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Złoty jubileusz – 50. rocznica święceń
kapłańskich bp. Andrzeja Suskiego
Święcenia diakonatu
Rocznice kapłańskie

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Chcemy widzieć rodzinę
w perspektywie nadziei,
która rozprasza ciemne
chmury unoszące się dzisiaj
nad rodziną.
Bp Andrzej Suski

Ojcostwo
oblicza się pole koła, a jak długość okręgu. Ojciec jest wtedy, gdy
widzisz, że kocha i szanuje twoją
matkę. Ojcostwo to dar troski o istotę, która tego potrzebuje. W rodzinie
ojciec jest tym objaśniającym świat
i chroniącym przed jego wszelkimi
niebezpieczeństwami. Bez ojca nie
ma rodziny.
Ojcostwo przybiera również inne
wymiary. W bieżącym numerze
„Głosu z Torunia” poświęcamy wiele
uwagi kapłanom: począwszy od
relacji ze złotego jubileuszu święceń
kapłańskich bp. Andrzeja Suskiego
i rocznic prezbiteratu kilku kapłanów, poprzez materiał o tegorocznych święceniach diakonatu, a na
wspomnieniu o zmarłym biskupie
skończywszy. Każdy z kapłanów jest
powołany do ojcostwa duchowego.
Wymaga to siły, odwagi, dojrzałości,
odpowiedzialności i zdolności do
okazywania uczuć.
Rolą ojca jest być ostoją: dla
dziecka, żony, często innych członków rodziny czy kręgu znajomych;
w przypadku kapłana dla każdego,
kto stanie na jego drodze – każdego,
nie tylko tego, kto pochodzi „z przydziału”, jakim jest rodzina parafialna.
Przed zbliżającym się Dniem Ojca
warto sobie zadać pytanie, jakim ja
jestem ojcem dla tych, których Bóg
zesłał mi pod opiekę.
Joanna Kruczyńska
www.niedziela.pl

Wiesław Ochotny

jciec jest wtedy, gdy po zjedzonej
zupie odwraca talerz na drugą
Ostronę
i na nim tłumaczy ci, jak

Małżeństwo to pomysł i dzieło Boga

EWANGELIA
MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
TOMASZ STRUŻANOWSKI

W dniach 29-30 maja w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej
w Toruniu odbył się międzynarodowy kongres „Ewangelia małżeństwa
i rodziny”. Kilkunastu prelegentów z Polski, Watykanu, Korei Południowej,
Hiszpanii, Egiptu, Demokratycznej Republiki Konga i Ukrainy w swoich
wystąpieniach dotknęło m.in. takich kwestii, jak duchowość małżeństwa
i rodziny, miejsce związków niesakramentalnych w Kościele, granice poszukiwań teologicznych i rozwiązań duszpasterskich dotyczących małżeństwa
i rodziny w kontekście nauczania Chrystusowego zawartego w Ewangelii
oraz tożsamość małżeństwa wobec genderfeminizmu
więcej na str. VI
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głos z Torunia

ROCZNICE KAPŁAŃSKIE
Marek Wentowski

Jubileusz kapłański jest szczególną okazją do dziękczynnej modlitwy za kapłanów oraz do refleksji nad
Chrystusowym kapłaństwem w Kościele

Gostkowo
W kościele pw. Matki Bożej Wniebowziętej w Gostkowie 27 maja odbyła się uroczystość z okazji
31. rocznicy święceń prezbiteratu proboszcza parafii ks. Władysława Erdmańskiego i jego
braci w kapłaństwie, wyświę-

Ks. kan. Adam Ceynowa podczas
Mszy św.

dobry Bóg obdarzy ks. kan. Adama łaską zdrowia na długie lata
kontynuacji misji kapłańskiej. 
Katarzyna Umińska

conych w 1984 r. Sprawowano Eucharystię, podczas której
pamiętano również o zmarłych
kapłanach oraz wysłuchano
montażu słowno-muzycznego w wykonaniu członków
Szkolnego Koła Caritas i chóru
szkolnego.
Oprac. Ewa Styranowska

Ks. prał. Józef Sołobodowski – rezydent i emerytowany
proboszcz parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny w Mokrem oraz ks. kan.
Wojciech Zawacki – aktualny
proboszcz tej parafii 7 czerwca

świętowali w Mokrem diamentowy i srebrny jubileusz kapłański. W obecności bp. Andrzeja Suskiego sprawowali Mszę
św. dziękczynną za 60 i 25 lat
sakramentu kapłaństwa. Oba
jubileusze wpisały się w złoty
jubileusz Biskupa Andrzeja.
Aleksandra Wojdyło

Kapłani obchodzący 31. rocznicę święceń w Gostkowie

Konkurs biblijny

egoroczny Diecezjalny Konkurs
Biblijny zorganizowany przez
TSzkoły
Salezjańskie w Toruniu

i Dzieło Biblijne Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II cieszył
się dużym zainteresowaniem.
Do konkursu zgłosiło się prawie
300 uczniów z 18 szkół położonych na terenie naszej diecezji.
Tematem tegorocznego konkursu
były Dzieje Apostolskie – życie
i działalność św. Pawła Apostoła.
Do trzeciego, finałowego etapu
zakwalifikowało się łącznie 51 uczniów, którzy 30 maja wraz ze
swoimi opiekunami zostali powitani przez wicedyrektora ks. Krzysztofa Szynkowskiego SDB w siedzibie Szkoły Salezjańskiej w Toruniu.

II

Mokre

Wiedza uczestników została zweryfikowana przez udział
w teście składającym się z 20 pytań z podziałem według stopnia
trudności. Młodzież na wykazanie
się wiedzą miała 45 minut. Po tym
czasie członkowie komisji sprawdzili prace uczniów i omówili
komisyjnie trudniejsze pytania.
Zwieńczeniem konkursu było
ogłoszenie zwycięzców i wręczenie nagród, m.in. Biblii, sprzętu
audio i komputerowego. Nagrody
wręczył ks. kan. dr Dariusz Żurański, dyrektor Wydziału Duszpasterskiego naszej diecezji.
W kategorii szkół podstawowych I miejsce zajął Tomasz
Wolentarski (SP nr 11 w Grudziądzu), II – Michał Kot (SP w Lise-
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Archiwum organizatorów

TORUŃ

Ks. prał. Józef Sołobodowski i ks. kan. Wojciech Zawacki (pierwszy i drugi z prawej) świętują swoje jubileusze w obecności
bp. Andrzeja Suskiego (drugi z lewej)

Danuta Wierzchucka

Z okazji jubileuszu 25-lecia
kapłaństwa proboszcza parafii
pw. Świętych Jana Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Świerczynkach
ks. kan. Adama Ceynowy 24 maja
sprawowano Mszę św., której przewodniczył jubilat. Słowo Boże
odczytane w gwarze kaszubskiej
przywróciło mu wspomnienia
z życia rodzinnego. Po udzieleniu
błogosławieństwa Ksiądz Proboszcz
zaprosił wszystkich obecnych
w świątyni na wspólne biesiadowanie w ogrodach plebanii. Niech

Katarzyna Umińska

Świerczynki

Oliwia Żmijewska z ks. kan. dr. Dariuszem Żurańskim (z lewej) i ks. Krzysztofem Szynkowskim SDB

wie), a III – Mikołaj Kot (SP w Lisewie). Wśród gimnazjalistów najlepsza była Oliwia Żmijewska
(Gimnazjum nr 1 w Grudziądzu),
II miejsce zajął Adam Kwella (Niepubliczne Gimnazjum w Gołkowie), III – Natalia Marszałkowska
(Gimnazjum w Łubiance).

Celem konkursu biblijnego było
nie tylko pogłębienie wiedzy przez
uczestników. Zarówno katechetom, jak i organizatorom chodziło
o zmianę postawy wobec Słowa
Bożego oraz o to, by przyniosło
ono owoc w postaci zmiany stylu
życia. Mamy nadzieję, że dwa
pierwsze cele zostały osiągnięte
w trakcie przygotowań do konkursu, jak i w trakcie jego trwania.
Weryfikacja realizacji trzeciego
celu, chyba najtrudniejszego,
nastąpi w życiu każdego z uczestników.
Wojciech Dembek
Więcej informacji o konkursie
i o inicjatywach związanych
z Pismem Świętym na www.
torun.biblista.pl
www.niedziela.pl

wiadomości

GRUDZIĄDZ

pw. Niepokalanego Serca
Najświętszej Maryi Panny
Pw arafia
Grudziądzu po raz czwarty

zaprosiła 30 i 31 maja rodziny
z parafii i miasta na „Spotkanie
aniołków nad Wisłą”. Co roku
spore grono gości przyjeżdża także
z parafii zaprzyjaźnionych z duszpasterstwem księży marianów.
Głównym celem spotkania jest
pomoc dzieciom m.in. zagrożonym wykluczeniem społecznym,
dzieciom ze świetlic opiekuńczych
czy zakładów wychowawczych
sióstr elżbietanek. Przy okazji tych
spotkań są organizowane zajęcia
kulturalne, integracyjne, profilaktyczne. W czasie festynu świętowano jubileusz 20-lecia grupy AA

TORUŃ –
CHEŁMŻA

„Odrodzenie”, która działa przy
parafii.
Festyn rozpoczęto Mszą św. Proboszcz parafii ks. Piotr Marchewka
MIC podkreślił, że spotkanie jest
okazją do integracji, nawiązania
nowych znajomości, wymiany
doświadczeń i zaprosił do aktywnego w nim uczestnictwa. Przez
dwa dni festynu m.in. wysłuchano
koncertów i świadectwa Piotra
Nagiela. Gimnazjaliści zaprezentowali scenki o cyberprzemocy,
a schola „Pueri Sancti Nicolai”
program słowno-muzyczny.
Dużym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane na placu
przykościelnym motocykle. Spotkanie dopełniły barwny i wesoły

Aleksandra Wojdyło

Aniołki nad Wisłą

Ks. Paweł Śmierzchalski MIC z uczestnikami festynu

przemarsz aniołków ulicami miasta, którym przewodziła orkiestra dęta z Tczewa, oraz wspólne
ognisko.
Organizatorzy przyznali, że kilkaset osób mogło w tych dniach
skorzystać z szerokiej i wartościowej oferty spędzenia czasu wolnego. – Było to duże przedsięwzięcie
logistyczne, ale mimo smutnego

TORUŃ

Modlitewne czuwanie

Rajd z błogosławionym

parafii pw. Chrystusa Króla
w Toruniu 30 maja odbyło się
Wczuwanie
modlitewne, którego

bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski. Od początku celem rajdu jest
przybliżenie osoby błogosławionego oraz wartości, którymi żył.
Rajd to także poznawanie walorów turystycznych Torunia i okolic oraz aktywny wypoczynek na
świeżym powietrzu.
Trasa rajdu liczyła 67 km.
Uczestniczyło w nim 65 osób.
Najmłodsza uczestniczka Lara
Musiał miała 5 lat, najstarszym
uczestnikiem był 74-letni Ignacy
Warejko. W gronie uczestników
były dwie grupy uczniów z opiekunami – z Gimnazjum nr 11
w Toruniu oraz z Działdowa.
Rajd rozpoczął się Mszą św.
w kaplicy Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu. Po Eucharystii pod pomnikiem bł. ks. Frelichowskiego ks. kan. prof. dr hab.
Dariusz Zagórski, rektor WSD,
przybliżył postać błogosławionego,
wskazując przede wszystkim na
aktualność jego postawy życiowej.

Wojciech Wichnowski

sobotę 30 maja już po raz
9. wyruszył z Torunia rajd
Wrowerowy,
któremu patronuje

www.niedziela.pl

zjawiska ubożenia społeczeństwa dzięki licznym sponsorom
i władzom samorządowym tak
duża grupa osób mogła skorzystać
z dobrego serca. Tu zawsze mogę
liczyć na Bożą Opatrzność i otwarte dłonie dobrych ludzi – dodał
ks. Paweł Śmierzchalski MIC, koordynator i dobry anioł festynu.
Aleksandra Wojdyło

Uczestnicy rajdu przed konkatedrą w Chełmży

Na trasie rajdu nie mogło
zabraknąć Chełmży – rodzinnego miasta bł. ks. Stefana. Tam
po krótkim odpoczynku i zwiedzaniu konkatedry pw. Świętej
Trójcy uczestnicy ruszyli w dalszą drogę. W drodze powrotnej
zatrzymali się w Olku, by zapalić

znicze przy mogile pomordowanych harcerzy. 9. rajd śladami
bł. ks. Stefana zakończył się
spotkaniem przy ognisku na
Barbarce. Już dziś zapraszamy
chętnych w przyszłym roku na
kolejną, 10. edycję rajdu.
Dk. Waldemar Rozynkowski

hasłem przewodnim były słowa:
„Ja jestem z Tobą”. Młodzież ukazała, jak potrzebny w naszym
zabieganym życiu jest Bóg, Jego
obecność w codziennych problemach i przykrych doświadczeniach,
bo każdy jest dzieckiem Bożym,
nie ma ważnych i mniej ważnych. Oświetlenie kościoła, pieśni
w wykonaniu toruńskiego zespołu
„Joseph Band” czy słowa modlitwy
poruszyły serca obecnych na tym
wydarzeniu.
Po czuwaniu odbył się koncert
Mietka Szcześniaka z zespołem.
Mimo późnej pory zgromadzeni
bisowali i śpiewali z artystą. – Mam
radość w sercu i przekazuję ją tylko
dalej – mówiła jedna z uczestniczek
czuwania. – Uczmy się tej lekcji miłości, dawajmy z miłości i dzielmy się
nią, bo nie wiadomo, kiedy trafimy
na osobę, która tego potrzebuje.
Serdeczne słowa podziękowania
kierujemy do organizatorów czuwania: Karola Czarneckiego i Patrycji
Hinz oraz proboszcza i kapłanów
posługujących w parafii pw. Chrystusa Króla w Toruniu.
Jan J.
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ZŁOTY JUBILEUSZ KAPŁAŃSTWA
BISKUPA ANDRZEJA SUSKIEGO
„Bądź wierny, sługo Pana,
Bóg da Tobie koronę życia” –
to słowa, które 13 czerwca w katedrze Świętych Janów w Toruniu
wypowiedział abp Sławoj Leszek
Głódź, metropolita gdański,
podczas błogosławieństwa
bp. Andrzeja Suskiego, rozpoczynając w ten sposób Mszę św.
sprawowaną z okazji 50. rocznicy
święceń kapłańskich Biskupa
Toruńskiego. Biskup Andrzej
wraz ze słowami metropolity
przyjął wianek i krzyż – symbole
wierności kapłańskiej i zaślubin
z Bogiem oraz zwycięstwa

Zdjęcia: SAI

Licznie obecna Liturgiczna Służba Ołtarza i prezbiterzy – wspólnota duchowa z Biskupem Andrzejem

Biskup Andrzej przyjmuje życzenia od prezydenta Torunia Michała Zaleskiego

IV
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JOANNA KRUCZYŃSKA

U

roczysta Eucharystia, której przewodniczył
sam Jubilat, przesycona była ogromem
serdecznych słów, które napłynęły z różnych stron diecezji i świata. Jako pierwszy
głos zabrał bp Józef Szamocki, który odczytał
list gratulacyjny od papieża Franciszka. Ojciec
Święty m.in. zapewnił Jubilata o nieustannym
towarzyszeniu mu swoim błogosławieństwem.
W homilii bp Wiesław Mering na życzenie
Jubilata nie mówił o nim samym, lecz o kapłaństwie. Przypomniał, że chrześcijanie oczekują
od kapłana, by „spieszył z radą i miłością do
tych, którzy tego potrzebują. Tylko tyle i aż tyle”.
Potrzeba więc mądrych kapłanów, zaś mądrość
prawdziwa to „wiedza i intelekt uzupełnione
miłością”. Nawiązując do przeżywanego jubileuszu, podkreślił, że pamięć to forma zatrzymania przeszłości. – Dzięki pamięci przeszłość jest
ciągle ważna i ciągle uczy – mówił kaznodzieja,
stawiając tym samym dorobek duszpasterski
Biskupa Andrzeja jako wzór dla wszystkich
kapłanów.
Pod koniec uroczystości kanclerz Kurii Diecezjalnej Toruńskiej ks. prał. Andrzej Nowicki
odczytał telegram od abp. Celestino Migliorego,
nuncjusza apostolskiego w Polsce, a następnie
kontynuowano składanie życzeń i gratulacji
www.niedziela.pl

relacje

Nałożenie wianka – symbolu wierności kapłańskiej i zaślubin z Bogiem

bp. Suskiemu. Głos zabrał m.in. abp Sławoj
Leszek Głódź, który podkreślił, że Biskup
Andrzej na zawsze przejdzie do historii jako
pierwszy biskup diecezji toruńskiej. W imieniu
wszystkich diecezjan życzenia złożył bp Józef
Szamocki, który dziękował Biskupowi Andrzejowi za otwartość serca i chęć wychodzenia do
każdego człowieka. Gratulacje i podziękowania
padły również z ust przedstawicieli władz:
Piotra Całbeckiego – marszałka województwa
kujawsko-pomorskiego, Michała Zaleskiego –
prezydenta Torunia i Roberta Malinowskiego –
prezydenta Grudziądza; w imieniu władz toruń-

Jubilat sprawuje Mszę św. przy nowym stole ofiarnym

skiego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika życzenia złożył rektor prof. Andrzej Tretyn.
Dostojny Jubilat, nie kryjąc wzruszenia,
podziękował papieżowi Franciszkowi oraz
obecnym w katedrze: kilkunastu biskupom,
kilkuset kapłanom, osobom konsekrowanym,
przedstawicielom władz państwowych i samorządowych oraz instytucji za słowa życzeń
i gratulacji. W sposób szczególny dziękował
zebranym w katedrze ministrantom i lektorom,
którzy w oczach Pasterza są przyszłością diecezji i zaczynem nowych powołań kapłańskich.
– Dziękuję wam, młodzi przyjaciele, za to, że

stawiliście się tak licznie, by zaświadczyć, że
kapłaństwo jest bliskie waszemu sercu. Nie
bójcie się odpowiedzieć na Jego wezwanie –
powiedział bp Suski. Swą wdzięczność wyraził również wobec tych, którzy przygotowali
uroczystość, oraz wobec Radia Maryja i Telewizji Trwam, które transmitowały obchody
jubileuszu.
Jako wyraz wdzięczności za jubileusz kapłaństwa Biskup Andrzej podarował dla kościoła
katedralnego stół ofiarny do sprawowania
Eucharystii. Ołtarz powstał dzięki wsparciu
kapłanów diecezji toruńskiej.
I

Święcenia diakonatu

SAI

katedrze Świętych Janów w Toruniu 14 czerwca
bp Józef Szamocki udzielił święceń diakonatu
Wdziewięciu
alumnom toruńskiego Wyższego Semi-

Nowi diakoni z bp. Józefem Szamockim i moderatorami seminaryjnymi
www.niedziela.pl

narium Duchownego.
Nowymi diakonami diecezji toruńskiej zostali:
Dk. Bartosz Adamski z parafii pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Grudziądzu
Dk. Krzysztof Kownacki z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu
Dk. Kamil Kurt z parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Działdowie
Dk. Robert Narodzonek z parafii pw. Nawiedzenia
Najświętszej Maryi Panny w Jastrzębiu
Dk. Marek Stacherski z parafii pw. Świętych Jana
Chrzciciela i Jana Ewangelisty w Toruniu
Dk. Stanisław Szczęsny z parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu
Dk. Marcin Szlesiński z parafii pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Koszelewach
Dk. Piotr Śliwiński z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku
Dk. Jacek Wieczorek z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Koszelewach
Ks. Paweł Borowski
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EWANGELIA MAŁŻEŃSTWA I RODZINY
N

ajwiększą uwagę słuchaczy
przykuły dwa wystąpienia –
kard. Gerharda Müllera, prefekta Kongregacji Doktryny Wiary
(„Nadzieja rodziny dla Kościoła,
nadzieja Kościoła dla rodziny”),
i abp. Stanisława Gądeckiego,
przewodniczącego Konferencji
Episkopatu Polski („Chrystusowe
wezwanie «od początku” – wzorem duszpasterstwa Kościoła”).
Obie wypowiedzi zostały silnie
osadzone w kontekście obrad
synodu poświęconego małżeństwu i rodzinie i w obu mówcy nie
pozostawili żadnych wątpliwości
co do tego, czy należy spodziewać
się zmian w nauczaniu Kościoła
w tym zakresie. – Kościół nie
jest dysponentem prawdy o rodzinie, lecz jej sługą – podkreślił
kard. Müller. – Nie wolno zrywać ciągłości myśli teologicznej;
nie da się na przykład odejść
od nauki poprzedniego synodu
poświęconego rodzinie, którego
owocem była wydana w 1981 r.
adhortacja „Familiaris consortio”. Wierni mają prawo do tego,
aby Kościół nie zniekształcał
prawdy o małżeństwie i rodzinie. Gdyby Kościół dostosował
swoje nauczanie w tym względzie
do oczekiwań tzw. postępowych
katolików, stałby się jak zwietrzała sól – powiedział kard. Müller.
Dodał też, że Kościół potrzebuje

VI

Kard. Gerhard Müller

rodzin wierzących i ewangelizujących same siebie, otoczenie
i całe społeczeństwa. Rodzinie
– o wiele łatwiej niż Kościołowi
instytucjonalnemu – jest dotrzeć
do tych, który pozostają daleko
od Chrystusa.
Abp Stanisław Gądecki odniósł
się do argumentu, że skoro większość wiernych żyje z dala od
ideału małżeństwa sakramentalnego, to trzeba się z tym pogodzić
i dostosować do zastanej sytuacji
zarówno teologiczną teorię, jak
i duszpasterską praktykę. W prze-
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nikliwym wywodzie, opartym na
wypowiedzi Chrystusa (por. Mt
19,1-9), scharakteryzował Boży
zamysł dotyczący nierozerwalności małżeństwa. „Od początku tak
nie było” – Chrystus podkreśla,
że pierwotne prawo, w oparciu
o które powstała instytucja małżeństwa, w ogóle nie zakładało
możliwości rozwodu. Jeśli związek może przestać istnieć z powodu zerwania jedności, to znaczy,
że to nie jest małżeństwo. – Chrystusowe słowa: „Co Bóg złączył,
człowiek niech nie rozdziela”
są rozstrzygające – podkreślił
z mocą abp Gądecki. W swoim
wystąpieniu szeroko wspomniał
też o wychowaniu dzieci jako podstawowym zadaniu małżonków,
a w dalszej kolejności – o apostolstwie, zaangażowaniu w formowanie wiary u innych małżeństw
czy narzeczonych przygotowujących się do ślubu.
Podczas kongresu prelegenci
wielokrotnie podjęli kwestię małżeństwa i życia rodzinnego jako
drogi do świętości. O. prof. Kazimierz Lubowicki OMI w porywający sposób ukazał sakramentalny wymiar małżeństwa,
nazywając je „Bożą rzeczywistością: pomysłem i dziełem
Boga”, pozwalającym mężowi
i żonie doświadczyć tego, na
czym polega wzajemna miłość

Podczas obrad kongresu

i oddanie Osób Trójcy Świętej.
– Jeśli tak spojrzymy na małżeństwo, to jak ocenić pomysły,
aby problem rozpadu związków
sakramentalnych rozwiązać przy
pomocy zmiany przepisów prawa
kanonicznego? – zapytał. – Trzeba je uznać za przejaw odrywania
prawa od woli Bożej, czyli próbę
wprowadzenia bezbożnego prawa
pod płaszczykiem teologicznej
argumentacji. Trzeba zachwycić
się Bożym pomysłem na małżeństwo, a nie przede wszystkim
dostrzegać trudności – zaapelował prelegent. Małżeństwo może
być trwałe tylko pod warunkiem
nieustannego wspólnego dążenia
do doskonałości, a nie wtedy, gdy
będziemy je postrzegać wyłącznie
w kategoriach „tak trzeba”, „tego
nie wolno”.
Nawiązując do słów kard. Müllera, należy uznać toruński kongres za ważny wkład w tematykę tegorocznego synodu, który podejmie temat: „Powołanie i misja rodziny w Kościele
i świecie współczesnym”. Jak
pamiętamy, będzie on kontynuacją zeszłorocznego Nadzwyczajnego Zgromadzenia Synodu,
którego temat przewodni stanowiły wyzwania duszpasterskie
dla rodziny w kontekście nowej
ewangelizacji.
Tomasz Strużanowski
www.niedziela.pl

prezentacje

W DRODZE NA ŚDM

Wolontariusze ŚDM w akcji
Festyn Caritas

Marsz dla Życia i Rodziny
Już po raz piąty Marsz dla Życia
i Rodziny połączył w pięknej
i ważnej sprawie tysiące osób.
Uczestniczyli w nim ludzie,
dla których rodzina i dzieci są
czymś wyjątkowym i świętym.
Marsz rozpoczął się Eucharystią
pod przewodnictwem bp. Józefa
Szamockiego w bazylice katedralnej, podczas której odbyło
się uroczyste zaprzysiężenie
osób modlących się w intencji
dziecka poczętego. Również
wolontariusze ŚDM mieli swój

wkład w marsz. Kilka dni przed
marszem spotykali się, aby przygotować emblematy na marsz.
Rozdawali śpiewniki, ulotki,
a najmłodszych uczestników
obdarowywali słodyczami i kolorowymi wiatraczkami. Udział
w marszu jest za każdym razem
świadectwem życia, wiary
i wielką radością ze wspólnego spotkania wielu pokoleń.
Podczas wspólnego przejścia
przez ulice miasta pokazujemy
ludziom i światu, że rodzina,
życie i dziecko to sprawy najcenniejsze. Rodzina Bogiem
silna to szczęśliwi dziadkowie,
odpowiedzialni rodzice i dzieci,
które wychowywane w atmosferze miłości i modlitwy będą
według tych wartości w przyszłości zakładać swoje rodziny.
Magdalena Kopiwoda

Archiwum Caritas

Z okazji Dnia Dziecka Festyn
Rodzinny Caritas „Bądźmy
razem” rozpoczął flash mob –
„Serce dla Brata” dedykowany pielgrzymom ze Wschodu.
Ponad 700 wolontariuszy (w tym
wolontariuszy ŚDM diecezji
toruńskiej) 30 maja ułożyło na
terenie Aeroklubu Toruńskiego
figurę złożoną z osób. Bijące
serce jest symbolem budzącej się
w młodych ludziach wrażliwości na potrzeby braci z ubogich
krajów chcących uczestniczyć
w Światowych Dniach Młodzieży
Kraków 2016.
Akcja „Serce dla Brata” wpisuje się w program „Bilet dla
Brata” wspierający uczestnictwo
pielgrzymów ŚDM 2016 z trzynastu krajów Europy Wschod-

niej i Zakaukazia. Dzięki dofinansowaniu dla pielgrzymów,
pozyskanemu w ramach projektu BdB, możliwy będzie ich
przyjazd.
Daria Neumann

Flash mob – „Serce dla Brata” dedykowany pielgrzymom ze Wschodu

Współczesna profilaktyka zagrożeń młodzieży
uż przed końcem roku szkolTtoruńskich
nego informujemy nauczycieli
szkół gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, że zaraz
po wakacjach – we wrześniu
odbędzie się szkolenie dla gimnazjalistów nt. „Współczesna
profilaktyka zagrożeń młodzieży”. Celem zadania jest rozszerzenie wiedzy uczestników na
www.niedziela.pl

temat profilaktyki uzależnień
oraz minimalizacja czynników
ryzyka chorób cywilizacyjnych.
Dwudniowe zajęcia z noclegiem
(najpierw dla nauczycieli, a potem
dla uczniów z nauczycielami)
odbędą się w Centrum Wolontariatu w Przysieku w terminach:
12-13 września dla 10 nauczycieli,
19-20 września lub 26-27 wrześ-

nia (do wyboru) dla 40 uczniów
z przeszkolonymi wcześniej 10 nauczycielami.
Szkolenie jest bezpłatne (zajęcia, wyżywienie i noclegi). Serdecznie zapraszamy!
Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl. Projekt
jest dofinansowany ze środków
Miasta Toruń. Anna Pławińska

zapraszamy
Festiwal organowy
Zapraszamy do udziału w koncertach organowych w ramach
trwającego 30. Świętojańskiego
Festiwalu Organowego. Koncerty odbywają się w katedrze Świętych Janów w Toruniu o godz. 19.
21 czerwca wystąpi Bogdan
Narloch z Koszalina, 28 czerwca – Hanna Dys z Gdańska,
5 lipca – Rostislaw Wygranienko
z Ukrainy.
Konferencja
o św. Janie Chrzcicielu
Klub Inteligencji Katolickiej
w Toruniu oraz Związek Polskich
Kawalerów Maltańskich zapraszają na konferencję naukową:
„«Jan jest jego imię». Osoba
i kult św. Jana Chrzciciela na
przestrzeni wieków”. Do udziału w konferencji zaproszono
grono specjalistów reprezentujących różne dyscypliny naukowe. Konferencja odbędzie się
24 czerwca w Centrum Dialogu
Społecznego im. Jana Pawła II
w Toruniu przy ul. Łaziennej 22.
Rozpoczęcie o godz. 9.
Rekrutacja
na Wydziale Teologicznym
Wydział Teologiczny UMK
zaprasza do podjęcia studiów
na trzech kierunkach: teologia,
nauki o rodzinie oraz organizacja
opieki nad osobą starszą.
Od nowego roku akademickiego będzie można studiować
w formule 30+ na wszystkich
kierunkach studiów. Studia te
są skierowane do tych, którzy
ukończyli studia kilka lub kilkanaście lat temu bądź ich nie
ukończyli z różnych powodów,
zakończyli już swoją karierę
zawodową i mają więcej czasu,
by spełnić marzenia, bądź też
chcą pogłębić swoje spojrzenie na chrześcijaństwo. Jest to
elastyczny model studiowania,
umożliwiający samodzielne
tworzenie planu zajęć, dostosowanego do pracy i innych
obowiązków. Szczegóły na www.
teologia.umk.pl.
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głos z Torunia

DUCHOWNI DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ (106B)

sierpniu 1574 r. bp Piotr
Kostka złożył przysięgę na
Wsejmiku
generalnym pruskim
w Grudziądzu i od tej pory przewodniczył jego obradom.

Polityka i religia
Pełniąc funkcję wymagającą pogodzenia odrębności ustrojowej Prus
Królewskich z racją stanu całego
państwa, wykazywał się zdolnościami dyplomatycznymi i umiejętnością zawierania kompromisów.
Tak było podczas bezkrólewia po
wyjeździe Henryka Walezego i po
śmierci Stefana Batorego. Złożona
była też sytuacja narodowościowa
Prus Królewskich, gdzie „...obok
patriotyzmu pruskiego istniało
poczucie narodowe polskie, deklarowane przez Kostków czy Działyńskich oraz poczucie narodowe
niemieckie” (Janusz Małłek). Po
niemiecku mówili mieszczanie
wielkich miast pruskich (Gdańska,
Elbląga i Torunia), za to szlachta
posługiwała się mową Kochanowskiego. Potwierdza to wypowiedź
bp. Kostki z 1587 r., że większość
posłów ziemskich nie zna już języka
niemieckiego. Zrozumiałe więc, że
na sejmiku grudziądzkim w 1579 r.,
pod jego przewodnictwem, uchwa-

ciła do wiary ojców, za to niemieckie mieszczaństwo stało przy
wyznaniu augsburskim, a Toruń
był „twierdzą protestantyzmu”
(ks. Tadeusz Glemma). Ten przywilej wyznaniowy zatwierdzali
kolejni królowie, m. in. Stefan
Batory, który w sierpniu 1576 r.
odwiedził Toruń. Bp Kostka powitał monarchę na kujawskim brzegu Wisły oracją po łacinie, na co
król odpowiedział także w mowie
Cycerona, po czym orszak przekroczył mostem rzekę i udał się
do miasta. Tam odśpiewano „Te
Deum” w kościele św. Jana, który
wtedy należał do luteranów;
trzeba było więc ich nakłonić do
przekazania na czas królewskiej
wizyty kluczy do świątyni...

Odrodzenie katolicyzmu
Protestantyzm na dobre rozprzestrzenił się na Pomorzu po
legalizacji królewskiej w 1557 r.
Kolejni biskupi chełmińscy Jan
Lubodzieski i Stanisław Żelisławski nie zdołali postawić
mu tamy. Pierwszy – bezradny
wobec woli Zygmunta Augusta,
drugi – „mało gorliwy w obronie praw Kościoła” (ks. Antoni
Liedtke). Luteranie przejmowali

Bronił odrębności Prus Królewskich
w Rzeczypospolitej, jednak jej dobro
uznawał za wartość nadrzędną. Realizując postanowienia soboru trydenckiego,
zreformował diecezję, postawił tamę rozwojowi wyznania luterańskiego
lono równouprawnienie języka polskiego z niemieckim w sądownictwie Prus i że dopuszczał używanie
języka polskiego podczas obrad
stanów pruskich.
Ten podział pokrywał się ze
zróżnicowaniem wyznaniowym:
szlachta, która początkowo przyjęła luteranizm, z czasem powró-
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kościoły, zamierało życie zakonne, dochodziło do apostazji części
duchowieństwa. Dopiero biskupi z pokolenia potrydenckiego:
kujawski – Hieronim Rozrażewski, warmiński – Marcin Kromer
i chełmiński – Piotr Kostka podjęli na Pomorzu i Warmii reformy życia kościelnego, wcielając
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Wojciech Wichnowski

OBROŃCA KATOLICYZMU

(II)

Pomnik nagrobny biskupa chełmińskiego Piotra Kostki w konkatedrze
chełmżyńskiej

w życie postanowienia soboru
trydenckiego, zabiegając o przywrócenie kościołów i odrodzenie życia zakonnego. Bp Kostka
w 1583 r. zorganizował synod
w Chełmży, na którym opracowano 97 statutów reformujących
życie Kościoła w diecezji; m.in.
ogłoszono i objaśniono dekrety o sakramentach świętych
i powinnościach stanu kapłańskiego (obowiązek noszenia ubioru duchownego, życia moralnego,
trzeźwego, czytania brewiarza,
głoszenia kazań w języku ludu).
W 1579 r. konsekrował benedyktynki w Chełmnie wraz z ksienią Magdaleną Mortęską, swoją
sojuszniczką w dziele odnowienia
katolicyzmu w diecezji. W tym
samym roku sprowadził benedyktynki do Torunia, a rok później
– bernardynów do opustoszałego klasztoru franciszkańskiego
w Lubawie. W 1587 r. obdarował
przywilejami dominikanów, którzy objęli parafię świętokrzyską
w Kaszczorku k. Torunia.
W 1593 r. odzyskał kościół
św. Jana i erygował kolegium
jezuickie w Toruniu. Niestety,
dawny paryski uczeń jezuitów

nie doczekał ani wprowadzenia ich do fary i objęcia parafii,
ani otwarcia szkoły. Stało się to
udziałem jego następcy bp. Piotra
Tylickiego odpowiednio w latach
1595 i 1596. Bp Piotr Kostka
zmarł 25 stycznia 1595 r. w rezydencji biskupów chełmińskich
w Lubawie. Spoczywa w katedrze chełmżyńskiej, gdzie upamiętnia go piękny renesansowy
nagrobek z epitafium, którego
fragment brzmi: „Sprawiedliwością prawy, roztropnością czujny,
umiarkowaniem czysty, męstwem
pewny”. 
Wojciech Wielgoszewski
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