niedziela
głos z Torunia
nr

40 (981) • J • rok LVI • 6 X 2013 • toruń

w numerze:

W drodze na ołtarze – konferencja
w Chełmży
Tu zawsze drzwi otwarte – rozmowa
z ks. Zbigniewem Wawrzyniakiem



Archiwum parafii

22 września w parafii
pw. Matki Bożej
Zwycięskiej
w Toruniu
świętowano 35-lecie
Domowego Kościoła
w parafii
oraz Toruniu, a także
40-lecie ruchu
w Polsce

Msza św. dziękczynna pod przewodnictwem proboszcza ks. kan. dr. Dariusza Żurańskiego

35 lat Domowego Kościoła
w Toruniu
Maria Major

W

przeddzień uroczystości
członkowie Domowego
Kościoła diecezji spotkali się w parafii pw. św. Józefa na
Bielanach na rozpoczęciu roku formacyjnego, którego hasłem jest:
„Narodzić się na nowo”. W diecezji
jest obecnie 50 kręgów, skupiających ok. 300 małżeństw.
22 września pod przewodnic-
twem proboszcza ks. kan. dr.
Dariusza Żurańskiego sprawowano Mszę św. dziękczynną,

która zgromadziła wielu zaproszonych księży, opiekunów DK
od początku jego istnienia, z ks.
prał. Stanisławem Kardaszem
na czele oraz moderatorem DK
w diecezji toruńskiej ks. Andrzejem
Jakielskim i moderatorem Ruchu
Światło-Życie ks. dr. Bogusławem
Dygdałą. Obecny był m.in. również
ks. dr Stanisław Adamiak, syn
pary założycielskiej.
Na wstępie przedstawiciele
członków założycieli pokrótce

zaprezentowali Domowy Kościół
i wyrazili wdzięczność za obecność zaproszonym gościom. Po
uroczystym zapaleniu świecy przy
ikonie Świętej Rodziny rozpoczęła
się liturgia eucharystyczna, której
oprawę przygotowali członkowie
kręgów parafii.
Ks. Andrzej Jakielski w homilii
stwierdził, że w czasach, gdy tyle
słyszy się o rozwodach i tragediach w rodzinie, Domowy Kościół proponuje formację duchową,

którą może przeżywać mąż razem
z żoną, dając dzieciom wzór innego stylu życia niż ten wpajany
przez świat. Na koniec wyznał:
„Jako moderator kocham pracę
z małżonkami, rodzinami. Odczuwam radość, że w tym zwariowanym świecie są ludzie, którzy
chcą pogłębiać swoją duchowość,
spojrzeć na życie oczami Boga”.
Uzupełnieniem słów moderatora
dokończenie na stronie III
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I

głos z torunia

Spotkanie z s. Michaelą Pawlik OP
Toruńska wspólnota „Słowo Życia”
13 września gościła na spotkaniu
s. Michaelę Pawlik OP. Przebywała
ona w Toruniu przy okazji swojego
wystąpienia na bydgoskiej konferencji „Magia  – cała prawda”,
gdzie mówiła o wschodnich źródłach magii. Toruńskie spotkanie
również dotyczyło tego problemu.
S. Michaela przebywała kilkanaście lat w Indiach, jest znawczynią religii Wschodu i płynących
z nich zagrożeń. Prowadziła badania i obserwacje nad metodami
werbowania do sekt, pomagała
ludziom chcącym z nich uciec.
Ponadto ukończone studia socjologiczne oraz wieloletnie doświadczenie katechetyczne pozwoliły
jej zgromadzić szeroką wiedzę,
którą pragnie dzielić się z innymi;
wygłasza katechezy i prelekcje.

ks. Paweł Borowski

Toruń

S. Michaela w rozmowie z młodzieżą

S. Michaela zwróciła uwagę
na propagandę sekt i subkultur
związanych ze Wschodem. Po
dokładniejszym poznaniu Indii
i Hindusów, wielu rozmowach
z miejscowymi w ich rodzimym
języku zauważyła, że Europejczykom duchowość ta przedstawiana jest w sposób bardziej dla nas

przystępny, złagodzony, co czyni ją
atrakcyjną. Przemycana jest wiara
w reinkarnację i karmę. Podczas
spotkania padały drastyczne
przykłady stosowania surowego
prawa kastowego oraz wpływu
religii na mentalność jej wyznawców. Tematy poważne i dające do
myślenia siostra potrafiła okrasić

sporą dawką humoru i anegdot.
Na spotkaniu poruszonych zostało
także wiele innych wątków. Rozmawiano o ekumenizmie i tolerancji. Padały pytania o jogę, palenie
kadzidełek, ruch Hare Kriszna oraz
o promowane w ostatnim czasie
techniki oddychania. Nie sposób
w tak krótkim czasie wyczerpać
tego interesującego tematu. Dlatego z radością przyjęliśmy zapowiedź siostry dotyczącą kolejnych
odwiedzin w Toruniu, co daje
nadzieję na następne inspirujące
spotkanie i dawkę solidnej wiedzy.

Barbara Wiśniewska
Biblijna wspólnota „Słowo Życia”
zaprasza młodych na cotygodniowe spotkania do Centrum Dialogu
Społecznego im. Jana Pawła II przy
ul. Łaziennej 22 w Toruniu. Spotkania odbywają się w każdy piątek
o godz. 19.

Licheń

W dniach 14-15 września w sanktuarium Matki Bożej w Licheniu
odbył się 1. Krajowy Kongres
Parafialnych Rad Duszpasterskich
pod hasłem: „Współpracownicy
komunii kościelnej”. Spotkanie
zgromadziło przedstawicieli wielu
diecezji w Polsce. Naszą diecezję
reprezentowali: Jolanta Zatorska
(parafia św. Józefa w Toruniu),
Jadwiga Suchorzyńska (Chrystusa Króla w Toruniu), Mirosław
Kozicki (Matki Bożej Zwycięskiej
w Toruniu), Marek Włoczewski
(św. Antoniego w Toruniu) oraz
dk. Waldemar Rozynkowski (św.
Antoniego w Toruniu).  
Kongres wypełniły: wykłady,
praca w grupach tematycznych,
dyskusje oraz uczestnictwo w Eucharystii i Liturgii Godzin. W świetle przedstawionych badań okazało się, że w 80% parafii w Polsce
zostały powołane rady parafialne
i dotyczy to zarówno parafii wiejskich, jak i miejskich. Kadencja
rady duszpasterskiej wynosi ok.
8 lat. Bardzo często spotykamy
takie sytuacje, kiedy w parafiach
funkcjonuje tylko jedna rada, która

II
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zajmuje się zarówno sprawami ekonomicznymi, jak i duszpasterskimi. Większość spotyka się raz na
kwartał. W pracach rad dominują
inicjatywy o charakterze charytatywnym, 1/3 duszpasterskich rad
zajmuje się sprawami ekonomicznymi. W świetle badań przeciętna
rada duszpasterska w Polsce liczy
13-14 osób.
Kongres był potrzebnym wydarzeniem, które z jednej strony
ukazało bogactwo działań i funkcjonowania rad duszpasterskich
w parafiach w Polsce, z drugiej
natomiast zadania, które przed
nimi stoją. Należy mieć nadzieję,
że spotkanie w Licheniu stanie
się zaczynem do powoływania
rad duszpasterskich we wszystkich parafiach, także i w naszej
diecezji. Jego owocem może być
zwołanie kongresu przedstawicieli
parafialnych rad duszpasterskich
w naszej diecezji. Pojawiła się również propozycja zorganizowania
warsztatów dla parafialnych rad
duszpasterskich, z których będą
mogły skorzystać rady działające
w naszej diecezji.
Dk. Waldemar Rozynkowski

archiwum redakcji

Kongres parafialnych rad

Festyn parafialny
Jabłonowo-Zamek

14 września po raz drugi odbył się
festyn parafialny, którego organizatorem była parafia pw. św. Wojciecha w Jabłonowie Pomorskim.
Wstępem do wspólnej zabawy
była Msza św. pod przewodnic-
twem proboszcza ks. Janusza
Kowalskiego. Na scenie wystąpili: Daria Dombrowska, lokalne
zespoły „Zamkowe Gosposie”,
„Seniorzy” z Polskiego Związku
Emerytów i Rencistów oraz „Złoty
Kłos” pod batutą Andrzeja Derkowskiego. Zaprezentowała się
także parafialna schola działająca

pod kierunkiem s. Konstancji ze
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od
Opatrzności Bożej.
Dla najmłodszych przygotowano zabawy i konkursy. Nie zabrakło loterii fantowej. Na uczestników pikniku tradycyjnie czekały
stoiska z domowymi wypiekami,
swojskim jadłem, grochówką
i licznymi upominkami.
W przygotowania festynu włączyły się: Rada Parafialna, Żywy
Różaniec, Koło Gospodyń Wiejskich oraz wielu parafian. Dochód
z festynu przeznaczony zostanie
na cele remontowe.  Anna Bzowa

wiadomości

Zapraszamy • zapraszamy
Zjazd Służby Liturgicznej
Archiwum parafii

12 października w Toruniu w parafii pw. św. Józefa i Wyższym
Seminarium Duchownym Diecezji Toruńskiej odbędzie się
Zjazd Służby Liturgicznej Diecezji Toruńskiej.

Uczestnicy pierwszej oazy rodzin z Torunia w Krościenku

35 lat ...
dokończenie ze str. I
było świadectwo pary rejonowej,
natomiast świadectwa par małżeńskich towarzyszyły homilii
moderatora Domowego Kościoła
w parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej i jednocześnie moderatora
rejonowego ks. Łukasza Skarżyńskiego, podczas wszystkich Mszy
św. tej niedzieli.
W modlitwie wiernych modliliśmy się o rychłą beatyfikację
założyciela oraz radość wieczną
dla s. Jadwigi Skudro i zmarłych
członków DK z naszej diecezji
i parafii.
Na zakończenie Mszy św. ksiądz
moderator odczytał list pary krajowej Beaty i Tomasza Struża-

nowskich, którzy życzyli m.in.
wytrwałości na drodze formacji
i dojrzałego wprowadzenia dzieci w życie wiary oraz gorliwości,
dzięki której będziemy przyciągać do Jezusa kolejne małżeństwa
z naszej parafii. Podziękowali też
kapłanom moderatorom za towarzyszenie małżeństwom w ich
drodze do dojrzałości chrześcijańskiej.
Po Mszy św. przeszliśmy na
agapę do ogrodów parafialnych.
Były kiełbaski z grilla z ogórkami
kiszonymi oraz ciasto, wspomnienia i śpiewy, a nade wszystko, jak
to w ruchu – charyzmaty wspólnoty i spotkania, nieraz po wielu
latach. To był dzień, który dał nam
Pan. 
Maria Major

Świadectwa

We wspólnocie uczymy się żywej wiary, której nie wyczytamy w książkach, bo musimy ją zobaczyć! A gdzie mamy ją spotkać, jak nie we
wspólnocie małżeństw? Im jesteśmy bliżej Boga, tym jesteśmy bliżej
siebie.
Dorota i Mateusz, 3 lata w DK
Są tu autentyczni, dobrze nam życzący, myślący podobnie jak my
ludzie. Ich świadectwo nie zawsze łatwego i wygodnego życia pomaga nam. Uczestnictwo w spotkaniach kręgu jest okazją do spotkania
żywego Boga w modlitwie, Słowie Bożym, ale także przeżywania wielkich i małych radości. DK to pomoc w wychowaniu do wiary naszych
dzieci. Nasze życie nie przebiega bez problemów, ale świadomość
bliskiej obecności kochającego Boga oraz pomoc wielu osób z kręgów
DK, dodaje nam sił do walki z przeciwnościami losu, z naszymi grzechami. Chwała Panu!
Małgorzata i Andrzej, 6 lat w DK
Domowy Kościół zbliża nas do Boga. Buduje więź małżeńską. Daje
poczucie bezpieczeństwa, co sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
Beata i Krzysztof, 7 lat w DK

Dzięki DK dochodzimy do przekonania, że na tej ziemskiej drodze nie
jesteśmy sami, że łatwiej jest iść wspólną drogą, na której już stoją
drogowskazy, że „nawet gdybym szedł ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną”. Dzięki DK uczymy się odczytywać, co mówi
do nas Pan i jak to wprowadzać w życie, żeby było piękne – pięknem
Bożym.
Daniela i Ryszard, 27 lat w DK

PROGRAM
Sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy:
9.30 – Rejestracja parafialnych wspólnot LSO (kruchta kościoła
św. Józefa)
9.45 – Przygotowanie do Liturgii
10.15 – Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza
Biskupa z wprowadzeniem w posługę ceremoniarzy parafialnych, przekazanie relikwii św. Jana Berchmansa do rejonu brodnickiego, wręczenie
tytułu ministranta roku (spotkanie w kościele następnie przejście na
dziedziniec WSD)
Wyższe Seminarium Duchowne:
12.30 – Obiad
14.00 – Czuwanie modlitewne, spotkanie formacyjne (grupa I: klasy 0-3,
grupa II: klasy 4-6, grupa III: gimnazjum i starsi). Zakończenie zjazdu
Ks. Rafał Bochen
Diecezjalny Duszpasterz Służby Liturgicznej

Pielgrzymka Ludzi Pracy z torunia do Górska
Duszpasterstwo Ludzi Pracy zaprasza do udziału w Pielgrzymce Ludzi
Pracy z Torunia do Górska z okazji 29. rocznicy śmierci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki.
Pielgrzymka rozpocznie się w niedzielę13 października Mszą św. celebrowaną w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu.
Po Mszy św. w intencji Ojczyzny nastąpi przejście do pomnika bł. Jerzego
przy Al. Jana Pawła II i wyjście na trasę do Górska.
Ok. godz. 17 modlitwy przy krzyżu w miejscu uprowadzenia.
Powrót prywatnie lub autokarem.
W 2. rocznicę poświęcenia pomnika bł. ks. Jerzego Popiełuszki
i 29. rocznicę śmierci w sobotę 19 października zapraszamy na Mszę św.
o godz. 17 do kościoła pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu i potem na Różaniec przy pomniku.
Ks. Józef Nowakowski
Diecezjalny Duszpasterz Ludzi Pracy

Konkurs Plastyczny
Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Diecezji
Toruńskiej im. Wandy Szuman w Toruniu zaprasza do udziału
w 3. Wojewódzkim Konkursie Plastycznym pt. „Święci i błogosławieni
w dziejach narodu polskiego”.
Propozycje pracy nad tematyką konkursową mogą być różne, właściwe
dla danej instytucji terapeutycznej, odpowiednie do możliwości i potrzeb
uczestników. Do konkursu mogą być zgłoszone prace artystyczne osób
niepełnosprawnych: uczestników warsztatów terapii zajęciowej, uczestników środowiskowych domów samopomocy, uczniów szkół specjalnych,
mieszkańców domów opieki społecznej.
Prace należy nadsyłać w terminie do 17 października pod adresem:
Środowiskowy Dom Samopomocy w Toruniu.
Rozstrzygnięcie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej z uroczystym rozdaniem nagród planowane jest na 15 listopada w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1 w Toruniu
o godz. 12.
Szczegółowe informacje oraz regulamin można znaleźć na stronie:
www.prton-sds.cba.pl
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III

głos z torunia
W Zamku
Bierzgłowskim odbyła
się druga część
6. Festynu Medievalia.
Po Mszy św. goście
obejrzeli historyczne
grupy rekonstrukcyjne
w pokazie walk
rycerskich,
prezentację ubioru
średniowiecznego,
odbyła się też
degustacja kuchni
średniowiecznej,
obejrzano toczenie
garnków na kole
garncarskim
Mieszczka Julita Bojarska i rycerz zachęcają ks. Zbigniewa Wawrzyniaka i Jerzego Zająkałę do degustacji

Tu zawsze drzwi otwarte
Z ks. Zbigniewem Wawrzyniakiem – dyrektorem Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim
rozmawia Helena Maniakowska
Helena Maniakowska: – Proszę
opowiedzieć o pracy duszpasterskiej przed objęciem funkcji dyrektora Diecezjalnego Centrum Kultury
w Zamku Bierzgłowskim?

Z zainteresowaniem przyglądano się walkom rycerzy

IV
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Ks. Zbigniew Wawrzyniak:
– Święcenia kapłańskie otrzymałem w 1990 r. w Warszawie z rąk
bp. Zbigniewa Józefa Kraszewskiego. Wcześniej ukończyłem
studia teologiczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim. Pierwszą moją placówką duszpasterską
był Licheń, parafia pw. św. Doroty.
Następnie podjąłem posługę na
misjach na Ukrainie w Mohylewie
Podolskim nad Dniestrem (diecezja Kamieniec Podolski). Po
powrocie do Polski posługiwałem
na Podhalu, obejmując funkcję
rektora kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Obidowej.
Po roku pracy w tym miejscu spłonął XVII-wieczny drewniany kościół – jeden z najpiękniejszych

nasza rozmowa

Ks. Zbigniew Wawrzyniak

2001 r. zamek jest również miejscem głoszenia nowej ewangelizacji. I rzeczywiście nowa ewangelizacja w tym miejscu się dzieje,
tu drżą ludzkie serca, bowiem
Słowo Boże głoszone jest przez
– Jak postrzega Ksiądz swoje nowe rekolekcjonistów z wielką mocą.
Wszyscy ci, którzy opuszczają
miejsce w Zamku Bierzgłowskim?
– Diecezjalne Centrum Kultu- Diecezjalne Centrum Kultury po
ry w Zamku Bierzgłowskim jest dniach skupienia, rekolekcjach
szczególnie ważnym miejscem czy spotkaniach modlitewnych,
dla diecezji toruńskiej. Przypo- wyjeżdżają przemienieni, uramnijmy, że to nie tylko cenna dowani, pełni wdzięczności dla
średniowieczna warownia, Boga. Zapraszając więc do Diecemogąca się poszczycić najstar- zjalnego Centrum Kultury w Zaszą zachowaną płaskorzeźbą mku Bierzgłowskim na rekolekcje
ceramiczną datowaną na 1300 r., i dni skupienia, mogę zapewnić,
ale również miejsce pobytu po iż nie będzie to czas stracony, ale
II wojnie światowej bp. Adolfa przynoszący konkretne owoce
Piotra Szelążka, ordynariusza duchowe.
łuckiego. Jednak już wcześniej,
w latach 30. XX wieku, zamek – Jakie inne formy działalności
był rezydencją biskupa chełmiń- podejmowane są w Diecezjalnym
skiego Stanisława Wojciecha Centrum Kultury?
Okoniewskiego. To właśnie bp.
– Program jest bardzo bogaty,
Stanisławowi Okoniewskiemu gdyż nie jest to tylko miejsce rekozawdzięczamy wystrój kaplicy lekcyjne. W murach zamku odbyzamkowej, znakomicie kompo- wają się konferencje naukowe,
nujący się z gotyckimi murami organizowane są sympozja, spotbudowli. Jednak zamek to przede kania rodzinne i jubileusze. Tutaj

spotykają się kapłani w rocznicę
święceń prezbiteratu. W kaplicy
zamkowej udzielane są chrzty
i śluby. Wesela, które odbywają
w salach zamkowych, są szczególne, bo bezalkoholowe. Młodzi
ludzie pragną pokazać, że można
się pięknie bawić bez alkoholu.
Podejmujemy także nowe formy
działalności. Jedną z nich jest
nawiązanie współpracy z Centrum Kultury w Toruniu. Pierwszym efektem tej współpracy był
udział Diecezjalnego Centrum
Kultury w 6. Festynie Medievalia, który odbył się 15 wrześ-
nia.

wem, łaską i mocą, aby pokazał
nam, że historia jest nauczycielką
życia, że z tej historii dla nas,
ludzi XXI wieku, płynie nauka.
Nauka, o której często zapominamy, bo wydaje się dzisiaj w dobie
rozwoju, że świat zaczyna się
od nas, a on ma swoje korzenie,
swoją przeszłość. Świat wyszedł
od Boga i został nam przekazany,
abyśmy go przekształcali, aby był
dla nas źródłem wzrostu. Zaprosiliśmy gości do spoglądania
w historię, dzielenia się wiedzą
i uczenia się historii. Udział wzięły dwie grupy rekonstrukcyjne.
Powstało obozowisko złożone
z trzech namiotów. Odbyły się
– Jaką część festynu opracowało pokaz walk rycerskich i prezentacja ubioru średniowiecznego.
Diecezjalne Centrum Kultury?
– Pierwsza część organizowa- Poznano również warsztat pracy
na 14 września przez Centrum kowala, który wykuwa elementy
Kultury w Toruniu odbyła się średniowiecznej zbroi rycerskiej.
w ruinach zamku krzyżackiego. Druga z grup rekonstrukcyjnych
Natomiast część druga zlokalizo- zaprezentowała kuchnię średniowana w Zamku Bierzgłowskim wieczną, przędzenie na przędzeodbyła się 15 września. Z uwagi nie, toczenie garnków na kole
na fakt, iż zamek jest miejscem garncarskim oraz tańce średnioskupienia, naszą część 6. Festynu wieczne. Wszystko odbyło się,
Medievalia rozpoczęła Msza św.   oczywiście, w plenerze. 

Prosiliśmy Chrystusa z Jego Sło- 
q

Zdjęcia: Monika Dejneko-Białkowska

wszystkim miejsce rekolekcyjne, a zarazem ośrodek odnowy
duchowej, w którym grupy przeżywają czas nawrócenia i przemiany, wsłuchiwania się w Boże
Słowo i odpowiedzi na nie. Od

Helena Maniakowska

obiektów na Szlaku Architektury
Drewnianej w Małopolsce. Była to
tragedia dla wszystkich, bowiem
trzy czwarte substancji świątyni
uległo całkowitemu spaleniu. Jednak kard. Franciszek Macharski
i wojewódzki konserwator zabytków podjęli decyzję o odbudowie
kościoła. Odtworzenie budowli
oraz rekonstrukcja wnętrza kościoła trwały 8 lat. Była to praca
trudna, ale wdzięczna. Górale
bardzo zjednoczyli się w tej pracy,
bo wszyscy uznaliśmy, że jest
to miejsce szczególne. W tym
czasie podjąłem również studia
podyplomowe na Uniwersytecie
Jagiellońskim z retoryki, na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła
II z homiletyki. Następnie krótko posługiwałem w Warszawie,
a potem w Grudziądzu, gdzie
pełniłem funkcję proboszcza
w parafii pw. Niepokalanego
Serca Najświętszej Maryi Panny.
W 2012 r. dekretem bp. Andrzeja
Suskiego powołany zostałem na
stanowisko dyrektora Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku
Bierzgłowskim.

Wśród przybyłych byli także goście na wózkach

Zamek Bierzgłowski to żywa historia gotyku z duchowym bogactwem otulonym zielenią, opowiedziana w krzyżackich murach. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Diecezjalnego Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim. Centrum organizuje rekolekcje, dni skupienia,
sympozja, konferencje naukowe, zielone szkoły. Do dyspozycji gości są: odrestaurowana kaplica, sala rycerska, sala konferencyjna i refektarz pokrzyżacki. Więcej informacji na stronie: www.zamekbierzglowski.eu
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zdjęcia: Wojciech Wichnowski

22 września w Chełmży odbyła
się konferencja pt. „Droga do
świętości bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego”. W ten sposób
zakończono w Chełmży rok
obchodów 100-lecia urodzin
bł. Stefana. Mszy św. w chełmżyńskiej
konkatedrze przewodniczył biskup
Józef Szamocki

W drodze na ołtarze
O

rganizatorem konferencji była chełmżyńska parafia z proboszczem ks. kan. Krzysztofem Badowskim. Prelegentem był bp Józef
Szamocki, który brał udział w procesie beatyfikacyjnym ks. Frelichowskiego. Ksiądz Biskup
przewodniczył Mszy św. w intencji rychłej
kanonizacji urodzonego w Chełmży kapłana,
męczennika obozów koncentracyjnych. Podczas
Mszy św. bp Szamocki przypomniał, że mały
Wicek, gdzieś tu, w tej samej świątyni, siedział
na kolanach rodziców. „Później przychodził
tutaj już jako ministrant – mówił. Należał
też do harcerstwa i do Sodalicji Mariańskiej.
Te wszystkie organizacje, ale przede wszystkim rodzinny dom, gdzie był klimat wiary,
ukształtowały jego duchowość. Zawsze służył drugiemu człowiekowi. Pamiętajmy o tym
i otwórzmy się na bliźnich. Świętość rozświetla
ciemności, a święci żyją tam, gdzie są czczeni.
Dzieje zbawienia toczą się nieustannie, a my
modlimy się w 100-lecie urodzin kapłana”.

Msza św. zakończyła się modlitwą o rychłą
kanonizację, a wierni oddali cześć relikwiom
błogosławionego.
Druga część uroczystości miała miejsce w Domu Kapitulnym, gdzie Biskup Józef podzielił
się refleksjami i spostrzeżeniami dotyczącymi
życia i postawy bł. Stefana. Wypowiedź oparł
na fragmentach pamiętnika pisanego przez

Uczestnicy konferencji w Domu Kapitulnym
w Chełmży

ks. Wicka oraz wspomnieniach świadków
wydarzeń w obozie koncentracyjnym w Dachau. „Czyż nie jest paradoksem losu, że tylko
2 lata był kapłanem na wolności, a pozostałe
5 spędził w obozowej rzeczywistości? – pytał
Ksiądz Biskup. – Jednak pomimo tych strasznych warunków nie poszedł na skróty. Stale
niósł pomoc drugiemu człowiekowi. Organizował nawet obozową Eucharystię. Czy był
mistykiem? Myślę, że tak. Już w 1936 r. zapisał
w pamiętniku swoją przyszłą męczeńską drogę.
Pragnął cierpieć z Chrystusem i dla Chrystusa.
Był kwiatem na Golgocie” – powiedział.
Wystąpienie Księdza Biskupa zebrani nagrodzili gromkimi brawami. Dziękując gościowi za
przyjęcie zaproszenia, ks. kan. Badowski podkreślił, że bł. ks. Stefan jest patronem i wzorem
dla wszystkich bez względu na wiek i płeć czy
wykonywany zawód. Uczestnicy konferencji
otrzymali pamiątki poświęcone postaci błogosławionego. 
Wojciech Wichnowski

dniach 19-22 września w Warszawie
odbył się 2. Ogólnopolski Kongres Nowej
Ewangelizacji zorganizowany przez Zespół
ds. Nowej Ewangelizacji przy Konferencji
Episkopatu Polski, któremu przewodniczy
bp Grzegorz Ryś. Członkiem tego zespołu,
z naszej diecezji, jest o. Jacek Dubel CSsR,
dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji św.
Jana Umiłowanego Ucznia Diecezji Toruńskiej. Podczas samego kongresu pełnił on
rolę koordynatora całego wydarzenia.
Hasłem kongresu były słowa: „Obudzić
olbrzyma”, które w sposób bezpośredni
odniesiono do parafii. Celem było ukazanie
pastoralnej koncepcji dla parafii w dobie
wezwania do nowej ewangelizacji, a także
prezentacja konkretnych narzędzi pomocnych
do czynienia parafii wspólnotą dającą Życie.
Zastanawiano się nad właściwą wizją parafii,
metodami ewangelizowania oraz dzielono się
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doświadczeniem, w jaki sposób Bóg ubogaca
podczas głoszenia Dobrej Nowiny. W Kongresie wzięło udział ok. 800 osób. Naszą diecezję
reprezentowało ok. 30 osób. Część z nich była
nie tylko uczestnikami, lecz także pomagała
w organizacji kongresu.
Warto czynić refleksję nad podjętym na
kongresie tematem także i w parafiach naszej
diecezji. Parafia jest bowiem podstawową
jednostką administracji kościelnej oraz głównym miejscem identyfikowania się katolików.
Odnośnie jej funkcjonowania nasuwa się jednak szereg pytań: Jak wprowadzić w naszych
parafiach soborową wizję parafii jako wspólnoty wspólnot? Jak przeżywać parafię jako
pierwsze miejsce doświadczenia Kościoła
w środowisku, w którym żyjemy? Jak ewangelizować w parafiach, czyli jak docierać do
tych, którzy zapomnieli albo odrzucili Boga?
Jak przekonywać do tego, że parafia powinna

archiwum redakcji

2. Ogólnopolski Kongres Nowej Ewangelizacji
W

Uczestnicy kongresu z diecezji toruńskiej

być terenem permanentnej misji? Należy się
zastanowić, czy podobny kongres nie powinien
odbyć się w przyszłości także w naszej diecezji. Wydaje się, że istnieje ogromne zapotrzebowanie na jego owoce i w naszych parafiach.

Dk. Waldemar Rozynkowski

z diecezji

D

nia 14 września w Przysieku odbyły się 19. Krajowe
Dożynki Ekologiczne. W imieniu rolników ekologicznych
oraz sympatyków tego sposobu
gospodarowania i życia dziękczynienie za plony składał ks. kan.
Zbigniew Gański, diecezjalny
duszpasterz rolników. W imieniu
organizatorów zebranych powitał Mieczysław Babalski, prezes
Stowarzyszenia „Ekołan”. Starostami ekologicznych dożynek byli
Elżbieta i Marek Kloneccy (reprezentujący „Ekołan”) oraz Danuta
Pilarska i Kazimierz Chodorowski
(z „Ekolandu”). Starostowie na
ręce kapłana złożyli chleb wypieczony z tegorocznych zbiorów
zbóż ekologicznych.
W homilii ks. kan. Gański
podkreślił, że dziękczynienie za
plony jest świętem wszystkich,
ponieważ rolnik dziękuje Bogu za
dary niebios, z których wszyscy
korzystamy. Rolnik jest świadomy
zwierzchności Opatrzności Bożej,
ponieważ to, co z zasianego ziarna
urośnie, zależy od samego Boga,

a swoje dziękczynienie składa
w nowym chlebie, uplecionych
wieńcach i darach pól, ogrodów,
sadów. „W tych znakach oddajemy dziękczynienie, hołd i chwałę
Stwórcy, od którego wszystko
pochodzi” – powiedział. Dalsze
rozważanie poświęcił przymiotom
rolnika ekologicznego, czyli życiu
w jedności z Bogiem, naturą oraz
zgodzie z samym sobą i własnym
sumieniem. Rozwijając tę myśl,
mówił: „Każdy nowy dzień powinien rolnik rozpoczynać uwielbieniem Boga i zawierzeniem Jemu
swoich spraw. Gdy człowiek jest
wszczepiony w Chrystusa poprzez
sakramenty, otrzymuje tą drogą
Bożą łaskę, dzięki której może
owocować”. Kaznodzieja zaznaczył, że w pogoni za nowościami
technicznymi nie można niszczyć
świata natury lub działać przeciwko niej. Podkreślał, że rolnik
nie może traktować ziemi jako
warsztatu pracy, ale jako matkę
żywicielkę, z szacunkiem i oddaniem. Zachęcał również rolników
do solidaryzowania się między

Aleksandra Wojdyło

Ekologiczne „Bóg zapłać”

Starostowie składają na ręce kapłana dożynkowe chleby

sobą i oddawania się pod opiekę
patronów: św. Izydora, św. Franciszka i bł. Karoliny.
Po Eucharystii podzielono się
chlebem dożynkowym. Następnie
na placu przy Ośrodku Doradztwa
Rolniczego odbył się festyn „Barwy
lata, dary jesieni”. Podczas festynu
podsumowano wojewódzki etap
konkursu „Najlepsze Gospodar-

stwo Ekologiczne”, prezentowano
różne formy przedsiębiorczości na
wsi i odmiany ziemniaka, miały
miejsce konsultacje dla mieszkańców obszarów wiejskich oraz kiermasz produktów rolnictwa ekologicznego, produktów lokalnych
i regionalnych, a także występy
zespołów folklorystycznych.
Aleksandra Wojdyło

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

Kalendarz przyrodniczy

Podręczniki nieodpłatnie

Owocem pierwszej edycji projektu ekologicznego „Razem z Naturą”
jest kalendarz przyrodniczy, wydrukowany w liczbie 11 tys. Dzięki
uprzejmości starostów, prezydentów, burmistrzów oraz wójtów regionu kujawsko-pomorskiego kalendarze docierają do szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich.
Cieszymy się, że konkurs spotkał się z dobrym przyjęciem i odpowiedzią w formie ciekawych prac rysunkowych i fotografii. Świadczy to
o głębokim przeżywaniu piękna przyrody przez dzieci i młodzież. Dla
każdej ze szkół przygotowaliśmy zaproszenia do udziału w naszych
projektach, regulaminy, zakładki oraz 10 egzemplarzy kalendarza z nadzieją, że zostaną one umieszczone w salach dydaktycznych. Będzie to
kontynuacja naszego projektu.
Caritas Diecezji Toruńskiej dziękuje wszystkim przedstawicielom samorządów za przychylność, entuzjazm dla naszych projektów oraz pomoc
w dystrybucji kalendarzy. Projekt „Razem z Naturą” jest współfinansowany przez budżet województwa kujawsko-pomorskiego i Wojewódzki
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. Dofinansowano go ze środków powiatu toruńskiego. Dziękujemy za współpracę
Toruńskiemu Stowarzyszeniu Ekologicznemu „Tilia”.

Rok szkolny rozpoczął się ponad
miesiąc temu, ale w wielu klasach są
jeszcze dzieci, które nie mają wszystkich przyborów, często również książek. Dlatego zachęcamy nauczycieli,
aby w miarę możliwości reagowali
w takich sytuacjach. Z pomocą przychodzi Caritas Diecezji Toruńskiej,
która w ramach akcji „Tornister pełen
uśmiechów” pozyskała i przekazuje
podręczniki dla uczniów, którzy
ich jeszcze nie posiadają. Lista
wszystkich książek znajduje się na
stronie: www.torun.caritas.pl. Są to
zarówno podręczniki, jak i ćwiczenia
do różnych przedmiotów dla szkół
podstawowych i gimnazjów. Zgłoszenia z listą potrzebnych pozycji
przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl od szkół. Darowiznę przekazywać będziemy do wyczerpania zapasów. W sumie dystrybuujemy
nieodpłatnie 1598 książek rozmaitych wydawnictw.  Anna Pławińska

Marlena Kujawińska
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21 września odbyła się 17. Pielgrzymka
Pracowników, Czytelników i Przyjaciół „Niedzieli”
na Jasną Górę pod hasłem: „Głosić Chrystusa
wszystkim”. Po Mszy św. w czasie spotkania w auli
redakcji w Częstochowie wręczono także medale
„Mater Verbi”. Wśród nagrodzonych był m.in.
Ryszard Ziembiński z parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Toruniu

Beata Pieczykura

głos z torunia

Ryszard Ziembiński po wręczeniu medalu „Mater Verbi”

Świętowanie „Niedzieli”

S

potkanie nawiązywało do
postawy papieża Franciszka,
który całym swoim życiem
oraz pontyfikatem przypomina,
że Chrystus powinien być głoszony wszystkim i wszędzie. Przebiegało więc w łączności z Ojcem
Świętym, Kościołem oraz pielgrzymami przybywającymi w tym
dniu na Jasną Górę. W czasie pielgrzymki ks. inf. Ireneusz Skubiś –
redaktor naczelny podkreślił, że
„Niedziela” powstała, aby być
wikarym dla proboszcza i sufraganem dla ordynariusza. Pomaga
zatem w duszpasterstwie, przekazuje informacje z życia Kościoła powszechnego i lokalnego,
poszerza wiedzę religijną oraz
doradza.

bą głoszą chwałę Maryi. Dlatego przychodzą do Pierwszej
Redaktorki z wielkim wołaniem
o modlitwę. Eucharystię koncelebrowali m.in.: redaktor naczelny
ks. inf. Ireneusz Skubiś, kapłani
redaktorzy redakcji lokalnych,
wśród nich był również ks. Paweł
Borowski – redaktor „Głosu z Torunia”.
W homilii bp Antoni Długosz
zachęcił, by każdy zadał sobie
pytanie: Jakie daję świadectwo
o Panu Jezusie? To jest ważne,
ponieważ każdy człowiek jest
powołany przez Boga nie tylko
do pracy zawodowej, lecz także
głoszenia Jego słowa całym
życiem. W tym duchu apelował
do redaktorów i dziennikarzy, by
byli świadkami Chrystusa, a nie
Na chwałę Maryi
tylko nauczycielami. „NiedzieCentralnym punktem pielgrzymki la” wówczas staje się świadkiem
była Msza św. pod przewodnic- Jezusa, gdy czytelnicy starają się
twem biskupa pomocniczego nie tylko pogłębiać wiarę pod
archidiecezji częstochowskiej względem intelektualnym, lecz
Antoniego Długosza w Bazylice także żyć nią na co dzień. Bez
Jasnogórskiej. W imieniu Jas- Chrystusa człowiek nie zrozunej Góry pielgrzymów powitał mie swojego życia – podkreślił
o. Albert Szustak OSPPE, który bp Długosz i dodał: – Każdy z nas
zwrócił uwagę, że redaktorzy swoim życiem pisze Ewangelię
„Niedzieli” swoją pracą i służ- o Jezusie.
W czasie Eucharystii ks. inf.
Ireneusz Skubiś odnowił Akt
Oddania Matce Bożej wspólnoty
i dzieła „Niedzieli”.

głos z Torunia
niedziela

Ks. Paweł Borowski
(redaktor odpowiedzialny)
współpraca: 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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Medalista z Torunia
Druga część spotkania miała
miejsce w auli redakcji, gdzie
wręczano nagrody laureatom
konkursu literackiego „Niedzieli”
pt. „List w Roku Wiary”, dyplomy i medale „Mater Verbi” oraz
statuetki „Sursum Corda”, najwyższe odznaczenie Tygodnika

Katolickiego „Niedziela”. Wśród
nagrodzonych medalem „Mater
Verbi” znalazł się m.in. Ryszard
Ziembiński z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu, który zajmuje się rozprowadzaniem „Niedzieli” w swojej parafii. Pytany, jak zaczęła się
ta działalność, wraca pamięcią
do dnia, w którym ponad 20 lat
temu proboszcz ks. prał. Józef
Nowakowski zaproponował mu
objęcie kolportażu prasy katolickiej w sklepiku parafialnym.
I tak już od wielu lat dba o to, by
każdy, kto chce nabyć tygodnik,
mógł to zrobić. Szuka również
nowych czytelników i osób, które
pomogą propagować czasopismo.
Nie zniechęca się ogólnym spadkiem czytelnictwa. Zauważa, że
„Głos z Torunia” opisuje wydarzenia z diecezji, a ponieważ
ludzie chcą wiedzieć, co dzieje
się w ich regionie, kupują pismo.
Gorliwie, wytrwale i z uśmiechem
przekonuje, że czytać warto. Sam
dużo czyta, także „Niedzielę”,
a potem proponuje ciekawy artykuł w tygodniku. Nawet jeszcze
kilka dni po dacie ukazania się
danego numeru potrafi zachęcić
do kupna czasopisma, bo u pana
Ryszarda „Niedziela” jest przez
cały tydzień. Ponadto ks. prał.
Józef Nowakowski jest kapelanem
2 szpitali – zakaźnego i psychiatrycznego; wspólnie dbają, aby
„Niedziela” trafiła do personelu
i chorych.
– Jestem zaskoczony. Cieszę
się, że redakcja „Głosu z Torunia”
zauważyła moje zaangażowanie,
regularne opłaty, to, że ponad
20 lat bezinteresownie służę –
wyznaje nagrodzony.

Rozmowa z panem Ryszardem
zwróciła uwagę na ważny problem:
Jak zachęcić do czytania drukowanej prasy katolickiej czy książek
przede wszystkim dzieci i młodzież
oraz dorosłych, także tych, którzy
już to robią, by czytali więcej? Nasz
medalista przypomina, że czytanie rozwija wyobraźnię, i uważa,
że można to czynić na własnym
przykładzie. – Gdy córka czy wnuki
widzą, że czytam, pytają: Co tam
ciekawego? Wtedy proponuję: Weź
i przeczytaj. Taką metodę stosuje
we własnej rodzinie, trudniej jest
dotrzeć do obcych, którzy często
mówią, że na lekturę nie mają
czasu.

Radość i troska
Spotkanie redaktorów i dziennikarzy z całej Polski, ludzi kultury
i życia społecznego oraz przyjaciół
i czytelników, to znaczy tych, którzy tworzą pismo, i tych, którzy
je czytają, przebiegało w radosnej
atmosferze. Było także wyrazem
troski o pogłębienie wiary, losy
ojczyzny i Kościoła. W tym kontekście zebrani wysłuchali konferencji Grzegorza Biereckiego,
przewodniczącego Światowej
Rady Unii Kredytowych na temat:
„Miejsce i rola kas kredytowych
wśród instytucji finansowych”.
Następnie redaktor naczelny zaakcentował, że działalność redakcji
lokalnych jest ważną posługą na
rzecz Kościoła w Polsce i poszczególnych diecezji, tym bardziej że
po kilkunastu latach często nie
pamięta się niektórych wydarzeń,
a dzięki tym publikacjom zostają one zapisane i uratowane od
zapomnienia.
Beata Pieczykura

