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3. Toruński Marsz Rotmistrza Pileckiego
Toruńscy Rycerze Kolumba
u św. Wojciecha – w Gnieźnie
Z okazji Dnia Matki

temat tygodnia

Świątynia
Trójcy Świętej

minionych tygodniach
byliśmy świadkami ostatnich dni Jezusa na ziemi, spotkań z uczniami i Jego słów:
„Pokój wam”. Wpatrywaliśmy
się w niebo i przeżywaliśmy
uroczystość Wniebowzięcia
Pańskiego, a potem spełniła
się obietnica Pana i zstąpił
Duch Święty.
Dziś, w uroczystość Trójcy
Przenajświętszej, stajemy wobec
dogmatu Trójjedynego Boga.
Tej tajemnicy nie obejmiemy
rozumem. Wobec tego możemy uklęknąć i wołać: „Wierzę
w Ciebie, Boże żywy, w Trójcy
jedyny prawdziwy”. W tej modlitwie najlepszą przewodniczką
na drodze wiary jest Maryja, Ta,
która niezawodnie prowadzi do
Chrystusa; Ta, która odwiedza
parafie diecezji toruńskiej; Ta,
która „jest świątynią i miejscem
odpoczynku Trójcy Świętej”.
Stąd na łamach „Głosu
z Torunia” publikujemy świadectwo z nawiedzenia kopii
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w parafii pw. św.
Mikołaja w Grudziądzu, aby –
jak powiedział bp Andrzej
Suski – nasz naród jeszcze
bardziej się rozmodlił.
Trwająca peregrynacja kopii
obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji toruńskiej
jest właśnie taką okazją do
rozmodlenia – prośby, dziękczynienia czy uwielbienia za
przyczyną Maryi, szczególnie
teraz, w maju, kiedy nawet
przyroda chwali Bożą Rodzicielkę. Dziś także pamiętajmy o matkach, prośmy, by
Bóg im błogosławił, darzył
zdrowiem, radością i długim
życiem, a zmarłym dał udział
w światłości nieba.
Maria Galińska

archiwum parafii

W

Wierni podczas Mszy św. na placu przed bazyliką

Kontynuacja
nawiedzenia
Zenon Zaremba

K

ontynuacja peregrynacji
kopii obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej w diecezji
toruńskiej rozpoczęła się w dniach
4-5 maja w parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu. Nawiedzenie
poprzedziły misje głoszone od 28
kwietnia do 3 maja przez paulinów o. Krzysztofa Kowalskiego
i o. Bazylego Cendrowicza. 28
kwietnia na procesji maryjnej

ulicami miasta zgromadziły się
setki mieszkańców Grudziądza.
Procesji przewodniczył o. Krzysztof
przy udziale księży wikariuszy.
Codziennie odprawiano Godzinki. O godz. 21 wierni brali udział
w Apelu Jasnogórskim. Liturgie
światła z naukami gromadziły
liczne grupy młodzieży. 1 maja,
w dniu modlitw za ludzi chorych
i w podeszłym wieku, paulini

odwiedzili z posługą sakramentalną chorych w ich domach. 2 maja
był dniem spowiedzi, a 3 maja –
rodzin. Odprawiono również Mszę
św. w intencji Ojczyzny.
4 maja setki grudziądzan zgromadziły się wokół bazyliki i na
Rynku Głównym. Wraz z nimi
Obraz powitali: bp Andrzej Suski,
dokończenie na str. VI
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Uczestnicy turnieju

Puchar dziekana
Krotoszyny

W Krotoszynach 1 maja odbyły się rozgrywki w piłkę nożną ministrantów i lektorów
o Puchar Dziekana Kurzętnickiego. Pojedynek pomiędzy ministrantami z dekanatu
kurzętnickiego oraz reprezentacją z Nowego
Miasta Lubawskiego poprzedziło nabożeństwo majowe z kazaniem o powołaniu do
służby przy ołtarzu Pańskim i jej wyjątkowym
charakterze.

Mecze rozegrano w trzech kategoriach wiekowych, a puchary dziekana zdobyły drużyny LSO: Nowe Miasto Lubawskie (w kategorii
szkół średnich), Tereszewo (gimnazjum),
Szwarcenowo (szkoła podstawowa). Wręczenie pucharów i pamiątkowych dyplomów
odbyło się podczas ogniska, które zakończyło
rozgrywki.
Ks. Łukasz Światowski
Dekanalny Duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza

archiwum redakcji

6. Diecezjalny Konkurs Plastyczny odbywający się pod hasłem: „Maryjo, prowadź nas
drogą wiary” miał swój finał 19 kwietnia,
kiedy w Zespole Szkół nr 1 w Toruniu odbyły
się wręczenie nagród i wystawa pokonkursowa. Organizatorem był Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz Zespół
Szkół nr 1 (VI Liceum Ogólnokształcące
im. Zesłańców Sybiru i Gimnazjum nr 6
im. Zesłańców Sybiru) w Toruniu. Patronat
honorowy nad konkursem objął bp Józef
Szamocki. W konkursie wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów
i szkół ponadgimnazjalnych. Wśród tematów
znalazły się m.in.: ewangeliczne przykłady wiary, wiara w życiu mojej rodziny czy
współcześni męczennicy świadkami wiary.
Na konkurs wpłynęło 300 prac.
Nagrody otrzymali: Zofia Siemińska-Stanny (ZSO nr 4, SP 2, Grudziądz), Mieszko
Chmielewski (SP im. ks. Stefana W. Frelichowskiego, Turza Wielka), Paulina Staszkiewicz (Gimnazjum i Liceum Akademickie,
Toruń), Natalia Rogozińska (Gimnazjum
i Liceum Akademickie, Toruń), Anna Piwowarczyk (SP 12, Grudziądz), Sylwia Borkowska (ZS, Pokrzydowo), Łukasz Mossakowski (Gimnazjum nr 5, Grudziądz), Sandra
Karpińska (Gimnazjum nr 12, Grudziądz),
Natalia Dudzińska (SP 11, Toruń).
Wyróżnienia otrzymali: Julia Starotarska
(SP nr 1, Brodnica), Natalia Boniecka (Gimnazjum nr 5, Grudziądz), Blanka Woźniak
(SP nr 6, Toruń), Natalia Kilian (SP im. ks.
Stefana W. Frelichowskiego, Turza Wielka),
Monika Giełdoń (Gimnazjum i Liceum Akademickie, Toruń), Justyna Słoma (I LO, ZS
nr 1, Toruń).
Młodzi stosowali różnorodne techniki
plastyczne i rysunkowe. Na wystawę pokonkursową zakwalifikowało się 40 prac, które
można obejrzeć w holu I piętra ZS nr 1 przy
ul. Wojska Polskiego 47 w Toruniu do końca
roku szkolnego.
Konkurs odbył się dzięki życzliwej promocji bp. Józefa Szamockiego, który pełniąc
patronat honorowy, wspierał wysiłki organizatorów i uczestniczył w uroczystościach
zakończenia poszczególnych edycji. Nad
stroną merytoryczną czuwała i służyła
radą s. Elżbieta Sozańska USJK, wicedyrektor Wydziału Katechetycznego. W przygotowanie konkursu zaangażowani byli
nauczyciele: Wioleta Klugowska, Krystyna
Krzysiak, ks. Grzegorz Koczot oraz Jolanta
Kwiatkowska. Nad całością przedsięwzięcia
czuwał dyrektor Zespołu Szkół nr 1 Zbigniew
Matuszewicz. 
Krystyna Krzysiak

archiwum redakcji

Toruń

Pątnicy poprzez modlitwę i pielgrzymowanie dali świadectwo wiary

Pielgrzymka w Roku Wiary
D

nia 13 maja od wielu lat wyrusza piesza
pielgrzymka z parafii pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny i bł. ks. Stefana
W. Frelichowskiego w Jastrzębiu do parafii
pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy. W tym
roku pod hasłem: „Maryjo, prowadź nas drogą
wiary” grupa 205 pątników wyszła pod opieką
proboszcza ks. Krzysztofa Wojnowskiego. Po
raz drugi do Jastrzębia przybyli pielgrzymi
z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świę-

tego w Górznie ze swoim przewodnikiem
ks. Arturem Stachowskim, którzy razem
z nami powędrowali do Brodnicy.
W Roku Wiary dziękujemy pątnikom
z Górzna za świadectwo wiary wyrażone
poprzez modlitwę i pielgrzymowanie, naszym
przewodnikom oraz siostrom ze Zgromadzenia Służebniczek Wielkopolskich, które
pełnią posługę w parafii pw. św. Katarzyny
w Brodnicy. 
Pielgrzymi z Jastrzębia

wiadomości

nia 22 stycznia minęła 100.
rocznica urodzin bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.
Beatyfikacji kapłana dokonał bł.
Jan Paweł II podczas wizyty w Toruniu 7 czerwca 1999 r. W rocznicę tego wydarzenia ustanowione
zostało przez samorząd Święto
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Uświetnieniem rocznic
związanych z osobą bł. ks. Stefana 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 Kujawsko-Pomorskiego 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 błogo-

archiwum redakcji

„Szare błogosławieństwo”
D

Koncert „Szare błogosławieństwo”
upamiętnia rocznice urodzin
bł. ks. Stefana Frelichowskiego
i jego beatyfikacji

sławionego i zasadzą pamiątkowy dąb. Spotkanie zakończy się
w godzinach popołudniowych.
Koncepcja artystyczna przedsięwzięcia odwołuje się do wspólnotowych doświadczeń harcerstwa
i Kościoła katolickiego. Zakłada
połączenie fragmentów najpopularniejszych, starych piosenek
harcerskich śpiewanych wspólnie
przez solistów z zespołami młodzieżowymi i zgromadzoną publicznością z nowymi melodiami
i poetyckimi tekstami odwołującymi się do pięknego i dramatycznego życiorysu druha Wicka,
fragmentów jego „Pamiętnika”,
a także wiedzy historycznej dotyczącej zasad i wielkich postaci
światowego skautingu i polskiego
harcerstwa. W oprawie koncertu znajdzie się bogata ilustracja
archiwalnymi materiałami filmowymi i ikonograficznymi.
Autorem i reżyserem koncertu
jest Roman Kołakowski, kompozytor, poeta, gitarzysta i tłumacz,
wieloletni dyrektor Przeglądu Piosenki Aktorskiej we Wrocławiu.
Wśród wykonawców znajdą się
m.in.: Katy Carr (Wielka Brytania), Maciej Miecznikowski, Kacper Kuszewski, Natalia Sikora,
Beata Lerach, Leszek Zduń oraz
Chór Młodzieżowy Zespołu Szkół
Muzycznych w Toruniu i zespół
instrumentalny pod kier. Adama
Skrzypka.

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:
podanie, opinię księdza proboszcza, świadectwo maturalne – jeżeli nie
ma, to ostatnio uzyskane świadectwo szkolne, ewentualny dyplom lub
świadectwo szkoły muzycznej, 3 zdjęcia. Należy również uiścić opłatę
w wysokości 100 zł.
Wspomniane dokumenty można też przesyłać pod adresem:
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej,
Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń.
Inauguracja roku odbędzie się w sobotę 14 września o godz. 9 w siedzibie
Studium Muzyki Kościelnej DiecezjiToruńskiej 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. Mariusza
Klimka – tel. 603- 943-694.
Ks. dr Mariusz Klimek
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beata Pieczykura

11 maja odbył
3. Toruński Marsz
Rotmistrza Pileckiego
pod hasłem:
„Rotmistrz Pilecki –
Boży wojownik”
zorganizowany
przez Klub „Szewska
Pasja”, bowiem
13 maja przypada
rocznica urodzin
rotmistrza. Patronat
honorowy objął
prof. dr hab.
Wojciech Polak

Ukochał Ojczyznę
bardziej niż własne życie
M

arsz upamiętnia rotmistrza kawalerii Wojska
Polskiego, żołnierza
Armii Krajowej, współzałożyciela Tajnej Armii Polskiej, dobrowolnego więźnia KL Auschwitz,
organizatora ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, oficera Komendy Głównej Armii Krajowej,
więzienia politycznego okresu
stalinowskiego, człowieka wielkiej odwagi. Za walkę o wolną
Polskę komunistyczny sąd skazał go na śmierć. Wyrok wykonano 25 maja 1948 r. W 1990 r.
Sąd Najwyższy uniewinnił go,
a w 2006 r. prezydent RP Lech
Kaczyński odznaczył pośmiertnie
Orderem Orła Białego.
Marsz rozpoczęła koncelebrowana Msza św. w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny,
której przewodniczył ks. prał.
płk Marek Karczewski; wśród
koncelebransów byli m.in. ks.
prał. Stanisław Kardasz i ks.
prał. Marek Rumiński. Sylwetkę
rotmistrza przez lata wyklętego
i przemilczanego przybliżył prof.
dr hab. Wojciech Polak, historyk
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika

IV
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w Toruniu. Dziś torunianie upamiętnili bohatera, ale też zwykłego człowieka – dobrego męża
i ojca, uczciwego, pracowitego,
żołnierza, działacza społecznego, gospodarza, ziemianina,
poetę i malarza. – To pokazuje,
że możemy kochać Ojczyznę jak
Witold Pilecki; możemy kochać
jak Witold Pilecki żonę, rodzinę.
Możemy o nią właśnie tak zabiegać – podkreślił prof. Polak. – Jego

Powązkach spoczywają ciała
żołnierzy antykomunistycznego
podziemia). – Jeżeli jego szczątki
zostaną odnalezione, to jedynym
miejscem, gdzie powinny być
pochowane, jest Wawel – wyraził
opinię różnych środowisk.
Po Eucharystii zebrani przeszli ulicami Starówki, niosąc
40-metrową flagę, pod pomnik
Ofiar Stalinizmu, gdzie odbyła się
główna uroczystość: odczytanie

Kochać Boga i Ojczyznę jak rotmistrz Pilecki,
mieć odwagę jak rotmistrz Pilecki,
wierzyć jak rotmistrz Pilecki

poświęcenie dla bliźnich miało
głęboki wymiar chrześcijański.
Jest on nie tylko wzorem patrioty,
lecz także chrześcijanina. Dlatego ta postać powinna być przykładem dla młodego pokolenia,
a krzewienie pamięci o nim jest
obowiązkiem dorosłych. Mówca
przypomniał, że trwają prace ekshumacyjne na tzw. Łączce cmentarza Powązkowskiego, gdzie
prawdopodobnie pochowano
rotmistrza Pileckiego (na terenie kwatery „Ł” na Wojskowych

„Przesłania Pana Cogito” Zbigniewa Herberta, apel pamięci, salwa
honorowa na cześć rotmistrza
Pileckiego oddana przez Kompanię Reprezentacyjną Garnizonu
Toruń oraz złożenie kwiatów.
Następnie w ramach części nieoficjalnej w amfiteatrze Muzeum Etnograficznego miał miejsce
koncert patriotyczny Tadka Firmy
Solo, który zaprezentował utwory
ze swojego najnowszego albumu
„Niewygodna prawda”. Wstęp na
koncert był wolny.

W marszu uczestniczyli m.in.
przedstawiciele władz miejskich
i samorządowych, parlamentarzyści, kombatanci, harcerze,
dyrektorzy, nauczyciele i uczniowie toruńskich szkół, które
wystawiły poczty sztandarowe,
a także liczni torunianie. Udział
w manifestacji był wyrazem dumy
z bycia Polakami, upamiętnienia
bohatera oraz wierności wartościom, takim jak: Bóg, Honor
i Ojczyzna.
Dlatego ta uroczystość –
jak powiedział ks. prał. płk Marek
Karczewski – przypomina niezwykłą postać – człowieka, który
ukochał Ojczyznę bardziej niż
własne życie. Zapatrzmy się
więc w rotmistrza Pileckiego,
w to, jak bardzo umiłował Boga
i Ojczyznę. Bądźmy przykładem
dla innych.
To właśnie jest zadaniem na
przyszłość – pamiętać o przeszłości i bronić najwyższych wartości,
kochać Boga, drugiego człowieka
i Ojczyznę jak rotmistrz Pilecki,
mieć odwagę jak rotmistrz Pilecki,
wierzyć jak rotmistrz Pilecki.
Beata Pieczykura

wydarzenia

Toruńscy Rycerze
Kolumba u św. Wojciecha
W

Rycerze Kolumba

Niemiec i Słowacji, odbyło się nocne czuwanie
przy relikwiach złożonych na ołtarzach po
procesji, także przy toruńskiej włóczni św.
Maurycego.
Wierni biorący udział w czuwaniu otrzymali
od Rycerzy Kolumba pamiątkowy folder zawierający zdjęcie włóczni na tle krzyża z kościoła
pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa
w Toruniu, historię lancy, okolicznościowy
wiersz Pawła Czachora, modlitwę poświęcenia włóczni, a także zachętę dla katolickich
mężczyzn do służenia w Zakonie Rycerzy
Kolumba.
28 kwietnia odbyła się Eucharystia ku czci
św. Wojciecha, której przewodniczył kard. Dominik Duka, prymas Czech i Moraw, w koncelebrze z licznymi kardynałami i biskupami,
wśród nich byli m.in. bp Andrzej Suski i bp Józef Szamocki. W tym czasie włócznia
św. Maurycego była godnie wystawiona u stóp
Wzgórza Lecha, przy obelisku upamiętniającym
wizytę bł. Jana Pawła II w Gnieźnie w 1997 r.
W odpuście obok władz i braci rycerzy
z diecezji toruńskiej udział wzięli najważniejsi członkowie Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce: kard. Stanisław Dziwisz, metropolita
krakowski, kard. Kazimierz Nycz, metropolita
warszawski oraz bp Stanisław Stefanek, emerytowany ordynariusz diecezji łomżyńskiej,

Zdjęcia: Adrianna Szczeblewska

dniach 27-28 kwietnia członkowie
Zakonu Rycerzy Kolumba działającego na terenie diecezji toruńskiej
uczestniczyli w odpuście ku czci św. Wojciecha w Gnieźnie. Przedstawiciele wspólnoty
rycerskiej reprezentowali Radę im. bł. ks.
Jerzego Popiełuszki w Toruniu działającą
przy parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa na Rubinkowie II oraz Radę im.
Sługi Bożego kard. Prymasa Stefana Wyszyńskiego z Brodnicy działającą przy parafii pw.
św. Katarzyny. Toruńscy i brodniccy rycerze
stanowili oficjalną delegację na uroczystościach. Opiekę duchową sprawował ks. Paweł
Dąbrowski, wikariusz parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, który na
co dzień jako lektor rady toruńskiej wspomaga
w duszpasterstwie rycerskim kapelana toruńskich Rycerzy Kolumba ks. kan. Jana Ropla,
proboszcza tejże parafii.
27 kwietnia Rycerze Kolumba wzięli udział
w I Nieszporach ku czci św. Wojciecha, które
pod przewodnictwem abp. Tomasza Pety,
metropolity Astany (Kazachstan), sprawowane były w gnieźnieńskiej katedrze. Wyjątkowym wydarzeniem wieńczącym Nieszpory
było poświęcenie toruńskiej kopii włóczni
św. Maurycego, którą przy pomocy mistrza
kowalskiego z Kończewic odtworzył ks. Paweł
Dąbrowski. Za przyczyną włóczni z boku Chrystusowego wypłynęły krew i woda. Po tysiącu
lat cesarz Otton podarował ją Bolesławowi
Chrobremu. Ks. Paweł Dąbrowski jako autor
kopii włóczni przez całe Nieszpory prezentował ją w kapie w kolorze krwi męczenników przed konfesją św. Wojciecha, wspierany
asystencją przełożonych toruńskich struktur
Zakonu Rycerzy Kolumba – Pawła Czachora,
delegata rejonowego i Marka Rojka, wielkiego
rycerza. Po wyrażonym przez katedralnego
ceremoniarza życzeniu, by ta włócznia prowadziła bogactwem idei, które sobą wyraża,
Zakon Rycerzy Kolumba w Polsce świętymi
ścieżkami wytyczonymi ku Chrystusowi przez
męczenników, delegacja rycerska pochyliła
włócznię przed Prymasem Polski. Prymas
pobłogosławił ją, wypowiadając słowa specjalnej modlitwy i pokropił wodą święconą.
Następnie procesyjny orszak ruszył wraz
z relikwiami świętych i błogosławionych ku
kościołowi pw. św. Michała Archanioła. Tam,
po przemówieniach Księdza Prymasa, kardynałów i biskupów z Polski, Rumunii, Czech,

Poświęcenie włóczni przez Księdza Prymasa

a także dr Krzysztof Orzechowski, delegat
stanowy (krajowy) Zakonu Rycerzy Kolumba
w Polsce.
Błogosławieństwa i łaski wymodlone
u grobu św. Wojciecha powinny przyczynić
się do ochotnej służby katolickich mężczyzn
w diecezji toruńskiej.
Paweł Czachor

Kontakt z Rycerzami Kolumba można nawiązać
poprzez kapłanów z parafii pw. Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu oraz pw. św. Katarzyny w Brodnicy
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Zdjęcia: archiwum parafii

wieści z Grudziądza

Żołnierze prezentują Wizerunek

Mieszkańcy Grudziądza licznie wypełnili plac przed bazyliką i Rynek Główny

Kontynuacja
nawiedzenia
dokończenie ze str. I

Kalendarz peregrynacji
25-26 maja – Dąbrówka Królewska, parafia pw. św. Jakuba
26-27 maja – Gruta, parafia
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny
27-28 maja – Słup, parafia
pw. św. Anny
28-29 maja – Lisnowo, parafia
pw. Chrystusa Króla
30 maja – Łasin, Karmel
30-31 maja – Świecie nad Osą,
parafia pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego
31 maja – 1 czerwca – Linowo,
parafia pw. św. Michała Archanioła
1-2 czerwca – Okonin, parafia
pw. Świętych Kosmy i Damiana
2-3 czerwca – Radzyń Chełmiński, parafia pw. św. Anny

VI

NIEDZIELA NR 21 (962) • 26 maja 2013

ks. inf. Tadeusz Nowicki oraz ks.
kan. Dariusz Kunicki, proboszcz
i kustosz sanktuarium Matki
Bożej Łaskawej. Przedtem Obraz
nawiedził zakłady karne nr 2 i nr 1
w Grudziądzu. Po nabożeństwie
oczekiwania procesja wyruszyła
na plac celebry. Mszę św. koncelebrowaną odprawił i słowo
Boże wygłosił bp Andrzej Suski.
Podkreślił znaczenie kultu Matki
Bożej Jasnogórskiej dla Polaków.
„To Ona zawsze wspierała swoje
dzieci przed atakami wroga. Cała
nasza kultura narodowa przepełniona jest kultem Maryi. Momentem przełomowym było ślubowanie króla Kazimierza w katedrze
lwowskiej. Tam nasza Pani została
Królową Polski. Przez całe wieki
na Jasną Górę pielgrzymują rzesze

ludzi oddanych Maryi, aby u Jej
tronu podziękować. W tym sanktuarium Matki Bożej Łaskawej,
w bazylice grudziądzkiej, również
w sposób nabożny oddajemy hołd
Maryi i dziękujemy Jej za wszystkie łaski, które za Jej przyczyną
otrzymujemy. Kult Maryi potrzebny jest szczególnie dzisiaj. Trzeba,
aby nasz naród jeszcze bardziej się
rozmodlił. Patrząc na ten Obraz,
na oblicze naszej Matki, tu, w tym
miejscu, korzystajmy z tego, że
tak blisko nas jest nasza Matka”.
W nocy odbyła się Pasterka maryjna celebrowana przez kapłanów
pochodzących z naszej parafii
i tych, którzy w niej pracowali.
W godzinach nocnych mieszkańcy czuwali przed wizerunkiem
Maryi.
5 maja rano odprawiono Mszę
św. dla chorych i w podeszłym

W bazylice grudziądzkiej
w sposób nabożny oddajemy
hołd Maryi i dziękujemy Jej
za wszystkie łaski, które za
Jej przyczyną otrzymujemy
Bp Andrzej Suski

wieku połączoną z udzieleniem
sakramentem chorych. O godz.
15 sprawowano Mszę św., której
przewodniczył ks. kan. Dariusz
Kunicki w otoczeniu: ks. inf.
Tadeusza Nowickiego, ks. Wojciecha Osickiego, ks. Eugeniusza
Kamińskiego, rektora kościoła pw.
św. Franciszka Ksawerego oraz
ks. kapelana Wojska Polskiego
ppłk. Piotra Gibasiewicza. Procesja z Obrazem udała się na Rynek
Główny, gdzie pożegnano Maryję.
Uroczystościom towarzyszył chór
męski „Echo”. 
Zenon Zaremba

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

Msza św.
w intencji Ojczyzny

W

Zenon Zaremba

Porzucone przez rodziców
chore dzieci z Togo znalazły schronienie w sierocińcu prowadzonym przez
Stowarzyszenie Misji Afrykańskich w Awanjelo

Archiwum Caritas

grudziądzkiej bazylice
św. Mikołaja 3 maja
odprawiona została Msza św.
w intencji Ojczyzny. Każdego
roku w uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej
Polski bazylika wypełniona
jest po brzegi. W obchodach
wzięli udział: Kompania Honorowa Wojska Polskiego, przedstawiciele parlamentu, władz
miasta, policji, kombatantów
oraz organizacji działających
na terenie Grudziądza. Zgromadzonych powitał proboszcz
ks. kan. Dariusz Kunicki. Mszy
św. koncelebrowanej przewodniczył ks. inf. Tadeusz Nowicki. Kazanie wygłosił paulin
o. Krzysztof Kowalski. Kaznodzieja przedstawił historię
narodu polskiego oraz dużo
uwagi poświęcił obecnej sytuacji w Ojczyźnie. Przypomniał, że nasz naród od wieków
czci Maryję jako orędowniczkę
wszelkich łask. To do Niej idziemy z troskami, potrzebami i cierpieniami. O. Krzysztof pochylił
się nad problemami rodziny
oraz młodego pokolenia, które
przeżywając trudności, bardzo
często szuka ich rozwiązania
na własny rachunek, z dala od
Boga i Jego Matki, co prowadzi
niejednokrotnie do wkraczania na ścieżki nieprawości. Dziś
potrzeba nam gorącej modlitwy i nawrócenia. Po Eucharystii
kapelan Wojska Polskiego ks.
ppłk Piotr Gibasiewicz odmówił
modlitwę ks. Piotra Skargi. Na
zakończenie odśpiewano „Boże
coś Polskę”. Oprawę muzyczną
zapewnił chór męski „Echo”.
Uroczystości patriotyczne
odbyły się na Rynku Głównym.
Przemówienie okolicznościowe wygłosił prezydent Grudziądza Robert Malinowski.
Kompania Reprezentacyjna
Wojska Polskiego oddała
salwę honorową, a przed
pomnikiem Żołnierza Polskiego złożono kwiaty.

Z okazji Dnia Matki

Na

Festynie Rodzinnym Caritas Diecezji
Toruńskiej z okazji
Dnia Dziecka „Bądźmy razem”,
który odbędzie się na toruńskim
lotnisku Aeroklubu Pomorskiego
8 czerwca, chcemy w szczególny
sposób, podobnie jak w ubiegłym
roku, uhonorować mamy, układając dla nich wielkie serce z dzieci.
Projekt „Serce dla Mamy” rozszerzyliśmy również na środowiska
szkolne, zachęcając do zorganizowania happeningów właśnie
w szkołach. Mamy w tym zakresie poparcie kujawsko-pomorskiego kuratora oświaty.
Celem projektu jest pomoc
w budowaniu poprawnych
relacji społecznych, zwłaszcza
międzypokoleniowych oraz między rodzicami a szkołą. Jest to
szczególnie ważne w kontekście
licznych zagrożeń, które dotykają
uczniów. Zachęcamy w ten sposób do dialogu dzieci i rodziców
oraz pomagamy budować zaufanie w rodzinie. Mobilizujemy
dzieci do refleksji nad tym, co

jest najważniejsze, uświadamiamy uczniom, że rodzice kochają
ich bezwarunkowo. Jednocześnie przypominamy rodzicom, jak
wielkim zaufaniem obdarowują
ich dzieci.
Happeningom w szkołach towarzyszą hasła wyrażające miłość
do mamy oraz pogłębiające więzi
rodzinne. Filmy z tych wydarzeń
z udziałem rodziców spływają do
Caritas Diecezji Toruńskiej. Wyboru
najlepszego happeningu dokonają
internauci na stronie: www.torun.
caritas.pl . Nagrodą dla szkoły za
najciekawszy i najwyżej oceniony przez internautów happening
będzie kamera.

Do projektu „Serce dla Mamy”
przystąpili również misjonarze,
licznie przesyłając filmy i zdjęcia
z najdalszych zakątków świata. Te
materiały są szczególnie wzruszające – bywa, że miłość do mamy
przez ułożenie serca wyrażają
dzieci, które zostały porzucone
przez swoich rodziców…
Anna Pławińska

Z okazji Dnia Matki życzymy
wszystkim mamom dużo miłości
ze strony dzieci. Niech codzienny
trud wychowania zaowocuje
pięknym życiem pociech, a każdy
dzień będzie radosny i obfituje
w łaski Boże

  Konkurs na najciekawszy latawiec

Podczas Festynu Rodzinnego z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem”
na terenie Aeroklubu Pomorskiego w Toruniu 8 czerwca 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 oczywiście muszą wznieść się
w powietrze. Uczestnikami mogą być osoby w wieku od 6 do 18 lat.
Na zwycięzcę czeka atrakcyjna nagroda!
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Wanda Borowy,
sybiraczka z Torunia,
opowiedziała mi
historię malutkiej
Polki. Opowieść
dotyczy okresu
zesłania na Sybir, czasu
pobytu pani Wandy
w Wabkiencie, gdzie
mieszkała w domu
przy ul. Podgórnej 12.
Znajdowało się tam
również mieszkanie
rosyjskiej pielęgniarki.
Od niej dowiedziała
się o przeżyciach
malutkiej Polki

Archiwum Wandy Borowy

Było też takie dzieciństwo

Wanda Borowy stoi pierwsza w górn
ym

W

śród wielu śmiertelnie chorych w szpitalu
było też małe, polskie
dziecko, 4- może 5-letnia dziewczynka. Był to czas, gdy Polacy
wyjeżdżali z armią Andersa na
Bliski Wschód. Matka chorej,
prawie umierającej już dziewczynki, miała szansę wyjechać
z Rosji. Przy ogromnej umieralności chorych w szpitalu możliwe,
że pod wpływem innych ludzi,
będąc świadoma beznadziejnego

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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stanu swojego dziecka bez szansy
na przeżycie, zostawiła córeczkę
i zdecydowała się wyjechać. Jak
to zwykle w szpitalu tym bywało,
nie było odnotowane nazwisko
ani imię tego dziecka. Okazało się
jednak, że dziewczynka wyzdrowiała, a pielęgniarka, która się
nią opiekowała, zabrała ją do
swojego domu. Mąż pielęgniarki był w tym czasie na froncie,
swoich dzieci nie mieli. Z czasem
dziewczynka nauczyła się języka
rosyjskiego, po polsku nie znała
ani jednego słowa. Pielęgniarka
natomiast stała się dla niej mamą
i tak też traktowała ją mała.
Był już 1944 r. i w Bucharze
organizowano polski dom dziecka. Dzieci polskie znajdujące się
w rodzinach uzbeckich lub rosyjskich, lub dzieci samotnych matek
Polek można było przekazać do
tego domu dziecka. W tej sytuacji
znajoma pielęgniarka umieściła
dziewczynkę w domu dziecka
nr 23. Tutaj dopiero dziewczynka została zarejestrowana,
nadano jej imię i nazwisko –
Janina Krupa. Tutaj wychowywałyśmy się razem, bo moje losy

rzędzie od lewej, Janina Krupa klęc
zy druga od prawej

potoczyły się tak, że też zostałam
wychowanką tego domu dziecka.
Była tam różna pod względem
wiekowym młodzież. Należałam
do starszych i Janeczka była moją
podopieczną. Opiekowałam się
nią podczas mycia, ubierania,
czesania. Po powrocie do Polski
cała nasza grupa też trafiła do
domu dziecka, ale w Ostródzie.

1946 r., była dla nas jak matka
i bardzo dbała o nasze wychowanie, przede wszystkim religijne.
Dążyła do tego, abyśmy byli przygotowani do I Komunii św. i po
przyjeździe już w sierpniu 1946 r.
przyjęłyśmy Boga do swoich serc.
Sukienki miałyśmy jednakowe,
skromne, z surówki bawełnianej,
wianuszki na głowach z polnych

Sukienki miałyśmy jednakowe, skromne, z surówki bawełnianej,
wianuszki na głowach z polnych kwiatów i świece, na pamiątkę
dostałyśmy modlitewniki i różańce, a w sercach gościło szczęście,
cieszyłyśmy się z tego święta bardzo

Opiekowałam się nią nadal, aż
wydoroślała i miałam z nią kontakt do czasu, gdy zaczęła chodzić do szkoły i w latach następnych. Oczywiste było, że dzieci
z domów dziecka, które przyjechały z Syberii, nie przystąpiły
do I Komunii św. w odpowiednim
do swojego wieku czasie. Ja sama
miałam 7 lat, gdy nas wywozili na Sybir. W Ostródzie nasza
wychowawczyni pani Pitera,
która przyjechała z nami w maju

kwiatów i świece, na pamiątkę
dostałyśmy modlitewniki i różańce. Mowa nasza była uzbecko-rusko-polska, a w sercach gościło szczęście, cieszyłyśmy się z tego święta bardzo. Gdy porównuję
tamten czas I Komunii św. z tym
obecnym teraz w Polsce, to z łezką rozrzewnienia wspominam
moją Komunię św. A z Janeczką
mam kontakt do tej pory.
Wysłuchała Helena Maniakowska

