niedziela
GŁOS Z TORUNIA
nr

12 (1057) • J • rok LVIII • 22 III 2015 • TORUŃ

w numerze:

U Matki Łaskawej w Brzoziu – sanktuarium
diecezji toruńskiej
Świadectwo niepokornego życia – rozmowa
z ks. dr. Stanisławem Adamiakiem

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Chrystus daje pewność zwycięstwa życia nad śmiercią,
miłości nad nienawiścią,
pokoju nad niesprawiedliwością i agresją w stosunkach między ludźmi.
Bp Andrzej Suski

Wiesław Ochotny

Miłość przynosi życie
i pokój serca. Prawdziwa zaś miłość ma
swe źródło w Jezusie.
Pozwólmy w nas wzrastać miłości poprzez
spotkanie z Chrystusem. Wielki Post niesie
okazję do spojrzenia
w twarz i kochające
oczy umęczonego Jezusa na nabożeństwach
Drogi Krzyżowej

BY ZWYCIĘŻYŁA MIŁOŚĆ
W

naszej diecezji 21 marca o godz. 14
spod kościoła pw. św. Józefa w Toruniu
wyruszy Droga Krzyżowa na podtoruńską Barbarkę. 27 marca o godz. 16 z parafii
pw. św. Maksymiliana w Grudziądzu wyruszy
Droga Krzyżowa, która zakończy się o godz. 18
Mszą św. w parafii pw. Podwyższenia Krzyża
Świętego w Grudziądzu. Również 27 marca
o godz. 17 w parafii garnizonowej pw. św.
Katarzyny Aleksandryjskiej w Toruniu rozpocznie się nabożeństwo Drogi Krzyżowej,
które powiedzie wiernych przez Starówkę do
katedry Świętych Janów.
Dla wprawionych w długich wędrówkach
organizowane są ekstremalne Drogi Krzyżowe:
bydgoska, która odbędzie się 27 marca i wyruszy
www.niedziela.pl

po Mszy św. o godz. 21 z fordońskiej parafii
Matki Bożej Królowej Męczenników do toruńskiej
świątyni pw. św. Józefa (zapisy: edk.bydgoszcz@
wp.pl, tel. 602-780-511) oraz toruńska, która rozpocznie się w Wielki Piątek 3 kwietnia o godz. 22
w kościele pw. św. Antoniego w Toruniu i powiedzie przez m.in. Zamek Bierzgłowski, Łążyn,
Górsk do siedziby Wydziału Teologicznego
w Toruniu (zapisy: www.teologia.umk.pl, www.
dogwiazd.pl oraz www.nagid.pl).
Misteria Męki Pańskiej dają możliwość uzmysłowienia, jak wyglądało ludzkie cierpienie
Boga na ziemi. Zapraszamy więc na misteria:
w Kurzętniku – 29 marca w Niedzielę Palmową
o godz. 16 w salkach katechetycznych przy
parafii pw. św. Marii Magdaleny (organizatorem

jest Gminne Centrum Kultury i Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik); w Jabłonowie
Pomorskim – 29 marca, w Niedzielę Palmową, o godz. 18 w kościele pw. św. Wojciecha
(organizatorem jest parafia pw. św. Wojciecha)
oraz plenerowe w Grębocinie – w Wielką Środę
1 kwietnia o godz. 19 na placu przy ul. Owocowej (organizatorem jest parafia pw. św. Teresy
od Dzieciątka Jezus w Grębocinie, a patronat
honorowy objął bp Andrzej Suski).
Najlepszą odpowiedzią na miłość jest wzajemność. Nie bójmy się pozwolić Jezusowi ukochać
siebie poprzez Eucharystię i drugiego człowieka,
bo tylko w ten sposób zmartwychwstanie w nas
to, co obumarło przez grzech, zaniedbanie czy
zranienia. 
Oprac. Joanna Kruczyńska
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KRÓTKO

DZIAŁDOWO

Ze św. Ojcem Pio
przeżywała uroczystość wprowadzenia relikwii św. Ojca Pio.
Relikwie – przywiezione na prośbę proboszcza ks. kan. Adama
Filarskiego przez rekolekcjonistę
o. Krzysztofa Gajewskiego (kapucyna) – wniesiono w uroczystej
procesji na rozpoczęcie Mszy św.
Podczas niej zostało wygłoszone
kazanie dotyczące sensu istnienia Grup Modlitwy św. Ojca Pio.
Po Eucharystii kapłani i wierni
oddali cześć relikwiom, które
pozostaną w parafii. Stanowi je
cząstka bandaża, chroniącego
krwawiące rany stygmatów św.
Ojca Pio. 
Ks. Robert Fabian

Archiwum parafii

rekolekcji wielkopostPpw.odczas
nych 4 marca wspólnota parafii
św. Wojciecha w Działdowie

Oddanie czci relikwiom św. Ojca Pio

zapraszamy
Rocznica diecezji
25 marca o godz. 18 w toruńskiej
katedrze Świętych Janów odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego
z okazji 23. rocznicy utworzenia
diecezji toruńskiej.
Modlitwa u karmelitanek
Siostry Karmelitanki Dzieciątka
Jezus zapraszają na comiesięczną Mszę św. sprawowaną ku czci
Dzieciątka Jezus w kaplicy zakonnej przy parafii św. Maksymiliana Marii Kolbego w Toruniu.
Spotkanie odbędzie się 25 marca o godz. 19. W programie: nabożeństwo ze specjalnym błogosławieństwem dla młodych
małżeństw, które spodziewają
się dziecka lub takich, które
proszą Boga o ten dar, Msza św.,
adoracja Najświętszego Sakramentu.
„Oratorium – 4 pory
życia”
Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej we
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współpracy z parafią pw. św.
Jakuba Apostoła w Toruniu organizuje koncert „Oratorium –
4 pory życia”, który odbędzie się
25 marca o godz. 19.30 w kościele pw. św. Jakuba w Toruniu.
Kompozycja została napisana
przez młodzież i studentów z zespołów „Na cały Głos” z Pelplina
oraz „Nieboskłonni” z Tczewa.
Oratorium zawiera 13 autorskich piosenek mówiących o życiu człowieka.
Wydarzenie jest związane z Narodowym Dniem Życia przypadającym corocznie 24 marca
oraz Dniem Świętości Życia, który został ustanowiony w odpowiedzi na słowa św. Jana Pawła II.
Honorowymi patronami są: biskup toruński Andrzej Suski, prezydent Torunia Michał Zaleski
oraz marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki.
Pochówek dzieci
utraconych
25 marca o godz. 13 w kościele

pw. św. Antoniego w Toruniu
zostanie odprawiona Msza św.
i przeprowadzony pierwszy pochówek dzieci utraconych. Po
Eucharystii w czasie ceremonii
pogrzebowych na Centralnym
Cmentarzu Komunalnym w Toruniu zostaną pochowane dzieci, których poronienie stwierdzono w Szpitalu Wojewódzkim
w Toruniu przed 25 grudnia
2014 r.
O. Daniel Ange w Toruniu
W dniach 18-19 kwietnia odbędą się w Toruniu rekolekcje, które poprowadzi o. Daniel Ange.
Temat: „Nie wlewa się młodego
wina do starych bukłaków” (Mt
9,17), czyli o nowym życiu w Duchu Świętym. Miejsce: hala widowiskowo-sportowa Zespołu
Szkół nr 28 w Toruniu, ul. Przy
Skarpie 13. Więcej na: www.rekolekcje.poslanie.pl.
Zapisy przez formularz internetowy lub drogą telefoniczną (tel.
887-852-002 lub 692-387-428,
czynny: pon.-pt. w godz. 9-17).

„Testament” dla kibiców
20 lutego gościem Chełmżyńskiego Ośrodka Kultury był
ks. dr Jarosław Wąsowicz SDB –
autor książki „Moja Polska Kibolska”, publicysta, badacz dziejów
młodzieży
antykomunistycznej w Polsce i historii Kościoła
w okresie PRL-u, organizator
ogólnopolskiej
pielgrzymki
kibiców na Jasną Górę. Ks. Jarosław przybył do Chełmży, by
promować ogólnopolską akcję
„Testament”, która nawiązuje do
ostatniego przesłania Polskiego
Państwa Podziemnego.
(w-w)
Koncert wielkopostny
1 marca w chełmżyńskiej konkatedrze Trójcy Świętej z koncertem wielkopostnym wystąpił
Zespół Ewangelizacyjny „Omnes Filii Dei Domini” z Torunia.
Zespół „Wszystkie Dzieci Pana
Boga” wykonuje muzykę określaną jako CCM – Contemporary
Christian Music, a chórzystom
towarzyszy sekcja instrumentalna. Kierownikiem muzycznym
zespołu jest Bartek Staszkiewicz.
Koncert w Chełmży odbył się
pod dyrekcją Natalii Brzuszczak.
(w-w)
Młodzi katolicy o polityce
9 marca duszpasterstwo akademickie Wydziału Teologicznego
UMK Salomon z duszpasterzem
ks. kan. dr. hab. Tomaszem
Dutkiewiczem, zorganizowało
spotkanie na tematem „Udział
katolików w życiu politycznym”.
Dyskusja dotyczyła filozoficznych podstaw polityki, najnowszej historii Polski, istniejącego
systemu partyjnego. Na dalsze
omówienie oczekują m.in. kwestie osobistego zaangażowania
się w działalność partyjną czy
coraz popularniejszych ruchów
obywatelskich
walczących
o konkretne inicjatywy.
kj

www.niedziela.pl

wiadomości

CHEŁMŻA

Ośrodka Sportu i Turystyki
w Chełmży 7 marca rozegrany
Wzostałhali
Dekanalny Halowy Turniej

Piłki Nożnej. Przed rozpoczęciem
rywalizacji zawodnicy wspólnie
z księżmi opiekunami odmówili
modlitwę do Matki Bożej. Do walki
w poszczególnych kategoriach
wiekowych stanęły reprezentacje
parafii Papowo Biskupie (opiekun
ks. Przemysław Wolny), Papowo
Toruńskie (opiekun ks. Michał
Kossowski), Grzywna (opiekun ks.
kan. dr hab. Stanisław Suwiński),
Gostkowo (opiekun ks. Władysław
Erdmański), Grzegorz (opiekun
ks. Marek Reimer) i gospodarze
turnieju z Chełmży prowadzeni
przez ks. Marcina Nowickiego.
Sędziami meczów byli Przemy-

sław Wiaderny i Marcin Rywalski.
Po rozgrywkach eliminacyjnych
rozegrane zostały mecze finałowe.
W kategorii szkół średnich wygrali
piłkarze z Grzegorza, w rywalizacji gimnazjalnej – z Grzywny,
a w finale szkół podstawowych –
z Papowa Biskupiego. Odpowiednio do kategorii najlepszymi
strzelcami turnieju zostali: Bartosz
Szpręglewski (Grzegorz), Dominik Jasieniecki (Chełmża) i Jakub
Kazaniecki (Papowo Biskupie).
Dyplomy i puchary wręczał dziekan dekanatu chełmżyńskiego ks.
kan. Krzysztof Badowski. W organizację imprezy włączyli się także
chełmżyńscy wikariusze: ks. Karol
Schmidt, ks. Łukasz Otremski i ks.
Marcin Nowicki. 
(w-w)

Wojciech Wichnowski

Ministranci w hali

Piłkarz z Grzywny odbiera puchar

Pomagamy blisko Ciebie!

roku nazwa „białe wakaWtego,tym
cje” zupełnie nie pasuje do
co podopieczni naszej świetlicy robili podczas ferii. Mimo że
śniegu nie było, w Ognisku Wychowawczym przy Toruńskim Centrum Caritas działo się, oj, działo!
W dużej mierze jest to zasługa
Fundacji Tesco Dzieciom, która

www.niedziela.pl

dotuje realizowany w placówce
Projekt „Inwestujemy w zdrowie”.
Najpierw zorganizowaliśmy
spotkanie edukacyjne z przedstawicielami Straży Miejskiej
pod hasłem „Bezpieczne ferie”,
podczas którego dzieci utrwalały sobie zakazy i nakazy związane z zimowym wypoczynkiem.

Dzieci wzięły udział w konkursie
plastycznym o tym samym tytule (organizator: Straż Miejska,
Wydział Edukacji UMT i Planetarium Toruń). Ich udział zakończył
się sukcesem – wszyscy autorzy
prac plastycznych zostali zaproszeni do planetarium na seans
„Barwy kosmosu”, a jeden z najmłodszych uczestników (Mateusz
Piotrkowski, lat 6) otrzymał za
swoją pracę wyróżnienie.
Po teorii nastąpiły praktyczne
działania prozdrowotne. Dzięki
uprzejmości Aleksandra Dybińskiego, dyrektora MOSiR w Toruniu, dzieci korzystały z lodowiska
sezonowego i darmowego wypożyczenia łyżew. Pojechaliśmy też
do miniaquaparku. Po rekreacji
w wodzie dzieci wróciły zadowolone, a obiad smakował wyjątkowo.
Inną atrakcją była nauka wspinaczki ściankowej w toruńskiej
Hali Sportowo-Widowiskowej pod
kierunkiem i w asekuracji instruktora. Prawie wszyscy uczestnicy po
raz pierwszy korzystali z takich

Archiwum Caritas

Kolorowe ferie zimowe

Zajęcia plastyczne podczas ferii

zajęć, mieli zatem okazję poznać
walory nowej formy aktywności.
Odbyliśmy także wycieczkę na
Motoarenę. Podczas zwiedzania
obiektu dzieci poznały historię
sportu żużlowego, obejrzały zdjęcia i trofea żużlowców, a nawet
mogły usiąść na motorach i zrobić
sobie pamiątkowe zdjęcie. Podczas
tegorocznych ferii nie zabrakło
różnorodnych zabaw ruchowych
oraz gier sportowych.
Dziękujemy wszystkim, którzy
przyczynili się do tego, że przez
cały okres ferii nasi podopieczni
otrzymywali ciepły posiłek oraz
atrakcyjnie i zdrowo spędzili czas.
Hanna Dobromilska
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Dominika Okumska

W 700-letniej parafii w Brzoziu,
na styku ziem chełmińskiej
i lubawskiej, od 4 wieków
obdarza łaskami, przyciąga
do Boga i skłania wiernych
do modlitwy różańcowej Maryja
wyobrażona z Synem
w cudownym obrazie
Kościół pw. Wszystkich Świętych w Brzoziu, sanktuarium Matki Bożej Łaskawej

SANKTUARIA DIECEZJI
TORUŃSKIEJ XV

U MATKI ŁASKAWEJ W BRZOZIU

WOJCIECH WIELGOSZEWSKI

W

wojnie światowej – „Lubawskim”).
W 1818 r. parafia weszła w skład
diecezji chełmińskiej. Drewniany
kościół parafialny w Brzoziu pw.
Wszystkich Świętych, jeden z dziesięciu tego typu we wschodniej
części diecezji, został postawiony
w 1826 r. w miejscu poprzednich:
XIV-wiecznego i jego następcy zbudowanego w XVI wieku, „który
dla starości rozebrać musiano”
(ks. Alojzy Fridrich, „Historya
cudownych obrazów…”, 1903 r.).
W latach 1879-81 został gruntow-

Zdzisław Brodziński

dekanacie brodnickim
nieco na uboczu drogi między Lidzbarkiem Welskim
i Nowym Miastem Lubawskim
znajduje się wieś Brzozie z parafią powołaną w 1310 r. przez bp.
Jana herbu Nałęcz z Płocka. Do
biskupstwa płockiego parafia
należała z górą 500 lat, dlatego
do niedawna Brzozie było nazywane „Polskim” w odróżnieniu od
pobliskiego Brzozia należącego
do dzierżaw krzyżackich, przez to
zwanego „Niemieckim” (po drugiej

Msza św. koronacyjna, 13 września 2009 r.
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nie wyremontowany staraniem
ówczesnego proboszcza ks. Leona
Masłowskiego. Wtedy postawiono
neogotycki ołtarz, w którym do
tej pory znajduje się obraz Maryi
z Dzieciątkiem, serce sanktuarium
Matki Bożej Łaskawej.

Z dziejów sanktuarium
Obraz Maryi z Brzozia cieszył się
opinią łaskawego już w końcu XVI
stulecia i zachowywał ją w następnych wiekach, o czym świadczą
dokumenty z kościelnych wizytacji
(pierwszy z 1593 r.), późniejsze
z XVIII wieku. W 1775 r. znajduje się wzmianka o opisie (niezachowanym do dziś) wizerunku
i cudach, jakie za sprawą Maryi
Łaskawej spłynęły na modlących
się o Jej orędownictwo. Cudowność obrazu potwierdzają wota
z imionami osób, które doznały
łaski wstawiennictwa Matki Bożej,
wśród nich plakietka wotywna
z 1661 r. przedstawiająca tutejszego proboszcza ks. Jana Obrembskiego, dziekana górznieńskiego,

który klęczy w modlitewnej postawie przed Najświętszą Maryją
Panną Królową z Dzieciątkiem.
Niektóre wota „formą zewnętrzną, jak np. oka, ręki, nogi, ukazują tę łaskę” – pisał w 1880 r.
ks. Jakub Fankidejski, a ks. Alojzy
Fridrich w „Historyach cudownych
obrazów…” z 1903 r. dzieli się
relacjami wiekowych mieszkańców Brzozia, którzy zapamiętali
kule i szczudła powieszone przy
obrazie w poprzednim kościele na
pamiątkę uzdrowienia. Z kolei żołnierze wracający z wojen zawieszali w podzięce za ocalenie
swoje odznaczenia wojskowe. Ku
sanktuarium dążyli od wieków
pielgrzymi z okolicznych miejscowości, także z innych parafii, jak
Górzno czy Jastrzębie, szczególnie
w uroczystość Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, powierzając
Matce Bożej swoje sprawy, błagając o zdrowie. Sprzed ołtarza z Jej
obrazem płynęły też suplikacje
zanoszone przez rolników, gdy
„posucha lub słoty szkodliwe”
zagrażały uprawom.
www.niedziela.pl

dzonego 3-dniowymi rekolekcjami,
które poprowadził ks. kan. Wiesław Pacak. Za korony posłużyły
dawne wota złożone w podzięce
Maryi Łaskawej. W homilii Biskup
Andrzej podzielił się radością
z powodu wiary i ufności, którą
mieszkańcy parafii pokładają we
wstawiennictwie Maryi i wyraził
nadzieję, że nadal będą trwali
w oddawaniu czci Matce Bożej
Łaskawej, już teraz koronowanej
(por. „Głos z Torunia” nr 40/2009).
Sanktuarium w Brzoziu, duchowe
serce parafii, stanowi kameralną
przestrzeń sprzyjającą osobistej
modlitwie, kontemplacji, odzyskaniu wewnętrznego spokoju
i wyciszenia, umocnienia w obliczu życiowych problemów, chorób
i zwątpień. Chętnie przybywają
tu narzeczeni, by przed obliczem
Maryi i błogosławiącego Jezusa
złożyć śluby małżeńskie i powierzyć wspólne życie ich łaskawej
opiece. Uroczyście celebrowane
są odsłonięcia cudownego obrazu
przy dźwięku dzwonów i fanfar
dobranych stosownie do okresu
liturgicznego, przed Mszami św.
w niedziele i święta o godz. 7.40,
9, 10.30.

Zdzisław Brodziński

Kustosz zaprasza

Ks. kan. Wiesław Wyszkowski,
kustosz sanktuarium

cza jest odnowienie i postawienie
nowych kaplic przydrożnych na
terenie parafii, wśród nich połowa
maryjnych. Jedna z nich, poświęcona Matce Bożej Fatimskiej,
znajduje się w ogrodzie plebanii.
Z inicjatywy obecnego kustosza
sanktuarium 13 września 2009 r.,
w roku poprzedzającym 700-lecie parafii, został dokonany akt
uroczystej koronacji cudownego
obrazu. Dokonał go bp Andrzej
Suski podczas odpustu poprzewww.niedziela.pl

„Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię” (Mt 11,
28). Zaprasza Ciebie, Pielgrzymie, Syn Boży z Maryją Łaskawą.
Spójrz, Ona, trzymając na rękach
Jezusa, mówi: Weź Go! Dla Ciebie
Go zrodziłam! On Ciebie wesprze
w każdym dążeniu i wszystkich
sprawach życia. Przybądź do sanktuarium w Brzoziu!

Cudowny obraz
Wyobrażenie Maryi Łaskawej
nieznany XVI-wieczny artysta
namalował techniką temperową
na podkładzie z drewna lipowego. Przeprowadzone w XX wieku
prace konserwatorskie wykazały,
że obraz był przemalowywany.
Np. ok. 1880 r. różaniec otrzymał
kolor srebrny; takiej samej barwy
był kwiat w dłoni Jezusa – wtedy
lilia. Dopiero konserwacja z 1977 r.
przywróciła mu pierwotny wygląd,
a przeprowadzona 22 lata później –

Dominika Okumska

Do utrwalenia kultu Matki
Łaskawej z Brzozia przyczynili się
miejscowi proboszczowie, zarazem
kustosze Jej sanktuarium, wśród
nich ks. Leon Masłowski, który
w latach 1879-81 wykonał gruntowny remont kościoła i konserwację obrazu (por. „Pielgrzym” nr
113/1881), ks. Ludwik Wollenberg,
proboszcz w latach 1902-35, wielki patriota, społecznik, odnowiciel świątyni, jego następcy – ks.
Albin Kijora, duszpasterz Brzozia
w latach 1936-69, ks. kan. Czesław Burczyk, inicjator konserwacji obrazu w 1977 r., dzięki której
odzyskał on pierwotny wygląd.
Obecny proboszcz i kustosz
sanktuarium ks. kan. Wiesław
Wyszkowski, pełniący posługę
w Brzoziu od 1987 r., dokonał
szeregu prac remontowych przy
świątyni dzięki którym odkryto
m.in. fundamenty poprzedniego
kościoła i zainicjował ponowną
konserwację obrazu, która nadała
mu pełny blask. Zasługą probosz-

Cudowny obraz

dawny blask. Postacie Jezusa
i Jego Matki występują na złotym
tle symbolizującym niebo. Błękit szat – kolor Maryi – łączy się
z dominującą bielą – barwą znamionującą świętość i nieskażenie
grzechem; purpurowy kolor ubioru
Jezusa sugeruje Jego królewskość
i zapowiedź męczeństwa. Oboje
łagodnie spoglądają na wiernych.
Syn błogosławi Matkę, a w Jej osobie wszystkich ludzi. 3 wyprostowane palce błogosławiącej dłoni
przypominają, że jest Synem Boga
Jedynego w Trójcy Świętej, a 2 złożone – o Jego dwoistej naturze:
Boskiej i ludzkiej. W lewej rączce
Jezus trzyma gałązkę róży – symbol więzi między Bogiem i ludźmi;
ponieważ doskonałym wzorem
takiego zjednoczenia jest Maryja,
róża jest także Jej symbolem. Stąd
bierze się Jej określenie jako „Róży
duchownej”. Matka Boża pokazuje
nam różaniec, wzywając do odmawiania modlitwy, której tajemnice
układają się w symboliczną różę.
Za wszechstronną i serdeczną
pomoc dziękuję ks. kan. Wiesławowi Wyszkowskiemu i jego
uczynnym parafianom

KULT MARYI
ŁASKAWEJ
Nowenna do Matki Bożej
Nieustającej Pomoc po Mszy
św. o godz. 17
Godzinki o Narodzeniu
Najświętszej Maryi Panny
przed Mszą św. o godz. 8.50
Uroczystości odpustowe
poprzedzone rekolekcjami
Pielgrzymki w dniu odpustu
Wota
Koronacja obrazu
Doroczny Przegląd Pieśni Maryjnych po niedzieli odpustowej

Odpusty
Narodzenia Matki Bożej, niedziela po 8 września. Msza św.
o godz. 11.30 (główny odpust)
Wszystkich Świętych, Msza św.
o godz. 10.30
22 marca 2015 . nr 12 (1057) niedziela
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Niedzielne wędrowanie
Anna Wyrzykowska

DROGA DO BOGA
Moje Camino to droga, w którą wyruszam codziennie. To moja rodzina, moje proste i codzienne
czynności. Poranne pobudki, posiłki, codzienna praca, spotkani ludzie i czas odpoczynku.
Moje Camino to droga do Boga

W

dzisiejszych czasach podróżowanie
to nic nadzwyczajnego: wsiadasz
do samolotu, pociągu, autobusu czy
samochodu i jedziesz; jeśli zaś masz taką
ochotę wybierasz się pieszo. Sprawa możliwości i upodobań. Jeśli kochasz podróże,
czytasz książki i czasopisma podróżnicze; jeśli
rozmawiasz przy stole, to na pewno, gdy usłyszysz słowa – a kiedy byłem w…– wyostrzysz
słuch i będziesz słuchać, aby dowiedzieć się
więcej o kolejnej podróży.
Uwielbiam słuchać i rozmawiać o podróżach, także tych tuż za próg własnego domu,
dzięki którym poznaję historie i tradycje,
nowe potrawy. Pamiętam emocje, z jakimi
zbierałam otrzymywane od sąsiadki historyczne pocztówki i słuchałam opowieści
o przeszłych czasach. Zbierałam też mapy,
po których wodziłam palcami, w myślach
planując podróże. Potem przyszła pora na
wyjazdy rowerowe, które, jak czasami bywało, kończyły się holowaniem przez tatę na
sznurku. Droga prowadziła dalej.
Spotkani w drodze ludzie nadal mają dla
mnie konkretne twarze i swoje historie. Na
dróżkach w Kalwarii Zebrzydowskiej staruszka, stojąca przy swoim domu z soczystymi,
nabrzmiałymi słońcem jabłkami. Pamiętam
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naszą rozmowę i jabłka jedzone w czasie
dalszej drogi. Potem były gospodarstwa, pola,
konie na łąkach, przepiękny widok. Na ścieżkach byli też inni pielgrzymi, z powiewającymi flagami śpiewali pieśni i maszerowali
żwawym tempem. Inni, a jest to widok tutaj
częsty, nieśli figurę Pana Jezusa. Wielką i ciężką figurę niosła jedna osoba, pozostali, idąc
za nią, modlili się głośno. Obrazy z drogi
powracają.
Na szlaku do Doliny Chochołowskiej wystarczyło zatrzymać się, by razem z grupą rodzin
uczestniczyć w Mszy św. To nie było umówione spotkanie, tylko ten moment, ta chwila
właśnie dla nas, kiedy tuż obok czekało zaproszenie. Stoimy na polanie i wpatrujemy się
w ręce księdza uniesione ku niebu. Pozostała
nadal we mnie ta chwila wspólnoty serc na
zwykłej polanie. W kaplicy na Jaszczurówkach
można było wyciągnąć karteczki z koszyczka „Słowo dla Ciebie”. Długo potem o tych
karteczkach rozmawialiśmy w rodzinie, bo
dokładnie takie same myśli św. Jana Pawła II
wyciągnęliśmy razem z mężem: „Trzeba, aby
każdy człowiek był w rodzinie omodlany na
miarę dobra, jakie stanowi – na miarę dobra,
jakim jest dla niego rodzina i on dla rodziny.
Modlitwa najpełniej potwierdza to dobro,

potwierdza dobro wspólne rodziny”. Droga
prowadzi nas dalej.
W niedzielę po wspólnych posiłkach jest
także pora na niedzielne wędrowanie. Bóg przecież przemawia do nas przez swoje stworzenie,
a podziwianie natury jest drogą do Boga, który
stworzył świat z miłości do człowieka i jak
mówi Księga Mądrości, „bo z wielkości i piękna
stworzeń poznaje się przez podobieństwo ich
Stwórcę” (Mdr 13,5). Często na wędrowanie
zabieram z sobą aparat, aby zatrzymać przeżyte
chwile. Pamiętam, jak pokazywałam zdjęcia
ze spaceru nad Wisłą. Rozległe zielone tereny,
kwitnące mlecze, biegające psy, rosnąca tuż
przy drodze młoda pokrzywa, która tego dnia
trafiła wprost do kapelusza i na głowę, by
potem zostać zjedzona wraz z jajecznicą. Kiedy
pokazywałam sąsiadom te chwile uwiecznione
na zdjęciach, usłyszałam pytanie: – Gdzie są
tak malownicze tereny? Są tuż przed domem.
Można chodzić szlakami, przemierzając
tysiące kilometrów, ale można także przysiąść
i karmić się pięknem pobliskich krajobrazów.
To piękno jest na wyciągnięcie ręki, czeka na
ciebie, wystarczy tylko ruszyć w drogę, i spojrzeć inaczej na swoje życie, jak na codzienne
Camino, czyli drogę wiodącą do Boga.
Anna Wyrzykowska
www.niedziela.pl

prezentacje

W drodze na ŚDM

Spójrz na to!
odziennie na stronie http://
projectcountdown.com oraz na
Cfanpage’u
Countdown pojawiają
się zdjęcia ludzi z różnych stron
świata. Elementem wspólnym
tych zdjęć jest przekaz: liczba
dni pozostałych do spotkania
z papieżem w Krakowie w 2016 r.
Pod każdą fotografią umieszczany jest komentarz w językach:
polskim, angielskim i hiszpańskim.

W Grudziądzu też odliczają
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Archiwum ŚDM

Wraz z końcem lutego młodzież z diecezji
toruńskiej wzięła udział
w międzynarodowym
Projekcie Countdown realizowanym przez Stowarzyszenie GPS Kalwaria
mającym na celu umożliwienie wspólnego działania młodym z całego
świata, a także promocję
miejsc, z których pochodzą autorzy nadsyłanych
fotografii i zaprezentowanie inicjatyw, w które są
zaangażowani
Przedstawiciele diecezji toruńskiej pokazują wszystkim, ile dni pozostało do ŚDM! Dołącz i Ty!

Zdjęcie diecezjan oraz materiały wykonane podczas warsztatów fotograficznych na wyjeździe
Szkolnych Kół Caritas rejonu grudziądzkiego na oficjalnej stronie
oraz na fanpage’u: https://www.
facebook.com/projectcountdown
ukazały się 27 lutego. Obok młodzieży z Torunia i Grudziądza,
która w kreatywny sposób pokazała światu, że do ŚDM pozostało 514 dni, znalazł się także ks.

Michael Tetsuya Kawaguchi z Akashi w Japonii. Dzień wcześniej,
26 lutego, w projekcie wzięli udział
młodzi z Singapuru i Chile, a 28
lutego do ŚDM odliczała młodzież
z Indii i Austrii.
Jak wziąć udział w Projekcie
Countdown? Wystarczy wpisać
swoje dane w harmonogram
dostępny na podanej stronie internetowej, wysłać zdjęcie w rozmiarze minimalnym 1600x1070 px

najpóźniej na 3 dni przed datą
publikacji na adres: photo@projektcountdown.com. Fotografie
powinny być opisane imieniem,
liczbą dni przedstawioną na zdjęciu
i krajem, z którego pochodzi autor
(na podst. http://projectcountdown.
com). Oprac. Daria Neumann

Byłeś na Światowych Dniach
Młodzieży?
Prześlij swoje świadectwo!
W 2016 r. będziemy obchodzić
25-lecie Światowych Dni Młodzieży
w Częstochowie. Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży
gromadzi świadectwa osób, które
chcą podzielić się doświadczeniem
jedności młodego Kościoła, gościnności gospodarzy, które chcą pokazać innym entuzjazm towarzyszący
wolontariatowi podczas ŚDM czy
napisać o tym, co ich poruszyło
podczas spotkania z papieżem.
Świadectwa wraz z fotografiami
prosimy kierować na adres: biuro@
sdm2016.torun.pl, w tytule wpisując „Świadectwo”.
Oprac. Daria Neumann
22 marca 2015 . nr 12 (1057) niedziela
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ŚWIADECTWO NIEPOKORNEGO ŻYCIA
24 marca przypada 94. rocznica urodzin sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego (1921-87).
Z ks. dr. Stanisławem Adamiakiem, wicepostulatorem w procesie beatyfikacyjnym założyciela Ruchu
Światło-Życie, rozmawia Helena Maniakowska

KS. DR STANISŁAW ADAMIAK: – W 2011 r. obroniłem
w Rzymie doktorat i było wiadomo, że przez jakiś czas jeszcze
tam pozostanę. W tej sytuacji
ks. Adam Wodarczyk – moderator generalny Ruchu Światło-Życie, obecnie biskup pomocniczy w archidiecezji katowickiej
jako postulator w tym procesie
beatyfikacyjnym zwrócił się do
mnie o pomoc w przeredagowaniu positio, tzn. dokumentu,
który jest zwieńczeniem prac po
zakończeniu etapu diecezjalnego w procesie beatyfikacyjnym.
Tak więc przez kolejne 2 lata
zajmowałem się tym w Rzymie.
Wiązało się to też z oficjalnym
mianowaniem na stanowisko
wicepostulatora. Osobiście także
jestem związany z Ruchem Światło-Życie, a co roku staram się
prowadzić rekolekcje oazowe.
Bardzo więc pomocne było moje
zorientowanie w temacie. Ważna
również była moja znajomość
języka włoskiego. Takimi procesami najczęściej zajmują się
właśnie prawnicy albo historycy,
ponieważ jest tu istotna metodologia pracy, trzeba umieć przedstawić syntetycznie zawartość
setek stron akt.
– Spuścizna wydawnicza po słudze
Bożym ks. Franciszku jest znaczna.
Katalog Biblioteki UMK odnotowuje 149 tytułów. Jak przedostał
się Ksiądz przez to wszystko, żeby
wyłuskać zasadniczą myśl w życiu
ks. Blachnickiego?

– Trzeba odnotować fakt, że
wykaz bibliografii ks. Blachnickiego obejmuje przeszło 20 stron
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Katarzyna Chruszczewska

HELENA MANIAKOWSKA: – Jak
to złożyło się, że otrzymał Ksiądz
mianowanie na stanowisko wicepostulatora w procesie beatyfikacyjnym sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego?

Ks. dr Stanisław Adamiak

maszynopisu. Nie musiałem
brnąć przez to wszystko, bo to
była funkcja postulatora oraz
teologów cenzorów na etapie
diecezjalnym. W procesie beatyfikacyjnym pisma kandydata
na ołtarze nie odgrywają najistotniejszej roli, ważniejsze są
zeznania świadków, które służą
udowodnieniu heroiczności cnót
sługi Bożego. Na pewno życie
ks. Blachnickiego odzwierciedlało
to, co głosił, i o czym pisał. Motywy przewodnie tego nauczania to
Kościół jako żywa wspólnota oraz
wolność. Ks. Blachnicki wychodził od przypominania o wolności wewnętrznej każdego z nas,
bo jeśli ona jest, to nikt nie jest
nas w stanie zniewolić. Drogą do
wolności Kościoła jest zaś wolność jego członków, którzy będą
tym samym w stanie wyzwalać
innych.
– Śledząc koleje życia ks. Franciszka, widać, że był on człowiekiem
niepokornym, jak jeszcze można
określić jego poczynania życiowe?

. 22 marca 2015

– Jeden z tomów wspomnień
o ks. Blachnickim nosi tytuł
„Gwałtownik Królestwa Bożego”.
Jego zdecydowana postawa była
ukształtowana przez przeżycia
czasu wojny: obóz koncentracyjny,
więzienie, wyrok śmierci i nawrócenie. Jego powołanie kapłańskie
zrodziło się już w dojrzałym wieku,
było wynikiem przemyślanej decyzji, której pozostał wierny. Kiedy
uważał, że ma rację w jakimś działaniu, że coś jest dobre dla Kościoła, że czegoś wymaga Pan Bóg, to
bywał niepokorny i nawet dość
gwałtowny w forsowaniu tych projektów, wbrew zdaniu władzy państwowej, a czasami też niektórych
władz kościelnych. Z ogromnym
entuzjazmem i energią stworzył
wspaniałe dzieło; jego owocem
są dziesiątki tysięcy ludzi, którzy
przeszli przez formację oazową.
– W 1979 r. ks. Blachnicki podczas
sesji „Świadectwo niepokornych”
na KUL mówił, że „najbardziej nam
potrzeba odwagi wiary”. Problem
jest nadal aktualny…

– Ks. Blachnicki zawsze podkreślał znaczenie osobistej wolności,
wolności od grzechu, wolności od
uzależnień, która pomaga nieść
wolność innym. Akcentował też
nieuleganie światowemu stylowi
życia. Sam po przeżyciu wyroku
śmierci i oczekiwaniu na jego
wykonanie nie bał się już potem
niczego. Potrafił innym przekazywać ufność w Panu Bogu i to,
że samo zagrożenie zewnętrzne nie jest w stanie zniszczyć
chrześcijaństwa. Jego pierwsze
działania duszpasterskie łączyły
się z dziećmi, potem z młodzieżą, a następnie przeniosły się na
rodziny. Według niego kluczowym elementem formacji było
doprowadzenie do przeżycia osobistego spotkania z Jezusem, aby
wiara nie była abstrakcją, zbiorem prawd, które się przyjmuje,
tylko aktem zaufania Jezusowi,
który daje siłę i odwagę wiary.
Podkreślał, że to odbywa się we
wspólnocie. Stąd też wspólnotowe oddziaływanie Ruchu Światło-Życie, w którym tajemnice wiary
wprowadza się nie tylko przez
kazania i konferencje, lecz także
spotkania w małych grupkach,
świadectwo rówieśników i przyjaciół. To było i jest skuteczne. I
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