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w numerze:

Świąteczne spotkania – jasełka, koncerty,
misyjni kolędnicy
Nowenna ku czci bł. Karoliny –
przygotowanie do obchodów
100. rocznicy śmierci bł. Karoliny

temat tygodnia

W drogę
ażdy ma swoją drogę do
Boga i każdego Bóg prowadzi inną drogą.
Pamiętam lata młodzieńcze
i babcię, która zmuszała do
Różańca, ale nie kochała ludzi.
Dziś Pan Bóg stawia w moim
życiu takie osoby, które pokazują sens i wartość tej modlitwy, które wierzą głęboko,
które żyją miłością do Boga
i człowieka. On przychodzi
w drugim człowieku, bo wie, że
właśnie to umocni moją wiarę
w Niego. I za to mu dziękuję!
Są tacy, których droga do
Boga wiedzie śladem innych.
Potrzebują przykładu ścieżek
przetartych stopami świętości. Stąd w bieżącym numerze
„Głosu z Torunia” rozpoczynamy cykl artykułów prezentujących sanktuaria diecezji
toruńskiej. Czytelnik znajdzie
w nich informacje dotyczące
osoby czy obiektu kultu, historię powstania danego sanktuarium oraz notkę praktyczną
o Mszach św. i nabożeństwach.
Pierwszy tekst dotyczy sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy na toruńskich Bielanach. Jako patronka diecezji
dla wiernych diecezji toruńskiej
Matka jest w istocie pomocą
nieustającą i wierną wspomożycielką. Przede wszystkim
jednak jest Tą, która pokazuje
Jezusa i do Niego prowadzi,
a swoim „fiat” uczy wierzyć
w Syna Bożego bezgranicznie,
z ufnością i miłością.
Skorzystajmy więc z podpowiedzi, które będzie można
znaleźć w cyklu „Sanktuaria
diecezji toruńskiej”, bo przecież każdy ma swoją drogą do
Boga. Wystarczy tylko chcieć
ją odkryć i nią pójść.
Joanna Kruczyńska

Ks. Paweł Borowski

K

Kościół św. Józefa w Toruniu – sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Sanktuaria diecezji toruńskiej (I)

U Matki Bożej
Nieustającej Pomocy
W roku duszpasterskim „Wierzę w Syna Bożego” otwieramy cykl poświęcony
sanktuariom diecezji toruńskiej. Niech wiedza o tych miejscach żywej
pobożności, naznaczonych licznymi znakami doznanych łask, umocni nas
w wierze w Jezusa Chrystusa, a także w szczególnej czci do Jego Matki, która
prosi, byśmy czynili wszystko, co On nam powie
Ks. Paweł Borowski
czytaj na na stronach IV-V
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Kolędy górali i „Św. Cecylii”
5 stycznia oraz w uroczystość
Objawienia Pańskiego w konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży
zabrzmiały kolędy w wykonaniu
kapeli góralskiej „Ochodzita”,
Chóru Mieszanego „Św. Cecylia” oraz Miejskiej i Powiatowej
Orkiestry Dętej. Kapela uświetniła
swoją muzyką i śpiewem Sumę.
Kolędy „Oj, maluśki, maluśki”,
„Do szopy, hej, pasterze” czy
pastorałki w góralskim brzmieniu spotkały się z żywym zainteresowaniem parafian. Drugi
koncert kapela zagrała w kaplicy
św. Franciszka z Asyżu i Towarzyszy w Skąpem, spotykając się
ponownie z niezwykle życzliwym
przyjęciem. Muzycy pochodzą
z Beskidu Żywieckiego. Grając
od 1995 r., kultywują tradycję
i folklor żywiecki oraz śląski. Do
parafii chełmżyńskiej przyjechali
na zaproszenie Adama Galusa,
radnego gminy Chełmża.

Wojciech Wichnowski

Chełmża

Chór „Św. Cecylia” podczas koncertu

Kolejną ucztą muzyczną był
koncert kolęd w wykonaniu Chóru
Mieszanego „Św. Cecylia” pod kierownictwem Alfonsa Dorawy oraz
Powiatowej i Miejskiej Orkiestry
Dętej w Chełmży pod batutą Jacka
Kałamarskiego. W wypełnionej po
brzegi świątyni zabrzmiały dźwięki starych polskich kolęd, a także
tych rzadziej wykonywanych

utworów, m.in. „O mili królowie”
czy poloneza Jana Maklakiewicza
„Serca ludzkie się radują”. Był też
specjalny blok kolęd dla najmłodszych słuchaczy z życzeniową piosenką „Marzę o białych świętach”.
Koncert prowadził Medard Fiugajski. Publiczność owacją na stojąco
nagrodziła wykonawców, a proboszcz ks. kan. Krzysztof Badow-

Festiwal jasełek
Jastrzębie

Archiwum parafii

W okresie świąt Bożego Narodzenia parafia pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny
i bł. Stefana W. Frelichowskiego z inicjatywy proboszcza ks.
Krzysztofa Wojnowskiego była
miejscem 9. Międzyparafialnego Przeglądu Jasełek pod
hasłem: „Wierzę w Syna Bożego”.
W kościele w Jastrzębiu wystąpiły zespoły artystyczne dzieci
z następujących szkół podstawo-

wych: Gortatowo, Miesiączkowo,
Grążawy, Gołkowo oraz młodzież
z miejscowego gimnazjum. Przedstawienia cieszyły się ogromnym
zainteresowaniem parafian oraz
gości. Charakteryzowały się dużą
starannością odtwarzanych ról
oraz oryginalnymi strojami
przygotowanymi przez uczniów,
rodziców i nauczycieli. Tajemnicę
Bożego Narodzenia młodzi artyści
odnosili do współczesnych realiów, obecne były także akcenty

Uczestnicy festiwalu z Księdzem Proboszczem i opiekunkami

II
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ski powiedział: „Koncert i wspólne
śpiewanie kolęd w chełmżyńskiej
świątyni stają się tradycją święta
Trzech Króli. Pan Bóg stworzył
i uporządkował świat. Nuty uporządkowali kompozytorzy, a śpiew
i muzykę nasi wykonawcy, którym
serdecznie dziękuję za ten koncert.
Można też powiedzieć, że było to
kolejne spotkanie z pasjami mieszkańców Chełmży”.
Koncertem kolęd chór „Św.
Cecylia” wkroczył w 145. rok
nieprzerwanej działalności. Jest
najstarszym zespołem śpiewaczym w Polsce. Działalności nie
przerwał nawet w okresie II wojny
światowej. Wobec zakazu używania języka polskiego wykonywał na niedzielnych Mszach św.
utwory klasyków wiedeńskich, ale
w języku łacińskim. Alfons Dorawa batutę dyrygenta objął 55 lat
temu i jest czwartym dyrygentem
w tak długiej historii chóru.
Wojciech Wichnowski

Najcenniejszy dar
patriotyczne związane z historią
Polski. Udział uczniów ze szkół
katolickich był również okazją
do promowania Stowarzyszenia
Przyjaciół Szkół Katolickich.
Ksiądz Proboszcz dziękuje
uczestnikom, ich rodzicom i nauczycielom, a wszystkich zaprasza
do udziału w 10. edycji przeglądu
jasełek. W planach na przyszły
rok istnieje możliwość zaproszenia także innych grup, które
pragną ubogacić świadectwem
wiary nasz festiwal. Parafianie
oraz uczestnicy jasełek pragną
podziękować ks. Krzysztofowi
Wojnowskiemu za trud przygotowania i poprowadzenia festiwalu.
Słowa wdzięczności kierujemy do
Krzysztofa Bartnickiego, dyrektora firmy „Gotec” w Jastrzębiu
za ufundowanie podarków świątecznych dla wszystkich dzieci
biorących udział w festiwalu oraz
dzieci, które codziennie uczestniczyły w Roratach i były laureatami
parafialnego konkursu „Jaka to
kolęda”. 
Parafianie

Białuty

12 stycznia dzieci ze Szkoły Podstawowej w Białutach w kościele pw.
św. Jakuba Apostoła przedstawiły
jasełka. To pełne uroku spotkanie
niosło wspomnienie, jakże ważnego wydarzenia dla świata, jakim
było narodzenie Syna Bożego i jednocześnie stało się dla nas zaproszeniem do tego, by zabrać ten
dar Zbawiciela do swojego domu.
Jezusowi w ubogiej stajence pokłonili się pasterze, królowie i dzieci.
Wszyscy przynieśli i ofiarowali Mu
cenne dary. Ale ci, którzy to zrobili,
nie odeszli z niczym, otrzymali najcenniejszy dar, a darem tym było
Dziecię Jezus.
Dziękujemy dzieciom z parafii
w Białutach i Napierkach za przeżycia płynące ze spotkania przy
żłóbku. Nauczycielom Iwonie Gałdys, Beacie Jasińskiej i Marcinowi
Łodziewskiemu za przygotowanie
dzieci, rodzicom za troskę i włożony wkład w przebieg spotkania
oraz wszystkim za uczestnictwo
i modlitwę na Eucharystii.
Proboszcz ks. Grzegorz Malinowski

wiadomości
6 stycznia na
zaproszenie Ireny
i Janusza Klamanów
w Wojewódzkim
Ośrodku Terapii
Uzależnień w
toruńskich Czerniewicach gościł zespół
„Vox Dei” z parafii
pw. Opatrzności
Bożej w Toruniu-Rudaku

Anna Głos

W służbie rodzinom i parafii

Kolędnicy przybyli z darem śpiewu

Kolędnicy
K

ierownikiem artystycznym grupy instrumentalno-wokalnej jest Jacek Kubicki,
a opiekunem ks. Tomasz Recki, wikariusz
rudackiej parafii.
Członkowie zespołu podtrzymują zwyczaj
chodzenia z kolędą. Tym razem przybyli do
ośrodka w Czerniewicach w uroczystość Objawienia Pańskiego, by tak jak Trzej Królowie
hojnie obdarować gospodarzy. Ich dary płynące z serca to śpiew, życzenia szczęścia,
zdrowia i powodzenia w Nowym Roku. Niecodzienne spotkanie młodzieży i pacjentów
rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem
ks. Dawida Szymaniaka z parafii pw. św.
Maksymiliana Kolbego w Toruniu, kapelana

ośrodka. Po Eucharystii 20 młodych z zespołu „Vox Dei” przybliżyło zebranym historię Bożego narodzenia zawartą w kolędach,
pastorałkach i piosenkach współczesnych,
przypomniało też odchodzące w zapomnienie
polskie obyczaje bożonarodzeniowe. Zespół
„Vox Dei” swoim koncertowaniem starał się
stworzyć nastrój, jaki pamiętamy z rodzinnych
domów: ciepła i miłości. Popołudnie upłynęło
w przyjaznej i radosnej atmosferze.
Na zakończenie spotkania ks. Dawid w imieniu dyrekcji, pracowników i mieszkańców ośrodka obdarował kolędników upominkami i zaprosił
ich do ponownych odwiedzin w Czerniewicach
w przyszłym roku. 
Anna Głos

4 stycznia w Centrum Dialogu Społecznego
na ul. Łaziennej 22 odbyło się doroczne
spotkanie opłatkowe licznego grona przedstawicieli Parafialnych Kół Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich. Tegoroczny list EP na
święto Najświętszej Rodziny przypomniał
szczególne tematy apostolskie: To Bóg
stworzył człowieka mężczyzną i kobietą,
zaś bycie – w ciele i duszy – mężczyzną „dla”
kobiety i kobietą „dla” mężczyzny uczynił
wielkim i niezastąpionym darem oraz
zadaniem w życiu małżeńskim. Rodzinę
oparł na fundamencie małżeństwa złączonego na całe życie miłością nierozerwalną
i wyłączną. Postanowił, że taka właśnie
rodzina będzie właściwym środowiskiem
rozwoju dzieci, którym przekaże życie oraz
zapewni rozwój materialny i duchowy.
W serdecznych rozmowach uczestnicy
podawali przez jakie parafialne wydarzenia
przeniosą te wielkie myśli do swego otoczenia. Dla diecezji ważne będą Marsze dla
Życia i Rodziny, a szczególnie zaplanowany
w Toruniu na 1 czerwca. Wspomniano też
jubileusze, parafialne festyny, wieczory
kolęd i projekty banerów, które ostatnio
wydają się być najbardziej skutecznym sposobem popularyzacji potrzebnych obecnie
myśli w środowiskach parafialnych.
Ks. Józef Nowakowski

Unisław

Od kilku już lat w czasie Adwentu parafia pw.
św. Bartłomieja w Unisławiu przygotowuje się
do misyjnego kolędowania. Misyjni kolędnicy
brali udział w spotkaniach misyjnych, katechezach i Roratach, pamiętali o codziennej modlitwie i dobrych uczynkach, a także poznali
życie i troski kongijskich dzieci. Grupa misyjna
z gimnazjum przygotowała stroje, rekwizyty,
scenkę kolędniczą oraz kolędy i pastorałki.
We wspomnienie męczeństwa św. Szczepana
dziewczęta i chłopcy w barwnych kolędniczych
strojach uczestniczyli w Mszy św. Młodzi włączyli się w Liturgię Słowa, modlitwę powszechną i przygotowanie darów. Proboszcz ks. Marek
Linowiecki pobłogosławił i rozesłał kolędników
do mieszkańców parafii. Zostali posłani, by
dzielić się światłem wiary, wędrując od domu
do domu. W tym roku w ramach projektu PDMD
kolędnicy wspierają kongijskie dzieci. To dla
nich podjęli trud kolędowania, ponadto wszyscy
uczestnicy Mszy św. mogli złożyć w ich intencji
modlitwy oraz dar Komunii św. 27 i 28 grudnia

ub.r. razem z opiekunami kolędnicy pukali do
drzwi mieszkańców wsi Bruki Unisławskie
i Bruki Kokocka.
Młodzież pragnęła zwrócić uwagę na niełatwą sytuację swoich rówieśników z Konga.
Przez dzieło Kolędników Misyjnych spieszyła im z konkretną pomocą, zbierając dla
nich ofiary i uwrażliwiając na ich potrzeby
odwiedzanych ludzi. Byliśmy przyjmowani
z wielką serdecznością i ofiarnością. Były
łzy wzruszenia, rozmowy i poczęstunek
przy wspólnym stole oraz pamiątkowe zdjęcia. Czas kolędowania bardzo nas ubogacił, poznaliśmy bowiem wspaniałych ludzi.
Jesteśmy szczęśliwi i dumni, że mogliśmy
nieść pomoc innym. To dzięki świadectwu
tych młodych ludzi inni mogli doświadczyć
radości dzielenia się wiarą w Zbawiciela narodzonego w betlejemskiej stajence, nadzieją
na niebo oraz miłością do Boga i drugiego
człowieka. Pomimo zmęczenia było wiele
radości i uśmiechu, ale też zadumy. Dziękujemy parafianom, którzy nas przyjęli, otworzyli

Archiwum parafii

Misyjne kolędowanie

Kolędnicy wędrowali od domu do domu

drzwi swoich serc oraz tym, którzy pomogli
w kolędowaniu. Tylko dzięki ich ofiarności
mogliśmy wysłać zebrane ofiary (1115 zł)
dla dzieci z Konga za pośrednictwem Sekretariatu Krajowego Papieskich Dzieł Misyjnych
w Warszawie. Pamiętajmy o tym, że „człowiek
jest dla człowieka najlepszym lekarstwem”,
jak mawia się w Afryce. 
Urszula Machaj
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U Matki Bożej Nieustają
Wojciech Wielgoszewski

P

ostać Madonny z Dzieciątkiem Jezus na lewej ręce
wyłania się ze złotego tła,
które symbolizuje niebo
i nieskończoność. Piękno duchowe Maryi artysta oddał zgodnie
z kanonami orientalnej urody:
twarz owalna, oczy oliwkowe,
rzęsy czarne, nos delikatny, usta
małe, dłonie wysmukłe. Na welonie okrywającym ramiona i głowę
umieścił dwie gwiazdy – znaki dziewictwa Maryi – Gwiazdy Zarannej
i Gwiazdy Morza. Świętość Matki
Bożej zaznaczył aureolą skomponowaną z motywów roślinnych.
Oblicze Maryi, pochylone ku Synowi, wyraża smutek, przeczucie Jego
męczeństwa. Atrybuty przyszłej
męki dzierżą Archanioł Michał
(z lewej) i Archanioł Gabriel. Pierwszy trzyma naczynie z wetkniętymi
włócznią i trzciną z gąbką, drugi –
krzyż i gwoździe. Dzieciątko
w odruchu lęku tuli się do Matki.
Jego dziecinna twarzyczka, zielona tunika symbolizująca element
ziemi i sandałek spadający z nogi
przypominają, że Jezus Chrystus

jest człowiekiem; złote tło i purpurowa peleryna są atrybutami
Jego boskości i królewskości. Jest
Bogiem i człowiekiem w jednej osobie. Według niektórych interpretacji
spadający sandałek jest znakiem
spełnienia zapowiedzi św. Jana
Chrzciciela o przybyciu Mesjasza
(Mk 1, 7). Matka Boża nie patrzy
na Syna; zdaje się ogarniać czułym
spojrzeniem patrzących na obraz,
a w szerszej perspektywie – wszystkich ludzi, wyrażając gotowość do
śpieszenia im z pomocą. Dlatego
upowszechnił się tytuł Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Ikona została
wykonana według schematu kompozycyjnego typu „Hodegetria”,
czyli „Wskazująca drogę”. Maryja
prowadzi bowiem do Jezusa; centrum kompozycyjne obrazu stanowi
splot rączek Dzieciątka z Jej dłonią,
która jednocześnie wskazuje na
Syna Bożego. Papież Franciszek
przypomina, że pocieszająca Matka
będzie towarzyszyła męce Chrystusa, który słowami skierowanymi
z krzyża do Niej i św. Jana (J 19, 26-27) „pozostawił nam swoją Matkę

jako naszą Matkę”. Jej czciciele gromadzący się w maryjnych sanktuariach przed Jej ikoną wierzą, że
„jest Tą, która rozumie wszystkie
cierpienia” („Evangelii gaudium”,
286).

Matka Nieustającej Pomocy
Pochodzenie wizerunku Matki Bożej
Nieustającej Pomocy nie jest bezspornie ustalone. Według tradycji
jego twórcą jest św. Łukasz Ewangelista. Droga ikony miała wieść
z Antiochii, skąd pochodził święty, poprzez Konstantynopol (gdzie
przebywała od IV do XV wieku),
przez Kretę do Rzymu. Niektórzy
znawcy szacują jej powstanie na
XIII lub XIV wiek. Według legendy
do Wiecznego Miasta przywiózł ją
pewien kupiec uratowany z załogą
podczas burzy morskiej za sprawą modlitwy przed ikoną. Po jego
śmierci w 1499 r. obraz uroczyście
przeniesiono do kościoła pw. św.
Mateusza. W dobie napoleońskiej
świątynia została zburzona, jednak księża uchronili obraz przed
profanacją, oddając go do kościoła

św. Euzebiusza. Stamtąd został
przeniesiony do kościoła św. Marii
z Posterula, gdzie 40 lat wisiał
zapomniany w bocznej kaplicy.
Tam odnalazł go o. Michael Marchi,
redemptorysta. Dzięki staraniom
zakonnika papież Pius IX, który
w dzieciństwie modlił się przed
tym wizerunkiem Maryi, powierzył
go redemptorystom. 26 kwietnia
1866 r. po odrestaurowaniu przez
polskiego malarza Leopolda Nowotnego, w procesji, której towarzyszyły cudowne uzdrowienia, ikonę
przeniesiono do kościoła pw. św.
Alfonsa, gdzie wystawiona do kultu
publicznego przebywa do tej pory.
23 czerwca 1867 r. odbyła się jej
papieska koronacja. W 1876 r.
zostało ustanowione święto Błogosławionej Dziewicy Maryi pw.
Nieustającej Pomocy, którego celebrację ostatecznie ustalono na 27
czerwca. Papież Pius IX miał powiedzieć redemtorystom: „Uczyńcie ten
obraz znany na całym świecie”. Ci
wypełnili powierzoną sobie misję,
gdyż w tysiącach kościołów i kaplic
na całym świecie, gdzie znajdują się
otoczone czcią kopie obrazu, odprawiane jest cotygodniowe nabożeństwo, czyli Nieustanna Nowenna do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.
Niezliczone są Jej wizerunki w domach prywatnych.

archiwum redakcji

Toruńskie sanktuarium

Koronacja obrazu. W środku obok prymasa Wyszyńskiego o. Gerard Siwek CSsR, z prawej – kleryk, dziś
ks. prał. Marian Szczepiński, proboszcz parafii Trójcy Świętej i kustosz sanktuariów maryjnych w Kościerzynie
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Bielańską kopię obrazu namalował Józef Burhardt na desce
o wymiarach 41 x 52 cm w 1901 r.
Obraz został w 1903 r. poświęcony przez papieża Leona XIII
dla parafii w Osieku w diecezji
płockiej, a w 1920 r. sprowadzony do Warszawy. W tym samym
roku przybyli do Torunia ojcowie
redemptoryści, którzy szerzyli kult
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
wyobrażonej w ikonie. 17 czerwca
1928 r. wprowadzili ją uroczyście
do nowej kaplicy na Bielanach
(stąd często pojawiająca się nazwa
Bielańska Matka, Bielańska Pani).
„Wszędzie wierni wskutek modlitwy przed tymi obrazami otrzymywali niezwykłe łaski. Ufamy, że

Sanktuaria diecezji toruńskiej

ącej Pomocy
1992 r. bp Andrzej Suski powierzył
Matce Bożej Nieustającej Pomocy
jako głównej patronce nowo utworzoną diecezję toruńską, a kościół
Redemptorystów pw. św. Józefa
uczynił sanktuarium diecezjalnym.
17 czerwca 2004 r. decyzją Stolicy
Apostolskiej toruńskie sanktuarium zostało afiliowane do Bazyliki
Matki Bożej Większej (Santa Maria
Maggiore) w Rzymie. Dzięki temu
zyskało m.in. możliwość uzyskania
tych samych odpustów, jakie są
przywilejem rzymskiej bazyliki.
Dziękuję za pomoc o. dr. Wojciechowi
Zagrodzkiemu CSsR, proboszczowi

parafii św. Józefa i kustoszowi sanktuarium diecezjalnego.
Warto przeczytać: Waldemar Rozynkowski, „Z dziejów sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Toruniu”;„Sanktuaria maryjne diecezji toruńskiej”. Praca zbiorowa pod.
red. ks. Mirosława Mroza i Waldemara
Rozynkowskiego; Joan Carroll Cruz,
„Cudowne wizerunki Najświętszej
Maryi Panny”; http://www.jozeftorun.
pl; Maciej Sadowski CSsR,„Redemptorystowskie ślady na drodze życia
Karola Wojtyły w latach 1941-1978”
(http://www.redemptor.pl/niusy_
pliki/wojtyla_sadowski.pdf)

Archiwum redakcji

Kult Bielańskiej Matki

Cudowna ikona

także na Toruń spłynie obfity zdrój
łask przez obraz z bielańskiego
kościoła” – czytamy w „Słowie
Pomorskim”. Tego dnia zapisało
się do Arcybractwa Matki Bożej
Nieustającej Pomocy 2 tys. osób.
W 1936 r. powstała Straż Honorowa, która obok modlitw przed
cudownym obrazem podjęła dzieła
miłosierdzia. Wprowadzono sobotnie nabożeństwo różańcowe oraz
trwający do dziś zwyczaj pisania
i czytania próśb i podziękowań do
Matki Nieustającej Pomocy. We
wrześniu 1939 r. Niemcy aresztowali redemptorystów, zbezcześcili obraz. Od zagłady uratowali
go Józefa i Franciszek Jeziorscy,
przechowując go w swoim domu.
22 czerwca 1947 r. wprowadzono
cudowną ikonę z powrotem do
kaplicy. 12 grudnia 1951 r. odprawiono pierwsze nabożeństwo nie-

ustannej nowenny. 29 listopada
1962 r. na prośbę bp. Kazimierza
J. Kowalskiego, wielkiego orędownika Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, papież Jan XXIII ogłosił Ją
główną patronką diecezji chełmińskiej. 16 kwietnia 1967 r. Paweł VI
udzielił zgody na uroczystą koronację wizerunku. 1 października
1967 r. w obecności 12 biskupów,
300 kapłanów oraz 30 tys. wiernych dokonał jej Prymas Polski
kard. Stefan Wyszyński, czciciel
Maryi, który wcześniej powierzył
Jej polski naród. Przed koronacją
odczytano bullę papieską i listy od
przełożonego generalnego Zgromadzenia Redemptorystów Tarsicio
Amarala oraz kard. Karola Wojtyły,
który żywił szczególne nabożeństwo do Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, czemu później także dawał
wyraz jako Jan Paweł II. 27 czerwca

u Nowenna odprawiana w kościele św. Józefa w każdą środę o godz. 8
i 18 (początkowo od 12 grudnia 1951 r. do 1963 r. w kaplicy Redemptorystów nazywanej powszechnie „Klasztorkiem”, gromadząc setki
torunian; obecnie w wielu kościołach. W czasie nabożeństwa wierni
składają podziękowania w formie krótkich listów do Matki Bożej.
Można je składać bezpośrednio w sanktuarium, drogą pocztową z dopiskiem: „nowenna” (rzymskokatolicka parafia św. Józefa, ul. św. Józefa
23/35, 87-100 Toruń) lub elektroniczną: nowenna.torun@gmail.com
u Procesja miejska w uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
27 czerwca
u Pielgrzymki indywidualne i zorganizowane (ok. 50 rocznie); co roku
nawiedza sanktuarium ok. 40 tys. osób
u Środowe audycje Radia Maryja: godz. 5.10, 8.05 – Godzinki ku czci
Matki Bożej Nieustającej Pomocy; godz. 17.45 – prośby i podziękowania na Nieustanną Nowennę; godz. 18 – transmisja Nieustannej
Nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy z kościoła św. Józefa
u Idea rozszerzenia misji sanktuarium diecezjalnego, propagowana
przez jego kustosza o. dr. Wojciecha Zagrodzkiego CSsR: pielgrzymki
do sanktuarium – co miesiąc inna parafia z diecezji, począwszy od
parafii Mariackich
u W sanktuarium działa duszpasterstwo niesakramentalnych związków małżeńskich i osób dorosłych przygotowujących się do przyjęcia
sakramentów chrztu i bierzmowania
Odpusty
u Święto tytularne kościoła pw. św. Józefa, siedziby sanktuarium –
19 marca
u Święto tytularne Bazyliki Matki Bożej Większej w Rzymie – 5 sierpnia
u Uroczystość Matki Bożej Nieustającej Pomocy – 27 czerwca
u Uroczystości maryjne poświęcone Świętej Bożej Rodzicielce –
1 stycznia, 15 sierpnia, 8 grudnia
u Rocznica koronacji ikony
u Raz w roku w dniu wybranym indywidualnie przez wiernego
u Każdorazowo w czasie zorganizowanej pielgrzymki do sanktuarium
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Kolęda w WSD
W

niedzielę 5 stycznia klerycy uczestniczyli
w dniu skupienia, który poprowadził ks. prof.
Maciej Bała, prorektor Uniwersytetu Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Tematem
przewodnim konferencji stały się postaci mędrców,
którzy wyruszyli ze Wschodu, aby oddać pokłon
nowo narodzonemu Królowi. Rekolekcjonista mówił
o potrzebie postawy szukania Boga w naszym życiu.
Zwrócił uwagę na charakterystyczne momenty
tamtej wędrówki mędrców, które okazują się być
również częścią naszej osobistej wędrówki przez
życie. Mędrcy byli zmuszeni pytać, prosić o pomoc
w odnalezieniu drogi, kiedy z horyzontu zniknęła
prowadząca ich gwiazda. Ksiądz Profesor, odwołując się do myśli francuskiego filozofa Maurice’a
Nedoncelle’a, autora książki pt. „Prośba i modlitwa”, rozwinął temat naszej życiowej zależności
od innych i wynikającej stąd niezbędności prośby, która ostatecznie buduje naszą osobowość.

Zapraszamy
Pielgrzymka na kanonizację
Zapraszamy na archidiecezjalną
pielgrzymkę lotniczą na kanonizację bł. Jana Pawła II i bł. Jana
XXIII z udziałem biskupów. Wyjazd
odbędzie się w dniach od 25 do
28 kwietnia. W programie oprócz
udziału w Mszy św. kanonizacyjnej
papieży Jana Pawła II oraz Jana
XXIII przewidziano również zwiedzanie Rzymu z przewodnikiem.
Szczegółowy program pielgrzymki
i cena na stronie internetowej diecezji toruńskiej.
Wszelkich informacji udziela
i zapisy przyjmuje Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe Diecezji Toruńskiej
przy parafii św. Antoniego,
ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń,
tel. (56) 610-22-40,
e-mail: womisz@wp.pl.

Mędrców cechowała też zdolność darowania i to
nie tyle owych materialnych darów, których mogło
im zbywać, lecz nade wszystko własnego cennego czasu, który musieli poświęcić na wyprawę
w poszukiwaniu Króla. Tego czasu, którego wciąż
nam brakuje na rzeczy najważniejsze, zwłaszcza
na spotkanie się z Bogiem. Ostatnim poruszonym
przez rekolekcjonistę elementem drogi mędrców
było ich zetknięcie się z osobowym złem w osobie
Heroda. Temat, który egzystencjalnie dotyka każdego
z nas, wywierając często istotny wpływ na wiarę,
prowokując rozliczne pytania.
Uroczystość Objawienia Pańskiego to dla seminarium także dzień tradycyjnej kolędy. Po porannej
Mszy św. w toruńskiej katedrze bp Andrzej Suski
w asyście liturgicznej z chórem kolędników odwiedził
oraz pobłogosławił pokoje mieszkalne i inne pomieszczenia seminaryjne. Kolędę zwieńczył wspólny obiad.

SAI

parafii pw. bł. Stefana W. Frelichowskiego
5 stycznia odbyły się jasełka. Uczestniczyło
w nich wielu parafian oraz gości. W przedstawieniu
pojawiło się wiele postaci. Nie zabrakło licznej grupy
aniołów, gromady zwierząt, pastuszków z darami
i stadami owiec, Mędrców ze Wschodu, a przede
wszystkim wiernych, którzy przyszli pokłonić się
Dzieciątku Jezus. Całe wielopokoleniowe rodziny
zaangażowały się w to niezwykłe wydarzenie. Dziadkowie, rodzice, młodzież oraz dzieci zebrali się, aby
oddać cześć Jezusowi.
Spotkanie przepełnione śpiewem kolęd rozpoczęło się w kaplicy. Po ogłoszeniu przez anielskie
zastępy radosnej nowiny o narodzinach Zbawiciela
gwiazda betlejemska, rozpraszając mroki blaskiem
zapalanych świec, powiodła orszak kolędników do
budowanej świątyni, gdzie w ubogiej stajni czekała

Halszka Musiałowska

Jasełka u druha Wicka
W

na wszystkich Święta Rodzina. Spotkanie zakończyło
się błogosławieństwem udzielonym przez proboszcza
ks. kan. Ryszarda Domina, a odgrywający rolę
św. Józefa rozdawał uczestnikom słodkie upominki.
Jasełkom towarzyszyła radosna atmosfera, która
udzielała się wszystkim aż do końca uroczystości.
Małgorzata Musiałowska

łowami tej kolędy rozpoczęto 6 stycznia jasełka w kościele pw. bł. Jana Pawła II w Burkacie.
Mali aktorzy i soliści z parafialnej scholi pod opieką
Marzeny Olszewskiej przygotowali przedstawienie,
które przybliżyło nam wydarzenia przed 2000 lat.
Jasełka były przeplatane fragmentami Pisma Świętego i śpiewem kolęd. Dzieci w pięknych strojach
wystąpiły przed licznie zgromadzoną publicznością
młodych i starszych parafian. Nie zabrakło również
wspólnego śpiewu i rodzinnej atmosfery. Wykonawcy
nagrodzeni zostali gromkimi brawami, a proboszcz
ks. Krzysztof Rynkowski małych aktorów nagrodził
słodkim upominkiem. Warto wspomnieć, iż nasza
parafia jest młodą wspólnotą i po raz pierwszy spot-

VI
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Mędrcy świata monarchowie…
S

kaliśmy się na tradycyjnych jasełkach i wspólnym
kolędowaniu. 
Joanna Jarzynka-Chmielewska

„Żywa Nadzieja”
Katolicki Ośrodek Psychologiczno-Pastoralny „Cyrenejczyk” w Toruniu
zaprasza do udziału w programie
terapeutycznym „Żywa Nadzieja”.
Program skierowany jest do osób,
które w dzieciństwie lub w życiu
dorosłym doświadczyły przemocy,
zaniedbania fizycznego, emocjonalnego lub odrzucenia oraz
do tych, które w swojej rodzinie
przeżyły stratę dziecka (aborcja,
poronienie, urodzenie martwego
dziecka) i cierpią z powodu trudności w relacjach z innymi, żalu, lęku,
poczucia winy i trudności z przebaczeniem. Celem programu jest
przeprowadzenie uczestników od
przyjrzenia się traumom dzieciństwa i wieku dorosłego oraz uświadomienia sobie krzywdy, poprzez
konsekwencje tych zranień w życiu
obecnym, aż do wejścia na drogę
przebaczenia i pojednania.
Grupę prowadzi Ewa Nowodworska, certyfikowany doradca
„Żywej Nadziei” Mount Joy College,
psychoterapeuta, trener umiejętności psychospołecznych. Termin
rozpoczęcia spotkań zależy od
czasu zebrania grupy. Czas trwania:
8-9 miesięcy (spotkania 1 raz w tygodniu po 3 godz.) Uczestnictwo w grupie terapeutycznej jest
odpłatne.
Więcej informacji: www.zywanadzieja.pl, en.zywanadzieja@wp.pl
oraz tel. 662-059-798, 515-763-664.

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl

Księża Biskupi z kolędą
poniedziałek 13 stycznia do
Bursy Akademickiej Caritas
Diecezji Toruńskiej z wizytą duszpasterską przybyli bp Andrzej Suski
i bp Józef Szamocki. 40 studentów
zamieszkujących przysiecką bursę
wraz z ks. prał. Danielem Adamowiczem oraz ks. dr. Sławomirem
Tykarskim powitało czcigodnych
gości, śpiewając pastorałki. Błogosławieństwa kolędowego Księża
Biskupi udzielili we wspólnej sali,
po czym nastąpiło odwiedzenie
wszystkich studentów w ich pokojach. Indywidualne rozmowy dopełniły radości wizyty duszpasterskiej.
Dla wszystkich studentów było to
głębokie przeżycie, które na pewno
na zawsze zostanie w pamięci.
Po wizycie w bursie Księża
Biskupi kolędowali w Centrum
Wolontariatu Caritas Diecezji
Toruńskiej. 
Anna Pławińska

Archiwum Caritas

W

Pamiątkowe zdjęcie z Księżmi Biskupami

Wieczorne kolędowanie
świątecznie udekorowanej
hali sportowej Zespołu Szkół
nr 2 w Grębocinie 11 stycznia spotkali się: społeczność szkoły, mieszkańcy Grębocina i goście na wspólnym kolędowaniu. Zgromadzonych
powitała dyrektor szkoły Aleksandra Lisiecka i zaprosiła do kolędowania. Uroczystość rozpoczął
chór szkolny. Koncert prowadzili
nauczycielka języka angielskiego
Aneta Furmańska i katecheta ks.
Paweł Sobociński, którzy przebrali
się za postaci dzieci z lodowiska.
Jako pierwsi wystąpili uczniowie
klas III b i II a, którzy wspólnie
z wychowawczyniami oraz rodzicami – autorami przepięknej scenografii hali, wykonali pastorałkę.
Następnie, według wylosowanej
kolejności, uczniowie poszczególnych klas prezentowali kolędy
i pastorałki. Każda klasa zadbała
o ciekawą aranżację wykonanego utworu. Pięknie prezentowały się aniołki, Maryja z Józefem

i Dzieciątkiem, pasterze, królowie
i kolędnicy. Ciekawe były również
współczesne aranżacje pastorałek.
Prowadzący, zapowiadając kolejną klasę, podawali ciekawostki
o znanych kolędach. Swoje talenty
zaprezentowali również nauczyciele, wykonując piosenkę świąteczną
„Gwiazda na kiju”.
Na zakończenie dyrektor Aleksandra Lisiecka podziękowała

wykonawcom, prowadzącym
oraz organizatorce wieczoru kolęd
nauczycielce muzyki Magdalenie
Kuster. Sekretarz gminy Teresa
Gryciuk podsumowała, że spotkanie pozwoliło przenieść się w rzeczywistość, gdzie królują dobro,
przyjaźń i życzliwość, a przewodnicząca Rady Gminy Hanna Anzel
obdarowała wykonawców słodkimi
upominkami. 
Zofia Waszak

Koncert
w Turznie

Beata Nowak-Latańska

W

2 lutego o godz. 17
w Pałacu Romantycznym
w Turznie odbędzie się
specjalny koncert
z udziałem uczestników
3. Międzynarodowego
Konkursu Skrzypcowego
Toruń 2013 – Marii Jeżewskiej i Adama Siebersa.
Koncert poprowadzi
prof. Roman Grucza.
Udział w koncercie jest
odpłatny.
Więcej informacji na
temat koncertu
pod numerem
tel. (56) 642-31-00.

Nauczyciele z dyrektor Aleksandrą Lisiecką (czwarta od prawej)
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Nowenna ku czci
bł. Karoliny
D

nia 18 listopada będziemy obchodzić
100. rocznicę męczeńskiej śmierci
bł. Karoliny Kózkówny. Z tej okazji
bp tarnowski Andrzej Jeż wystosował list
pasterski z prośbą o intensywne przygotowanie się do tej rocznicy. Zachęcił również,
aby każdy 18. dzień miesiąca, wspomnienie męczeńskiej śmierci bł. Karoliny, był
dniem modlitwy. Duszpasterstwo rolników diecezji toruńskiej przyjęło ów list
i w związku z tym od lutego do października trwać będzie nowenna przed rocznicą
śmierci bł. Karoliny. Spotkania modlitewne
będą odbywać się w niedzielę najbliższą
18. dniu miesiąca w poszczególnych parafiach – siedzibach dekanalnych zespołów
duszpasterstwa rolników. W ten sposób
rolnicy będą mogli liczniej gromadzić się
wokół „Gwiazdy Ludu”.
„Bł. Karolino, świeć nam przykładem
cnoty, męstwa, bądź wzorem pracy i modlitwy, czystości życia i męczeństwa” – słowa
z pieśni ku czci patronki rolników przyjęliśmy jako motto nowenny w naszej diecezji.
Bł. Karolina swoim życiem, pracą, pomocą
drugiemu człowiekowi, postawą życia i odwagą w świadczeniu o swoich wartościach
i trwaniu przy Bogu ukazuje nam wartości,
które aktualne także dzisiaj mają stanowić
wskazania dla współczesnych osób, również
mieszkańców wsi i rolników” – podkreśla

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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diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan.
Zbigniew Gański. Zachęca także do licznego
uczestnictwa w spotkaniach modlitewnych
nie tylko młodzież skupioną w Katolickim
Stowarzyszeniu Młodzieży, lecz także rolników, mieszkańców wsi oraz wszystkich,
którym bł. Karolina patronuje. Różnorodność
miejsc modlitw w całej diecezji sprzyja możliwości korzystania ze wspólnotowych modlitw
i upraszania łask za wstawiennictwem bł. Karoliny. „Nowenna pozwoli nam przypomnieć
sobie jej życie i postawę oraz pokaże raz
jeszcze, jak ważne są (zwłaszcza dla rolników) przywiązanie do ziemi, uczciwa praca
i szacunek dla tradycji, a wszystko to oparte
na współpracy z Panem Bogiem” – dodaje
duszpasterz rolników.
Warto przypomnieć, że duszpasterstwo rolników poprzez posadzenie gruszy bł. Karoliny
w październiku ub.r. rozpoczęło swoje przygotowania do obchodów stulecia śmierci. Również
duszpasterstwo pośredniczy w 11. Ogólnopolskim Konkursie Poetycko-Plastycznym pt. „Bł.
Karolino, świeć nam przykładem...” i zachęca
szczególnie dzieci i młodzież z terenów wiejskich do udziału w tym konkursie.
Bł. Karolina, w czasie Mszy św. beatyfikacyjnej 10 czerwca 1987 r., dana została przez Jana
Pawła II jako patronka rolników i polskiej wsi.
To właśnie w Tarnowie Ojciec Święty zatroskany o polskich rolników mówił: „Pragnę się
znaleźć niejako na śladach duszpasterstwa
polskiej wsi, polskiego rolnika. Dzielić wasze
troski i niepokoje”. Dał również wskazówki
działania dla duszpasterstwa rolników w kraju poprzez formację uczestników rolniczych
wspólnot duszpasterskich i wypracowanie
coraz głębszych form życia wewnętrznego,
które ukazywać mają trud życia rolniczego
jako realizację woli Boga i codziennej powinności człowieka.
Bł. Karolina Kózkówna, dziewczyna z polskiej ziemi, do końca pozostała wierna swoim
ideałom, które Bóg – za przyczyną jej rodziców i kapłanów – ukształtował, aby nawet
po 100 latach były aktualne: wierność Bogu,
służba drugiemu człowiekowi, uczciwa praca,
czystość, posłuszeństwo, wierność tradycji
ludowej i narodowej.

Aleksandra Wojdyło

Od lutego do października 18. dnia miesiąca w diecezji toruńskiej
trwać będzie nowenna przed 100. rocznicą śmierci bł. Karoliny

Bł. Karolina w swoim wizerunku i relikwiach
podczas uroczystości diecezjalnych

Niech więc ta poetycka prośba: „Błogosław, Panie, polski lud, pracę i jego zbożny
trud, a zawsze w złej godzinie oparcie daj
mu w Karolinie”, będzie zachętą dla rolników, mieszkańców wsi, ale także młodzieży
wiejskiej i skupionej w KSM do uczestnictwa
w nowennie oraz okazją do wypraszania
błogosławieństwa i potrzebnych łask do trudnej, a jednoczesnej odpowiedzialnej pracy na
polskiej ziemi.
Aleksandra Wojdyło

Spotkania modlitewne
23 lutego – parafia pw. św. Wojciecha
Lidzbark
23 marca – Gostkowo
6 kwietnia – Mokre
18 maja – Koszelewy
22 czerwca – Szembruk
20 lipca – Czarże
24 sierpnia – Słup
21 września – Łobdowo
19 października – Kazanice
Zwieńczeniem będzie udział w ogólnopolskich uroczystościach 18 listopada
w sanktuarium bł. Karoliny w Zabawie

