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w numerze:

Spotkania wigilijno-świąteczne
w diecezji toruńskiej
Zawierzając Jej Niepokalanemu Sercu –
wyraz miłości i ufności
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temat tygodnia

Przeszłość,
teraźniejszość
i przyszłość
szystko, co się kończy, wymaga
podsumowania, które pozwala spojrzeć z dystansem na minione wydarzenia i zobaczyć w nich
dobro czy zło. Taki swoisty rachunek
sumienia, przegląd wszystkiego, co
w 2013 r. było piękne, szlachetne,
wartościowe w życiu Kościoła, diecezji, rodziny i każdego z nas, stanowi
fundament, na którym buduje się
przyszłość, a tym samym człowieczeństwo. Dlatego w tym numerze „Głosu
z Torunia” publikujemy kalendarium
wydarzeń z diecezji toruńskiej.
Na progu nowego roku warto pokusić się o utworzenie bilansu zysków
i strat, wskazać najważniejsze zdarzenie w minionym roku w swoim
życiu, podziękować Stwórcy i ludziom
za dobro oraz dla pełnego obrazu
przeprosić za brak miłości i czasu
jednakowoż dla Boga i drugiego człowieka.
Niech towarzyszą nam Boże błogosławieństwo oraz ludzka życzliwość,
radość i wzajemny szacunek, a wtedy
życie będzie miało sens i będzie szczęśliwe. Nie zniechęcajmy się brakiem
wrażliwości, niczym nieuzasadnioną
agresją, której czasem doświadczamy na ulicy, w sklepie, w środkach
społecznej komunikacji. Istotne jest
tylko dobro, na co inne szkoda czasu,
a także zdrowia. O tym, jak ważny jest
czas oddany drugiemu i przeznaczony
na wspólne świętowanie, świadczą
spotkania wigilijne, rajdy czy konkursy kolęd organizowane m.in. przez
parafie, ruchy, instytucje, szkoły, Caritas, o czym w tym okresie na bieżąco
informujemy.
W tym roku, który podarował nam
Pan czasu i wszechświata – wzorem
św. Ojca Pio – polecajmy przeszłość
Jego miłosierdziu, teraźniejszość –
Jego miłości, a przyszłość oddajmy
w ręce Bożej Opatrzności.
Maria Galińska

Mirosława Buczyńska

W

Zespoły „Claritas” i „Portamus Gaudium” podczas Wieczoru Kolęd

wyśpiewać
światło
Mirosława Buczyńska

W

drugi dzień świąt Bożego Narodzenia wielu torunian i gości odwiedzających Toruń przyjęło zaproszenie do
wspólnego śpiewania kolęd. To już 11. raz
Sala Mieszczańska Ratusza Staromiejskiego była wypełniona po brzegi kolędnikami,
przybyłymi na to spotkanie niekiedy nawet
całymi rodzinami, aby przedłużyć świąteczną
radość i dać temu wyraz śpiewem, muzyką
i oklaskami.
Jak co roku oprawę muzyczną i artystyczną
zapewnił zespół wokalno-instrumentalny
„Claritas” w składzie: Aleksandra Okoniewicz, Agnieszka Brzezińska, Wojciech Chachuła, Wiesław Błaszkiewicz, Waldemar
Grupa. Towarzyszył mu zespół kameralny
„Portamus Gaudium” założony i dyrygo-

wany przez Agnieszkę Brzezińską od 20
lat. Spotkanie poprowadził ks. dr hab. Piotr
Roszak z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu.
Wydawałoby się, że znany wszystkim repertuar już niczym nowym nie może zaskoczyć,
nic jednak bardziej błędnego. Organizatorzy,
nie wpadając w rutynę, starają się rokrocznie
odkrywać coś nowego w kolędach, co zaskoczy obecnych. To nie tylko nowe i ciekawe
aranżacje muzyczne, lecz także bogactwo
skarbca tradycji, z którego wydobywane są
prawdziwe perły muzyki i głębokie treści
śpiewane raz w zadumie, a raz z radością.
dokończenie na str. VI
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głos z torunia

obrym zwyczajem stało się organizowanie spotkań wigilijnych w gronie ludzi,
których na co dzień łączą wspólne obowiązki,
działania czy zainteresowania. Ważne jest,
by znaleźć czas na rozmowę i uśmiech. Okazuje się jednak, że w naszych czasach coraz
trudniej wygospodarować chwilę dla drugiego
człowieka. Coraz więcej mamy powodów
ograniczania czasu, jaki moglibyśmy komuś
ofiarować. Tej trudnej umiejętności od lat
uczą nauczyciele Zespołu Szkół nr 10 im.
prof. Stefana Banacha w Toruniu.
Piotr Biegalski wraz z Piotrem Karepinem,
Marią Mazurkiewicz i Bogdanem Sobczukiem
po raz 13. zaprosili uczniów Gimnazjum nr 11
na rajd wigilijny (od 13 do 15 grudnia ub.r.).
Podobnie jak w roku ubiegłym, gościny udzieliło Nadleśnictwo w Woziwodzie. Wędrówka
po Borach Tucholskich nad brzegami malowniczej Brdy poprzedziła przygotowania do
wspólnej wieczerzy wigilijnej, na której nie
mogło zabraknąć choinki, barszczu, pierogów,
śledzi, klusek z makiem czy śpiewania kolęd.
Przy wigilijnym stole zasiedli nie tylko uczniowie Gimnazjum nr 11, lecz także Gimnazjum
nr 29 oraz gimnazjaliści z Chełmży, Torunia
i Stawek k. Aleksandrowa.
Tradycją stało się też uczestnictwo absolwentów – tym razem byli to uczniowie X i
IV Liceum Ogólnokształcącego w Toruniu.
Jednakże przy łamaniu się opłatkiem nawet ci,
którzy widzieli się pierwszy raz w życiu, umie-

Piotr Biegalski

Wigilijny dar rozmowy
D

Uczestnicy rajdu

li podzielić się dobrym słowem oraz złożyć
sobie serdeczne życzenia. Z radością witano
też gości – św. Mikołaja (dziwnie podobnego
do Huberta Zglinickiego, przewodniczącego
Senatu X LO) oraz ks. Bartłomieja Sławińskiego, który w sobotnią noc przyjechał z Toru-

nia, z parafii Matki Bożej Królowej Polski, by
odprawić Pasterkę. Niekończące się rozmowy
i wspólne śpiewy wypełniały ośrodek od rana
do późnych godzin nocnych, a ich przyczyny z
pewnością nie należy szukać w ograniczonym
dostępie do sieci. 
Maria Mazurkiewicz

Uczniowie śpiewają Dzieciątku
Toruń

Wojciech Wielgoszewski

14 grudnia ub.r. odbył się 5. Międzyszkolny Konkurs Kolęd i Piosenki Bożonarodzeniowej pod patronatem prezydenta Torunia
Michała Zaleskiego. Organizatorem koncertu
był Zespół Szkół nr 14 w Toruniu. Szkoła
z lewobrzeżnej dzielnicy Stawki ma wielo-

Zespół „Złote Nutki”

II
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letnią i bogatą tradycję wystawiania jasełek
i kolędowania. Jej kontynuatorką jest Jolanta Narożny, autorka pomysłu uczniowskiej
rywalizacji o laury za najlepszą interpretację
utworów sławiących Narodzenie Pańskie.
Tym razem w auli „czternastki” do konkursu
przystąpiło 55 uczestników reprezentujących szkoły oraz instytucje kultury z Torunia
i okolic.
Jury pod przewodnictwem Aleksandry
Okoniewicz, nauczycielki śpiewu, solistki
i dyrygentki, przyznało nagrody w trzech
kategoriach wiekowych. W kategorii klas 1-3
zwyciężył zespół wokalny „Złote Nutki” ze
Społecznego Artystycznego Ogniska „Wrzosy”. Drugie miejsce zajął Paweł Lewandowski
z SP w Pluskowęsach, zaś trzecie Martyna Nowak z SP w Brzozówce. Wyróżnienia
otrzymali Alicja Taratuta z SP 32 oraz Filip
Śmigielski i Maja Sikorska (za własny akompaniament na flecie) z SP 14. W kategorii
klas 4-6 zwyciężyły ex aequo Marta Żurawska z SP 6 i Natalia Ziółkowska z Ogniska

Pracy Pozaszkolnej „Dom Harcerza”. Drugie
miejsce zajęła Maja Czepczyńska z SP 9,
a zespół wokalny „Akolada” ze Społecznego
Artystycznego Ogniska „Wrzosy” podzielił się
trzecią lokatą z Natalią Marszałkowską z SP
w Wybczu. W tej kategorii wiekowej wyróżniono duet Martyny Wolkiewicz i Jakuba
Karolaka z SP 6 oraz Jana Grochalę z SP 8.
Wśród gimnazjalistów nie wyłoniono zwycięzcy, a drugie miejsce przyznano Agnieszce
Choińskiej z SAO „Wrzosy”, natomiast trzecie
Zuzannie Nowakowskiej z Centrum Muzycznego „RIFF”. Wyróżniona została Nikola
Goerne z OPP „Dom Harcerza”.
Organizatorzy pragną również złożyć
podziękowania mecenasom konkursu:
Toruńskim Zakładom Graficznym Zapolex,
Beacie i Tomaszowi Zdrojewskim, Ewelinie
i Sebastianowi Brzustewiczom, ks. Arturowi
Jankowskiemu i Radzie Rodziców ZS nr 14
w Toruniu oraz pedagogom, którzy podjęli
się trudu przygotowania podopiecznych do
występów. 
Wojciech Wielgoszewski

wiadomości

Zawierzając
Jej Niepokalanemu Sercu

Zapraszamy

W dniach 14-18 grudnia ub.r. w parafii pw. Matki Bożej Królowej
Polski w Toruniu wierni przeżywali rekolekcje adwentowe,
których zwieńczeniem było zawierzenie Niepokalanemu Sercu
Maryi Królowej Polski

R

Helena Maniakowska

ekolekcje poprowadzili paulini o. Albert
Szustak – opiekun duchowy Bractwa
Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony
Polski i o. Melchior Królik – kustosz Cudownego Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, archiwista oraz Maria-Emmanuel Dziemian,
starsza bractwa.
Nauki rekolekcyjne dla wszystkich odbywały się w czasie Mszy św. o godz. 9 i godz.
18, a dla dzieci i młodzieży o godz. 16.30.
O godz. 21 przeżywano Apel Jasnogórski.
Słowo wstępne i przewodniczenie Mszy św.
14 grudnia należało do proboszcza ks. prał.
Kazimierza Piastowskiego. Naukę wygłosił o. Albert Szustak, podkreślając dobro
serca i miłość Maryi. Naukom towarzyszył
śpiew pieśni maryjnych wykonywanych solo
O. Albert Szustak i Maria-Emanuel Dziemian
przez o. Alberta Szustaka. Homilię w nie(z tyłu) w otoczeniu rodziny Małgorzaty Świdzielę głosił o. Melchior Królik, nawiązując
derek (druga z lewej)
do wiary, nadziei i miłości. Zwieńczeniem
Sumy było słowo Marii-Emanuel Dziemian
o bractwie i zawierzeniu Niepokalanemu niami autorstwa o. Melchiora. Następnego
Sercu Maryi Królowej Polski. Powiedzia- dnia slajdy dotyczyły tematu „Nagrodzoła ona, że to zawierzenie wstawiennictwu na nadzieja”, rozważaniem był „Akatyst
Maryi Królowej Polski jest odpowiedzią na ku czci Bogurodzicy” z uzupełnieniami na
Jej wezwanie w Fatimie w 1917 r. To tam potrzeby nabożeństw w Kościele polskim,
Matka Boża zapewniła, że zwycięstwo przyj- który odśpiewał o. Albert. 17 grudnia temat
dzie przez Jej Niepokalane Serce. Kilka słów slajdów wskazywał, że „Maryja prowadzi
o swoim cudownym uzdrowieniu
do Eucharystii”, a o. Albert odczytał
po zawierzeniu powiedziała
słowa jednego z Apeli bł. Jana
Na
torunianka Małgorzata ŚwiPawła II.
Jasnej Górze w
derek. W homiliach kolej18 grudnia był dniem
każdą pierwszą sobotę
zawierzenia, wierni mogli
nych dni wskazywano na
miesiąca można dokonać
skorzystać z sakramentu
Maryję jako przewodaktu zawierzenia. Więcej inforpokuty i pojednania. Było
niczkę w drodze do Chrymacji na stronach Bractwa Najstusa. Towarzyszy Ona
to szczególne zawierzenie,
świętszej Maryi Panny Królowej
Chrystusowi jako matka
bo przed kopią Cudownego
Korony Polski www.bractwoi uczennica, pozostając
Obrazu Matki Bożej Czękrolowejpolski.pl lub
w postawie pokory. Jest
stochowskiej, która w tym
avemaryja.pl
dla nas wezwaniem, byśmy
kościele jest umieszczona
w głównym ołtarzu. Tego dnia
stawali się dla świata znakiem
wiary, nadziei i miłości.
podczas Mszy św. wieczornej ks.
Każdego dnia Apel Jasnogórski
prał. Kazimierz Piastowski zawierzył
poprzedzała prezentacja slajdów na temat parafię. Wierni w procesji z darami składali
osób cudownie uzdrowionych na Jasnej na ołtarzu swoje akty zawierzenia NiepokaGórze. 15 grudnia taki pokaz miał temat lanemu Sercu Maryi Królowej Polski, które
„Pomnażanie wiary”. Jako apelowe rozwa- po Eucharystii wróciły do właścicieli; mają
żanie o. Albert odczytał „Polską Litanię” ks. one przypominać Komu i jakie sprawy zawieJana Twardowskiego z dodatkowymi wezwa- rzyli. 
Helena Maniakowska

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu
zaprasza na
sympozjum naukowe
z okazji wspomnienia patrona dziennikarzy
św. Franciszka Salezego
OBLICZA WOLNOŚCI
25 stycznia (sobota) godz. 10
Aula WSKSiM
ul. Starotoruńska 3
Program

• godz. 10 – Wprowadzenie, o. dr Tadeusz
Rydzyk CSsR, rektor założyciel Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu
• godz. 10.15 – „Wzorce wolności w polskich mediach”, bp dr Adam Lepa – Rada
ds. Środków Społecznego Przekazu
Komisji Episkopatu Polski; Instytut Edukacji Medialnej i Dziennikarstwa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie
• godz. 10.45 –„Wolność w polskim prawie”
– prof. dr hab. Michał Seweryński, sena-

•
•
•

•

•
•

tor RP, b. minister edukacji narodowej
i nauki oraz minister nauki i szkolnictwa
wyższego
godz. 11.15 – Dyskusja panelowa
godz. 11.40 – Przerwa
godz. 12 –„Wolność religijna w ujęciu Jana
Pawła II”, ks. prof. dr hab. Jan Machniak,
kierownik Katedry Teologii Duchowości
Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II
w Krakowie
godz. 12.30 – „Wolność w czasach totalitaryzmu komunistycznego”, dr hab.
Sławomir Cenckiewicz, prof. Wyższej
Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu
godz. 13 – „Wolność artystyczna czy
samowola?”, Temida Stankiewicz-Podhorecka, krytyk teatralny
godz. 13.30 – Dyskusja panelowa
Szczegółowe informacje i zapisy
pod nr telefonu (56) 650-40-00
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Archiwum WSD w Toruniu

Władysław Kościuch

3
Jarosław Tomaszewski/KnC

2

1

2013 rok w diecezji toruńskiej
W 2013 r., w trwającym Roku
Wiary, najważniejszym
wydarzeniem w posłudze
Kościoła toruńskiego była
peregrynacja kopii Obrazu
Matki Częstochowskiej w parafiach. Ponadto wydarzenia
w minionym roku miały służyć
diecezjanom, rodzinom,
dzieciom, młodzieży i ich
wychowaniu, były także wyrazem obrony życia i troski
o powołania kapłańskie.
Nawiązywały również do
działalności Kościoła
powszechnego i Kościoła
w Polsce. Dlatego miały miejsce
zdarzenia odbywające się
każdego roku oraz te
wyjątkowe, związane
np. z rocznicami. Wszystkie
kształtowały wspólnotę
Kościoła lokalnego,
czyli parafii czy ruchów
i umacniały wiarę
poszczególnych ludzi

u 6 stycznia w Grębocinie po
raz pierwszy przeszedł Orszak
Trzech Króli zorganizowany przez
Zespół Szkół nr 2 w Grębocinie
i parafię św. Teresy od Dzieciątka
Jezus przy współpracy z Fundacją
Orszak Trzech Króli.
u 20 stycznia w bazylice konkatedralnej pw. Trójcy Świętej
w Chełmży zainaugurowano
obchody 100-lecia urodzin bł.
ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, które zakończono 22
września w Chełmży konferencją
pt. „Droga do świętości bł. ks.
Stefana Wincentego Frelichowskiego”.
u 30 stycznia w kościele św.
Michała Archanioła w Toruniu
bp Andrzej Suski poświęcił nowe
organy. Uroczystość zbiegła się
z patronalnym świętem bł. Bronisława Markiewicza i zakończeniem roku jubileuszowego

IV
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założyciela Zgromadzenia Księży
Michalitów.
u W 9. Mistrzostwach Polski
Księży w Futsalu, które odbyły
się w dniach 8-9 lutego w diecezji
pelplińskiej, drużyna księży diecezji toruńskiej zdobyła brązowy
medal.
u 23 lutego, w 68. rocznicę
śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, w kościele
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Toruniu koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył
abp Edmund Piszcz z Olsztyna,
a słowo Boże wygłosił bp Andrzej
Suski.
u Społeczność Zespołu Szkół nr
6 w Toruniu 23 lutego uczestniczyła w Mszy św. z okazji 68.
rocznicy śmierci patrona bł. ks.
Stefana Frelichowskiego. Był to
początek oficjalnych obchodów
rocznicy powstania szkoły.
W następnym tygodniu (26 lutego) miał miejsce dzień drzwi
otwartych.
u Młodzież maturalna diecezji
toruńskiej 2 marca pielgrzymowała do sanktuarium Matki
Bożej na Jasnej Górze, by odnowić wyznanie wiary oraz wyrazić
wdzięczność za dar peregrynacji
Jej Cudownej Ikony w parafiach
diecezji.
u Z okazji Narodowego Dnia
Pamięci Żołnierzy Wyklętych
(1 marca) 3 marca w parafii pw.
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Grudziądzu odbyła się uroczystość
poświęcenia tablicy pamiątkowej
dedykowanej zamordowanym
Żołnierzom Wyklętym.
Z tej okazji także 9 marca na
toruńskiej Barbarce z inicjatywy
Klubu „Szewska Pasja” zorganizowano grę terenowo-sprawnościową.
u Od 2 kwietnia kaplica Regionalnego Szpitala Specjalistycz-

nego w Grudziądzu nosi imię bł.
Jana Pawła II.
u W niedziele okresu wielkanocnego, od 7 kwietnia do 5 maja,
wspólnoty Drogi Neokatechumenalnej głosiły Dobrą Nowinę,
uczestnicząc w „Wielkiej Misji na
Placach” na Rynku Staromiejskim
w Toruniu.
u 7 kwietnia odbyły się diecezjalne obchody Niedzieli Miłosierdzia
Bożego w sanktuarium Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
w Toruniu, którym przewodniczył
bp Andrzej Suski.
u 7 kwietnia w Grębocinie podjęto inicjatywę obywatelską „Jeden
z Nas”.
u 8 kwietnia, w uroczystość
Zwiastowania Pańskiego, diecezja
toruńska obchodziła 21. urodziny. W katedrze Świętych Janów
zgromadzili się wierni i duchowieństwo, by pod przewodnictwem
swojego Pasterza dziękować Bogu
za dar powołania diecezji i życia
oraz prosić o błogosławieństwo
dla diecezji.
u 17 kwietnia 42 alumnów
z Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu wraz
z wicerektorem ks. dr. Marcinem
Staniszewskim i ojcem duchownym ks. Andrzejem Kowalskim
uczestniczyło w Ogólnopolskiej
Pielgrzymce Wyższych Seminariów Duchownych Diecezjalnych
i Zakonnych.
u W dniach 18-20 kwietnia
w Centrum Dialogu im. bł. Jana
Pawła w Toruniu odbyło się sympozjum „Fides et actio. Od wiary
do ewangelizacji”.
u 6. Diecezjalny Konkurs Plastyczny odbywający się pod
hasłem: „Maryjo, prowadź nas
drogą wiary” miał swój finał 19
kwietnia, w Zespole Szkół nr 1
w Toruniu odbyła się uroczystość
wręczenia nagród wraz z wystawą pokonkursową.

u W dniach 27-28 kwietnia
członkowie Zakonu Rycerzy
Kolumba z diecezji toruńskiej
uczestniczyli w odpuście ku czci
św. Wojciecha w Gnieźnie.
u 11 maja odbył 3. Toruński
Marsz Rotmistrza Pileckiego pod
hasłem: „Rotmistrz Pilecki – Boży
wojownik”.
u 23 maja na 42. Sesji Rady
Miasta Torunia została podjęta
uchwała o postawieniu pomnika
Żołnierzy Wyklętych.
u „Zdać się na Boga” – pod tym
hasłem po raz trzeci w Grębocinie
w dniach 24-26 maja odbyło się
Spotkanie Młodych Taizé.
u 25 maja miała miejsce 15.
Pielgrzymka Młodych Słuchaczy
Radia Maryja na Jasną Górę, która
odbyła się pod hasłem: „Jezu,
jesteś moim Panem”.
u Na początku czerwca odbyło się
Święto Województwa KujawskoPomorskiego, obchodzone w rocznicę pobytu bł. Jana Pawła II.
Z tej okazji przybyła Marianna
Popiełuszko, która otrzymała
honorowe obywatelstwo województwa.
u 1 czerwca w parku na Bydgoskim Przedmieściu z okazji Dnia
Dziecka odbył się coroczny 19.
festyn Michayland.
u Od 2 czerwca do 7 lipca
w 4 kościołach Torunia trwał
28. Świętojański Festiwal Organowy.
u 6 czerwca Zespół Szkół nr 2
im. Jana Pawła II w Działdowie
obchodził jubileusz 20-lecia istnienia.
u 8 czerwca odbyła się 5. Ogólnopolska Pielgrzymka Ministrantów
i Lektorów do grobu św. Wojciecha
w Gnieźnie z udziałem przedstawicieli liturgicznej służby ołtarza
z diecezji toruńskiej (zdjęcie 3).
u Festyn Rodzinny Caritas Diecezji Toruńskiej z okazji Dnia Dziecka „Bądźmy razem” odbył się na

toruńskim lotnisku Aeroklubu
Pomorskiego 8 czerwca.
u W dniach 8-9 czerwca do sanktuarium Matki Bożej Pocieszycielki Strapionych, Matki Bożej
Cygańskiej w Rywałdzie przybyli
Romowie.
u 9 nowych diakonów wyświęcił
9 czerwca w katedrze toruńskiej
bp Józef Szamocki.
u 9 czerwca ulicami Starówki
przeszedł Marsz dla życia – „Kierunek rodzina”. Podobne marsze odbywały się także w Grudziądzu, Działdowie i Brodnicy
(zdjęcie 4).
u 12 czerwca w gmachu Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu odbyła się uroczystość
błogosławieństwa do posługi lektora w zgromadzeniu liturgicznym. W tym roku formacyjnym
do pełnienia posługi lektora przystąpiło 51 ministrantów z 3 rejonów duszpasterskich diecezji
toruńskiej.
u 15 czerwca w toruńskiej bazylice katedralnej bp Andrzej Suski
udzielił święceń prezbiteratu
8 diakonom (zdjęcie 2).
u W dniach 15-16 czerwca grupa
40 wolontariuszy ze Szkół Podstawowych nr 11 i nr 32 w Toruniu
reprezentowała diecezję toruńską
na Ogólnopolskim Zjeździe Szkolnych Kół Caritas w Gnieźnie.
u W dniach od 22 do 29 czerwca
trwały obchody 200-lecia istnienia parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu-Podgórzu (zdjęcie 5).
u Centralnym punktem obchodów ku czci św. Jana Chrzciciela, patrona bazyliki katedralnej
w Toruniu oraz miasta Torunia,
była Eucharystia sprawowana 24
czerwca w katedrze, której przewodniczył bp Andrzej Suski.
u 27 czerwca odbyły się uroczystości ku czci Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, głównej
patronki diecezji toruńskiej.
u 29 czerwca minęła 750. rocznica śmierci biskupa Heidenryka
OP, który położył podwaliny pod
Kościół chełmiński.

u 30 czerwca w toruńskiej katedrze bp Józef Szamocki udzielił
posługi stałego lektora 31 mężczyznom.
u W dniach 13-14 lipca odbyła się 21. Pielgrzymka Rodziny
Radia Maryja na Jasną Górę pod
hasłem: „Mocni wiarą”.
u 16 lipca w Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej miało miejsce oficjalne
zakończenie prac Komisji Historycznej przygotowującej materiały do procesu beatyfikacyjnego
ordynariusza diecezji łuckiej na
Wołyniu bp. Adolfa Piotra Szelążka (1865 – 1950).
u W dniach 6-19 lipca młodzież
diecezji toruńskiej uczestniczyła
w międzynarodowym spotkaniu
młodych w Taizé.
u Pod koniec lipca odbyły się
Diecezjalne Dni Młodzieży w Hartowcu.
u Na mocy dekretu bp. Andrzeja Suskiego z dniem 1 sierpnia
została erygowana parafia pw. bł.
Jana Pawła II w Burkacie.
u 12 sierpnia barwne i rozśpiewane grupy 35. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na
błoniach jasnogórskich witał bp
Józef Szamocki, który przybył
z Torunia. Uwieńczeniem pielgrzymki była Msza św. sprawowana pod przewodnictwem bp.
Józefa Szamockiego (zdjęcie 6).
u 7 września odbyło się spotkanie „Chłopaków z Klasy”, absolwentów obecnego Zespołu Szkół
Mechanicznych w Grudziądzu.
Był to 30. zjazd klasowy obchodzony w 60. rocznicę matury.
u 14 września w Przysieku odbyły się 19. Krajowe Dożynki Ekologiczne.
u 15 września na placu przy kościele Ojców Paulinów w Toruniu,
u zbiegu ulic Szosa Lubicka i Przy
Skarpie, odbyło się uroczyste
zakończenie peregrynacji kopii
Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej z udziałem arcybiskupów
i biskupów oraz przedstawicieli wszystkich parafii z diecezji
toruńskiej (zdjęcie 1).
u 21 września odbyła się 17.
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Pielgrzymka Pracowników, Czytelników i Przyjaciół „Niedzieli” na Jasną Górę pod hasłem:
„Głosić Chrystusa wszystkim”.
Wśród nagrodzonych był Ryszard
Ziembiński z Torunia.
u 22 września w parafii pw.
Matki Bożej Zwycięskiej świętowano 35-lecie Domowego Kościoła w parafii oraz Toruniu, a także
40-lecie ruchu w Polsce.
u 3 października zapoczątkowano kolejny cykl „Spotkań
z Biblią”, organizowanych przez
zespół świeckich z parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny
w Toruniu.
u Pod hasłem „Kościół świętojański. Świątynia, katedra, zabytek,
dobro wspólne” 5 października
w toruńskim Dworze Artusa
odbyło się zamknięcie kompleksowych prac konserwatorskich
katedry pw. Świętych Janów,
które trwały od 2000 r.
u 6 października w kościele
pw. św. Jakuba w Toruniu miała
miejsce uroczysta sesja otwarcia
procesu beatyfikacyjnego sługi
Bożego bp. Adolfa Piotra Szelążka, ordynariusza diecezji łuckiej
na Wołyniu oraz założyciela
Zgromadzenia Sióstr św. Teresy
od Dzieciątka Jezus.
u 6 października, w dniu odpustu parafialnego ku czci patronki
– św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
do świątyni w Grębocinie zostały
wniesione relikwie jej błogosławionych rodziców – Zelii i Ludwika Martin.
u Po raz pierwszy w diecezji
toruńskiej odbył się obrzęd błogosławieństwa wdów. W stan
wdowieństwa konsekrowanego
wstąpiły 2 kobiety. Msza św.
z obrzędem błogosławieństwa
odbyła się w bazylice katedralnej Świętych Janów w Toruniu
13 października.
u 15 października w parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego
w Górsku miało miejsce poświęcenie kamienia węgielnego i wkopanie go pod budowę Centrum
Edukacji Młodzieży.

u W dniach 8-9 listopada odbyły się w Toruniu 19. Toruńskie
Spotkania Colloquia Torunensia.
Przez 2 dni filozofowie, teologowie, politolodzy, etycy i przedstawiciele mediów debatowali
na temat prawdy i uczciwości
w sferze publicznej.
u W dniach 13-14 listopada
w Centrum Dialogu Jana Pawła
II w Toruniu odbyło się 5. Toruńskie Sympozjum pod hasłem:
„Duchowość Dalekiego Wschodu
a chrześcijaństwo” poświęcone
Alternatywnym Ruchom Religijnym. Jednym z prelegentów była
s. Michaela Pawlik OP, misjonarka w Indiach, która spotkała się
ze wspólnotą „Słowo Życia”.
u 24 listopada, z okazji wspomnienia św. Katarzyny Aleksandryjskiej w kościele pw. św.
Andrzeja Boboli w Pieńkach
Królewskich odprawiona została Msza św. w intencji kolejarzy
i ich rodzin, na którą przybyli
pracownicy kolei z rejonu grudziądzkiego.
u 23 listopada, w przeddzień
uroczystości Jezusa Chrystusa
Króla Wszechświata, w katedrze
Świętych Janów w Toruniu bp
Andrzej Suski przewodniczył
Mszy św., która, jak podkreślił,
niczym złota klamra, zamknęła
w Kościele katolickim Rok Wiary
oraz skupiła w sobie modlitwy
związane z przeżywaniem uroczystości Chrystusa Króla, a także
święta patronalnego Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży.
u Inauguracja Wigilijnego Dzieła
Pomocy Dzieciom miała miejsce
30 listopada na lodowisku Tor-Tor.
W dniach 6-7 grudnia w Brodnicy, Chełmży, Przysieku i Toruniu
miały miejsce zbiórki żywności
pod hasłem: „Tak, pomagam”.
Przedświąteczną tradycją Caritas
Diecezji Toruńskiej było opłatkowe spotkanie wigilijne, które
odbyło się 17 grudnia w Centrum
Pielęgnacji Caritas.
dokończenie na str. VIII
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wyśpiewać światło
dokończenie ze str. I
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wiekowych już – kolęd. Nie trzeba było długo
namawiać uczestników spotkania w Ratuszu
do śpiewania kolęd sprzed wieków, np. jednej
z najstarszych, bo z XVI wieku, „Anioł pasterzom mówił” czy też XVII-wiecznych „Hej,
w Dzień Narodzenia” i „Dzisiaj w Betlejem”
albo z XVIII wieku „Jezus malusieńki”. Po
skocznych, rytmicznych i radosnych śpiewach
nie mogło zabraknąć również spokojnych kolęd

tą magnetyczną siłą kolęd, która przyciągnęła
rzesze torunian do Ratusza, jest także i to,
że tworzy i wzmacnia więzi w rodzinie, co
można obserwować od kilku już lat, patrząc
na przekrój wiekowy uczestników spotkań,
od najmłodszych do najstarszych.
W czasie Wieczoru Kolęd przenieśliśmy
się również w inny obszar językowy, a to za
sprawą ciepłej pogody, która jest raczej typo-

Mirosława Buczyńska

Punktualnie o godz. 17 w sali zapadła
ciemność, którą po chwili rozproszyły światełka niesione w rękach członków obu zespołów. Ciszę wypełnił śpiew „Wśród nocnej
ciszy”, znanej polskiej kolędy z przełomu
XVIII i XIX wieku. Tym oto tajemniczym, ale
i symbolicznym akcentem rozpoczął się tegoroczny wieczór kolęd, którego przewodnim
tematem – jak poinformował na powitanie
ks. dr hab. Piotr Roszak – tym razem było
„Światło”. Prowadzący spotkanie przypomniał
o pierwszej encyklice papieża Franciszka
noszącej znamienny tytuł „Lumen fidei” –
Światło wiary”. To dobry klucz do zrozumienia, słuchania i wyśpiewania kolęd. I tak np.
w „Wesołej nowinie” mowa jest o duchach
światłości („Bogu chwałę głoszą na wysokości,/ Pokój ludziom głoszą duchy światłości”),
a w kolędzie „A wczora z wieczora” występują anioły, które tę światłość z nieba niosły
(„Gdy anioł z północy/ Gdy anioł z północy/
Światłość z nieba toczy/ Światłość z nieba
toczy”). Trzeba tę Światłość przyjąć i nią dalej
promieniować, ponieważ ma ona moc, aby
nam pomagać w trudach codzienności.
Kolędy często wykorzystują motyw światła,
czego przykład widzimy w pastorałce „Gore
gwiazda Jezusowi”. Dobrze, kiedy poszukuje
się tego światła, które oświeca życiową drogę.
Do tych treści nawiązuje fragment wspomnianej
encykliki. Franciszek pisze tak: „Obrazem tego
poszukiwania są Mędrcy, prowadzeni przez
gwiazdę aż do Betlejem (por. Mt 2, 1-12). Im
światło Boże ukazało się jako szlak, jako gwiazda, która przewodzi na drodze prowadzącej
do odkryć. Gwiazda mówi więc o cierpliwości
Boga wobec naszych oczu, które muszą się
przyzwyczaić do Jego blasku. Człowiek pobożny
jest w drodze i musi być gotów pozwolić się
prowadzić, wyjść poza siebie, by odnaleźć Boga,
który zawsze zdumiewa. (…) Gdy człowiek
zbliża się do Niego, ludzkie światło nie ginie
w jaśniejącym bezmiarze Boga jak gwiazda
gasnąca o świcie, ale staje się tym bardziej
jasne, im bardziej zbliża się do pierwotnego
ognia jak zwierciadło odbijające blask” („Lumen
fidei”nr 35). Ks. dr hab. Piotr Roszak podsumował motyw gwiazdy obecny w wielu polskich
kolędach, mówiąc, że zbliżając się do światła,
sami stajemy się jasnością.
Nikt nie potrafi jednoznacznie wyjaśnić fenomenu kolędowania, lecz być może cząstka jego
tajemnicy tkwi właśnie w świeżości i nowości
tematycznej, ale i muzycznej – bądź co bądź

Spotkanie prowadzi ks. dr hab. Piotr Roszak

o charakterze kołysanki (np. z XVII Kolędy często
wa dla Hiszpanii, a nie dla Polski.
Zespół „Portamus Gaudium”, który
wieku „Lulajże Jezuniu”, z XVIII wieku wykorzystują
w swoim repertuarze ma wiele pio„Jezus malusieńki” i „Oj, Maluśki” czy
z XIX wieku „Mizerna cicha”). Pod motyw światła. senek hiszpańskich, pięknie zaśpiedyrekcją Agnieszki Brzezińskiej cała Dobrze, kiedy
wał pastorałkę „Ande, ande, ande
sala podzielona na grupy niektóre poszukuje się
la Marimorena, que es la Nochekolędy odśpiewała nawet na głosy. tego światła,
buena!”, czym zasłużył sobie na
To zadziwiające, że kolędy tak chętnie
gromkie brawa.
obecnie wykonywane przez młod- które oświeca
XI Toruński Wieczór Kolęd traszych i starszych, takie jak: „Tryumfy życiową drogę
dycyjnie już zakończyło wspólne
Króla Niebieskiego”, „Przybieżeli do
odśpiewanie ostatniej pastorałki
Betlejem” czy „Pójdźmy wszyscy do
skomponowanej przez Wojciecha
stajenki” pochodzą z XVII i XVIII wieku. Mimo Chachułę „Toruńskie kolędowanie”. Dla orgaswojego wieku, wielu archaicznych słów, które nizatorów zaś najlepszym podziękowaniem
nie są już używane we współczesnym języku, niewątpliwie były niegasnące oklaski i z przesą niezmiennie atrakcyjne niczym nieśmier- konaniem wyśpiewywany refren finałowej
telne przeboje wielkich mistrzów. Każdy sza- piosenki „Spotkajmy się za rok”. Patronat
nujący się i znany wykonawca ma w swoim medialny nad Wieczorem Kolęd objął „Głos
repertuarze co najmniej kilka kolęd, a często z Torunia”. 
nawet kilka płyt z tym rodzajem muzyki. Może
Mirosława Buczyńska

Pomagamy blisko Ciebie!
www.torun.caritas.pl
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czasie oczekiwania na
przyjście Jezusa, który
w dzieciństwie zaznał bezdomności, przygarniał odrzuconych,
błogosławił dzieci i uzdrawiał chorych, posługa miłosierdzia nabiera
wyjątkowego znaczenia. Dlatego
w Centrum Pielęgnacji Caritas na
toruńskiej Skarpie doroczne wigilie
osób potrzebujących opieki przebiegają uroczyście, przy wielkim
zaangażowaniu wychowawców,
terapeutów, personelu medycznego, kuchennego, wolontariuszy. 17
grudnia ub.r. spotkali się chorzy
i osoby z niepełnosprawnością
(por. „Głos z Torunia” nr 1/2014).
Rejestr działającego w Centrum
Ogniska Opiekuńczo-Wychowawczego obejmuje ok. 130 dzieci,
które zaproszono na spotkanie
wigilijne razem z rodzicami. 18
grudnia podopieczni ogniska obejrzeli przygotowane przez Zofię
Wielgoszewską, s. Mariolę Koźmic i grupę terapeutów godzinne
przedstawienie kolędowe, poetyckie i jasełkowe. Po życzeniach
siostry dyrektor i podzieleniu się

opłatkiem goście zostali zaproszeni na poczęstunek; ponadto dzieci
otrzymały paczki ze słodyczami.
Ze wsparcia Centrum Pielęgnacji korzystają również osoby
dotknięte bezdomnością i ubóstwem. Codziennie 250 potrzebujących może m.in. otrzymać
odzież, spożyć gorący posiłek
i skorzystać z pomocy pielęgniarskiej. 23 grudnia czekał na nich
obficie zastawiony stół i paczki
żywnościowe. „Módlmy się do
Boga, który kocha każdego takim,
jakim jest” – zainicjowała s. Pelagia wspólną modlitwę, a wigilijne
życzenia połączyła z zaproszeniem na ewangelizacyjny Kurs
Alfa. Później było czytanie Słowa
o narodzeniu Pańskim i łamanie
się opłatkiem. Spotkaniu towarzyszyły świadectwa działającej
przy parafii św. Maksymiliana
Marii Kolbego wspólnoty „Promisja” i koncert jej zespołu.
Wkrótce wszyscy razem kolędowali o Tym, który „wszedł między
lud ukochany, dzieląc z nim trudy
i znoje”.

Witold Skarpowicz

Wigilie w duchu miłosierdzia

S. Pelagia podczas życzeń opłatkowych

Jakże wymowne wydały się
w kontekście wigilii zorganizowanych przez toruńską Caritas
słowa wypowiedziane kilka dni
później przez papieża Franciszka
na zakończenie orędzia bożonarodzeniowego: „Proszę o dar radości
i pokoju dla wszystkich: dla dzieci

Mariola Stadnik

Wigilia Ogniska Wychowawczego
W

Uczestnicy spotkania z podarunkami

Ognisku Wychowawczym
przy Toruńskim Centrum
Caritas (ul. Szosa Bydgoska 1)
18 grudnia ub.r. odbyło się spotkanie opłatkowe. Na uroczystość
przybyli posługujący w placówce
księża, opiekunowie, wolontariusze oraz dzieci regularnie uczęszczające na zajęcia.
Oficjalna część rozpoczęła się
pożegnaniem ks. dr. Jarosława Ciechanowskiego, do tej pory pełniącego posługę dyrektora placówki
oraz oddziału Caritas w Chełmży.
Dzieci na jego ręce złożyły kwiaty
oraz podziękowania jako wyraz
wdzięczności. W spotkaniu uczestniczył również ks. dr Artur Szym-

i osób starszych, młodych i rodzin, ubogich i wyobcowanych.
Jezu, narodzony dla nas, pociesz
tych, którzy doświadczają choroby
i cierpienia; wesprzyj tych, którzy
poświęcają się służbie najbardziej
potrzebującym braciom”.
Witold Skarpowicz

czyk, następca ks. dr. Ciechanowskiego. Następnie miało miejsce
odczytanie Ewangelii, podzielenie się opłatkiem oraz śpiewanie
kolęd. Nie zabrakło jasełek, do
których dzieci przygotowywały się
od początku listopada.
Po części oficjalnej przyszedł
czas na radowanie się przy wigilijnym stole. Ostatnim najbardziej
wyczekiwanym punktem, szczególnie dla tych najmłodszych,
była wizyta św. Mikołaja. Spotkaniu towarzyszyła pełna ciepła
i pojednania atmosfera, każdy
mógł nie tylko usłyszeć dobre
słowo, lecz także złożyć życzenia.

Mariola Stadnik

Caritas Diecezji Toruńskiej

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło

Mszy św. koncelebrowanej przewodniczy ks. kan. Zbigniew Gański

Rolnicy podczas wykładów w sali konferencyjnej

Adwentowy dzień skupienia
D

nia 14 grudnia ub.r. do Brodnickiego Centrum Caritas przybyli członkowie duszpasterstwa
rolników wraz z duszpasterzami,
aby przeżyć adwentowy dzień skupienia. Spotkanie rozpoczęło się
Mszą św. koncelebrowaną, podczas której konferencję pt. „Wierzę w Syna Bożego” wygłosił ks.
Andrzej Kowalski, ojciec duchowny WSD w Toruniu. Myśl przewodnia dotyczyła hasła nowego roku
duszpasterskiego. „Przygotowując
się do przeżywania jubileuszu
chrztu Polski, należy pamiętać, że
wiarę należy pomnażać, przekazywać, ożywiać, a jest to możliwe
tylko w spotkaniu z Bogiem. Bóg
zaprasza, abyśmy tą wiarą żyli na
co dzień” – mówił ks. Kowalski.
Zwrócił również uwagę na nieodłączność naszej historii i kultury od wiary chrześcijańskiej.
Podkreślił, że poprzez ożywianie
wiary, jej właśnie doświadczamy. Modlitwa, rekolekcje, sakra-

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
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menty pozwalają oczyszczać
wiarę z błędów codzienności.
„Niech rok wiary w Syna Bożego inspiruje nas do tego, abyśmy odkrywali Chrystusa i byli
świadomymi chrześcijanami” –
dodał kaznodzieja.
Dr Waldemar Rozynkowski
zapoznał zebranych z postacią
sługi Bożego bp. Adolfa Piotra
Szelążka. Przedstawił działania
dotyczące otwarcia procesu beatyfikacyjnego biskupa łuckiego,
który w ostatnich latach swego
życia związany był z obecną
diecezją toruńską, szczególnie
z kościołem pw. św. Jakuba oraz
Zamkiem Bierzgłowskim, i który
to proces prowadzi nasza diecezja.
Przypomniał świętych i błogosławionych związanych z diecezją
toruńską (m.in. bł. Jutę, bł. Marię
Karłowską, bł. Stefana W. Frelichowskiego, bł. Jerzego Popiełuszkę) i o toczących się procesach
bp. Konstantyna Dominika oraz

kapłanów męczenników z okresu
II wojny światowej. Podkreślił, że
podczas zapoznawania się z żywotami świętych dostrzegamy ich
podobieństwo do nas. Dzięki temu
mamy sposobność budowania się
ich życiem w naszych codziennych
sytuacjach. Zachęcił także do modlitwy za wstawiennictwem bp. Szelążka, czego wspólnie na koniec
wykładu dokonano. Odmówiono
także modlitwę o beatyfikację bp.
Szelążka.
Ks. dr Sławomir Tykarski
w wykładzie pt. „Polski rolnik
wierny rodzinie. Zagrożenia dla
polskiej rodziny” poruszył problem
ideologii gender i zagrożeń z niej
wypływających. Uwrażliwiał, aby
w rodzinach w procesie wychowania dzieci kierować się wartościami chrześcijańskimi. Zachęcił do
aktywności w różnych akcjach społecznościowych sprzeciwiających
się wprowadzaniu tej ideologii do
przedszkoli, szkół i środowisk.

Cytując Marię Rodziewiczównę
(„Nie tykajcie dwóch rzeczy: Boga
i rodziny, gdy to zrobicie, nie ujrzycie swojej przyszłości”), życzył, aby
rolnicy nie dali się zwieść obcej
ideologii i bronili Boga, religii oraz
własnych rodzin.
Diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański
przedstawił kalendarz zbliżających
się wydarzeń dla wspólnoty rolników i mieszkańców wsi w diecezji
toruńskiej, m.in. szczegółowy terminarz nowenny przed zbliżającą się 100. rocznicą męczeńskiej
śmierci bł. Karoliny Kózkówny
oraz pozostałych uroczystości
rolniczych. Zachęcił również do
udziału w ogólnopolskim konkursie
o bł. Karolinie (informacji udzielają
dekanalni duszpasterze).
Wspólna modlitwa za wstawiennictwem św. Izydora oraz
świąteczne życzenia zakończyły
spotkanie.
Aleksandra Wojdyło

2013 rok w diecezji toruńskiej
dokończenie ze str. V
u 7 grudnia, we wspomnienie
patrona pszczelarzy św. Ambrożego, na Jasnej Górze pszczelarze
z całej Polski dziękowali za zbiory
miodu i innych produktów. Wśród
zebranych była także 50-osobowa grupa pszczelarzy z diecezji
toruńskiej.
u 8 grudnia, w niedzielę Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny, w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła

w Grodzicznie po roku prac konserwatorskich został poświęcony
ołtarz boczny św. Jana Nepomucena przez ks. kan. Zbigniewa
Markowskiego, dziekana dekanatu nowomiejskiego.
u Koncelebrowana Msza św.
w konkatedrze Świętej Trójcy
i uroczysty miting otwarty były
głównymi punktami obchodów
przypadającej 9 grudnia 26. rocznicy powstania Grupy Anonimowych Alkoholików „Dobra Wola”
w Chełmży.

u 14 grudnia w kościele pw.
Ducha Świętego w Toruniu odbyły się Msza św. i medytacja ignacjańska. W ten sposób Wspólnota
Życia Chrześcijańskiego z Torunia świętowała jubileusz 450 lat
obecności duchowości ignacjańskiej wśród świeckich.
u W grudniu tradycyjnie już
parafie, wspólnoty i instytycje
przeżywały spotkania wigilijne,
świąteczne, koncerty kolęd czy
jasełka. 
Oprac. Beata Pieczykura

