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Dążyć do świętości – diecezjalne święto
ku czci św. Izydora

22 (963) • J • rok LVI • 2 VI 2013 • toruń

temat tygodnia

Za kapłanów

Joanna Twardowska

Bożena Sztajner/Niedziela

W

uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa przypada Światowy
Dzień Modlitw o Uświęcenie
Kapłanów. Dzień ten został
wprowadzony przez Jana Pawła II
w 1995 r. i kieruje do źródła
mocy w życiu duchownego,
a więc do Serca Pana Jezusa.
Serce kapłańskie ma być
jednym z Sercem Jezusa, ma
do Niego przylgnąć, z Nim się
utożsamiać, w Nim szukać
wszelkiej pociechy. Dzień modlitw ma być przypomnieniem,
że wszyscy wierni winni nieustannie modlić się o dobrych
i świętych kapłanów. Na tym
jednak nie koniec. Kapłani,
w imię miłości braterskiej,
powinni modlić się za siebie nawzajem, gdyż najlepiej
znają trudy codziennej pracy
duszpasterskiej. Należy stanąć
w prawdzie, nazwać po imieniu
to, co grzeszne, co jest wynikiem upadku słabej, ludzkiej
natury, i zrobić wszystko, by się
w owym upadku nie pogrążać,
ale powstać silniejszym o kolejne życiowe doświadczenie. Dla
wiernych świeckich nie oznacza
to zatem, by tylko potępiać,
szukać sensacji, odsuwać się
od Boga, Kościoła, bo ksiądz
nie taki święty. Żaden ludzki
grzech nie jest wart tego, by
przez niego rezygnować z relacji z Bogiem Ojcem.
Módlmy się więc, by Najświętsze Serce Pana Jezusa
koiło rany serc kapłańskich
i by je umacniało. Na drodze
do uświęcenia kapłanów diecezji toruńskiej niech czuwa
nieustannie bł. ks. Stefan
Frelichowski, który, walcząc
z własnymi pokusami, chciał
być naprawdę kapłanem.

Zadaniem Kościoła jest przywrócić Europie Boga. Integracja europejska nie jest możliwa bez uświadomienia sobie
dziedzictwa cywilizacji europejskiej opartej na greckiej filozofii, prawie rzymskim i chrześcijańskiej etyce

Myśląc w czerwcu
o Polsce
Ks. Józef Dębiński

C

zerwiec to miesiąc wielkich rocznic: zrywu
poznańskiego (1956 r.), robotniczego buntu,
m.in. w Ursusie, Płocku i Radomiu (1976 r.),
który był zaczynem zorganizowanej opozycji i w konsekwencji zakończenia komunizmu w Polsce. Trzeba
było czekać ćwierć wieku, by powiało od morza i aby
naród się przebudził, by nastała wolność. Należy
pamiętać, że u kolebki wolnej Polski stał Kościół,
który zawsze był z narodem i służył narodowi,
a przez prawie pół wieku był największą opozycją.

Dlatego był znienawidzony przez Służbę Bezpieczeństwa. Dał temu wyraz w grudniu 1983 r. dyrektor Departamentu IV MSW płk Adam Pietruszka:
„Wszystkie poczynania państwa w dziedzinie polityki wyznaniowej mają na celu (...) odsuwanie Kościoła
od życia publicznego kraju, zmniejszanie zasięgu
jego społecznego oddziaływania”. Wyrazem takiej
postawy była też śmierć kilku kapłanów z rąk tzw.
dokończenie na str. VI
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Anna Głos

Wspólnota parafialna wraz ze swoim
proboszczem
powierza kapłańskie życie o. Bonifacego opiece
Bożej Opatrzności i orędownictwu
św. Franciszka z Asyżu,
św. Bonifacego-Winfrida
oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki, których pragnie
naśladować
w swoim kapłaństwie
O. Bonifacy Suhak OFM odprawia Mszę św. prymicyjną

Prymicje
Toruń

19 maja w kościele pw. Opatrzności Bożej w Toruniu o. Bonifacy
Suhak z Zakonu Braci Mniejszych,
który 3 dni wcześniej przyjął
w Poznaniu święcenia kapłańskie
z rąk abp. Stanisława Gądeckiego,
odprawił Mszę św. prymicyjną,
dziękując Bogu za dar kapłaństwa.
Przybyli licznie ojcowie franciszkanie, siostry serafitki, rodzice,
brat i rodzina neoprezbitera oraz
wielu parafian. Prymicje, które
przypadły w uroczystość Zesłania

Ducha Świętego, były wyjątkowym świętem dla parafii na Rudaku, ponieważ ostatnie miały tu
miejsce 40 lat temu. Uroczystości rozpoczęły się błogosławieństwem neoprezbitera z rąk rodziców w domu parafialnym, skąd
procesja udała się do kościoła.
Na początku Mszy św. o. Bonifacy
przyjął życzenia od proboszcza
ks. kan. Józefa Klapiszewskiego,
a następnie powitały go dzieci, młodzież, służba liturgiczna
i przedstawicielka parafii.

Słowo Pańskie z Dziejów Apostolskich przeczytał brat o. Bonifacego, a homilię wygłosił franciszkanin o. Bożysław Timoszyk,
który opowiedział o drodze do
kapłaństwa i rodzeniu się powołania zakonnego o. Bonifacego.
Mszę św. uświetnili śpiewem
ojcowie franciszkanie z WSD we
Wronkach.
Na zakończenie liturgii o. Suhak
udzielił prymicyjnego błogosławieństwa i wyraził wdzięczność
tym, którzy świadectwem swojego

życia doprowadzili go do kapłaństwa. Szczególne podziękowania
skierował do rodziców i brata,
którzy pomogli mu wzrastać
w wierze, począwszy od 29 czerwca 1986 r., kiedy w tutejszej świątyni otrzymał sakrament chrztu.
Na swoim obrazku prymicyjnym
o. Suhak umieścił słowa bł. ks.
Jerzego Popiełuszki: „Jak wiele
potrafisz, Boże, zdziałać przez
niegodne jak ja stworzenie. Dzięki
Ci, Panie, że mną się posługujesz”.

Anna Głos

Ciechocinek

14 maja z inicjatywy Kamila Studzińskiego, nauczyciela
historii ze Szkoły Uzdrowiskowej nr 1 w Ciechocinku, odbyło
się spotkanie pt. „Żyli prawem
wilka – tropem historii Żołnierzy Wyklętych”. Na zaproszenie
dyrektor szkoły Ewy Gizy uczniowie pochodzący z różnych stron
Polski, nauczyciele i zaproszeni
goście uczestniczyli w „żywej”
lekcji historii poprowadzonej
przez prof. dr. hab. Wojciecha
Polaka i Karola Wojtasika.
Pierwsza część spotkania miała
charakter gawędy harcerskiej.
Prof. Wojciech Polak opowiedział
o losach niezłomnych bohaterów.
Z kolei Karol Wojtasik (współorganizator Toruńskiego Marszu
Rotmistrza Witolda Pileckiego)
przybliżył niezwykłe losy rotm.

II
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Witolda Pileckiego, którego
postawa stanowi wzór patriotyzmu dla przyszłych pokoleń.
W drugiej części spotkania,
grze „Tropem Wilczym”, przeznaczonej dla uczniów klasy VI
szkoły podstawowej oraz klas
I i II gimnazjum, wzięło udział
5 drużyn 3-osobowych. Wiedzą o Żołnierzach Wyklętych
wykazali się uczniowie klas
IV oraz V szkoły podstawowej.
Po emocjonującej grze „Tropem
Młodych Wilków” zwyciężyła
Gabriela Lewandowska z kl. IV.
Plonem konkursu plastycznego
było 21 prac, wśród nich 6 portretów wyróżnionych przez jury.
Nagrodami były: bluza i koszulki
ufundowane przez Surge Polonia i Fundację Niepodległości
z Lublina, książki, kalendarze
i czasopisma ufundowane przez

Archiwum Szkoły Uzdrowiskowej w Ciechocinku

Tropem Żołnierzy Wyklętych

Zwycięzcy konkursu

IPN w Gdańsku i prof. Wojciecha Polaka oraz płyty z muzyką

patriotyczną rapera Tadka Firmy
Solo. 
Karol Maria Wojtasik

wiadomości
Peregrynacja relikwii św. Jana Bosco w Toruniu

Kalendarz peregrynacji
1-2 czerwca – Okonin, parafia pw.
Świętych Kosmy i Damiana
2-3 czerwca – Radzyń Chełmiński,
parafia pw. św. Anny
3-4 czerwca – Rywałd Królewski,
parafia pw. św. Sebastiana,
Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny
4-5 czerwca – Bursztynowo, parafia pw. św. Andrzeja Boboli
5-6 czerwca – Jabłonowo-Zamek
6-7 czerwca – Jabłonowo, parafia
pw. św. Wojciecha
7-8 czerwca – Lembarg, parafia
pw. Świętych Piotra i Pawła
8-9 czerwca – Kruszyny, parafia
pw. św. Mikołaja Biskupa

Archiwum szkoły

Do Polski przybywają relikwie św. Jana Bosco, wielkiego wychowawcy
oraz patrona dzieci i młodzieży, twórcy zgromadzenia salezjańskiego.
Szkoły salezjańskie w Toruniu łączą to wydarzenie z uroczystością nadania imienia prowadzonym przez siebie placówkom: Katolicka Szkoła
Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego otrzyma imię św. Dominika
Savio, zaś Gimnazjum Towarzystwa Salezjańskiego – św. Jana Bosco.
Uroczystość odbędzie się w Toruniu w niedzielę 9 czerwca w kościele
św. Michała Archanioła i bł. ks. Bronisława Markiewicza (Przedmieście
Bydgoskie, ul. Rybaki 59).
O godz. 13.30 nastąpi powitanie relikwii św. Jana Bosco i czuwanie
modlitewne, a o godz. 15 rozpocznie się Msza św.
Na uroczystość zapraszają szkoły salezjańskie oraz zgromadzenie
Michalitów

Zwycięzcy Szkolnego Konkursu Wiedzy Religijnej wraz z wychowawcami

Konkurs
Gałczewo

15 maja w Publicznym Gimnazjum
im. Mikołaja Kopernika w Gałczewie odbyła się 13. edycja Szkolnego Konkursu Wiedzy Religijnej
pod hasłem: „Bohaterowie biblijni
w Ewangelii św. Marka”. Do konkursu młodzież przygotowywała
się przez kilka tygodni. W okresie
przygotowań korzystała z opracowań znajdujących się w szkolnej
bibliotece. Pomocą młodzieży
służyli także nauczyciele: Danuta
Traczykowska, ks. kan. Stanisław
Kadziński, Mariusz Fydryszewski oraz dyrektor Maria Gregorowicz. Temat przewodni konkursu został uzupełniony zakresem
wiedzy dotyczącej funkcjonowania Kościoła, parafii i zabytków
regionu golubsko-dobrzyńskiego.
Zgodnie z regulaminem składał
się z dwóch etapów – pisemnego
i ustnego. Do etapu pisemnego
przystąpiło 30 gimnazjalistów,
reprezentantów wszystkich klas
naszego gimnazjum. W etapie
ustnym brało udział 10 uczniów:

Edyta Świderska, Dominik Trawiński, Anna Leszczyńska, Patryk
Chojnacki, Ewelina Klugiewicz,
Klaudia Kosińska, Dominik Kula,
Monika Gutowska, Agata Cieszyńska, Martyna Więczkowska, Julita
Napiórkowska.
Po półtoragodzinnych zmaganiach zostali wyłonieni zwycięzcy
13. edycji Szkolnego Konkursu
Wiedzy Religijnej, którymi zostali:
Edyta Świderska (III D) i Monika
Gutowska (II C) ex aequo oraz Martyna Więczkowska (II C). Finaliści
otrzymali dyplomy i nagrody książkowe dzięki hojności sponsora –
ks. kan. Stanisława Kadzińskiego,
proboszcza parafii Lipnica.
W klimat uroczystości wprowadził nas zespół naszych uczniów
„Ona i On”. Program nawiązywał
do Ewangelii św. Marka. Organizatorzy cieszą się z liczby uczniów
biorących udział w konkursie,
wysokiego poziomu wiedzy oraz
znajomości historii Kościoła z terenu dekanatu golubskiego.
Ks. kan. Stanisław Kadziński
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Uświetnieniem rocznic związanych z osobą bł. ks. Stefana
(urodzin i beatyfikacji) będzie
prapremierowy koncert plenerowy poświęcony jego życiu
i męczeńskiej śmierci pod tytułem „Szare błogosławieństwo”,
który odbędzie się 7 czerwca
o godz. 20 w Fosie Staromiejskiej w Toruniu. Wstęp wolny.
Koncert ku czci bł. ks. Stefana
Frelichowskiego organizowany jest w ramach obchodów
Święta Województwa KujawskoPomorskiego oraz Toruńskiego
Spotkania Młodych, które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca.
Na spotkanie przybędą harcerze
z Polski oraz delegacje harcerzy
polonijnych. Spotkanie rozpocznie się 7 czerwca o godz.
10.30 uroczystym apelem,
po którym uczestnicy wezmą
udział w grze terenowej. Celem
gry jest przybliżenie postaci
patrona polskich harcerzy.
O godz. 18 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny – Diecezjalnym Sanktuarium bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego – zostanie
odprawiona Msza św. z udziałem harcerzy z Polski
i zagranicy. Po Mszy św.
o godz. 20 w Fosie Staromiejskiej odbędzie się przedstawienie „Fides et Ratio” przygotowane przez uczniów szkół
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Po widowisku rozpocznie się prapremierowy koncert „Szare błogosławieństwo”
z okazji 100. rocznicy urodzin
bł. ks. Frelichowskiego. Koncert zakończy się Harcerskim
Misterium Światła. 8 czerwca
uczestnicy Toruńskiego Spotkania Młodych udadzą się do
Chełmży, gdzie bł. Stefan urodził się i wychował. O godz. 11
podczas apelu nastąpi wmurowanie pamiątkowej tablicy
w bazylice konkatedralnej.
Harcerze spotkają się także
z siostrzenicą błogosławionego i zasadzą pamiątkowy dąb.
Spotkanie zakończy się w godzinach popołudniowych.

IV
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Święty szarej

archiwum Romana Kołakowskiego

Program

O koncercie „Szare błogosławieństwo” z autorem i reżyserem Romanem
Kołakowskim rozmawia Joanna Kruczyńska
Joanna Kruczyńska: – Jest Pan
autorem scenariusza i reżyserem
koncertu „Szare błogosławieństwo”,
który będzie poświecony życiu oraz
męczeńskiej śmierci ks. Stefana Frelichowskiego. W jaki sposób zetknął
się Pan z tą postacią?

Roman Kołakowski: – Od
marszałka województwa kujawsko-pomorskiego otrzymałem
propozycję, by przygotować widowisko o bł. Wincentym Frelichowskim. Przyjmując to zadanie, stawałem na terenie mało znanym.
Oczywiście, wiedziałem, że mamy
takiego błogosławionego kapłana,
że zginął w Dachau i jest patronem harcerstwa. Tym bardziej
więc wydało mi się interesujące,

by spróbować stworzyć widowisko,
które tego niezwykłego człowieka
przybliży naszym czasom.
– W odpowiedzi na propozycję
przystąpił Pan do stworzenia zarysu przedsięwzięcia. Jak wyglądał
ten proces?

– Zgromadziłem materiały
dotyczące osoby bł. ks. Stefana
Frelichowskiego, przeczytałem
jego „Pamiętnik”. Szukałem klucza artystycznego do tego, w jaki
sposób opowiedzieć o tym człowieku. Natknąłem się na jego obrazek
prymicyjny, na którym widniały
słowa: „Przez krzyż cierpień i
życia szarego – z Chrystusem –
do chwały zmartwychwstania”.

Uświadomiłem sobie, że świętość
może być zawarta w szarości życia,
w pragnieniu świętości na co dzień,
w rozmowie z przyjacielem lub
z kimś, kto nie jest przyjacielem,
z wychowawcą lub z kimś, kogo
wychowuję, w pracy z dziećmi lub
w pracy biurowej. Zauważmy, że
męczeństwo ks. Stefana nie ma
takiego kulminacyjnego momentu
decyzji, jak np. u św. Maksymiliana Kolbego. Frelichowski po prostu
służy wszystkim, więc kiedy trzeba pomagać chorym na tyfus, on
nie waha się pomagać, ryzykując
swoje zdrowie i życie, bo służbę
człowiekowi traktuje jako coś niezwykle naturalnego, przypisanego
człowiekowi, harcerzowi, katoli-

nasza rozmowa

codzienności
kowi, Polakowi. Po tych przemyśleniach powstał tytuł „Szare błogosławieństwo”, który oczywiście
nawiązuje do wspomnianego już
cytatu z obrazka prymicyjnego. To
szare życie wydało mi się znaczące.
On je sobie niezwykle cenił i cały
czas pisał o dążeniu do świętości
w tej codziennej, zwykłej pracy. Na
dzisiejsze czasy nie jest to może
zbyt atrakcyjna postać, ale idealnie
odpowiadająca wyzwaniom, czyli
stanowiąca wzorzec.
– Uchwycił Pan istotę przekazu. W jaki
zatem sposób zostanie ta wizja zrealizowana?

– Pomyślałem, że warto sięgnąć do tego, co wspólne w tej
naszej i jego codzienności, a więc
do piosenki harcerskiej. Śpiewał
je on, jego przyjaciele, śpiewamy
i my. W związku z tym na koncercie usłyszymy cytaty z wielu
piosenek harcerskich, a poetycka
opowieść o księdzu podharcmistrzu będzie oparta na melodii
kontrapunktowej. Producentom
z SOS Music udało się zaprosić do
udziału w widowisku świetnych
wykonawców. Wystąpią Katy Carr
z Wielkiej Brytanii, Beata Lerach,
Natalia Sikora, Maciej Miecznikowski, Tomasz Steciuk, Leszek
Zduń i Kacper Kuszewski, a także
młodzi artyści z Torunia i chóry
Zespołu Szkół Muzycznych im.
Karola Szymanowskiego. Założeniem artystycznym tego koncertu
jest uzyskanie nieczęstego dziś
skupienia na przekazie intelektualnym i religijnym, który niesie
postać ks. Stefana Wincentego,
ale też radosnej wspólnoty przeżycia artystycznego. Znajdzie się
tutaj nieco zabawy, bo w życiu
druha Wicka nie brakowało szczerego uśmiechu, ale będą również
dramatyczne chwile. Ilustrację
stanowić będzie dokumentacja
historyczna udostępniona przez
Krzysztofa Jaczkowskiego, siostrzeńca ks. Frelichowskiego.
– Czy młody odbiorca znajdzie coś dla
siebie w koncercie poświęconym, jak

Pan zauważył, tej niezbyt atrakcyjnej,
jak na dzisiejsze czasy postaci?

– Pozornie „niezbyt atrakcyjnej”, w rzeczywistości fascynującej i wartej poznania. W widowisku nie zabraknie melodii
tradycyjnych, ale granych bardzo
nowocześnie, by mówić odpowiednim językiem do tych, którzy są
harcerzami współcześnie, choć
odwołują się do chlubnych tradycji. Rzecz będzie realizowana
przy użyciu współczesnych technik multimedialnych. Piosenka harcerska zaprezentowana
zostanie przy pomocy bardzo
współczesnego instrumentarium
muzycznego. Wraz z kolejnymi
etapami opowieści muzyka będzie
zmieniała swój charakter na coraz
bardziej nowoczesne brzmienia.
Jestem przekonany, że uda nam się
zainteresować i młodego, i nieco
starszego odbiorcę. Niemniej istotny wydaje mi się jeszcze jeden
aspekt. Dzisiaj młodym ludziom
najbardziej chyba potrzebna jest
konsekwencja działania i trwanie
w prawdzie. Ks. Stefan Wincenty
jest przykładem absolutnej konsekwencji w realizacji własnych
wyborów. I jest niezwykle wiarygodny. Kapitalnym przykładem
tej wiarygodności są zawarte
w „Pamiętniku” wspomnienia
jego młodzieńczej miłości, jego
nastoletnich, naturalnych fascynacji kobiecością. Dziś wielu
z nas – nastawionych do świata
koniunkturalnie – usunęłoby takie
fragmenty z własnych zapisków,
odpowiednio kształtując oficjalne CV. Druh Wicek pozostawia
je, by trwać w prawdzie o sobie
samym i otaczającym go świecie.
Dla młodego odbiorcy niezwykle
cenny może okazać się przekaz,
że kwestia naszych osobistych
wyborów decyduje o naszym
człowieczeństwie. Człowiekiem
nie muszą kierować instynkty,
ale wolna wola. To nasze wybory
decydują o naszym życiu. Nie ma
innego determinizmu, mamy to
zagwarantowane u Najwyższego
Źródła. 
q

Roman Kołakowski

Kompozytor, poeta, tłumacz, reżyser, wieloletni dyrektor
Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu. Tematyką
patriotyczną, religijną, historyczną zajmuje się od wielu
lat. Autor m.in. kilku galowych koncertów Dnia Papieskiego w Warszawie transmitowanych przez telewizję, kilku
głównych koncertów rocznic powstania warszawskiego,
musicalu o św. Franciszku, oratorium o św. s. Faustynie.
Autor piosenek m.in. Justyny Steczkowskiej, Kazika Staszewskiego, zespołu Voo Voo
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Zranione Serce nadal kocha
zerwiec jest poświęcony Sercu Jezusowemu. Wyjątkowa rola w krzewieniu
kultu Serca Pana Jezusa przypadła skromnej i pokornej zakonnicy św. Małgorzacie
Alacoque. Przez nią została przypomniana
światu najważniejsza prawda wiary: Bóg
jest miłością. To ona otrzymała misję rozkrzewiania nabożeństwa do Najświętszego
Serca Jezusowego w całym Kościele. Właśnie jej w XVII wieku wielokrotnie ukazywał
się Pan Jezus, wybrawszy ją na apostołkę
swego Serca. To właśnie z Paray-le-Monial,
z klasztoru sióstr wizytek, w którym żyła,
nabożeństwo do Serca Jezusa rozszerzyło
się na cały świat. „Kościół od zarania swych
dziejów zwracał się do przebitego na krzyżu
Serca Chrystusa, z którego wypłynęły krew
i woda, symbole sakramentów, które tworzą
Kościół. A Ojcowie chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu widzieli w Sercu Wcielonego
Słowa początek dzieła naszego zbawienia,

Bożena Sztajner/Niedziela

C

owoc miłości Bożego Odkupienia, którego
przebite Serce jest szczególnie wymownym
symbolem” – uczył bł. Jan Paweł II.
Liczne obrazy z wizerunkiem Serca Jezusowego znajdują się w domach. Wzrusza mnie
zawsze, kiedy patrzę na obraz Serca Pana
Jezusa wiszący na jednej ze ścian rodzinnego
domu. Rodzina nasza została poświęcona
Boskiemu Sercu 28 października 1934 r.
w Grudziądzu, w parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa w dzielnicy Tarpno. Tam
zostałem ochrzczony, przyjąłem I Komunię
św. i sakrament bierzmowania oraz przez
kilka lat byłem ministrantem. Nie tylko ja
ufałem zawsze Boskiemu Sercu, lecz także
cała nasza wielodzietna rodzina (15 dzieci).
W 77. roku życia wracają często wspomnienia.
Warto, szczególnie w tym wieku, wsłuchać się
w zaproszenie zranionego Serca Boga, które
jest wciąż wierne w swojej miłości.
Zenon Zaremba

Myśląc w czerwcu o Polsce
dokończenie ze str. I

Rację mają zapewne ci, którzy mówią, że
w rozmowach okrągłostołowych cenić należy
nieznanych sprawców: ks. Romana Kotlarza, nie to, co ustalono, ale to, że się w ogóle odbyks. Stanisława Kowalczyka (o. Honoriusza), ły. Ówczesna misja Kościoła – jak mówi jeden
ks. Stefana Niedzielaka, ks. Sylwestra Zycha, z uczestników tych rozmów (bp Bronisław
ks. Stanisława Suchowolca i bł. ks. Jerzego Dembowski) – polegała na uwiarygodniaPopiełuszki. W tym miejscu warto zaznaczyć, niu obu stron tych negocjacji. Kościół broże przy Departamencie IV zajmującym się nił wtedy najwyższej wartości nowoczesnej
sprawami Kościoła istniała grupa D mająca demokracji, jaką jest negocjowanie.
swoje oddziały wojewódzkie, która formalnie
Zdaniem większości do rozpoczęcia rozmów
istniała do 1985 r., a nieformalnie do końca przy okrągłym stole doprowadziła w głównej
1989 r. Było to swoiste komando śmierci, a je- mierze sytuacja gospodarcza PRL, drugim
go działania obejmowały m.in.
czynnikiem był bliski wybuch
zabójstwa, porwania i wszelkie Serce Jezusowe przebacza, niepokojów społecznych, a trzeocala, zbawia, otacza
rozwiązania siłowe.
cim – zmieniająca się sytuacja
Bez pośrednictwa Kościoła miłosierdziem i daje
międzynarodowa. Uważa się
jakikolwiek dialog opozycji
też, że wielki wpływ na dopronadzieję. A tej ostatniej
z komunistami sprawującymi
wadzenie do tych rozmów
władzę był niemożliwy. Ocena najbardziej nam dziś
mieli przede wszystkim Lech
okrągłego stołu jest dziś różna. potrzeba
Wałęsa oraz bł. Jan Paweł II.
Jedni twierdzą, że bez niego nie
Warto pamiętać, że wielki
byłoby demokracji w Polsce, inni, że był to wpływ na ożywienie nadziei Polaków na
megaspisek; wielu zrobiło kariery polityczne zmiany miała pielgrzymka Papieża Polaka
i finansowe. Im dalej od obrad okrągłego do Ojczyzny w 1987 r.
Również i dzisiaj Kościół w Polsce ma świastołu, tym jego moralna ocena jest bardziej
negatywna. Wiele osób uważa, że nie doszło domość spoczywających na nim zadań. Jednym
do rozliczenia minionego systemu i jego głów- z nich jest ewangelizacja; zadanie niełatwe,
nych przedstawicieli oraz, że kompromis bo Unia Europejska hołduje wartościom laicz komunistami był zbyt daleko posunięty. kim. Religię wszelkimi sposobami próbuje się
Nie brakuje także takich, których zdaniem wypierać różnymi sposobami z życia publiczokrągły stół był po prostu zły.
nego. Współcześni eurokraci przyjmują tezę, że
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człowiek jest „stwórcą” siebie samego i świata
(homo creator). Zadaniem więc Kościoła jest
przywrócić Europie Boga. Sama integracja
europejska nie jest możliwa bez uświadomienia sobie wspólnego dziedzictwa cywilizacji
europejskiej opartej na greckiej filozofii, prawie rzymskim i chrześcijańskiej etyce. Na tych
założeniach zbudowana została koncepcja
godności człowieka i fundament porządku
prawnego każdego demokratycznego państwa.
Podstawową zasadą życia społecznego jest
również poszanowanie życia każdego człowieka (od chwili poczęcia do naturalnej śmierci).
Chrześcijaństwo, przyjmując personalizm,
sprzyja demokracji parlamentarnej, ale sama
demokracja jest dla niego tylko środkiem do
celu, a nie celem samym w sobie.
Istotną cechą chrześcijaństwa jest osobista więź z Chrystusem. Nic nie umacnia tej
więzi tak, jak otwartość ludzkiego serca dla
Boga i bliźniego. Z kolei Jezus daje każdemu człowiekowi schronienie, pokrzepienie
i ukojenie. Warto o tym pamiętać, zwłaszcza
w czerwcu, miesiącu poświęconemu Najświętszemu Sercu Pana Jezusa, które to nabożeństwo jest symbolem jedności z Chrystusem,
a także Jego miłości do każdego człowieka.
To Serce Jezusowe przebacza, ocala, zbawia,
a nade wszystko otacza miłosierdziem i daje
nadzieję. A tej ostatniej najbardziej nam dziś
potrzeba. 
Ks. Józef Dębiński

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

Działalność „Pomostu”

Zapraszamy dzieci
na kolonie
W

zorem ubiegłorocznych
kolonii proponujemy skorzystanie z odpłatnej formy
wypoczynku dla dzieci. Dzięki
zaangażowaniu wolontariuszy,
pozyskaniu dofinansowania
z Urzędu Marszałkowskiego
i planowanemu pozyskaniu
dotacji z wydziału edukacji UM
w Grudziądzu koszt wypoczynku
wynosi zaledwie 350 zł od osoby.
Dla porównania koszt podobnych
kolonii w biurach komercyjnych
to 1300-2000 zł plus koszty
dowozu dziecka do ośrodka.
Terminy:
I: 1-10 lipca,
II: 10-19 lipca.
(Uwaga: Osoby zameldowane
poza terenem miasta Grudziądza
nie mogą otrzymać dofinansowania z UM w związku z tym koszt
wynosi 450 zł)
Kolonie organizowane są
w ośrodku wypoczynkowym
Ryte Błota k. Zbiczna. Ośrodek

o standardach hotelowo-wypoczynkowych (pokoje 3- i 4-osobowe z pełnym węzłem sanitarnym
w budynku murowanym), świetlica, stołówka, prywatna plaża
z ratownikiem, boiska do tenisa,
siatkówki, piłki nożnej, miejsce
grillowe. Ośrodek położony jest
na terenie Brodnickiego Parku
Krajobrazowego (www.ryteblota.pl). Zapewniamy 3 posiłki
dziennie (plus podwieczorek),
zakwaterowanie, opiekę kadry
wychowawczej, realizację ciekawego programu wraz z wycieczką
oraz transport dzieci.
Zgłoszenia przyjmujemy:
Grudziądzkie Centrum Caritas,
ul. Klasztorna 6 (I piętro, p. 30),
tel. (56) 642-94-44.
Dysponujemy tylko 50 miejscami w formie odpłatnej i o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

Latawce na festynie
Podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka
„Bądźmy razem” na terenie
Aeroklubu Pomorskiego
w Toruniu 8 czerwca,
oprócz wielu atrakcji,
takich jak: paczki, stoiska
edukacyjne, konkursy
ekologiczne, ogromne
instalacje dmuchane,
interesujący program na
scenie, czapeczki, łakocie,
odbędzie się również
konkurs na najciekawszy
latawiec. Wszystkich
chętnych zapraszamy
z latawcami o godz. 12
w pobliże festynowej sceny.
Latawce mają być interesujące, wykonane własnoręcznie przez uczestników
z pomocą rodziców i oczy- Konkurs latawcowy odbędzie się 8 czerwca
wiście muszą wznieść się
w pobliżu festynowej sceny
w powietrze. Uczestnikami
mogą być osoby w wieku od 6 do 18 lat. Na zwycięzcę czeka atrakcyjna
nagroda!
Anna Pławińska

Zdjęcia: Archiwum Caritas

Na koloniach Caritas zawsze jest mnóstwo rozrywek

Minął miesiąc od uruchomienia w Grudziądzu Agencji Zatrudnienia „Pomost”.
Można więc pokusić się o małe podsumowanie jej działalności.
W bazie Agencji znajduje się ponad 130 osób, z czego jedna już znalazła
z pomocą Agencji zatrudnienie. Agencja zakończyła również kolejną rekrutację na stanowisko kucharza, dwie następne są już na etapie finalizowania
zamówienia. Agencja przymierza się powoli do kolejnych zleceń, na które
rekrutacja zostanie otworzona lada dzień.
„Pracę Agencji oceniam pozytywnie. Mam nadzieję, że w najbliższym czasie
uda nam się rozwinąć jeszcze bardziej i znaleźć więcej miejsc pracy dla każdego poszukującego pracy” – mówi Natalia Wierzbicka, koordynatorka Agencji Zatrudnienia „Pomost”.
Przypomnijmy, że Agencja Zatrudnienia „Pomost” funkcjonuje w Grudziądzu
od 14 marca. Jej głównym celem jest pośredniczenie na linii pracownik –
pracodawca, ułatwiając tym samym zdobycie pracy dla wszystkich osób
poszukujących pracy. W swojej ofercie, poza pośrednictwem pracy stałej, ma
również pośrednictwo pracy tymczasowej, pomoc w konstruowaniu własnego CV czy też listu motywacyjnego.
Więcej informacji można znaleźć na nowo powstałej stronie Agencji:
www.az.pomost.grudziadz.pl.
AA

Caritas Diecezji Toruńskiej

głos z torunia

Majowe spotkanie

Aleksandra Wojdyło

19 maja w kościele pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Przecznie odbyło się spotkanie
modlitewno-koncertowe. Przybyli na nie
wierni z Przeczna oraz liczni przedstawiciele
Ruchu „Światło-Życie”. Koronką do Bożego
Miłosierdzia spotkanie rozpoczął proboszcz
ks. dr Wacław Dokurno. Następnie prowadzenie spotkania przejął Gedymin Grubba, znany
organista, kompozytor i dyrygent, prezentując w skrócie program koncertu, sylwetki
kompozytorów i ich utwory.
W pierwszej części wystąpił Kwartet Smyczkowy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, który
wykonał utwory kompozytorów z okresu
baroku: Charpentiera, Haendla, Bacha, Tartiniego. Drugą część koncertu wypełnił recital
organowy Gedymina Grubby, który zaprezentował utwory kompozytorów także z okresu
baroku, wykonując je na przeczeńskich
zabytkowych organach. Zaznaczył, że są to

Bp Andrzej Suski święci ziemię, którą rolnicy rozsypią na zagonach

Dążyć do świętości

Helena Maniakowska

P

Kwartet i prowadzący Gedymin Grubba

unikatowe organy na skalę europejską (o organach pisał ks. dr Wacław Dokurno, „Głos
z Torunia” nr 18/959 z 5 maja). W tej części
Grubba wykonał utwory Franciscia, Bajamontia, Kuchařa, Stanleya. Przebogato zabrzmiała
trzecia część koncertu. Była to transkrypcja na
organy i instrumenty smyczkowe. Koncert był
dofinansowany przez Urząd Marszałkowski
w Toruniu.
Następnie uczestnicy spotkania na zaproszenie proboszcza przenieśli się na zielone zaplecze kościoła. Tej części patronowali reprezentanci Ruchu „Światło-Życie”. Były kucharz
ze statku MS Batory serwował pieczonego
prosiaka. Były też kawa, herbata i ciasto,
a młodzież ze scholi parafialnej z Przeczna
śpiewała pieśni z towarzyszeniem gitary.
Ostatnia część majówki to modlitwa w kościele przed Najświętszym Sakramentem. Modlono się do Ducha Świętego za nas wszystkich,
rodziny i młodych. Prowadzili przedstawiciele
Ruchu „Światło-Życie”. Nabożeństwo majowe
zakończono błogosławieństwem lurdzkim.

Helena Maniakowska
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roboszcz parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie ks. kan. Grzegorz
Grabowski, diecezjalny duszpasterz rolników
ks. kan. Zbigniew J. Gański i moderator Bractwa św. Izydora ks. kan. Stanisław Grzywacz
15 maja zaprosili rolników i mieszkańców wsi
do parafii pw. św. Katarzyny Aleksandryjskiej
w Łasinie na diecezjalne święto ku czci św.
Izydora, patrona rolników. Święto poprzedzone
było nowenną do św. Izydora. Polecano św. Izydorowi sprawy polskiej wsi i jej mieszkańców,
sprawy naszej diecezji, kapłanów, duszpasterzy rolników, działaczy rolniczych oraz całą
Ojczyznę. Nabożeństwo majowe, połączone
z modlitwami do św. Izydora, poprowadził
ks. kan. Kazimierz Flisikowski, duszpasterz rolników dekanatu łasińskiego. Koncelebrowanej
Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił bp
Andrzej Suski. Motywem przewodnim homilii
była świętość, do której każdy chrześcijanin
powinien dążyć. Ksiądz Biskup podał dowody
na to, we współczesnym świecie jest miejsce na
świętość. „Świętość jest najgłębszym sensem
życia chrześcijańskiego i naszego powołania.
Upodabniając się do Boga, mamy doskonalić
się, ponieważ świętość jest darem i zadaniem” –
mówił. Wyrazem świętości są m.in.: szlachetność, wrażliwość, miłosierdzie, przebaczenie,
uczciwość, kierowanie się sumieniem oraz
noszenie w sobie obrazu i podobieństwa Bożego. „Rosnące w nas dobro to rosnąca w nas
świętość” – podkreślał Biskup Andrzej. Jest
wiele dróg świętości. Drogą do świętości Izydora
była praca na roli, połączona z miłością do bliźnich, Boga i ziemi. „Rolnik także ma uświęcać
się przez pracę przesiąkniętą modlitwą i miłością do Pana Boga i bliźnich oraz szacunkiem dla
ziemi” – mówił Biskup Andrzej. Ksiądz Biskup
zakończył homilię życzeniem, aby modląc się
do św. Izydora, rolnicy potrafili tak jak on iść do
nieba, pracując na ziemi. Po homilii nastąpiło
poświęcenie ziemi przywiezionej przez rolników.
Następnie Ksiądz Biskup poświęcił nowy witraż
w świątyni przedstawiający św. Izydora. Jego

fundatorami są rolnicy z Łasina: Alicja, Zygfryd,
Wioletta i Zbigniew Plitt.
Ks. kan. Zbigniew Gański szczególne podziękowanie złożył na ręce Biskupa Andrzeja,
proboszcza ks. kan. Grzegorza Grabowskiego,
duszpasterzy rolników, członków duszpasterstwa rolników, Bractwa św. Izydora oraz redaktora Michała Grabianki, posła Jana Krzysztofa
Ardanowskiego, radnego sejmiku wojewódzkiego Wiesława Żurawskiego.
Na koniec rozstrzygnięto diecezjalny konkursu literacki dla gimnazjalistów pt. „Św.
Izydor, patron rolników”. Wyróżnienia otrzymali: Karolina Lubańska (parafia pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie), Małgorzata Wydrzyńska (parafia pw. św. Wawrzyńca w Szczepankach), Wojciech Malinowski (parafia pw. św. Katarzyny w Prątnicy),
Natalia Retkowska, Paulina Retkowska i Marzena Kowalska (parafia pw. św. Wawrzyńca
w Kijewie Królewskim), Maria Empel (parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Grabowie), Weronika Kwiatkowska i Beata
Laskowska (parafia pw. św. Jana Chrzciciela
w Lubawie), Monika Lewalska (parafia pw.
św. Barbary w Złotowie), Kinga Kamińska
(parafia pw. św. Małgorzaty w Płowężu) i Julia
Borkowska.
Agapa w parafialnym ogrodzie dopełniła
świętowania. 
Aleksandra Wojdyło
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