6 dzieci, uklękła z nami w głębokim
śniegu i zaczęliśmy odmawiać błagalną modlitwę „Pod Twoją obronę” oraz Różaniec. Mama ze łzami
w oczach obejmowała naszego
ojca za nogi, a my pełni lęku trzymaliśmy ją za płaszcz i płakaliśmy.
Ten dramatyczny moment po
pewnym czasie został przerwany,
bo przechodzący patrol udaremnił
pijanemu żołnierzowi wykonanie
zamierzonej egzekucji. Maryja nie
pozwoliła zamordować ojca wielodzietnej rodziny. Do dziś dziękuję
Bogu za ocalenie naszego taty od
niechybnej śmierci. Ta piękna kopia
Jasnogórskiej Ikony przypomniała
mi to wydarzenie z lutego 1945 r.

Ojciec mój doczekał sędziwego
wieku. Zmarł, mając blisko 100
lat. Zawsze w trudnych sprawach
zwracam się o pomoc i wsparcie
do naszej Pani Łaskawej, której
obraz czcimy w grudziądzkiej bazylice. A kiedy z moją śp. małżonką
Barbarą klęczeliśmy prawie każdego roku przed Cudownym Obrazem Matki Bożej Jasnogórskiej
w Częstochowie, uświadomiłem
sobie, jaka dobra musi być ta nasza
Matka, pełna miłości i miłosierdzia.
To Ona w cudowny sposób uratowała mojego tatę i całą naszą
rodzinę. W czasie tej peregrynacji
modliłem się również za zamordowanych kapłanów z naszej rodziny:
radcę ks. Jana Zarembę, który

20 października 1939 r. został rozstrzelany w Tczewie wraz z innymi
16 kapłanami diecezji pelplińskiej,
ks. Teofila Grzymowicza z diecezji
łódzkiej, który 30 kwietnia1942 r.
został zamordowany w Dachau
przez oprawców hitlerowskich.
Matce Bożej polecam wszystkich
kapłanów posługujących w diecezji toruńskiej, a wśród nich mojego wnuka ks. Michała Rogozińskiego, który został wyświęcony
16 czerwca 2012 r. przez
bp. Andrzeja Suskiego w Toruniu,
a posługę kapłańską sprawuje
w parafii św. Tomasza Apostoła,
sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim.
Zenon Zaremba

archiwum Parafii

„Królowo Polski, Maryjo! Matko
i Królowo nasza! Ogarnia nas dzisiaj ogromna radość, że gościsz
w naszym parafialnym Wieczerniku. 25 lat temu byłaś pierwszy raz
wśród nas. 1 lipca 1988 r. przyjmowaliśmy Cię w pierwszą rocznicę
poświęcenia Krzyża i pierwszej
Mszy św. sprawowanej wśród pól
zboża. I wówczas radowaliśmy
się, że na roczek parafii, byłaś
z nami. Dziś przychodzisz po raz
drugi w Jasnogórskim Wizerunku, też w dniu szczególnym, bo
w uroczystość św. Stanisława,
parafialny odpust. Nikt z ludzi tego
nie planował. Planowałaś Ty. Tym
większa nasza radość, że przychodzisz w srebrne gody parafii, by
zobaczyć, jak rośniemy. Witamy
Cię, jak najgoręcej, Maryjo”.
8 maja proboszcz ks. kan.
Janusz Majewski tymi słowami
przywitał peregrynującą kopię
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Wspólnota parafialna
w Grudziądzu na Rządzu przeżywała święto z okazji nawiedzenia
Cudownego Wizerunku.
W uroczystościach uczestniczył
bp Andrzej Suski, który przewodniczył Mszy św. koncelebrowanej
z udziałem kapłanów dekanatu
grudziądzkiego oraz wygłosił
słowo Boże. W homilii mówił, że
Maryja uczy nas pokory, postawy

Świadectwo

N

awiedzenie Obrazu Matki
Bożej Jasnogórskiej w parafii
św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu
w dniach 4-5 maja było dla wielu
szczególnym przeżyciem. Wzbudziło wspomnienia z młodości, gdy
to w 1945 r. byliśmy wyzwalani,
a tamte wydarzenia do tej pory
uznaję za cud. Z piwnicy naszego
domu wraz z sąsiadami wczesnym
rankiem zostaliśmy wypędzeni na
podwórko przez pijanego żołnierza, którzy po obejrzeniu dokumentów mojego ojca z pieczęcią
niemiecką uznał go za faszystę.
„Wyzwoliciel” postawił ojca pod
ścianą i w przypływie alkoholowej
głupoty celował do ojca z pistoletu,
chcąc go zastrzelić. Moja
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Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

archiwum misjonarza s. grażyny bober, kamerun

Droga Mamo,
nie odrzucaj mnie

„Serce dla Mamy”
I
deą projektu „Serce dla Mamy”
jest zwrócenie uwagi na
potrzebę pielęgnowania relacji w rodzinie. Zachęcamy dzieci
i szkoły na terenie naszej diecezji i całego świata, aby wyraziły swoją miłość i zaufanie do
mamy, taty oraz bliskich, układając figurę w kształcie serca.
Przedsięwzięcie jest dokumentowane, a nadesłane do Caritas
materiały, potwierdzające i akcentujące bezwarunkowy charakter miłości macierzyńskiej,
podlegają ocenie internautów.
Miłość ta budzi w sercu każdego
dziecka potrzebę odwzajemnienia i okazania bezwarunkowego
zaufania. Tę miłość i zaufanie
szczególnie widać w sytuacjach,
gdzie z różnych przyczyn występują dysfunkcje w relacjach
mama-dziecko. Dzieci kochają

Podczas Festynu Rodzinnego Caritas dzieci ułożyły
„Serce dla Mamy”. W projekt włączyli się misjonarze
z różnych kontynentów naszego globu
swoje mamy i ufają im ponad
wszystko.
Mamy nadzieję, że projekt ten
pomoże wielu rodzicom spełniać
swoją misję w sposób owocny.
Jesteśmy przekonani, że jego realizacja w wielu szkołach naszej
diecezji i ośrodkach misyjnych na
świecie wzbudzi większe zaufanie
i wolę współpracy tych instytucji
z rodzinami.
Materiały dokumentujące układanie „Serca dla Mamy” nadesłali
misjonarze z różnych zakątków
świata, m.in. z Syberii, Togo,
Kamerunu, Indii, Peru, Nikaragui, Stambułu, Madagaskaru
oraz Jamajki. Wszędzie widzimy

Jestem Twoim dzieckiem maleńkim i bladym,
ciemnym i we łzach,
Mamo, nie zostawiaj mnie.
Nie chcę być sierotą.
Jak możesz pomyśleć o tym, by
mnie zostawić?
Czyż nie jestem piękna, by na
mnie patrzeć?
Dom jest najszczęśliwszym
miejscem.
Droga Mamo, nie odrzucaj mnie.
Tak bardzo bym chciała pomóc
Ci, gdy dorosnę.
I modlić się za Ciebie w godzinie
twojej śmierci.
Kocham Cię i modlę się za Ciebie.
Kochana Mamo, nie odrzucaj
mnie.
O jak bardzo bym chciała być
szczęśliwą z Tobą w domu
i móc dawać to szczęście.
Czy myślisz, że Cię zapomnę?
Będę z Tobą, by dać Ci radość
i pokrzepienie,
by Cię pocieszać.
Będę rosnąć, by być dobrym
dzieckiem do końca mojego
życia.
Mamo, nie oddawaj mnie.
Nie bądź smutna i nie martw się.
Ja jestem tutaj, by Cię pocieszyć.
Autorką wiersza jest Yesuamma
z Bangalore w Indiach (niewidoma
dziewczynka, przebywająca
w sierocińcu

rodzinę jako instytucję dającą życie
i miłość.
Dodatkowo Caritas Diecezji
Toruńskiej otrzymała wiele informacji od misjonarzy w formie wierszy i opowiadań, które ukazują ich
ciężką pracę, trudne warunki bytowe ludzi na całym świecie, a także
z jednej strony ogromną miłość
dzieci do rodziców, a z drugiej
tęsknotę za normalną rodziną.
„Nie ofiaruje Ci złota ani srebra,
Lecz tylko kwiaty zebrane dla
Ciebie.
One są owocem serca, więc je przyjmij sercem,
Nenika – Moja Mamo”.
Onje, III kl., Madagaskar
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Czesław Jarmusz
Archiwum ojców Jezuitów

O. Feliks Dziadczyk SJ 

Uroczystości pogrzebowej przewodniczył bp Andrzej Suski, który podkreślił dobro, jakiego diecezja toruńska
doświadczyła od Zmarłego

Zmarł
o. Feliks Dziadczyk
W
82. roku życia, 53. roku
kapłaństwa, 64. roku
życia zakonnego 8 maja
zmarł o. Feliks Dziadczyk SJ –
spowiednik i kierownik duchowy
kapłanów, kleryków, zakonników
i osób świeckich, członek Rady
Kapłańskiej, członek 1. Synodu
Diecezji Toruńskiej, ojciec duchowny dekanatu Toruń I. We wspólnocie toruńskiej spędził ostatnie
20 lat swojego życia.

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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Uroczystości pogrzebowe odbyły się 14 maja w kościele akademickim pw. Ducha Świętego
w Toruniu. Przewodniczył im bp
Andrzej Suski, który podkreślił
dobro, jakiego diecezja toruńska
doświadczyła od Zmarłego. „Jego
odejście tworzy lukę, stąd prosimy
Boga, by to miejsce nie zostało
puste. Dziękujemy o. Feliksowi za
czytelne świadectwo życia kapłańskiego” – mówił Biskup Andrzej.
Okolicznościowe słowo Boże
wygłosił bp Józef Szamocki,
który nawiązał do ewangelicznej
przypowieści o dziesięciu pannach. Zauważył, że od momentu chrztu oczekujemy na spotkanie z Bogiem i przypowieść
o pannach dotyka finału życia
każdego z nas. A paradoksalnie
chwila tego spotkania zawsze
przychodzi nieoczekiwanie. „Wiedzieliśmy o jego chorobie. Miał
wyjechać do Gdyni, ale nie ukrywał, że tu, w Toruniu, zostawi
serce. I tu, w Toruniu, pragnął
być pochowany” – mówił o Zmarłym kaznodzieja. „Będzie nam
Ojca po ludzku brakować, jednak
w sercu tli się radość z jego spot-

kania z Bogiem i daru naszego
spotkania z o. Feliksem. On nam
pomagał czuwać i pewnie dziś
chciałby nam powiedzieć, byśmy
w chwili naszego odejścia mieli
serce wypełnione Bożą światłością” – podkreślał Biskup Józef.
Na zakończenie Mszy św. prowincjał o. Tomasz Kot SJ podziękował Zmarłemu za ofiarną służbę,
a wszystkim za wspólną modlitwę. Głos zabrał również rektor
toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego, który wyraził
wdzięczność wobec o. Feliksa za
wieloletnią posługę w seminarium:
„Trzeba młodym dobrych wzorców. Ty jesteś takim wzorem” –
podkreślił. Okolicznościowe słowo
wygłosili również dziekan dekanatu Toruń I ks. prał. Józef Nowakowski oraz przedstawiciel rodziny
o. Dziadczyka SJ.
Uroczystości pogrzebowe zgromadziły ponad 100 kapłanów, brać
klerycką, społeczność akademicką i wielu wiernych, dla których
o. Feliks był przewodnikiem. O. Feliks Dziadczyk SJ spoczął na cmentarzu św. Jerzego w Toruniu. 
Joanna Kruczyńska

Ur. 4.11.1931 r. w Psarach Lechawie, pow. Piotrków Trybunalski,
był synem rolników, miał dwie
starsze siostry i młodszego brata.
Do Towarzystwa Jezusowego
wstąpił w 1949 r. w Kaliszu,
pierwsze śluby zakonne złożył
w 1951 r. W latach 1953-56
studiował filozofię w Krakowie,
następnie przez rok odbywał
praktykę duszpasterską w Lublinie, w latach 1957-61 odbywał
studia teologiczne w Warszawie,
gdzie w 1960 r. przyjął święcenia
kapłańskie.
Pracę duszpasterską rozpoczął od
posługi w parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Szczecinie w latach
1961-64. W 1964 r. odbył III probację w Czechowicach. W 1965 r.
został mianowany superiorem
i proboszczem w Gdyni w parafii pw. św. Stanisława Kostki,
w 1968 r. zamieszkał w Warszawie
i pełnił obowiązki promotora
powołań w prowincji i magistra
kandydatów. W 1969 r. wyjechał
do Lyonu, gdzie uczył się języka francuskiego. Po powrocie
kontynuował poprzednią pracę.
W latach 1972-79 był superiorem
i proboszczem parafii pw. św.
Szczepana w Warszawie, kontynuował również rozpoczęte
w 1970 r. studia na Wyższym
Studium Życia Wewnętrznego
w Warszawie.
W latach 1979-84 pełnił obowiązki proboszcza parafii pw. św.
Andrzeja Boboli w Warszawie i był
ekonomem Kolegium Warszawskiego. Lata 1984-90 to czas jego
posługi superiora i proboszcza
w Gdańsku-Wrzeszczu, przez
kolejne 3 lata pełnił te funkcje
w Warszawie w parafii pw. św.
Szczepana. Od 1993 r. mieszkał
w jezuickiej wspólnocie w Toruniu, gdzie przede wszystkim
służył jako spowiednik i kierownik
duchowy.
Oprac. Joanna Kruczyńska
(na podstawie www.deon.pl)

