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U Matki Bożej Lipskiej w Lubawie –
kolejny odcinek cyklu „Sanktuaria
diecezji toruńskiej”
Święcenia kapłańskie – relacja

Tomasz Strąg

Biskup Andrzej błogosławi
wiernych na zakończenie
obchodów jubileuszowych

DZIĘKUJEMY CI, OJCZE
MYŚL
NA TYDZIEŃ
Pragnę, by uroczystość jubileuszowa stała się okazją do
budzenia nowych powołań
kapłańskich.
Bp Andrzej Suski

www.niedziela.pl

P

asterz naszej diecezji bp Andrzej Suski 13 czerwca obchodził złoty jubileusz kapłaństwa. Uroczystą celebracją Eucharystii w katedrze Świętych Janów
dziękował Bogu za dar powołania
do służby w Kościele i otaczał
modlitwą wszystkich, których
Pan postawił na jego kapłańskiej
drodze. Tego dnia rozpoczął się
rok jubileuszowy, rok szczególnej
łaski, której Bóg pragnie udzielać

nie tylko Jubilatowi – Biskupowi
Andrzejowi, ale za jego pośrednictwem każdemu z nas.
Z okazji 50. rocznicy święceń kapłańskich Ksiądz Biskup
usłyszał wiele serdecznych słów
i otrzymał wiele życzeń. Wśród
nich szczególne znaczenie ma
list od Ojca Świętego Franciszka,
który został odczytany podczas
uroczystych obchodów jubileuszu. Wraz z Papieżem jesteśmy

wdzięczni Bogu za dar życia
i kapłaństwa Biskupa Andrzeja
oraz modlitwą otaczamy naszego
Pasterza, upraszając mu mocy
Ducha Świętego w kierowaniu
Kościołem diecezjalnym i zdrowia potrzebnego do realizowania
woli Bożej.
Ks. Paweł Borowski
Tekst listu Ojca Świętego Franciszka zamieszczamy na str. VI
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Kongres
misyjny
Kongres Misyjny, którego organizatorem był ks. kan. Grzegorz
Tworzewski, diecezjalny dyrektor Papieskich Dzieł Misyjnych.
Na tym wydarzeniu obecni
byli bp Józef Szamocki, o. Luca
Bovio IMC – krajowy sekretarz
Papieskiej Unii Misyjnej, Anna
Sobiech – sekretarz Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci,
ks. Czesław Wojciechowski –
kapłan diecezji toruńskiej, który
pracuje na misjach w Chinach,
siostry zakonne oraz liczne grono
sympatyków misji.
Spotkanie rozpoczęto spektaklem przygotowanym przez dzieci,

Archiwum redakcji

sanktuarium Matki Bożej NieW30 maja
ustającej Pomocy w Toruniu
odbył się Diecezjalny

Dzieci aktywnie uczestniczyły w kongresie

opowiadającym o św. Teresie od
Dzieciątka Jezus, oraz tańcem „Walc
dla Pana”. Następnie uczestnicy
kongresu zostali podzieleni na
trzy grupy adresowane do dzieci,
młodzieży i dorosłych. W ramach
pracy w grupach zaangażowani

w różne dzieła na rzecz misji –
kapłani, siostry zakonne i osoby
świeckie – opowiadali o swojej
działalności oraz codziennym
życiu w krajach misyjnych, takich
jak Kenia, Zambia, Chiny czy Dominikana.

Na zakończenie kongresu odbyła się Msza św., której
przewodniczył bp Józef Szamocki.
Oprac. Joanna Twardowska
na podstawie tekstu
kl. Sebastiana Chyły

sanktuarium Miłosierdzia Bożego
w Białymstoku z kaplicą bł. Michała Sopoćki oraz zatrzymaliśmy się w Kiermusach – pierwszej w Polsce prywatnej ostoi
żubrów oraz w dworku szla-

checkim w Pentowie, na terenie
którego znajduje się największe
na Podlasiu skupisko gniazd
bocianich – Europejska Wieś
Bociania. 
Marlena Naftyńska

GRUDZIĄDZ

Pielgrzymka na Podlasie
bieńca z Grudziądza na Podlasie. Zwiedziliśmy Tykocin, miasto
dwóch kultur – polskiej i żydowskiej, zrekonstruowany zamek
króla Zygmunta Augusta, plac
Czarnieckiego, Muzeum Kultury
Żydowskiej mieszczące się we
wnętrzach Wielkiej Synagogi
z XVII wieku oraz kościół pw.
Świętej Trójcy. W Białymstoku zachwycił nas m.in. zespół
pałacowo-parkowy Branickich,
zwany Wersalem Podlasia. Nawiedziliśmy również sanktuarium
w Świętej Wodzie, gdzie znajduje
się polska wersja Góry Krzyży,
Muzeum Ikon w Supraślu oraz
Suchowolę, gdzie chodził do
szkoły bł. ks. Jerzy Popiełuszko. Dużym przeżyciem był pobyt
w Sokółce – miejscu cudu eucharystycznego. Przemieniona Hostia
w cząstkę Ciała Pańskiego została umieszczona w kaplicy Matki

II

Archiwum parafii

dniach 5-7 czerwca odbyła
się pielgrzymkowycieczka
Wz parafii
pw. św. Józefa Oblu-

Pielgrzymi w Suchowoli

Bożej Różańcowej w kościele pw.
św. Antoniego. Tutaj uczestniczyliśmy w Mszy św., którą odprawił
duchowy opiekun pielgrzymki
ks. Wiesław Michlewicz. Na zakończenie nawiedziliśmy również

niedziela nr 26 (1071) . 28 czerwca 2015

www.niedziela.pl

wiadomości

TORUŃ

krótko

Michayland 2015

Festiwal
30 maja w Chełmżyńskim Ośrodku Kultury odbył się 13. Festiwal
Piosenki Religijnej i Harcerskiej
ku czci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Grand prix
festiwalu zdobył zespół „Dzieci
Świętego Mikołaja”z Grudziądza.

Wolontariusze malują twarze dzieciom

Honorowy patronat nad imprezą objęli prezydent Torunia Michał
Zaleski i marszałek województwa
Piotr Całbecki. Patronat medialny objęły: Telewizja Toruń, Radio
Eska Toruń, Radio WAWA, dziennik „Nowości” i Tygodnik Katolicki „Niedziela” – „Głos z Torunia”.
Michayland 2015 dofinansowano
ze środków Gminy Miasta Toruń.
Zabawa nie byłaby możliwa bez
pomocy sponsorów, którzy wspo-

mogli imprezę. Gorąco im za to
dziękujemy. Na słowo uznania
i podziękowania zasłużyli wolontariusze związani z toruńskim
oratorium skupieni w Michalickim Centrum Wolontariatu, którzy w liczbie 200 osób pomagali
w przebiegu Michaylandu.
O godz. 15. odbyło się losowanie nagród głównych loterii. Więcej
na www.oratorium.torun.pl.
Barbara Namysłowska

Na Lednicy
6 czerwca młodzieżowa wspólnota„Effatha”, działająca pod opieką
ks. Bartłomieja Surdykowskiego
przy parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Wąbrzeźnie, uczestniczyła w spotkaniu młodzieży na
Polach Lednickich.
Wieczornica
7 czerwca w parafii pw. św. Mikołaja Biskupa w Grudziądzu
odbyła się wieczornica, podczas
której aktor i reżyser Jerzy Zelnik interpretował strofy św. Jana
Pawła II z „Tryptyku rzymskiego”. W programie udział wzięła
również Orkiestra Smyczkowa
Państwowej Szkoły Muzycznej
w Grudziądzu pod dyrekcją Piotra
Jankowskiego.
Oprac. Joanna Twardowska

Festyn „Podaruj dzieciom uśmiech”

pw. św. Katarzyny w ŁasiPła arafia
nie po raz piąty zorganizowafestyn parafialny pod hasłem:

„Podaruj dzieciom uśmiech”. 31 maja ogród parafialny zapełnił się
dziećmi i dorosłymi parafianami
oraz gośćmi. Dzieci miały wiele
niespodzianek, m.in.: spotkanie
z klaunem, kącik fotograficzny,
przejazdy bryczką, malowanie
twarzy, gumowe zjeżdżalnie,
słodkie przysmaki czy konkurs
plastyczny „Jestem bezpieczny –
jestem widoczny na drodze”. Sporo
zabawnych emocji wywołał mecz
piłki siatkowej pomiędzy dziećmi
i dorosłymi. Z dużym zaciekawieniem oblegano wozy strażacki
i policyjny. Można było również
dowiedzieć się o zasadach pierwszej
pomocy i pod okiem fachowców
www.niedziela.pl

samemu przećwiczyć umiejętności.
Nie zabrakło występów muzycznych, m.in. parafialnej scholi, dzieci
z Domu Kultury czy zespołu „Ametyst”. – Tegoroczny, już piąty festyn
parafialny, podobnie jak poprzednie, mógł się odbyć tylko dzięki
ogromnemu wspólnemu wysiłkowi
i zaangażowaniu wszystkich darczyńców i organizatorów, którzy nie
szczędzili ani czasu, ani środków
materialnych, aby to przedsięwzięcie mogło znowu zaistnieć. Dziękujemy za wszystkich ludzi dobrej
woli, sponsorów i coraz większej
grupie aktywnych parafian za ich
trud będący wyrazem otwartości
i wrażliwości na przykazanie miłości – podsumował festyn proboszcz
parafii ks. kan. Grzegorz Grabowski.

Aleksandra Wojdyło

Archiwum parafii

ŁASIN

Archiwum oratorium

P

onad 15 tys. osób bawiło się
6 czerwca w parku na Bydgoskim Przedmieściu w Toruniu
na 21. Michaylandzie w Fantastycznym Miasteczku Dzieciaków
organizowanym przez Oratorium
im. bł. ks. Bronisława Markiewicza na Rybakach.
Rozpoczęliśmy Mszą św.
o godz. 9, którą w intencji toruńskich dzieci celebrował ks. Jerzy
Sosiński, ekonom generalny Księży Michalitów. Po Eucharystii
dzieci otrzymały przeszło 1000
losów, z których każdy wygrywał,
a dyrektor oratorium ks. Krzysztof Winiarski oficjalnie otworzył
Fantastyczne Miasteczko Dzieciaków, przekazując najmłodszym
symboliczny klucz do parku.
Oprócz tradycyjnych atrakcji,
takich jak gry zespołowe, tramwaj
konny, występy toruńskich zespołów wokalno-tanecznych, były
i nowe, np. park linowy, segwaye,
ring bokserski, przejażdżka samochodami terenowymi, strzelanie
do tarczy ze sportowego łuku czy
6 stanowisk o charakterze ekologicznym przygotowanych przez
Stowarzyszenie „Tilia”.

Ćwiczenie udzielania pierwszej pomocy
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Zdjęcia: Archiwum sanktuarium
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Kościół pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Lubawie-Lipach, sanktuarium
Matki Bożej Lipskiej

SANKTUARIA
DIECEZJI
TORUŃSKIEJ XVIII

Procesja odpustowa w 1995 r.

U MATKI BOŻEJ LIPSKIEJ W LUBAWIE

Jedno z najstarszych sanktuariów w diecezji od sześciuset lat gromadzi
mieszkańców Lubawy i przyciąga pielgrzymów z wielu stron,
ufających opiece Maryi, wdzięcznych za doznane łaski
WOJCIECH WIELGOSZEWSKI

L

ubawa jest stolicą ziemi historycznej,
której nadała nazwę. Wywodzący się
z tych stron bp Bernard Czapliński
mówił o „świętej ziemi lubawskiej”. Miasto
było grodem pruskich Sasinów, których na
początku XIII wieku nawracał biskup Chrystian. W 1257 r. objęli Lubawę w posiadanie
biskupi chełmińscy i postawili rezydencję
„najważniejszą i z czasem najpiękniejszą
i najulubieńszą” (ks. Janusz Pasierb). Rządzili tu z górą 500 lat. Stąd w herbie miasta
jest biskup w mitrze, z pastorałem. Ok.
1330 r. postawiono kościół pw. św. Anny,
od 1954 r. także Najświętszej Maryi Panny.
W II poł. XVI wieku dobudowano do niego
kaplicę, ufundowaną przez siostry Mortęskie. W tym samym czasie bp Piotr Kostka
ofiarował figurę „Maryi Lipskiej w maleńkiej
posturze” (prawdopodobnie kolejne wyobrażenie, gdyż poprzednie uległo zniszczeniu),
którą umieszczono w kaplicy. Ofiarodawcę
upamiętnia jedna z dwóch metalowych chorągiewek z herbami biskupów, wieńczących
wieżę fary.

IV
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Z dziejów sanktuarium
Według legendy nad lipą rosnącą w gaju ukazała się jasność, po czym znaleziono figurę Maryi z Dzieciątkiem. Przeniesiono ją do
kościoła w Lubawie, jednak w niepojęty sposób
wracała na miejsce objawienia. Uznano to za
znak, że wolą Matki Bożej jest umieszczenie
Jej wizerunku w miejscu odnalezienia (więcej
informacji o genezie kultu znajdziemy w książce ks. Krzysztofa Rynkowskiego „Sanktuarium
Matki Boskiej Lipskiej w Lipach k. Lubawy”,
Pelplin 2001). Później wybudowano w Lipach
drewnianą kaplicę, którą zastąpił w 1620 r.
kościółek murowany pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Gdy spłonął w 1861 r.,
staraniem proboszcza lubawskiego ks. inf. Antoniego Klingenberga i jego następcy ks. prał. Dawida Sartowskiego wymurowano nowy, neogotycki, ku któremu do dziś zmierzają rzesze czcicieli Matki Bożej. Kult Maryi w lipskim znaku trwa co najmniej od początku
XV wieku. Jej wstawiennictwa szukali pielgrzymi z ziemi lubawskiej, z Prus Książęcych,

Cudowna figura
www.niedziela.pl

prezentacja

KULT PANI LIPSKIEJ

• Uroczystości odpustowe (tegoroczny pro-

Ks. kan. Mieczysław Rozmarynowicz, kustosz sanktuarium, błogosławiący wiernych figurą Pani Lipskiej

Pomorza i Mazowsza, podczas zaborów zza
kordonu granicznego. Sława cudów doświadczanych za przyczyną Orędowniczki Lipskiej
przyciągała na uroczystości odpustowe 1 i 2 lipca wielotysięczne rzesze. „W procesyi bierze
udział zazwyczaj tak wielka liczba wiernych,
że podczas gdy pierwsi daleko są już za miastem, ostatni jeszcze z fary nie wyszli” – pisał
w 1880 r. ks. Jakub Fankidejski. Tak też było
w okresie międzywojennym, kiedy kustoszem
sanktuarium był ks. Leon Kasyna. Trasę procesji
iluminowano, dekorowano kwiatami, wieńcami
i obrazami religijnymi, biciu dzwonów towarzyszyły dźwięki orkiestry z Rożentala. Kazania
głosili zakonni misjonarze, np. w 1938 r. o. Alojzy Liguda, werbista z Górnej Grupy (wkrótce
zamęczony w Dachau, beatyfikowany w 1999 r.).
Po wojnie w dwóch najtrudniejszych latach
posługiwał tu ks. Edward Jankowski. Jego
następca, ks. Alfons Sylka, już w 1948 r. zwrócił
się do Stolicy Apostolskiej z prośbą o koronację
figury. Uroczystość koronacyjna dokonała się
2 lipca 1969 r. w obecności 20 tys. wiernych;
głównym koronatorem był prymas kard. Stefan
Wyszyński. Kolejny kustosz, ks. Bernard Kwiatkowski, zainicjował w 1974 r. pasterkę maryjną
i nabożeństwo dla rolników i kierowców, z kolei
zasługą ks. Franciszka Koski jest zabezpieczenie materialnych znaków kultu Patronki sanktuarium, m.in. spis cennych plakietek wotywnych. Obecny kustosz, ks. kan. Mieczysław
Rozmarynowicz, od 25 lat proboszcz parafii
farnej, nadał sanktuarium blask godny miejsca o wielkich tradycjach i randze diecezjalnej
– pielgrzymów witają nowa brama wjazdowa
i odrestaurowany kościół z odnowionymi organami i złoceniami ołtarza. Staraniem Księdza
www.niedziela.pl

Kustosza powstały też stacje Drogi Krzyżowej
i ołtarz polowy, ku któremu prowadzą promieniście usytuowane aleje lipowe. Sanktuarium
tonące w zieleni dzięki tysiącom zasadzonych
roślin jest miejscem gościnnym i przyjaznym
dla pątników, sprzyjającym wewnętrznemu
wyciszeniu i modlitwie. Takie właśnie miejsce
oddalone od zgiełku świata wybrała przecież
dla swoich czcicieli Pani Lipska. Gwarno jest
za to w odpust z udziałem tysięcy wiernych
z Lubawy i pielgrzymów, także spoza diecezji.
W 2014 r. gościli pątnicy z Działdowa, Grabowa, Grodziczna (z orkiestrą), Hartowca, Iławy,
Iłowa, Jamielnika, Kiełpin, Koszelew, Lidzbarka
Welskiego (rowerowa), Nowego Miasta Lub.,
Prątnicy, Rożentala, Rumiana, Rybna, Sampławy, Złotowa i Zwiniarza. Kult Matki Bożej
Lipskiej jest żywy w całym roku liturgicznym.
Nabożeństwa maryjne są odprawiane w Lipach
i w Lubawie. Orędowniczkę z Lip wysławiają
odwieczne pieśni oraz wota.
W 1991 r. ostatnią procesję odpustową
w odchodzącej w przeszłość diecezji chełmińskiej poprzedził kazaniem urodzony w Lubawie ksiądz poeta Janusz Pasierb: „...za chwilę
wyruszy stąd, z fary, procesja do Lip i kiedy (...)
biskup chełmiński Marian Przykucki [ostatni
biskup chełmiński – przyp. red.] dotrze tam
i stanie w mitrze i z pastorałem między dwoma
drzewami rosnącymi na środku placu przed
sanktuarium (...), będzie to wyglądało tak, jakby
prastary herb Lubawy jeszcze raz ożył”. Rok
później podążył w procesji bp Andrzej Suski,
pierwszy pasterz nowej diecezji toruńskiej. Znaczącym wydarzeniem dla sanktuarium było
afiliowanie w 2004 r. do Bazyliki Matki Bożej
Większej w Rzymie.

gram na www.lipy.e-lubawa.pl)
• Nabożeństwa fatimskie w Lipach połączone
z procesją ze świecami i modlitwą różańcową
– od maja do października 13. dnia miesiąca
o godz. 19.30
• Msza św. wotywna w farze połączona z Nieszporami o Najświętszej Maryi Pannie Nieustającej Pomocy – środa, godz. 18. Intencje
można kierować pod adresem: Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny i św. Anny, ul. Kościelna
5, 14-260 Lubawa. tel. (89) 645-26-50, e-mail:
lubawa_fara@poczta.onet.pl
• Nabożeństwa majowe i różańcowe w farze po
Mszy św. o godz. 18; w Lipach – nabożeństwa
majowe w niedzielę o godz. 16.30; modlitwa
różańcowa pielgrzymów po każdej Sumie
odpustowej
• Po każdej Mszy św. w farze celebransi i służba
liturgiczna udają się do kaplicy z figurą Matki
Bożej Lipskiej, śpiewając pieśń maryjną, a wierni zwracają się ku kaplicy
• Wota
• Modlitwy i pieśni wyrażające miejscowy kult
• Pielgrzymki parafialne oraz indywidualne
Odpust
Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny –
Suma odpustowa 1 lipca o godz. 16; 2 lipca
o godz. 10.30

Kustosz zaprasza
„Maryja, Matka naszego Pana i Gwiazda Ewangelizacji, zaprasza nas w te szczególne miejsca
interwencji Boga, do sanktuariów, by zwoływać
swój lud, by czynić go ludem świętym, by
został napełniony Duchem Świętym tak jak
Ona i zaniósł światło Ewangelii wszystkim
narodom, aby Bóg był obecny w życiu wszystkich ludzi”.

Cudowna figura
30-centymetrowa drewniana renesansowa
figura Matki Bożej jest anonimowego dłuta.
Madonna zwraca się ku pielgrzymom, zachęcając ich do powierzenia Jej wszystkich trosk.
Na prawej ręce trzyma Dzieciątko, którego
twarzyczka jest ustawiona profilem. Postacie
zostały przybrane w złocone kapy, znak królewskości. Promieniste tło i księżyc pod stopami
Maryi stanowią nawiązanie do 12. rozdziału
Apokalipsy. Gdy zdejmiemy z postaci Jezusa
sukienkę – informuje ks. Kustosz – zauważymy
w Jego ręku książkę, być może Biblię przekazaną przez pierwszą Nauczycielkę wiary.
Dziękuję za wszechstronną, serdeczną pomoc
ks. kan. Mieczysławowi Rozmarynowiczowi.
28 czerwca 2015 . nr 26 (1071) niedziela
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LIST OJCA ŚWIĘTEGO FRANCISZKA
Z OKAZJI ZŁOTEGO JUBILEUSZU KAPŁAŃSTWA BISKUPA ANDRZEJA SUSKIEGO
Przewielebnemu Bratu Andrzejowi Wojciechowi Suskiemu
Biswwkupowi Toruńskiemu
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Archiwum bp. Andrzeja Suskiego

D

nia 13 miesiąca czerwca,
w którym cały Kościół
świętuje Niepokalane Serce
Najświętszej Maryi Panny, Ty,
Przewielebny Bracie, będziesz
z wdzięcznością obchodził złoty
jubileusz Twojego kapłaństwa
i razem z wiernymi diecezji
toruńskiej zaśpiewasz uroczyste
„Te Deum”, chwaląc Wszechmocnego, któremu spodobało się
powołać Ciebie do kapłaństwa
i ozdobić obfitością darów. Ja
zaś, w duchowej jedności z Tobą,
chętnie posyłam Ci ten list,
radując się z Tobą, towarzysząc
Ci moimi modlitwami i chwaląc
Twoją gorliwą posługę pasterską.
Przy tej szczęśliwej okazji chciałbym wspomnieć niektóre fakty
z Twojego życia, mianowicie
Twoją młodość spędzoną we
wzorowej chrześcijańskiej
rodzinie, solidne nauki odbyte
w szkołach i w znakomitym Wyższym Seminarium Duchownym
Twojej rodzimej diecezji płockiej,
sam dzień, w którym uniesiony
radością przyjąłeś kapłaństwo,
staranne studia Pisma Świętego
odbyte w Rzymie oraz dzieło
nauczania w Płocku i Warszawie.
Św. Jan Paweł II zechciał Ciebie,
pokornego i mądrego kapłana,
dnia 12 sierpnia 1986 r. mianować biskupem pomocniczym
płockim i przyozdobić tytułem
Stolicy Pulheriopolis. W tej
wspólnocie kościelnej spełniałeś
gorliwie liczne urzędy, także
wikariusza generalnego i rektora
seminarium.
Kiedy dnia 25 miesiąca marca
1992 r. wspomniany święty mój
Poprzednik ustanowił diecezję
toruńską, Tobie, pełen ufności,
powierzył jej zarządzanie. Od
owego dnia upłynęły 23 lata,

Papież Franciszek składa życzenia
Biskupowi Andrzejowi podczas
wizyty w Watykanie

w czasie których sumiennie
pracowałeś na polu duchowym,
liturgicznym, katechetycznym
i administracyjnym, celebrując
także Synod, źródło duchowej
odnowy w diecezji. Z wdzięcznością wzmiankuję urządzenie
Kurii, Wyższego Seminarium
Duchownego, nowych parafii,
domów rekolekcyjnych, placó-

wek Caritasu, Instytutu Dialogu,
domów przyjmujących studentów uniwersytetu. Wiem, że
zatroskany o solidną edukację
młodzieży przyczyniłeś się walnie
do utworzenia Wydziału Teologii
na przesławnym Uniwersytecie
Mikołaja Kopernika.
Pełniłeś pożyteczne funkcje
w Konferencji Episkopatu Polski,
w Radzie Głównej i w Komisjach
ds. Dialogu z Judaizmem, Duchowieństwa oraz w Zespole Biskupów ds. Duszpasterskiej Troski
o Radio Maryja.
Głosząc wszystkim prawdę
o Krzyżu, „naszej jedynej Nadziei”,
pokazałeś głęboką pobożność
w życiu, szczególną miłość
w relacjach z duchowieństwem
i z wiernymi świeckimi. Należycie
wyjaśniałeś w świetle Ewangelii
współczesne kwestie religijne
i społeczne, dlatego szanują Cię
również władze świeckie i współpracują z Tobą dla dobra całej
społeczności.
Z radosnej okazji Twojego jubileuszu życzę Ci za pośrednictwem Matki Bożej Nieustającej
Pomocy, świętych Andrzeja
Apostoła i Wojciecha, biskupa
i męczennika, wszystkiego, co
dobre, przede wszystkim Bożej
pomocy. Następnie pragnę Ci
towarzyszyć moim apostolskim
błogosławieństwem, którego udzielam Ci jakby obecny,
a które przekażesz wszystkim
biorącym udział w świętowaniu
Twojego jubileuszu, prosząc Was
o modlitwy, abym mógł wypełnić
zgodnie z wolą Bożą ciężki urząd
Piotrowy.
Franciszek
Dane w Watykanie dnia 18 maja
2015 r., trzecim mojego pontyfikatu

www.niedziela.pl

Zdjęcia: SAI

POSŁANI, BY KOCHAĆ

Neoprezbiterzy z Biskupem Andrzejem
i moderatorami seminaryjnymi

KS. PAWEŁ BOROWSKI
sobotę 20 czerwca w katedrze Świętych Janów
w Toruniu bp Andrzej Suski udzielił święceń
Wprezbiteratu
sześciu diakonom. W homilii Ksiądz

Biskup podkreślił, że Bóg wybiera i posyła kogo
chce i jak chce. Nikogo do niczego nie zmusza.
On po prostu posyła, ale to człowiek wyraża zgodę.
Posłany nigdy nie pełni swojej woli, ale wolę
Posyłającego, nie realizuje swojej misji, ale misję
Posyłającego. – Kapłan nie pełni swojej woli, lecz
wolę Pana. Nie występuje we własnym imieniu, ale
w imieniu Pana, nie pełni swojej misji, lecz misję
Pana, a wolę Pana odczytuje Kościół Chrystusowy –

mówił Biskup Andrzej. – Posłany kapłan zna Kościół
święty, jest wierny Kościołowi, kocha Kościół i jest
mu posłuszny – dodał Pasterz naszej diecezji.
Po Liturgii neoprezbiterzy udali się do seminarium, gdzie w kaplicy seminaryjnej z rąk Biskupa
Andrzeja otrzymali dekrety posyłające ich na pierwsze parafie. Następnie udzielili błogosławieństwa
kapłanom, siostrom zakonnym i pracownikom
świeckim posługującym w seminarium oraz klerykom, którzy towarzyszyli im na drodze powołania
przez lata formacji seminaryjnej. 

I

NOWO WYŚWIĘCENI KAPŁANI
KS. MARIUSZ CIESIELSKI –
skierowany do parafii
pw. św. Antoniego w Toruniu
KS. ŁUKASZ GRZELAK –
skierowany do parafii
pw. św. Jakuba w Toruniu
KS. PAWEŁ SZCZĘSNY –
skierowany do parafii
pw. Chrystusa Króla w Toruniu
KS. PAWEŁ ŚLIWIŃSKI –
skierowany do parafii
pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu
KS. MIŁOSZ TOMASZEWSKI –
skierowany do parafii
pw. św. Wojciecha w Złotorii
KS. PAWEŁ WRÓBLEWSKI –
skierowany do parafii pw. Matki
Bożej Zwycięskiej w Toruniu

Namaszczenie dłoni olejem krzyżma
świętego. „Nasz Pan, Jezus Chrystus,
którego Ojciec namaścił Duchem
Świętym i mocą, niech cię strzeże,
abyś uświęcał lud chrześcijański
i składał Bogu ofiarę”
www.niedziela.pl

Przekazanie darów ofiarnych. „Przyjmij dary ludu świętego, które mają być
ofiarowane Bogu. Rozważaj, co będziesz czynić, naśladuj to, czego będziesz
dokonywać i prowadź życie zgodne z tajemnicą Pańskiego krzyża”

Biskup Andrzej wręcza dekrety
posyłające neoprezbiterów
na ich pierwsze parafie
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Dzięki Bożej Opatrzności
w sobotę 30 maja uczestniczyliśmy w 1. Pieszej Pielgrzymce Rodzin podążającej
z kościoła pw. bł. Stefana
Wincentego Frelichowskiego do nowo powołanego
sanktuarium Matki Bożej
Podgórskiej Niepokalanej
Królowej Rodzin na toruńskim Podgórzu. Tym samym
wpisaliśmy się w historię
sanktuarium, będąc pierwszą pieszą pielgrzymką,
która je nawiedziła
Pielgrzymi wraz z proboszczem ks. kan. Ryszardem Dominem wyruszają z kościoła parafialnego

PIELGRZYMKA DO KRÓLOWEJ RODZIN
W

Zdjęcia: Jacek Kwiatkowski

yruszyliśmy w drogę jak
prawdziwi pielgrzymi,
z radością w sercach i śpiewem na ustach, pragnąc spłacić
dług wdzięczności wobec Najlepszej
Matki za Jej opiekę i prosić o orędownictwo we wszystkich sprawach naszych rodzin. Pielgrzymka
szybko przybrała właściwe struktury – prowadził ją ks. kan. Ryszard
Domin, proboszcz naszej parafii,
na gitarze żywo przygrywał organista Gienek. Nie zabrakło nagłośnienia, emblematów, wspólnego
radosnego śpiewu i marszu również
tanecznym krokiem. Po godzinnej
wędrówce szczęśliwie doszliśmy do
bram kościoła Ojców Franciszka-

Kościół wypełnił się radosnym
śpiewem dzieci
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nów. Powitał nas kustosz sanktuarium o. Robert Nikel OFM. Wzruszająca była nieskrywana radość
o. Roberta, który po wspólnej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem i pokłonieniu się Matce
Bożej przedstawił historię kościoła,
zwracając uwagę na szczególny,
maryjny charakter parafii podgórskiej. Kustosz opisał dokładnie
czczony mniej więcej od dwustu
lat wizerunek Matki Bożej Niepokalanej, którego koronacja odbędzie się 22 sierpnia br., wskazał
wiszące nad nim malowidło przedstawiające narodziny Najświętszej
Maryi Panny oraz boczny obraz
zaślubin Najświętszej Maryi Panny,
uzasadniając dlaczego wiele próśb
i podziękowań wiernych dotyczy
życia małżeńskiego i rodzinnego.
Wielu z nas włączyło się do rozmowy z kustoszem, wspominając
kapłanów diecezjalnych, którzy
posługiwali w kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła, oraz
powrót, po 155 latach, franciszkanów do podgórskiego kościoła.
Z przekonaniem mówiliśmy o tym,
że wierni Podgórza mieli szczęście
do gorliwych kapłanów, a później
kochanych, pokornych zakonników, którzy napełniali serca i dusze
żywą wiarą, zapałem do dobrego
i ochotnego służenia Bogu i czło-
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wiekowi, Kościołowi i Ojczyźnie,
którzy prowadzili nas prostą drogą
rozwijania pobożności, zachęcając
do: życia zgodnego z przykazaniami, codziennej modlitwy, częstego
udziału w Eucharystii, nabożeństwach, przyjmowania sakramentów, ale też uczyli umiejętności
cieszenia się życiem, podróżami,
śpiewem i tańcem, szukania Boga
w pięknie przyrody.
Dużym przeżyciem była Msza
św. w intencji naszych rodzin
odprawiona przed obrazem Matki
Bożej Podgórskiej. Sprawował ją
ks. kan. Ryszard Domin. Kościół
wypełnił się radosnym śpiewem
dzieci, które przybyły razem
z rodzicami. Był też czas na osobistą modlitwę. Modliliśmy się
u stóp Niepokalanej Królowej
Rodzin, spoglądając w Jej piękną
i łagodną twarz, dziękując i prosząc gorąco w naszych intencjach. Bardzo miłym akcentem
był poczęstunek na placu przed
klasztorem przygotowany przez
rodziny należące do róży różańcowej rodziców z parafii Ojców
Franciszkanów. Radośnie śpiewając i tańcząc, dziękowaliśmy
Panu Bogu za to, że mogliśmy
zaczerpnąć obficie z miłości Matki,
która w tym kościele była zawsze
czczona i kochana. Wysławialiś-

my Boga za nasze małe, własne
sanktuarium maryjne w Toruniu-Podgórzu.
Dziękujemy ojcom franciszkanom, opiekunom sanktuarium, za
rozwijanie kultu Matki Podgórskiej.
Gorąco pragniemy, by nasza piesza
wędrówka zapoczątkowała tradycję
pielgrzymek rodzin do sanktuarium
na Podgórzu. Wdzięczni jesteśmy
Asi, Jackowi i Karolince za to, że
całym sercem odpowiedzieli Bogu
na łaskę zorganizowania tej pielgrzymki, a wcześniej na założenie
w naszej parafii róży różańcowej
rodziców modlących się za swoje
dzieci. Podziękowania należą się
również tym, którzy zmobilizowali całą swoją rodzinę do udziału
w pielgrzymce.
Aleksandra
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