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temat tygodnia

P

Ku lepszemu światu

rzed nami tydzień bogaty w wydarzenia. I tak dziś obchodzimy po raz 100.
Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy pod
hasłem: „Migranci i uchodźcy: ku lepszemu
światu”. Z tej okazji papież Franciszek
wystosował orędzie, w którym zwraca
uwagę na rosnące zjawisko przemieszczania się ludności, nazywane przez Benedykta XVI znakiem naszych czasów. Apeluje w nim: „Nie traćcie nadziei, że i dla
was jest przeznaczona bezpieczniejsza
przyszłość, że na swoich drogach możecie
spotkać wyciągniętą dłoń, że dane wam
będzie doświadczyć braterskiej solidarności i ciepła przyjaźni!”. Migracja jak
przypomina papież – z jednej strony wiąże
się z solidarnością i gościnnością, gestami
braterstwa i zrozumienia, a z drugiej –
z odrzuceniem i spychaniem na margines, dyskryminacją i wyzyskiem. Dlatego
tak ważne jest przezwyciężenie uprzedzeń
w podejściu do migracji. Bywa tak, że przybycie migrantów czy uchodźców budzi
w lokalnych społecznościach podejrzenia,
wrogość czy strach związany z utratą miejsca pracy, bezpieczeństwa, własnej tożsamości i kultury. Znamy takie sytuacje
z własnego doświadczenia. Z łatwością
jesteśmy w stanie wymienić osoby, które
opuściły ojczyznę w poszukiwaniu pracy
i godnych warunków życia. Szkoda, że
w naszym kraju trudno znaleźć pracę, a jak
już się ją ma, często jest tak, iż po wielu
latach pracy wynagrodzenie kształtuje się
na poziomie płacy minimalnej.
W zmianie postawy wobec migrantów
i uchodźców odpowiedzialną rolę papież
upatruje w środkach społecznego przekazu.
To one powinny przełamywać stereotypy
i podawać prawdziwe informacje. Jest okazja,
aby zadbać o to, bowiem w piątek przypada
wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i pracowników mediów.
We wtorek i w środę przypadają radosne
dni, bowiem świętują babcie i dziadkowie.
W sobotę natomiast, w święto Nawrócenia
św. Pawła Apostoła, zakończy się Tydzień
Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan przebiegający pod hasłem: „Czyż Chrystus jest podzielony?”. W tym kontekście
rodzą się pytania: Czy ludzkość jest podzielona? Czy dąży ku lepszemu światu?
Beata Pieczykura

w numerze:

Siewcy przyszłości – rozmowa
z ks. dr. Bogusławem Dygdałą
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży –
miejsce poznania Kościoła i aktywności
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BÓG MOIM OJCEM
Z

godnie z polską tradycją trwamy
jeszcze w okresie Bożego Narodzenia, rozważając w sercach tę wielką
tajemnicę wiary, że „tak Bóg umiłował
świat, że Syna swego Jednorodzonego dał”
(J 3, 16).
Obecny rok duszpasterski kieruje nas
właśnie ku Synowi Bożemu. Spójrzmy najpierw na tę miłosierną miłość Ojca, który
dał nam Syna. Przypomnijmy sobie słowa
papieża Franciszka z orędzia bożonarodzeniowego: „Jak promień jasnego światła
rozbrzmiewa wieść Apostoła: «Ukazała
się łaska Boga, która niesie zbawienie
wszystkim ludziom» (Tt 2, 11). Tą łaską,
która ukazała się światu jest Jezus, narodzony z Maryi Dziewicy, prawdziwy człowiek i prawdziwy Bóg. W Nim ukazały się
łaska, miłosierdzie, czułość Ojca: Jezus jest
miłością, która stała się ciałem”.
Bóg nas kocha tak bardzo, że dał swego
Syna jako naszego brata, jako światło
wśród ciemności ludzkich dziejów. Papież
Franciszek wzywa: „Nie lękajcie się! Nasz
Ojciec jest cierpliwy, kocha nas, daje nam
Jezusa, aby prowadzić nas na drodze do
ziemi obiecanej. On jest światłem, które
rozświetla mroki. On jest naszym pokojem. Życzę wszystkim, aby rozpoznali
prawdziwe oblicze Boga, Ojca, który dał
nam Jezusa. Życzę wszystkim, by odczuli,
że Bóg jest blisko, by przebywali w Jego
obecności”.
To dzięki Jezusowi możemy mówić do
Boga „Ojcze”. Papież Franciszek z zachwytem stwierdził: „Pięknie jest być dziećmi
Boga. Piękna jest wolność dzieci; dziecko
wie, że ma dom. Jezus otworzył nam drzwi
do domu. Jestem wolny, jestem synem.
Bóg mnie kocha i ja kocham Boga. Nazywam się: dziecko Boże! Jaki piękny dowód
osobisty!”.
Bł. Jan Paweł II tłumaczył: „Opierając się
na własnym doświadczeniu Syna, Jezus
potwierdził w swym nauczaniu wizję Boga
jako Ojca, zarysowaną już w Starym Testamencie; co więcej, stale ją przypominał,
sam przeżywał ją jako głęboką, niewyra-

“Bóg Ojciec”, witraż wg projektu Stanisława
Wyspiańskiego

dokończenie na str. IV
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Miłosz Gębka

Zapraszamy

Dzieci opowiedziały historię narodzin Jezusa

W świątecznym klimacie
Dębowa Łąka

19 grudnia ub.r. dzieci i młodzież z Zespołu Szkół im. gen.
Józefa Bema w Dębowej Łące
wraz ze swoimi nauczycielami
i przedstawicielami rodziców,
wchodząc w klimat świąt Bożego
Narodzenia, obejrzeli tradycyjne
przedstawienie jasełkowe przygotowane przez dzieci z klasy III
szkoły podstawowej pod kierunkiem wychowawczyni Katarzyny
Żelaznej i katechety ks. Krzysztofa Górskiego. Historię narodzin Jezusa uczniowie ukazali

i słodycze – uczniom biorącym
udział w Szkolnym Przeglądzie
Kolęd i Pastorałek. Spośród uczniów gimnazjum I miejsce zajęła
Patrycja Szramowska z kl. III,
II miejsce przypadło Adriannie
Paprockiej z kl. II, a III – Natalii
Nydza z kl. II oraz Katarzynie
Rzepeckiej z kl. III. Natomiast
wśród uczniów szkoły podstawowej I miejsce przyznano Wiktorii
Stefan z kl. VI, a wyróżnienie –
Agnieszce Skica z kl. V.

na tle przygotowanej wcześniej
świątecznej scenerii. W trakcie
przedstawienia widzowie włączyli się w śpiew kolęd i pastorałek.
Mali aktorzy zostali nagrodzeni
za występ – za realizm granych
postaci i przygotowanych strojów
– gromkimi brawami.
Na zakończenie dyrektor szkoły Justyna Świdzicka podziękowała młodym aktorom i nauczycielom za zaangażowanie oraz
trud włożony w przygotowanie
jasełek. Następnie wręczyła nagrody – dyplomy, książki

Ks. Krzysztof Górski

Ks. Stanisław Pyzik
Ks. Wacław Dokurno

„Przy żłóbku”

II
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Archiwum oratorium

Chełmża

20 grudnia ub.r. w chełmżyńskim
gimnazjum odbyło się misterium
„Przy żłóbku” przygotowane przez
uczniów pod kierownictwem katechetki Elżbiety Burzyńskiej. Na
uroczystość szkolną został zaproszony ks. kan. Krzysztof Badowski,
proboszcz parafii pw. św. Mikołaja
w Chełmży; uczestniczyli w niej
również nauczyciele i uczniowie.
Głównym zadaniem misterium było
uświadomienie zebranym, że to
Niemowlę w stajence jest Bogiem
i Zbawicielem, który pozostał z nami pod postaciami chleba i wina.
Program został ułożony z tekstów autorstwa poetów polskich,
takich jak: Kazimiera Iłłakowiczówna, Wojciech Bąk, Jerzy Liebert, Konstancja Benisławska, Kor-

Pamiętamy o Mariannie
Popiełuszko
Wśród uczestników pogrzebu
matki bł. ks. Jerzego śp. Marianny
powstała inicjatywa, aby spotkać
się w Górsku na Mszy św. w miesiąc po jej śmierci. W ten sposób
w parafii Podwyższenia Krzyża
Świętego w Górsku zrodziła się
praktyka obchodów każdego 19.
dnia miesiąca, których celem jest
rozwój kultu bł. Jerzego, wypraszanie łask za jego przyczyną
oraz pogłębianie duchowej więzi
z jego czcigodną matką.
Zapraszamy na kolejną Mszę św.
do Górska 19 stycznia na godz.
19 wszystkich, którym bliska
jest osoba bł. ks. Jerzego i jego
mamy. Mszy św. przewodniczyć
będzie i homilię wygłosi ks. dr
Karol Dąbrowski – autor pieśni
„Ojczyzno ma”. Po Eucharystii
odbędzie się spotkanie w świetlicy Centrum Edukacji Młodzieży
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
z wyjątkowym świadkiem rodzącego się w Górsku kultu. Będzie
nim Henryk Grodzicki, który z pomocą grupy parafian w głębokiej
konspiracji postawił w nocy krzyż
w miejscu porwania ks. Jerzego.

Uczniowie pod kierownictwem katechetki zaprezentowali misterium

nel Makuszyński, Jan Kasprowicz,
Włodzimierz Lewik i Katarzyna
Jeżewska. Wykorzystano również

fragmenty Ewangelii św. Mateusza i św. Łukasza oraz polskie
kolędy i pastorałki. Stu uczniów
z kl. IH, IM, IP i IIH zaśpiewało
kolędę w języku łacińskim „Adeste
fideles” oraz polskie kolędy. Uczniowie pięknie recytowali wiersze
i z całego serca śpiewali kolędy.
Ks. kan. Krzysztof Badowski
podziękował uczniom za przedstawienie i obdarował wszystkich
aktorów czekoladą oraz złożył
życzenia świąteczne, wyrażając
podziw dla gimnazjalistów. życzenia świąteczne i podziękowania
wyraził również dyrektor szkoły
Sławomir Wierzbicki.
12 stycznia w gimnazjum uczniowie wystawili misterium dla
mieszkańców Chełmży i gości.
Elżbieta Burzyńska

„Dojrzałość
psychologiczna
a dojrzałość
chrześcijańska”
Serdecznie zapraszamy
22 stycznia na godz. 20 do
Domku Duszpasterstwa Akademickiego Ojców Jezuitów
w Toruniu na spotkanie z Bogną
Białecką, żoną, mamą czwórki
dzieci, psychologiem, publicystą,
autorką szeregu książek psychologicznych. Temat wykładu:
„Dojrzałość psychologiczna
a dojrzałość chrześcijańska”.
Wstęp wolny.
Ewa Nowodworska
Przewodnicząca Toruńskiego
Oddziału SPCh

wiadomości

Toruń

Edukacji Janusz Pleskot, pracownicy Wydziału Rozwoju i Projektowania Europejskiego, prezesi
i dyrektorzy firm zaprzyjaźnionych z toruńskim Oratorium oraz
proboszcz parafii pw. św. Michała
Archanioła ks. Robert Giza, kapłani i siostry zakonne posługujące
w parafii.
Uroczystość rozpoczęła się od
wspólnego odśpiewania kolędy
„Wśród nocnej ciszy” i odczytania
fragmentu Ewangelii według św.
Łukasza o narodzinach Jezusa. Po
czym głos zabrał dyrektor toruńskiego Oratorium ks. Krzysztof
Winiarski. W swoim przemówieniu przywitał wszystkich zebranych. Mówił, że te święta mają
typowo rodzinny charakter, stąd
zebraliśmy się tu w gronie naszej
oratoryjnej rodziny, by świętować
tajemnicę Bożego Narodzenia.
Na koniec przemówienia wspomniał o tym, że Toruń od kilku
dni cieszy się nowym mostem.
Przez to Boże Narodzenie mamy
budować mosty, które połączą nas
i poprawią komunikację między
Bogiem a człowiekiem oraz między ludźmi.
Następnie harcerze z Górska
wnieśli światełko betlejemskie.

Archiwum oratorium

17 grudnia ub.r. dzieci z toruńskiego Oratorium im. bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach
spotkały się przy wigilijnym stole
wraz z wychowawcami, wolontariuszami i zaproszonymi gośćmi.
Spotkanie było szczególnie uroczyste z racji jubileuszu 20-lecia
powstania placówki. Przez te 20
lat zmieniały się dzieci, które
w liczbie 2067 uczęszczały na
zajęcia. W tym dniu pamiętaliśmy
o nich wszystkich i pracujących
przez te lata w świetlicy.
Miejscem spotkania była sala
bł. Jana Pawła II, gdzie zebrali się
dostojni goście. Przybyli: pasterz
diecezji toruńskiej bp Andrzej
Suski, marszałek województwa
kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki, prezydent Torunia Michał
Zaleski, a także radni Sejmiku
Województwa Kujawsko-Pomorskiego Przemysław Przybylski
i Jacek Gajewski,radni Miasta
Torunia – Paweł Wiśniewski
i Łukasz Walkusz, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie
w Toruniu Kazimiera Janiszewska, dyrektor Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Izabela
Miłoszewska, dyrektor Wydziału

Potrawy na stół wigilijny przygotowali wychowawcy i podopieczni

Potem głos zabrali bp Andrzej,
marszałek oraz prezydent. Wszyscy
składali dzieciom i wychowawcom
życzenia świąteczne, dziękowali
wszystkim, którzy otaczają opieką dzieci na Bydgoskim Przedmieściu. Nie zabrakło prezentów
oraz zapewnienia o stałej sympatii
i pomocy.
Następnie połamaliśmy się
opłatkiem. To był najbardziej wzruszający moment tego spotkania.
Potem wszyscy zasiedli do wieczerzy przyrządzonej w oratoryjnej
kuchni; na stołach pojawiły się
tradycyjne potrawy. Goście i dzieci
mogli podziwiać świąteczne dekoracje wykonane przez wychowawców i podopiecznych świetlicy.
Po posiłku i śpiewie tradycyjnych polskich kolęd nadszedł
czas na występy taneczne przygotowane przez najmniejsze dzieci
uczęszczające do Oratorium. Spotkanie zakończyło się przybyciem
św. Mikołaja. Dotarł szczęśliwie
i nikogo bez prezentu nie zostawił.
Radości nie było końca, a ich rozdawanie przeplatały śpiew kolęd
i pastorałek. Przez całą uroczystość towarzyszył nam zespół
wokalny.
Dr Adam Żurowski

Ilona Bożejewicz-Gajtkowska

Jubileuszowa Wigilia w Oratorium

Radosny
czas świąt
Grębocin

Już po raz 12. w kościele pw.
św. Teresy od Dzieciątka Jezus
w Grębocinie w drugi dzień
świąt Bożego Narodzenia milusińskich odwiedził św. Mikołaj.
Tym razem jego renifery wylądowały na dachu świątyni, skąd
święty z wielkim worem powędrował do ponad 300 dzieci,
które ze śpiewem kolęd czekały
na jego przybycie. Sponsorami
słodkości były miejscowa Akcja
Katolicka, parafia oraz indywidualni darczyńcy. Wszystkim
serdecznie dziękujemy.
Tego dnia również odbyło
się rozstrzygnięcie konkursu
na najpiękniejszą bombkę.
Jury miało poważne problemy
z wyłonieniem zwycięzcy, gdyż
wszystkie prace odznaczały się
wyjątkową estetyką i wysokim
walorem artystycznym. Ostatecznie sędziowie zdecydowali,
że spośród wszystkich 57 prac
nagrody specjalne otrzyma 10
osób. Pozostali uczestnicy zdobyli I miejsce. Upominki w tym
konkursie ufundował proboszcz
ks. kan. Dariusz Aniołkowski,
a wręczył je prezes Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
Eugeniusz Winniewski.
Ilona Bożejewicz-Gajtkowska
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III

głos z torunia

Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan
Trwa Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan pod hasłem: „Czyż Chrystus jest podzielony?”. Najbliższe ekumeniczne
nabożeństwa Słowa Bożego na terenie diecezji toruńskiej odbędą się:

u 20 stycznia (poniedziałek) – Kościół Rzymskokatolicki, parafia pw. św. Katarzyny w Działdowie,
ul. Matejki 59, godz. 17
u 21 stycznia (wtorek) – Kościół Polskokatolicki
w RP, parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi
Panny w Toruniu, ul. Gałczyńskiego 36, godz. 17
u 22 stycznia (środa) – Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny w RP, parafia pw. św. Mikołaja
w Toruniu, ul. Podgórna 69, godz. 17
u 23 stycznia (czwartek) – Kościół Rzymskokato-

licki, parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu,
Rynek Nowomiejski 6, godz. 17
u 25 stycznia (sobota) – Ekumeniczne Czuwanie
Młodych, kościół akademicki pw. Świętego Ducha
w Toruniu, Piekary 24, godz. 20
u 26 stycznia (niedziela) – Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP, parafia pw. św. Szczepana w Toruniu, ul. Strumykowa 8, godz. 17
Ks. Krzysztof Krzemiński
Referat ds. Dialogu Religijnego

BÓG MOIM OJCEM
dokończenie ze str. I
żalną rzeczywistość oraz wskazywał ją jako
program życia wszystkim, którzy pragną
dostąpić zbawienia”.
Rozpoczęliśmy 2014 r. – nowy czas dany
nam z łaskawości i miłosierdzia Boga Ojca,
czas dla nas jeszcze nieznany. Mówimy często, że czas ten jest w rękach Boga. Jesteśmy
bowiem świadomi, jak bardzo potrzeba nam
Ufaj Bogu, a nie zginiesz i Pan Bóg
będzie cię wspierał!
Bł. Matka Maria Karłowska

ojcowskiej ręki Pana Boga, która by nas poprowadziła i dawała poczucie bezpieczeństwa.
Papież Franciszek przypomniał, że „od
początku jesteśmy w ręku Boga”. Te ręce Boga
– jak mówił – „nigdy nas nie porzuciły. Boże
ręce w chwilach cierpienia tulą nas, dodają
nam pociechy”. Jeśli tak przylgniemy do Boga,
jeśli tak będziemy odbierać Jego czułość,
odczujemy Jego objęcie, to sami będziemy
bardziej zdolni do miłosierdzia, cierpliwości,
przebaczenia i miłości wobec bliźnich. Potrzebujemy głębi tego odczucia, gdyż w naszym
życiu przeżywamy wiele niepewności, wiele
zaskakujących nas niewiadomych, a stąd
i wiele lęków.
Bł. Matka Maria Karłowska także miała
szczególną cześć dla Boga Ojca. Prowadząc
do Boga nawracające się dusze, nie mogła
nie otwierać im oczu na fakt, że Pan Bóg jest
przede wszystkim naszym Ojcem. Równocześ-

IV
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nie w stosunku do dusz błądzących Ojciec ten
jest nieskończonym miłosierdziem.
W trudnościach modliła się, rozważała
i obmyślała, jak je rozwiązać, ale przede
wszystkim liczyła na to, że gdy już sama nie
będzie wiedziała, co zrobić, to Boża Opatrzność sprawę załatwi. Zachęcała więc: „W
górę serca! Choćby wszystko nas zawiodło,
Pan Bóg nas nie zawiedzie!”. Dla niej było
oczywiste, że otrzyma od Boga – jako od Ojca
– wszystko, o cokolwiek prosi: „Pan Bóg da
nam wszystko, czego się spodziewamy” –
i to swoje przekonanie przelewała w dusze.
Zachęcała, aby od Bożej pomocy wyglądać
każdego ratunku, aby bez wahania ufać Panu
Bogu, aby we wszystkim i zawsze uciekać
się do Boga Ojca. Błogosławiona powtarzała
często: „Czy tak, czy inaczej wypadnie, zawsze
będzie to, czego Pan Bóg chce”.
W 1916 r. bł. Matka Maria Karłowska poleciła siostrom pasterkom i wychowankom
jako hasło na rozpoczęty nowy rok, słowa:
„Uzbrójmy się w męstwo i cierpliwość”. „Tak
potrzeba nam męstwa – odwagi – cierpliwości – potrzeba nam wytrwania, stałości
w dobrem”– mówiła. Przypominała, że „nigdy
ojciec ani matka nie kochali tak tkliwie swego
dziecięcia, jak Bóg nas kocha. Wierzcie więc
w pomoc Bożą i ufajcie!”.
Na ten Nowy Rok Pański 2014 weźmy
sobie do serca radę pierwszej błogosławionej
diecezji toruńskiej Matki Marii Karłowskiej:
„Ufaj Bogu, a nie zginiesz i Pan Bóg będzie
cię wspierał!”.
Oprac. s. Gaudiosa Czesława Dobrska CSDP

Fragment obrazu “Koronacja Maryi”
przedstawiający Boga Ojca

znasza rozmowa

Siewcy przyszłości
Helena Maniakowska: – Jakie
były koleje losu zanim Ksiądz został
dyrektorem Biblioteki i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II?

Ks. dr Bogusław Dygdała: – Moje kapłańskie powołanie rodziło się powoli w mojej
rodzinnej parafii pw. Matki Bożej
Zwycięskiej w Toruniu. Tam,
dzięki księżom wikariuszom,
coraz bardziej angażowałem się
w życie Kościoła, przede wszystkim w grupie młodzieży oazowej,
gdzie wzrastałem duchowo, m.in.
dzięki wyjazdom na rekolekcje.
Wikariuszami byli wówczas ks.
Sylwester Dober, a następnie ks.
Andrzej Piesik. Potem przyszła
decyzja wstąpienia do Seminarium Duchownego w Pelplinie.
W trakcie mojej nauki dokonany
został podział diecezji, więc po 3
latach w seminarium pelplińskim
byłem świadkiem powstawania
i pierwszych lat funkcjonowania
seminarium w Toruniu. Kiedy już
zostałem kapłanem, moim pierwszym miejscem pracy była parafia
Matki Bożej Królowej Polski na
Rubinkowie w Toruniu. Oprócz
podstawowych obowiązków parafialnych angażowałem się w pracę z dziećmi i młodzieżą. Bardzo
sobie cenię to doświadczenie.
W tym samym czasie odbywałem
studia specjalistyczne z historii,
zwieńczone doktoratem. W pracy
naukowej zająłem się dziejami
parafii diecezji chełmińskiej
w okresie przedrozbiorowym.
– Jakie są plany rozwojowe Biblioteki i Centrum Dialogu? Czy można
powiedzieć, że biblioteka jest jedną
z największych na terenie Polski północnej?

– Po obronie doktoratu przyszła propozycja od bp. Andrzeja
Suskiego, żeby zająć się biblioteką i od 4 lat jestem dyrektorem
Biblioteki Diecezjalnej. Podję-

liśmy współpracę z Biblioteką
Uniwersytecką UMK i weszliśmy
w komputerowy system biblioteczny „Horizon”. Obecnie nasz
katalog można przeszukiwać
on-line z dowolnego miejsca na
świecie. Po podpisaniu umowy
z centralnym katalogiem akademickim NUKAT, nasz księgozbiór
stał się zauważalny w skali kraju.
Następnie była przeprowadzka
zbiorów do nowego gmachu Centrum Dialogu zbudowanego w latach 2011-2012 r. Budynek ten
powstał przy znaczącym wsparciu Unii Europejskiej w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego oraz dzięki pomocy miasta Torunia. Książki są tu udostępniane bezpośrednio w tzw.
wolnym dostępie. Co ważne,
z biblioteki mogą korzystać nie
tylko klerycy czy studenci, lecz
także wszyscy wierni świeccy
naszej diecezji – serdecznie więc
zapraszam. Ilością zbiorów nie
dogonimy największych bibliotek
Torunia, jak choćby Biblioteki
Uniwersyteckiej czy Książnicy
Kopernikańskiej. Mamy tylko
pewien profil zbiorów – teologiczny i z historii Kościoła, i tu
staramy się nie tyle iść w ilość,
ile w jakość. Posiadamy wiele
pozycji, które są w Polsce trudno
dostępne. W budynku Centrum
Dialogu mamy także 2 nowoczesne sale konferencyjne, w których
są organizowane różne sympozja
i spotkania.
– „Kościół jest stróżem przeszłości,
piastunem teraźniejszości i siewcą
przyszłości” to słowa Henryka Sienkiewicza wyryte na cokole jego
pomnika przy Centrum Dialogu.
Czy czuje Ksiądz wagę tych słów
realizowanych w Centrum?

– Te słowa Henryka Sienkiewicza zapisane przez niego podczas wizyty w katedrze w Płocku
miały oddawać znaczenie Koś-

Helena Maniakowska

Z ks. dr. Bogusławem Dygdałą, dyrektorem Biblioteki Diecezjalnej i Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
w Toruniu, rozmawia Helena Maniakowska

Ks. dr Bogusław Dygdała

cioła w dziejach naszego narodu. Mam wrażenie, że w sposób
szczególny realizują się właśnie
w naszym Centrum, gdzie poprzez
lekturę książek naukowych czy
organizowane konferencje, cały
czas siejemy w przyszłość. Dzisiaj coraz częściej spotyka się
opinie, że w dobie Internetu,
książki tracą na swoim znaczeniu. Nie do końca jest to prawdą.
Z pewnością w sieci można bardzo szybko i bez wysiłku znaleźć informację praktycznie na
każdy temat. Jest to jednak często
wiedza bardzo powierzchowna,

krótka i kopiowana w wielu miejscach, będąca jedynie pierwszym
przybliżeniem danego zagadnienia. Jednak Internet nie zastąpi
informacji, którą można znaleźć
w bibliotece. Cały czas jest wydawanych dużo nowych pozycji,
ukazujących wiele zagadnień
znacznie bardziej szczegółowo
niż to można znaleźć w sieci. Tak
więc zapraszam też do Biblioteki
w Centrum Dialogu, a dodatkowe
informacje o naszych zbiorach
oraz bieżącej działalności można
znaleźć na stronie internetowej:
www.bibdiec.pl. 
q
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V

głos z torunia
„Abyśmy byli jedno” (II)

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży jest wspólnotą
skupiającą młode
osoby, które chcą
swój wolny czas
poświęcić na chwałę Bożą. Jego
celem jest rozwój człowieka,
kształtowanie go na katolika
wiernego Kościołowi i obywatela
oddanego ojczyźnie. Działalność
stowarzyszenia opiera się na
dwóch filarach – formacji religijnej i aktywności społecznej. Nasza
wspólnota zrzesza ludzi, którzy
czynnie uczestniczą w Mszy św.,
są zaangażowani w życie Kościoła, tym samym dając świadectwo
swoją postawą i życiem.
We współczesnym świecie młodzi ludzie często pozostają obojętni
wobec osób, które ich otaczają, nie
rozwijają swoich zainteresowań,
nie spędzają ze sobą czasu. Bardzo
często ich życie ogranicza się jedynie do monitora komputerowego.
Według ostatnich badań młodzież
w wieku gimnazjalnym czuje się
bardziej sobą w sieci niż w rzeczywistości. Zamyka się w swoich pokojach, nie chce rozmawiać
z członkami rodziny, mało czyta,
nie szuka wartościowych książek,
filmów. Członkowie KSM wychodzą właśnie do takiej młodzieży,
i zapraszają na spotkania, które
nie są jedynie nasycone suchymi
rozważaniami, ale poparte przykła-

VI
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Zdjęcia: Paweł Kaszanek

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Członkowie stowarzyszenia pielgrzymowali do Złejwsi Wielkiej

dami z życia. W ich trakcie każdy
może się wypowiedzieć, znaleźć
miejsce dla rozwijania swoich
talentów i zainteresowań. Stowarzyszenie proponuje nie tylko
pracę, modlitwę i formację, lecz
także organizuje wyjazdy rekreacyjne (np. spływy kajakowe), zbiórki
dla biednych, festiwale piosenki,
zawody sportowe, debaty walentynkowe, różnorakie kursy (np. „Jak
być kobietą”, samoobrona kobiet),
dni skupienia, rekolekcje.
Swoją formację duchową stowarzyszenie opiera na życiu w łasce
uświęcającej. KSM posiada swój
program formacyjny, tzw. 10
zasad KSM. Każdy z członków
zdaje sobie sprawę, jak istotne
jest życie wewnętrzne, że bez
należytej postawy, formacji człowiek nie jest w stanie nic zdziałać. Dlatego tak ważne są osobista relacja z Jezusem, rozmowa
z Nim, powierzanie swoich trosk,
kłopotów. Człowiek musi zacząć od
poznania swego Zbawiciela, a jak
inaczej Go poznać, jeśli nie przez
bezpośredni kontakt? Poświęcanie
czasu Chrystusowi pozwala na
poznanie Go, dzięki czemu stajemy
się Jego przyjaciółmi. Kolejnym
etapem, jakże już naturalnym,

jest naśladowanie Jezusa, stajemy
się Jego świadkami i apostołami,
wypełniając tym samym dane nam
posłannictwo.
Dla młodych doskonałym miejscem do poznania Kościoła, aktywnego spędzenia wolnego czasu,
dzielenia się swoimi opiniami jest
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. W naszej diecezji oddziały tego
stowarzyszenia istnieją w Toruniu,
Chełmnie, Grudziądzu, Biskupicach,
Kowalewie Pomorskim i Kijewie
Królewskim. Zachęcamy młodzież
do zaangażowania się wraz z nami
w życie przy parafiach, nie bądźmy
obojętni na drugiego człowieka, ale
dzielmy się sobą z innymi.
Barbara Muszarska

Świadectwa
Uczęszczanie na spotkania KSM-u
poszerzyło moje horyzonty myślowe, a przede wszystkim ubogaciło
mnie duchowo. Poznałam i nadal
poznaję wspaniałych ludzi i różne
punkty widzenia. Nie ma drugiego
takiego miejsca, w którym można
tak rozwinąć się duchowo.
Anna Michalik (KSM Kijewo)

Przystąpiłam do stowarzyszenia
w wieku 12 lat. KSM i bliskość Boga
Ojca dały mi odwagę, siłę i wiarę
w siebie. KSM to idealna wspólnota
dla młodych osób chcących bliżej
poznać Boga, poczuć Jego obecność.
Jest On w drugim człowieku, a będąc
wśród swoich rówieśników, łatwiej
jest tego doświadczyć.
Patrycja Rembeza (KSM Kijewo)

Zapraszamy wszystkich chętnych,
niekoniecznie związanych z KSMem, na rekolekcje w Chełmnie
w terminie 3-5 lutego. Rekolekcje
skierowane są do młodzieży
w wieku 14-30 lat. Koszt 80 zł.
Zapisy trwają do 25 stycznia.
Liczba miejsc jest ograniczona.
Więcej informacji i zgłoszenia pod
numerami telefonu: 530-960-409
lub 690-931-097 lub na stronie
internetowej: ksm-torun.pl. Adres
e-mail: biuro@ksm-torun.pl

KSM jest moją siłą – jako grupa możemy zdziałać więcej. Dlaczego należę
do KSM-u? Ciężko mi odpowiedzieć
na to pytanie, chyba sama nie znam
jednej odpowiedzi. KSM nauczył
mnie wielu rzeczy i dodał odwagi do
głośnego mówienia tego, co myślę,
co czuję. Uświadomił, jak ważne jest,
aby nie podążać za tłumem, a trwać
przy swoich wartościach, mówić
o nich i bronić za wszelką cenę.
Dominika Zielińska (KSM Kowalewo)

Z życia diecezji

Łukasz Jabłoński

Od 1978 r. na przełomie starego i nowego
roku Wspólnota z Taizé organizuje w jednym
z europejskich miast modlitewne spotkania
ekumeniczne nazywane Pielgrzymką Zaufania
przez Ziemię. Tegoroczne Spotkanie Europejskie
odbyło się w Strasburgu (Francja) oraz w regionie
przygranicznym Ortenau w Badenii (Niemcy).
Uczestniczyli w nim także młodzi
z diecezji toruńskiej. Poniżej zamieszczamy
ich świadectwa
Cały dom w jednej torbie. Tak niewiele trzeba do szczęścia

Spotkanie Taizé w Strasburgu
M

ieszkałam w katolickiej
parafii oddalonej od Strasburga. Goszczący nas Francuzi od
początku dali nam odczuć swoją
gościnność i otwartość. Mimo
różnic kulturowych i światopoglądowych można było odczuć
wzajemną serdeczność. W naszej
parafii oprócz przeważającej
liczby Polaków byli także Włosi,
Rosjanie, Białorusini, Chorwaci
i Bułgarzy. Mimo to jedność między nami odczuwalna była zarów-

no podczas wspólnych modlitw,
Mszy św., spotkań w grupach,
jak i podczas zabaw, tańców,
śpiewów. Ludzie, wśród których
działa Duch Święty, mogą wnosić w swoje otoczenie zaufanie,
przyjaźń i pokój. Wyjazd upewnił
mnie, że życzliwość i jedność
międzyludzka są możliwe wśród
ludzi różnych narodowości oraz
że każdego dnia Bóg troszczy się
o wszystko i lubi nas zaskakiwać.

Daria

P

arafia, w której się znaleźliśmy, urzekła nas serdecznością i gościnnością.
Sylwester został zorganizowany
w kościele, w którym spotkaliśmy się z innymi młodymi
uczestnikami z Rumunii, Niemiec
oraz Polski. Po raz pierwszy
przeżyłem godz. 24 mijającego
roku, adorując Jezusa. Przyniosło mi to wewnętrzny spokój
i przeogromną radość. Czas stanął w miejscu i nieistotne stały

się sekundy odliczane przed
północą, huki petard, fajerwerki.
Stokroć większą radość przyniosło mi spotkanie w ciszy z moim
Panem. Nieistotne okazało się
to, gdzie się znalazłem, ale to,
że Chrystus przygotował dla
mnie czas i miejsce na spotkanie
z Nim. Dziękuję Bogu za ten czas
wzrastania i cieszę się na myśl
o kolejnym spotkaniu młodych
z Taizé w Pradze. 
Rafał
Oprac. Kamila Więcek

Sylwester dla całej rodziny
U

dało się zorganizować po raz
pierwszy w murach gościnnego Zamku Bierzgłowskiego
bezalkoholowy bal sylwestrowy
dla całych rodzin. Przez kilka
lat słyszałem od wielu osób, że
taka inicjatywa nie ma szans.
W końcu znalazła się grupa chęt-

nych. Rodziny, by zminimalizować koszty, same przygotowały
posiłki. Rozpoczęliśmy od Eucharystii w kaplicy zamkowej. Potem
mogłem wspierać organizatorów
tylko modlitwą, bo sam nie mam
talentu wodzireja… i po godzinie
zabawa rozkręciła się na całego.

Uczestnicy zaplanowali już
kolejną zabawę w salach zamkowych na zakończenie karnawału
w sobotę 22 lutego. Zainteresowane rodziny mogą się skontaktować z Dorotą Szymańską z Grudziądza (tel. 797-152-357).
Ks. Wacław Dokurno

ks. Wacław Dokurno

Było radośnie, wesoło, a to
wszystko bez alkoholu. Daliśmy
świadectwo, że każda uroczystość
może obyć się nawet bez symbolicznego toastu napojem alkoholowym. Spełniło się pragnienie
organizatorów, aby dzieci mogły
przeżyć ten wyjątkowy dzień w roku na wspólnej zabawie z rodzicami, a rodzice mieli możliwość
bawić się jak dzieci. I o to chodziło.
Było to niezapomniane wydarzenie. Do zobaczenia za rok.
Rodzice z dziećmi bawili się do białego rana

Był to dla nas szczególny czas,
ponieważ mogliśmy spędzić go
wspólnie z naszymi dziećmi,
a także sporą grupą innych
rodzin. Czuliśmy się w pełni
usatysfakcjonowani tą formą
witania Nowego Roku, widząc
radość dzieci – także już tych
nastoletnich, które bez skrępowania, w dobry sposób bawiły
się w obecności swoich rodziców.
Nie brakowało też zabawy dla
rodziców. Dziękujemy ks. Wacławowi za inicjatywę, obecność
wśród nas, a przede wszystkim
za sprawowaną Eucharystię,
którą rozpoczęliśmy ten sylwestrowy wieczór, a tym samym
zaprosiliśmy Pana Jezusa, aby
był wśród nas.
Kasia i Tomek (Trzebcz)

Sławka i Janusz (Grudziądz)
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VII

głos
z torunia
„Pójdź
za Mną!”

Finał akcji „Warto
być bohaterem”

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej
im. bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

Grudzień w WSD
„Semiliada”

W

Centrum Dialogu im. bł. Jana
Pawła II odbył się 5 grudnia
ub.r. pierwszy w historii Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu teleturniej mikołajkowy, który zastąpił wieloletnią
tradycję satyrycznych występów
andrzejkowych dotyczących szero-

Uczestnicy „Semiliady”

ko pojętego życia seminaryjnego.
Teleturniej o nazwie „Semiliada”
przygotowali klerycy z roku IV.
Był on wzorowany na popularnej „Familiadzie” emitowanej na
antenie TVP 2.
O główną nagrodę, którą był
zestaw zakreślaczy, walczyły
dwie drużyny – Belfrów i Studentów. W pierwszej zagrali: ks. kan.
Dariusz Zagórski, rektor WSD
w Toruniu, ks. Leszek Stefański,
wicerektor i ks. Andrzej Kowalski,
ojciec duchowny, a pomagali im
dwaj klerycy z IV roku, którzy
odgrywali role znanych klerykom osób związanych z toruńskim seminarium. W drużynie
Studentów w grze wzięli udział:
dk. Maciej Kępczyński (rok VI),

kl. Andrzej Dembiński (rok V),
kl. Marek Stacherski (rok IV),
kl. Janusz Grosanc (rok III) i kl.
Paweł Cieczko (rok II). Do finału
przeszła drużyna Belfrów, której
niestety nie udało się zdobyć 200
punktów wymaganych do wygranej. Mimo to otrzymali nagrodę
główną.
Teleturniej mikołajkowy był
okazją do radosnego spędzenia
wieczoru w wigilię liturgicznego wspomnienia św. Mikołaja,
biskupa Miry. Mamy nadzieję,
że przeżyty wspólnie czas zabawy przyczyni się do zacieśnienia
więzi wspólnoty seminaryjnej
i powstania nowej mikołajkowej
tradycji.

Szamockim wspólnota seminaryjna uroczystymi Nieszporami pod
przewodnictwem wicerektora ks.
Leszka Stefańskiego rozpoczęła
świętowanie Bożego Narodzenia.
W swoim słowie Ksiądz Wicerektor pochylił się nad misją Chrys-

tusa, który powiedział o sobie:
„Ja się na to narodziłem i na to
przyszedłem na świat, aby dać
świadectwo prawdzie” (J 18,
37). Wskazał także zadanie dla
chrześcijanina, aby w świecie był
apostołem prawdy.
Następnie zgromadziliśmy się
w seminaryjnym refektarzu, by
złożyć życzenia urodzinowe bp.
Andrzejowi oraz ks. Leszkowi,
podzielić się opłatkiem i przy
stole rozświetlonym betlejemskim światłem zjeść wieczerzę.
Nie zabrakło także wspólnego
kolędowania. Na Pasterkę udaliśmy się do toruńskiej katedry
Świętych Janów, by wspólnie z bp.
Andrzejem dziękować za tajemnicę Wcielenia Bożego Syna.
Rano 25 grudnia wróciliśmy do
rodzinnych parafii, by w gronie
najbliższych cieszyć się nowo
narodzoną Dzieciną. 
SAI

SAI

Wigilia

Z

Zdjęcia: SAI

wyczajem lat ubiegłych alumni kursu I i V Wigilię Świąt
Bożego Narodzenia spędzili
w domu rodzinnym, zaś pozostali
klerycy czas ten przeżywali w seminarium. Wspólnie z biskupami
Andrzejem Suskim oraz Józefem

Nie zabrakło wspólnego śpiewania kolęd
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Serdecznie dziękujemy wszystkim szkołom, które uczestniczyły w 6. edycji akcji „Warto być
bohaterem”. Zaangażowanie
w to przedsięwzięcie pozwoliło
nie tylko budzić wrażliwość
uczniów, wyzwolić wyjątkową
chęć do podejmowania inicjatywy, lecz także uzyskać środki
finansowe w wysokości 24 tys.
zł, które zostaną przekazane na
leczenie i rehabilitację dzieci już
podczas finału akcji 30 stycznia o godz. 11 w Teatrze „Baj
Pomorski” w Toruniu.
Zapraszamy na tę uroczystość
delegacje ze szkół. Prosimy o jak
najszybsze zgłoszenie przybycia z podaniem liczby osób
e-mailem: torun@caritas.pl lub
faksem (56) 674-44-02. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń
(dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc).
Anna Pławińska

Wolontariusze
z wizytą
Przed świętami Bożego Narodzenia wolontariusze Szkolnego Koła Caritas w Golubiu
postanowili nieść innym radość
z narodzenia Syna Bożego.
Dzieci wykonały własnoręcznie
ozdoby bożonarodzeniowe i razem ze słodkimi podarunkami
oraz kolędą odwiedzili osoby
starsze i samotne. Przy śpiewie
kolęd i wierszach można było
dostrzec niejedną łzę wzruszenia.S. Magdalena Szulc sł. M

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
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