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Pamięć o bł. ks. Stefanie Frelichowskim
Miłość to Bóg – rozmowa z ks. dr. Piotrem
Pawlukiewiczem
Wieści z WSKSiM – goście z Iraku

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Jeśli nawrócenie oznacza
przede wszystkim radykalne zerwanie z grzechem, to
wiara polega na całkowitym
przylgnięciu do Boga.
Bp Andrzej Suski

Droga Mistrza
przed świętem Paschy. Wtedy lud
rzucał przed Nim szaty i gałązki. To był początek drogi. Ta
droga wiodła przez Wieczernik,
Gethsemani, Golgotę. Na niej
Jezus został zdradzony przez
Judasza, aresztowany przez
Naród Wybrany, oskarżony przez
fałszywych świadków, opuszczony przez przyjaciół, niesprawiedliwie sądzony, biczowany,
ukoronowany cierniem, dźwigał
krzyż. Po tych wszystkich katuszach umarł, by trzeciego dnia
zmartwychwstać. Taka jest cena
naszego odkupienia…
Przez całe życie uczymy się
rozpoznawać drogę Mistrza,
a potem naśladować Go. Czasem zachowujemy się jak gapie,
przez chwilę obserwujemy
i w pośpiechu odchodzimy do
swoich ważniejszych spraw.
Dlatego rekolekcje połączone
z sakramentem pojednania,
nabożeństwa czy misteria są
znakami prowadzącymi na
drogę, w której podążamy za
Chrystusem.
W tym roku spróbujmy uczestniczyć w liturgiach Triduum Paschalnego, tak jakbyśmy przeżywali je po raz pierwszy. Aby
zachwycić się Bogiem. Miłością,
która zawsze zwycięża.
Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

Wiesław Ochotny

witamy z radością ChrysDkę ziśtusa.
Czynimy to na pamiątJego przybycia do Jerozolimy

WIELKI TYDZIEŃ W DIECEZJI

T

ak jak Pan Jezus wjeżdżał do
Jerozolimy na osiołku, symbolicznie zataczając w ten
sposób krąg swojego życia, tak
Niedziela Palmowa stoi u progu
Wielkiego Tygodnia symbolicznie kończąc i zaczynając zmiany
w naszych sercach. W przeżywaniu Wielkiego Tygodnia nie może
zabraknąć uczestnictwa wiernych
w obrzędach i nabożeństwach
mających miejsce w świątyniach.
Większość, jak co roku, zdecyduje się na udział w nich w swoich
parafiach. Niemniej może warto
wybrać się na uroczystości diecezjalne.
W Wielką Środę 1 kwietnia
o godz. 19 na placu przy ul. Owocowej w Grębocinie odbędzie się plenerowe Misterium Męki Pańskiej.

Organizatorem jest parafia pw. św.
Teresy od Dzieciątka Jezus w Grębocinie. Patronat honorowy objął
bp Andrzej Suski. W Wielki Piątek
3 kwietnia o godz. 22, w kościele
pw. św. Antoniego w Toruniu rozpocznie się Ekstremalna Droga
Krzyżowa, która powiedzie przez
m.in. Zamek Bierzgłowski, Łążyn,
Górsk do siedziby Wydziału Teologicznego w Toruniu i liczy nieco
ponad 40 km. Zapisy: www.teologia.umk.pl, www.dogwiazd.pl oraz
www.nagid.pl.
Zapraszamy również na uroczystości Wielkiego Tygodnia z udziałem bp. Andrzeja Suskiego i bp. Józefa Szamockiego. W Wielki Czwartek
Msza św. Krzyżma – katedra Świętych Janów, godz. 10, przewodniczy
Biskup Andrzej. Msza św. Wieczerzy

Pańskiej: katedra Świętych Janów,
godz. 18, przewodniczy Biskup
Józef; parafia pw. Najświętszego
Ciała i Krwi Chrystusa, godz. 18,
przewodniczy Biskup Andrzej.
W Wielki Piątek Liturgia Męki
Pańskiej: Karmel Łasin, godz. 15,
przewodniczy Biskup Józef; katedra
Świętych Janów, godz. 18, przewodniczy Biskup Andrzej. W Wielką
Sobotę Wigilia Paschalna: katedra
Świętych Janów, godz. 20, przewodniczy Biskup Józef; parafia
pw. Matki Bożej Zwycięskiej, godz.
20, przewodniczy Biskup Andrzej.
W Niedzielę Zmartwychwstania
Msza św. Zmartwychwstania Pańskiego: katedra Świętych Janów,
godz. 6, przewodniczy Biskup
Andrzej.
Oprac. Joanna Kruczyńska
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Katarzyna Cegielska

Św. Jakub
odzyskuje blask
Książnicy Kopernikańskiej
w Toruniu 13 marca odbyło
Wsię kolejne
spotkanie z cyklu „Toruń

Miasto Zabytków” pt. „Kościół
pw. św. Jakuba Apostoła w Toruniu widziany na nowo”. Licznie
zgromadzonym miłośnikom toruńskich zabytków oraz zainteresowanym tematem wiernym z parafii
pw. św. Jakuba zaprezentowano
relację z pierwszego etapu prac
konserwatorskich przeprowadzonych w zeszłym roku w kościele
św. Jakuba oraz dokonanych przy
tej okazji odkryciach. Interesującą
prezentację, bogato ilustrowaną
aktualnymi i archiwalnymi zdjęciami przedstawili konserwatorzy
z firmy Relief oraz historyk sztuki Maria Rdesińska. Po przeprowadzonych wcześniej badaniach
archeologicznych i konserwacji niektórych elementów wyposażenia
w ubiegłym roku prace renowacyjne
objęły ściany oraz sklepienia prezbiterium i zakrystii. Dzięki zabiegom
specjalistów licząca ponad 700 lat
najpiękniejsza z gotyckich świątyń
Torunia stopniowo odzyskuje swój
blask.
Marianna Mucha

Sezon żużlowy 2015 rozpoczęty

GÓRSK

Rozpoczęcie z Bogiem
pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego w Górsku,
Wgdziekościele
posługę duszpasterską

pełnią księża michalici, 8 marca
miała miejsce Msza św. rozpoczynająca sezon żużlowy 2015.
Przewodniczył jej ks. Krzysztof
Winiarski, dyrektor oratorium
Michalitów w Toruniu, homilię
wygłosił ks. dr Paweł Nowogórski,
dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki
w Górsku. – Co sprowadza nas do
tej świątyni w Górsku na początku
marca, zawodników, mechaników,
działaczy, sponsorów, kibiców
sportu żużlowego? Czy to tradycja, zwyczaj? – pytał w homilii ks.
dr Paweł Nowogórski. – Owszem,
ale jest coś ważniejszego, wiara
w Boga żywego. Zaprasza nas tu

Chrystus, bo pod kevlarem każdego zawodnika, pod dresem trenera
czy kurtką mechanika bije przecież serce. A to w nim odzywa się
sumienie, to w nim słychać wołanie o Boga, bo zostaliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo
Boże – odpowiedział kaznodzieja.
Zaznaczył, że sportowcy, trenerzy,
mechanicy, sponsorzy, działacze
przychodzą co roku do świątyni
w Górsku, aby prosić o potrzebne
łaski, bezpieczeństwo, zdrowie
i błogosławieństwo. – Prosimy
gorąco o bezpieczną jazdę, zdrowy
doping, prawidłowe zachowanie
kibiców podczas meczu i o wierne towarzyszenie drużynom podczas ich porażek – podkreślił ks.
dr Paweł Nowogórski. – Chcemy
z Bogiem wkroczyć w sezon 2015.

Ta Msza św. to chwila, aby się
wyciszyć, zwolnić tempo, może
obniżyć sportową adrenalinę
i z dala od zgiełku stadionów,
parkingów spotkać się z żywym
Bogiem – zaznaczył kaznodzieja.
Modlitwa za środowisko żużlowe rozpoczęła się w 1990 r.,
kiedy po raz pierwszy ks. Piotr
Prusakiewicz poświęcił motocykle na parkingu toruńskiego
stadionu przy ul. Broniewskiego.
– Wasz kapelan głosi w tym czasie rekolekcje w Kanadzie i łączy
się duchowo z nami. Przez ten
czas zmieniały się nazwy drużyn,
nazwiska zawodników, ale droga
do kościoła pozostała niezmienna – podsumował ks. dr Paweł
Nowogórski.
Katarzyna Cegielska

UMK zaprasza
O filozofii
Instytut Filozofii UMK zaprasza
21 kwietnia na wykład otwarty
prof. dr. hab. Jana Żelaznego „Filozofia jako ćwiczenie duchowe.
Praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu”.
Ku tomizmowi
W dniach 20-22 kwietnia na Wydziale Teologicznym UMK odbędzie się międzynarodowa konferencja naukowa: „Ku tomizmowi
biblijnemu. Egzegeza biblijna św.
Tomasza z Akwinu i jej współczesne znaczenie”. Więcej informacji:
piotrroszak@umk.pl.
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Koncert w ratuszu
Mieszczańskiej Ratusza
Staromiejskiego w Toruniu
W14 Sali
marca odbył się koncert,

podczas którego Warszawska
Orkiestra Symfoniczna „Sonata” pod dyrekcją Stanisława
Winiarczyka wykonała Oratorium „Siedem ostatnich słów
Zbawiciela na Krzyżu” Josepha
Haydna. Pierwsze wykonanie
utworu miało miejsce 8 kwietnia
2005 r. w kościele pw. św. Anny

w Warszawie 2 godziny przed
ceremonią pogrzebową św. Jana
Pawła II i było transmitowane
na żywo przez Telewizję Polską.
Artyści przybyli do Torunia
na zaproszenie marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra Całbeckiego, a koncert
dedykowany był św. Janowi Pawłowi II, bowiem Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego
ustanowił 2015 r. w wojewódz-

twie „Rokiem Jana Pawła II –
Papieża Rodziny”. Występ znalazł duże grono odbiorców, wśród
których byli m.in. młodzież
i grono pedagogiczne Kolegium
św. Stanisława Kostki – liceum
polonijnego w Warszawie i ks.
dr Paweł Nowogórski – dyrektor Centrum Edukacji Młodzieży
w Górsku.
Joanna Kruczyńska
www.niedziela.pl

wiadomości

CHEŁMŻA

Pamięć o bł. ks. Stefanie Frelichowskim

www.niedziela.pl

Wojciech Wichnowski

S

połeczność Zespołu Szkół w Chełmży
w uroczysty sposób uczciła 70. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego. W budynku,
w którym obecnie mieści się Zespół Szkół,
w latach 1923-31 Wicek uczył się w Męskim
Gimnazjum Humanistycznym. Na terenie
szkoły działało kilka organizacji młodzieżowych, w tym 24. Pomorska Drużyna Harcerska im. Zawiszy Czarnego oraz Sodalicja
Mariańska. Obie odpowiadały charakterowi
i duchowemu zapotrzebowaniu przyszłego
kapłana. Przynależność do tych organizacji
pozwoliła Wickowi rozwinąć naturalne umiejętności, a przede wszystkim wykształciła
potrzebę służenia innym.
Głównym punktem uroczystości 70. rocznicy śmierci 13 marca w konkatedrze Trójcy
Świętej była koncelebrowana Msza św., której
przewodniczył ks. prał. Józef Nowakowski,
kustosz diecezjalnego sanktuarium bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu. Współcelebransami byli: ks. Antoni
Bączkowski – rektor Wyższego Seminarium
Duchownego w Pelplinie, ks. Leszek Stefański – wicerektor WSD w Toruniu, ks. kan.
Ryszard Domin – proboszcz parafii bł. Stefana W. Frelichowskiego w Toruniu, ks. kan.
Krzysztof Badowski – proboszcz parafii pw.
św. Mikołaja w Chełmży, ks. Tomasz Żynda
z Grudziądza i wikariusze chełmżyńscy: ks.
Bartosz Fiałkowski, ks. Dawid Gapiński –
katecheci w Zespole Szkół oraz harcerz ks.
Łukasz Otremski. W homilii ks. prał. Nowakowski zwrócił szczególną uwagę na atmosferę, w jakiej wyrastał Frelichowski. Była
to atmosfera wzajemnej miłości i otwarcia
na siebie, poszanowania pracy i wartości
duchowych. Druga część uroczystości odbyła
się w auli ZS z udziałem zaproszonych gości,
m.in. przedstawicieli władz samorządowych
miasta i powiatu, absolwentów szkoły i kapłanów. W swoim wystąpieniu ks. kan. Badowski
przypomniał, że bł. ks. Frelichowski do końca
życia, nawet w okropnych warunkach obozowych, miał przy sobie krzyż, przy którym
żarliwie się modlił. Wskazał na wartości
płynące z krzyża i na możliwość pojednania
przez krzyż. Zaprezentowany został program artystyczny „Heroiczny świadek miłości pasterskiej” oraz wystawa IPN „Stutthof
1939-1945. Historia i jej świadkowie”.
15 marca, w 78. rocznicę sprawowania
przez bł. ks. Stefana Mszy św. prymicyjnej,
w chełmżyńskiej konkatedrze dziękowano

Młodzież z Zespołu Szkół w Chełmży składa dary ofiarne

Bogu za dar życia i kapłaństwa bł. ks. Frelichowskiego, prosząc jednocześnie o jego
rychłą kanonizację. Modlono się również
o nowe powołania kapłańskie w naszej
diecezji. Uroczystej Liturgii przewodniczył
proboszcz ks. kan. Krzysztof Badowski,
a współcelebransami byli: ks. Karol Schmidt,
ks. Bartosz Fiałkowski, ks. Dawid Gapiński
i ks. Łukasz Otremski. Uroczystość uświetnił śpiewem Chór Mieszany „Św. Cecylia”
pod dyrekcją Alfonsa Dorawy. Na ołtarzu
głównym wystawione zostały relikwie błogosławionego. – Był człowiekiem w pełni
tego słowa znaczeniu. Oddawał wszystko
to, co otrzymał od Boga jako człowiek –
prawo naturalne i naturalne zachowania.
Dziś już niekoniecznie to takie oczywiste.
Był chrześcijaninem – dbał o rozwój życia
duchowego. Dbał o stan łaski uświęcającej
i ta łaska go uświęciła, a przecież o świętość
w życiu chrześcijanina chodzi, bo mamy być
świętymi, jak Bóg jest święty. Był kapłanem
i to na wzór Jezusa Chrystusa Dobrego Pasterza. Kapłaństwo nie jest nasze, więc musi
być na wzór Chrystusa – mówił w homilii ks.
kan. Badowski. Nawiązując do przeżywanego

obecnie roku duszpasterskiego pod hasłem
„Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”,
mówił o wspólnej odpowiedzialności, odpowiedzialności za innych i za swój rozwój dla
innych, gdyż to jest prawdziwe człowieczeństwo, chrześcijaństwo i kapłaństwo. – Można
by dziś ze spokojem sumienia powiedzieć, że
w tych trudnych czasach piekła obozu koncentracyjnego w Dachau tak Bóg umiłował
świat, że dał bł. ks. Frelichowskiego, który
w imieniu Boga kochał ludzi, służył im,
sprawował dla nich sakramenty i zaświadczył swoją postawą, że nawet w tak tragicznych okolicznościach życia można obronić
w sobie człowieka, chrześcijanina i kapłana.
Trzeba tylko dbać o modlitwę, trzeba dbać
o spowiedź, o żywo przeżywaną Mszę św.
Trzeba dbać o Komunię św. przyjmowaną
z wiarą – kontynuował kaznodzieja, prosząc
jednocześnie, by dbać o wspólnotę Kościoła,
pomimo że bywa trudna. Kończąc, powiedział: – I jeszcze jedna postawa Wicka: to
radość. Być radosnym nawet w trudach życia
można tylko wtedy, kiedy wierzy się głęboko
w Boga i Jemu bezgranicznie ufa.
Wojciech Wichnowski
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Archiwum SAI

Rekolekcje dla nauczycieli i pracowników administracji cieszyły się dużym zainteresowaniem

STANĄĆ PRZED BOGIEM Z NOWYM IMIENIEM
Po raz 7. w ramach Chrześcijańskich Dni Społecznych w dniach 3-5 marca trwały rekolekcje
dla nauczycieli i pracowników administracji

K

aplica Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu wypełniała się po brzegi nie
tylko głównymi adresatami dni odnowy
duchowej, lecz także tymi, dla których znaczący jest autorytet ks. dr. Piotra Pawlukiewicza,
duszpasterza akademickiego, rekolekcjonisty,
doświadczonego kaznodziei, autora wielu książek o tematyce religijnej. Współorganizatorami
rekolekcji byli: ks. kan. Wojciech Kiedrowicz,
diecezjalny duszpasterz nauczycieli, Centrum
Kształcenia Ustawicznego, Toruński Ośrodek
Doradztwa Metodycznego oraz Zgromadzenie Księży Michalitów. Podobnie jak w latach
ubiegłych koordynatorem działań był dr Przemysław Przybylski. Patronat objęli prezydent
Torunia Michał Zaleski i marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Podczas rekolekcji odbyło się nabożeństwo
Drogi Krzyżowej, której przewodniczył ks. kan.
Wojciech Kiedrowicz, a rozważania interpretował Dariusz Bereski, aktor Teatru Wilama
Horzycy w Toruniu. Uczestnicy przeżywali
również Eucharystie pod przewodnictwem ks.
kan. Wojciecha Kiedrowicza oraz ks. kan. prof.
Dariusza Zagórskiego, rektora toruńskiego
WSD. Homilie oraz konferencje głosił ks. dr
Pawlukiewicz, który m.in. poruszył problem

IV

niedziela nr 13 (1058) . 29 marca 2015

miłości chrześcijańskiej. – Jedyną miłością jest
taka miłość, którą umiłował nas Chrystus –
podkreślił. Nie jest łatwa, dlatego trzeba podjąć
trud, aby w niej wytrwać, bez wykorzystywania, ale i bez rozliczania. Rekolekcjonista
ubogacał nauki przykładami z działalności
duszpasterskiej. Wskazywał również na błędy,
które często występują w życiu, a oddalają od
prawdziwej Bożej miłości, jak porównywanie,
pospolitość, brak zrozumienia i obojętność.
W każdej chwili życia mamy myśleć o Bogu
i z miłością kierować się w stronę każdego człowieka. Przypomniał, że rekolekcje są czasem
zastanowienia się nad stanem własnej wiary
i dążenia do tego, aby ta wiara była żywa
i przynosiła owoce. Pan Bóg daje nam wszystko, co jest dla nas najlepsze: i krzyż, i radość,
i smutek. – Powinniśmy przyjąć to z dziękczynieniem, bo jest to dla nas w konkretnym celu –
dodał. Zwrócił uwagę na potrzebę zastanowienia się nad sobą, swoim postępowaniem
względem bliźniego. – Naśladujmy Chrystusa
i nauczmy się dobrych odruchów względem
drugiego człowieka – mówił rekolekcjonista.
Wskazał także na problemy w porozumiewaniu
między kobietą a mężczyzną, które powinny stanowić płaszczyznę wzajemnej pomocy,

a nie konfliktu oraz na potrzebę nauczenia się
właściwego odbioru drugiej osoby. – W sercu
jest nasza moc, nasza szansa, nasza nadzieja
na nowe imię, nowe życie. Życzę, abyśmy
odłupali wszystko, co jest niepotrzebne, co
dawne i słabe, a stanęli z nowym imieniem
przed Panem Bogiem – dodał na zakończenie
ks. dr Piotr.
Oprawę muzyczną poszczególnych dni
zapewnili: kwartet smyczkowy Toruńskiej
Orkiestry Symfonicznej „4 Art”, młodzież
z Zespołu Szkół Muzycznych w Toruniu oraz
nauczyciele ze Szkoły Muzycznej w Górsku.
Odbyły się również 2 koncerty muzyki klasycznej.
W imieniu uczestników podziękowano rekolekcjoniście za obecność i wygłoszone nauki
pełne Bożej miłości, zrozumienia i wartości
nieprzemijających. Podziękowanie Księdzu
Rektorowi i Księdzu Rekolekcjoniście złożył
również dr Przemysław Przybylski. Modlitwa
Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwo
kapłańskie zakończyły 3-dniowy czas zbliżania się do Pana i wsłuchania się w Jego naukę.
Agapa w refektarzu seminaryjnym dopełniła
chrześcijańskiej atmosfery.
Aleksandra Wojdyło
www.niedziela.pl

z diecezji

MIŁOŚĆ TO BÓG
Z KS. DR. PIOTREM PAWLUKIEWICZEM ROZMAWIA ALEKSANDRA WOJDYŁO
ALEKSANDRA WOJDYŁO: – Jest Ksiądz bardzo
znanym i cenionym nie tylko w środowisku akademickim rekolekcjonistą. Spotyka się Ksiądz
z różnymi osobami, które darzą Księdza wielkim
zaufaniem i autorytetem. Z jakimi pytaniami
i problemami najczęściej się zwracają?

– Rekolekcje to specjalny czas na zatrzymanie
się i „odremontowanie” swojego sumienia. Co
można by zrobić, aby czas rekolekcji nie był
zmarnowany, aby głoszone nauki przyjąć w jak
największym stopniu?

KS. DR PIOTR PAWLUKIEWICZ: – Najczęściej są to pytania o krzyż. Dlaczego nowotwór?
Dlaczego wypadek? Dlaczego mąż odszedł? –
pytania trudne, najtrudniejsze, np. dlaczego
ktoś odszedł od Boga, stracił wiarę? To najtrudniejsze pytania, bo ludzkiej wiedzy już nie
starczy. Chrystus nie gniewał się, kiedy uczniowie zadawali pytania, więc pytania stawiać
można. Ludzie pytają o to, czego nie rozumieją.
To takie trudne w życiu kapłana mówić komuś,
kto naprawdę cierpi, „nie wiem”, a w uczciwości nieraz tak trzeba będzie nam powiedzieć.
Pewnych rzeczy i tak do końca nie zrozumiemy,
jak planów Pana Boga i Jego decyzji. Zapytać
można, ale jeśli odpowiedź nie nadchodzi,
przyjąć wolę Bożą. Może nie jesteśmy na nią
gotowi, więc poczekajmy, a przyjdzie później.

– Najczęściej pragnęlibyśmy rozumieć
wszystko, aby zapanować nad sytuacją,
kiedy dotyczy to szczególnie naszej rodziny
i naszych spraw. Bardzo lubimy, kiedy sprawy
w naszym życiu idą po naszej myśli. Zaczynamy się lękać, gdy Bóg wkracza do akcji. Kiedy
myślimy po ludzku, że wymyka się z rąk, to
właśnie przechodzi w ręce Boże – jak w próbie
Abrahama, kiedy Bóg zażądał ofiary z syna.
Ale Abraham wyszedł z tej próby zwycięsko.
– Podczas rekolekcji podejmuje Ksiądz często
kwestię miłości. Czy można jednym słowem,
jednym zdaniem określić, czym jest miłość?

– Jeśli jednym słowem, to powiedziałbym, że
miłość to Bóg. Bóg jest miłością. Wszystko, co
jest w Bogu, jest miłością. Wszystko to, co Bóg
robi, jest miłością. U człowieka jest podobnie.
Miłość jest to wszelkie zachowanie, realizacja
swoich pragnień, która zmierza do zjednoczenia
z Bogiem na wieki. Jeśli jakakolwiek aktywność
człowieka, jakiekolwiek przedsięwzięcie nie
ma na końcu swoich planów życiowych tych
długodystansowych czy krótkodystansowych
celu: być z Bogiem na wieki, to nie jest miłość.
www.niedziela.pl

– Jakimi ścieżkami podążać do rozwoju duchowego
i dojrzałej wiary?

Aleksandra Wojdyło

– Czy to może wypływać z tego, że cały czas
uczymy się wiary, dążymy do doskonałości?
Czasami może chcielibyśmy rozszyfrować Boga?

– Są ludzie, którzy chcą minimalnym wysiłkiem zasłużyć sobie na niebo. Na pewno są
i tacy „sałatkowi” katolicy, którzy np. w pośpiechu zaliczają Mszę św. Chrystus jednak powiedział, że trzeba wziąć cały swój krzyż na każdy
dzień. Kiedy patrzę na siostry karmelitanki,
które wybrały „dożywocie” z Panem Bogiem,
albo na młodzież, która kilka dni rekolekcji
spędza w milczeniu, to widać dużo krzyża
i wyrzeczenia. Aby nie być wybiórczym w swoim
katolicyzmie, trzeba znaleźć siłę. Siłę możemy
znaleźć tylko u Boga. Możemy otworzyć się na
Boga, a On już odpowiednio da nam swojej siły.
Im bardziej się otworzymy, tym więcej od Boga
otrzymamy. Bóg jest źródłem naszej siły, naszego działania, naszego myślenia. Wszystko jest
od Ducha Świętego, którego posyłają Chrystus
i Bóg Ojciec.

Ks. dr Piotr Pawlukiewicz w dniach 3-5 marca głosił nauki rekolekcyjne w Toruniu dla nauczycieli
i pracowników administracji

– U wielu osób dni rekolekcyjne nawet
w domu są inne. Nauki są zazwyczaj wieczorem, więc ktoś rano przeczyta fragment Biblii,
po południu odmówi część Różańca, popatrzy
w notatki, które może robił sobie podczas
poprzedniego dnia rekolekcji. Ważne jest, aby
pozostawić po rekolekcjach również spisane
postanowienie. Postanowienie rozsądne, które
będzie nas trochę kosztowało, ale jednocześnie
będzie możliwe do wykonania. Pozwoli to nam
zatrzymać w sercach te treści rekolekcyjne
i atmosferę tych religijnych wieczorów.
– Co zrobić, aby nasz katolicyzm nie był wybiórczy, relatywistyczny, w którym wybieramy tylko
to, co nam odpowiada, co jest łatwiejsze, a nie
przyjmujemy nauki Chrystusa w pełni?

– Na pewno zależy to od tego, czy wstąpi się
do wspólnoty, czy zostanie samemu. Przeżywanie wspólnotowości Kościoła jest ważne i na
pewno nam pomaga. Poza tym literatura i inna
twórczość religijna (muzyka i poezja) pozwalają nam się rozwijać. Mocą Ducha Świętego
możemy zmieniać swoje życie. Tak jak drzewo ocenia się po owocach, tak jest i z życiem
i wiarą chrześcijanina. Dojrzała wiara to dojrzałe
owoce, a nie tylko tzw. otoczka, działanie na
pokaz i markowanie chrześcijaństwa. „Pokaż
mi ludzi, których kochasz, a powiem ci, jakim
jesteś chrześcijaninem” – powiedział jeden ze
świętych. Liczą się konkretne imiona, nazwiska
ludzi, którym pomogłem, co dla nich zrobiłem,
konkretne uczynki.
– Co chciałby powiedzieć Ksiądz współczesnemu
nauczycielowi. Jaki, według Księdza, powinien być?

– Życzę nauczycielom, ale i nam, kapłanom,
żeby byli ludźmi zintegrowanymi, o jednym
sercu, sercu chrześcijańskim, którzy będą dawali
swoim uczniom świadectwo wiary. Nie może
być tak, aby nauczyciel w niedzielę był kimś
innym niż w dni powszednie. Taki brak integracji rozbija życie duchowe. Św. Paweł mówi,
że należy bardziej słuchać Boga niż ludzi. Niech
nauczyciele będą ludźmi pogodnymi, radosnymi, aby młodym ludziom dać świadectwo, że
modlitwa i radość nie wykluczają się, a uzupełniają. Istotne jest również, by być z młodzieżą
i mieć dla niej czas. 
I
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głos z Torunia

Wieści z WSKSiM

GOŚCIE Z IRAKU
Wyższej Szkole Kultury Społecznej
i Medialnej w Toruniu 10 marca gościli
Wbp Basel
Yaldo i ks. Douglas Bazi. Bp Basel

Katarzyna Cegielska

Yaldo został uprowadzony przez fundamentalistów islamskich w 2006 r. w zemście za
wygłoszony w Ratyzbonie referat papieża
Benedykta XVI. 6 lutego w Bagdadzie konsekrowany na biskupa pomocniczego chaldejskiego patriarchatu Babilonu. Ks. Douglas
Bazi to były amerykański komandos, po
przyjęciu święceń kapłańskich proboszcz
w Bagdadzie. Porwany przez dżihadystów,
w czasie tortur młotkiem złamano mu nos,
żebra i uszkodzono kręgosłup. Po leczeniu
w Turynie powrócił do Iraku, by wspomagać prześladowanych w wierze. Duchowni
przybyli do Polski na zaproszenie Papieskiego Stowarzyszenia Pomoc Kościołowi
w Potrzebie, by dać świadectwo męczeństwa
chrześcijan.
Bp Basel Yaldo podkreślał, że chrześcijanie w Iraku nie mają armii ani broni, zaś
Chrystusa pokazują poprzez swoje czyny. –
Armia Iraku służy, niestety, tylko prywatnym
interesom, chronieniu tych interesów, a nie

chronieniu społeczeństwa. Dlatego chrześcijanie uciekli z wielu miejsc w Iraku, bo nie
chcieli być częścią tej gry, która jest grą pod
hasłami wojny religijnej między sunnitami
a szyitami – mówił ks. Douglas Bazi. Goście
podkreślali, że choć ich kraj nazywa się Irak,
to oni należą do Iranu mimo 8 lat walki z Iranem. Rząd Iraku jest zabawką w rękach rządu
irańskiego. Taki rząd nie będzie troszczył się
o mniejszości takie jak chrześcijanie. – Skoro
rząd jest słaby i nie może bronić siebie, to
jak może bronić innych – dodał bp Yaldo.
Spotkanie w WSKSiM poprzedziła emisja
reportażu pt. „Irak – kraj męczenników i prześladowanych” ukazujący aktualną dramatyczną sytuację chrześcijan w Iraku. – Wasza
misja jako dziennikarzy jest skierowana nie
tylko do Polski, lecz także do świata. Dzisiaj
potrzebujemy ludzi, którzy będą głosić słowo
Boże do świata we właściwy sposób, mówiąc
prawdę – podkreślił bp Yaldo, który poprosił
też studentów WSKSiM o modlitwę w intencji
chrześcijan na Bliskim Wschodzie.
Oprac. Joanna Kruczyńska
na podst. tekstów Katarzyny Cegielskiej

Od lewej: ks. Douglas Bazi, o. dr Zdzisław Klafka, rektor WSKSiM, bp Basel Yaldo
podczas spotkania ze społecznością uczelni
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ABSOLWENT
WSKSiM
DOKTOREM
nia 11 marca na Wydziale TeologiczDw Toruniu
nym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
odbyła się obrona pracy dok-

torskiej na temat „Rewaloryzacja niedzieli po Soborze Watykańskim II w polskiej
literaturze teologicznej”. Jej autorem jest
ks. mgr lic. Krzysztof Giera, absolwent Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu (kierunek dziennikarstwo
i komunikacja społeczna), obecnie rezydent
w parafii Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Toruniu, który został doktorem
nauk teologicznych.
„Rewaloryzacja niedzieli po Soborze
Watykańskim II w polskiej literaturze teologicznej” to bardzo aktualna refleksja na
temat świętowania niedzieli. Współczesne
społeczeństwo traci szacunek do niedzieli,
co wynika głównie z utraty poczucia sacrum
samego Boga. Chrześcijanin, jeśli wierzy,
kocha i chce, to ma podarować Bogu swój
czas otrzymany najpierw od Niego, by w Nim
i przy Nim odpocząć. Przyszłości nie zapewni
konsumpcjonizm i nieumiejętne korzystanie
ze współczesnych zdobyczy techniki, ale
chrześcijanie, którym działanie i materializm
nie przysłonią prawdziwego sensu świętowania niedzieli. Niedzielę nie tylko należy
chronić i promować poprzez wychowanie
dzieci w wierze katolickiej, ożywienie życia
sakramentalnego w rodzinie, a także poprzez
inne pozasakramentalne formy uświęcenia
prowadzące do pełniejszego zjednoczenia
rodziny z Bogiem, takie jak np. szkolna czy
parafialna katecheza. Promocja niedzieli ma
też dokonywać się poprzez środki społecznego przekazu, szczególnie te katolickie.
– Przed całym Kościołem staje zadanie, aby
nie tylko w teorii, lecz także w praktycznej działalności misyjnej ukazać na nowo
pierwotne chrześcijańskie znaczenie dnia
Pańskiego tak, aby niedziela z liturgią eucharystyczną w jej centrum stała się prawdziwie
źródłem, a zarazem szczytem całego życia
chrześcijańskiego – mówił ks. Giera.
Oprac. Joanna Kruczyńska
na podst. tekstów Katarzyny Cegielskiej
www.niedziela.pl

prezentacje

Pomagamy blisko Ciebie!

Rekolekcje dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Archiwum Caritas

P

odczas ostatniego lutowego weekendu, a więc na
zakończenie ferii zimowych,
miałam okazję odbyć niezwykłą
podróż. Jako opiekunka Szkolnego Koła Caritas wybrałam się na
rekolekcje do pobliskiego Przysieka, które odbywają się tam co
roku. Krótka odległość z Torunia
do Przysieka wcale nie oznacza,
że nie była to wielka podróż. Bardzo szybko okazało się bowiem,
że odległość to sprawa względna,
a podróże najdalsze to te, które
prowadzą w głąb siebie samego.
Czas tych rekolekcji był właśnie
dla wielu z nas taką podróżą
w głąb siebie, którą odbyliśmy
razem ze św. Pawłem.
Wspaniałym przewodnikiem
naszej grupy był Duch Święty,
który pokazywał, jak mamy
odnaleźć prawdziwe oblicze
Boga. Wspierał, prowadził,
oczyszczał i umacniał po to,
abyśmy w Bogu zobaczyli kochającego ojca, który dla nas posłał
na świat swego Syna. Zdziałał
w naszych sercach wielkie rzeczy, bo choć od wielu lat idziemy
za Chrystusem, to, niestety, nie
zawsze umiemy zrozumieć Jego
Ewangelię.

Rekolekcje zgromadziły opiekunów Szkolnych Kół Caritas

Ks. dr Artur Szymczyk, którym
Duch Święty tak wspaniale się
posłużył, mówił o Bogu, który nas
zbawił i chce, abyśmy przyjęli tę
łaskę i odtąd żyli już jak ludzie
zbawieni, czyli święci. Wskazywał
też na to, że źródłem wszelkiego
miłosierdzia jest miłość Chrystusa
do nas i że jest ona darmowa
i bezinteresowna.
Jak św. Paweł doznaliśmy
olśnienia, gdy dotknął nas Pan

poprzez swoje święte Słowo
i swoją łaskę okazywaną w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu, podczas modlitwy wstawienniczej i w błogosławieństwie
kapłana. Jezus objawił się nam
jak Szawłowi pod Damaszkiem
po to, abyśmy mogli na nowo
zaufać Jego mocy i odważnie pójść
za Nim. Bóg mówił do naszych
serc z ogromną mocą, ale zarazem łagodnie. Dawał poczucie,

że jesteśmy blisko Niego i nawet
nasz grzech nie przeszkadza Mu
w tym, aby nas dalej kochać.
Do domów wróciliśmy umocnieni słowem Pana i szczęśliwi, że
dał nam tak cudowny czas łaski.
Chyba większość z nas nie spodziewała się takiej podróży. Oby
jej owoce były widoczne w naszym
codziennym życiu, a szczególnie
pośród tych, do których jesteśmy
posłani. Dorota Macugowska

Kontakt: januma@interia.pl,
tel. 609-688-777.

Warsztaty muzyczne
W dniach 11-12 kwietnia w kościele pw. św. Józefa w Toruniu organizowane są warsztaty muzyczne. Poprowadzi je Beata Bednarz –
wokalistka, laureatka i gość wielu festiwali. Warsztaty umożliwią
poszerzenie repertuaru i rozwinięcie talentu; adresowane są do
członków grup śpiewaczych, jak
i tych pragnących śpiewać. Patronat honorowy nad wydarzeniem
objął bp Andrzej Suski. Kontakt:
warsztaty.jozef@gmail.com,
tel. 730-046-667.

zapraszamy
Jubileusz parafii
12 kwietnia o godz. 15 w kościele pw. Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny Kowalskiej w Toruniu z okazji 25-lecia istnienia
parafii odbędzie się Msza św.
pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego, a dzień później,
13 kwietnia, o godz. 18.30 w kaplicy parafialnej – sympozjum
jubileuszowe.
Dialog małżeński
W dniach 17-19 kwietnia w Toruniu odbędą się rekolekcje na-

www.niedziela.pl

zywane „Dialogiem Małżeńskim”.
Ich celem jest pogłębianie więzi,
pomoc w lepszym zrozumieniu
się małżonków oraz pełniejsze
doświadczenie sakramentalnego
wymiaru związku. W czasie ich
trwania nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa
i kapłani wprowadzają uczestników do pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu
dialogu. Praca ta prowadzona
jest przez małżonków wyłącznie
we dwoje.

Warsztaty ewangelizacyjne
Działająca przy parafii pw. św.
Antoniego w Toruniu Wspólnota
„Przymierze Miłosierdzia” zaprasza ludzi w wieku 15-30 lat na
warsztaty ewangelizacyjne, które odbędą się w dniach 11-12
kwietnia w Centrum Dialogu (pl.
bł. Stefana W. Frelichowskiego 1).
Bliższe informacje i zapisy: torun@przymierzemilosierdzia.pl,
tel. 664-575-191.

29 marca 2015 . nr 13 (1058) niedziela

VII

Aleksandra Jankowska

Czwarta sobota
Wielkiego Postu to dla
rolników i mieszkańców wsi diecezji
toruńskiej dzień duchowej odnowy, dlatego 14 marca wraz ze
swoimi duszpasterzami licznie przybyli do
Brodnickiego
Centrum Caritas
Uczestnicy rekolekcji w Brodnicy

NIEUSTANNIE SZUKAĆ BOGA
D

zień rekolekcyjny rozpoczęła
koncelebrowana Msza św.,
której przewodniczył ks. kan.
Zbigniew Gański, diecezjalny
duszpasterz rolników, a homilię
wygłosił ks. kan. Kazimierz Flisikowski, duszpasterz rolników
dekanatu łasińskiego. Tematem
przewodnim była rola i znaczenie modlitwy w codziennym życiu
chrześcijanina. Kaznodzieja podkreślał, że dążąc do rozwoju swojej
religijności, należy m.in. nieustannie szukać Boga, a modlitwa jest
jedną z najlepszych dróg. – To
powinno być wartością kształtującą nasze życie w miłości Boga
i bliźniego – dodał i wymienił niektóre przymioty dobrej modlitwy:
prosta, szczera, bezinteresowna,
wytrwała, pokorna, zanoszona
z wiarą. Poruszył również problem związany z wysłuchaniem
modlitwy, jak czyste serce, zjednoczenie z Bogiem i przyjmowanie
z ufnością Jego woli. Na koniec
duszpasterz zachęcił rolników do
żywej i ufnej modlitwy, a poprzez
nabożeństwa dostrzegania łaski
Bożej w codziennej pracy na roli.
Realizując założenie społecznej nauki Kościoła, rolnicy mają
okazję pogłębiać swoją wiedzę
religijną, dlatego po krótkiej prze-
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rwie z wykładem pt. „Potencjalne
zagrożenia dla wiary katolików
we współczesnej Polsce” wystąpił
ks. prał. prof. Jan Perszon, wykładowca Wydziału Teologicznego
UMK w Toruniu. Przedstawiając sytuację chrześcijan w okresie Cesarstwa Rzymskiego oraz
w kolejnych okresach historycznych, ich miejsce i wpływ na
ówczesną sytuację państwową,
zwrócił uwagę na pewne podobieństwa do problemów współczesności. – Męczeństwo jako
najwyższa forma oddania życia
Panu Bogu oraz ukierunkowanie
na życie wieczne są ważne również
dzisiaj – podkreślił. Wskazał także
na przyczyny niskiego poziomu
religijnego w okresie wzajemnego
uzależnienia Kościoła i państwa.
Ks. prał. prof. Perszon podkreślił
znaczenie zakonów w ocalaniu
dorobku chrześcijańskiego szczególnie w okresie średniowiecza. –
Problemy współczesnego chrześcijaństwa wynikają z laicyzacji już
od czasów oświecenia – mówił –
i jednocześnie wskazywał na sposoby walki z tymi negatywnymi
zjawiskami. Podstawą ma być
budowanie wspólnotowe w parafiach oraz ewangelizacja, a na
wzór takiej działalności wskazał
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posługę sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego. – Życie
wspólnotowe jest potrzebne, aby
stworzyć nowego człowieka, zintegrowanego, mającego poczucie
godności – dodał.
Wojciech Mojzesowicz przedstawił własny punkt widzenia
na aktualne sprawy polskiego
rolnictwa w kontekście ostatnich problemów i ocenił to jako
próbę skłócenia środowiska wsi
i miasta. Zwrócił uwagę na brak
odpowiedniego zaangażowania młodego pokolenia w życie
społeczne. Zachęcił rolników
do dowartościowywania siebie
i swojej pracy. Nie można przejść
obojętnie wobec pogłębiającego
się problemu naszego rolnictwa,
więc zgromadzeni zadawali liczne
pytania, poszukując najlepszych
rozwiązań i trafnych decyzji dla
Polski i rolniczego środowiska. Na
koniec podkreślił, że rolnicy kochają Polskę i ich stosunek do ziemi
wyraża się w miłości do kraju.
Diecezjalny duszpasterz rolników ks. kan. Zbigniew Gański
przewodniczył roboczej części
spotkania. Przedstawił kalendarz
działań na najbliższy czas, m.in.
działania podejmowane przed
diecezjalną uroczystością patro-

nalną św. Izydora (które odbędą
się w Grzybnie 17 maja). Uzasadnił celowość organizowanych
wykładów opartych na społecznej
nauce Kościoła, czyli łączeniu fundamentów wiary z wiedzą. Przekazał zaproszenie do Skrzatusza (w
diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej)
na 3. Ogólnopolski Kongres Nowej
Ewangelizacji poświęcony ewangelizacji w środowisku wiejskim.
Modlitwa za wstawiennictwem
patrona rolników św. Izydora
i zawierzenie wszystkich problemów polskiej wsi Matce Bożej
zakończyły wielkopostne spotkanie rolników diecezji toruńskiej.
Aleksandra Jankowska
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