niedziela
GŁOS Z TORUNIA
nr

w numerze:

Dzień Żołnierzy Wyklętych w diecezji toruńskiej
Maturzyści 2015 na Jasnej Górze
Duchowa Adopcja Osób Konsekrowanych

11 (1056) • J • rok LVIII • 15 III 2015 • TORUŃ

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Kościół potrzebuje ofiarnych serc i dłoni osób konsekrowanych, przez które
Chrystus dotyka człowieka.
Bp Andrzej Suski

Głos mówiący
milczeniem
Pociągają albo niepokoją. Ich
wybory i postawy są dla nas
zachętą, by nie zadowalać się
marnością, tym, co już osiągnęliśmy, ale podjąć trud rozwoju
duchowego i wymagać od siebie,
aby krótko mówiąc – pragnąć
świętości. Tak jak bł. Maria Karłowska, bł. Stefan Frelichowski,
prezbiter czy św. Józef. Ostatni
z wymienionych stanął przed
tajemnicą niepokalanego poczęcia Maryi i swoje „tak” Bogu
powiedział czynem: „Uczynił
tak, jak mu polecił anioł Pański” (Mt 1, 24). To jemu Ojciec
powierzył swojego Syna. Taki
właśnie święty jest patronem
bp. Józefa Szamockiego.
Kiedyś usłyszałam określenia
charakteryzujące św. Józefa –
„głos mówiący milczeniem”
i „patron słuchających Boga”,
które w Wielkim Poście mogą
stanowić zadanie. Ten mężny
mężczyzna może być wzorem.
Przyjął działania Boga, których
nie rozumiał, zaufał Bogu i drugiemu człowiekowi.
Warto więc wybrać się
w drogę przemiany serca, którą
kończy radość poranka Zmartwychwstania…
Maria Galińska
www.niedziela.pl

Aleksandra Wojdyło

więci są znakiem. Oni uwieŚBogu.
rzyli. Odważyli się. Zaufali
Powiedzieli Mu „tak”.

Po Mszy św. w kaplicy łasińskiego Karmelu

20 LAT W ŁASINIE
Z

tej okazji Msza św. o godz. 7
w kaplicy klasztornej zgromadziła przyjaciół łasińskiego Karmelu, aby razem ze
wspólnotą zakonną dziękować
Panu Bogu za dar życia i powołania sióstr oraz ich modlitewną opiekę nad parafią, diecezją
i Kościołem.
Eucharystii przewodniczył
proboszcz łasińskiej parafii
ks. kan. Grzegorz Grabowski.
W homilii mówił o radości
z obecności w naszej diecezji
Karmelu oraz o tajemnicy powołania zakonnego. – Wypełnianie
woli Bożej jak najlepiej jest istotą naszego powołania w każdym

25 lutego minęło
20 lat, kiedy grupa
sióstr Karmelu kaliskiego przybyła do
Łasina, aby w diecezji
toruńskiej założyć
nowy klasztor Sióstr
Karmelitanek Bosych
miejscu. Uczmy się z tej rocznicy dziękowania Panu Bogu za
naszą drogę życiową – dodał.
Zapewnił również o pomocy
w realizacji celów wspólnoty
zakonnej.

W imieniu parafian złożono
podziękowania siostrom za ich
modlitwy i duchową opiekę: –
Uczycie nas już 20 lat, co to znaczy się modlić, zawierzyć Maryi,
zaufać Panu Bogu. Pokazujecie,
jak „do reszty zdać się całkiem
na Boga”. Swoją modlitwą otwieracie serce Boga. Odkrywacie
przed nami skarb modlitwy. Kraty
Karmelu nie dzielą, ale łączą,
łączą przy Eucharystii, łączą
w modlitwie, łączą we wspólnocie szkaplerza. Bądźcie dla
nas wsparciem, bądźcie dla nas
świadectwem żarliwej modlitwy,
a my będziemy też wam służyć.
Aleksandra Wojdyło
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Krótko

GRUDZIĄDZ

Krzyżu Chrystusa…

Nominacja profesorska
18 lutego ks. kan. dr hab. Dariusz
Kotecki, dziekan Wydziału Teologicznego UMK, odebrał z rąk
Prezydenta RP nominację na
profesora nauk teologicznych.

nawiedzenia tego miasta przez
krzyż, który św. Jan Paweł II adorował w Wielki Piątek 2005 r.
w swojej kaplicy. Obchody rozpoczęły się 20 lutego o godz. 17.30
w kościele pw. Ducha Świętego
nabożeństwem Drogi Krzyżowej.
O godz. 18 proboszcz tej parafii
ks. Andrzej Kusiński odprawił
uroczystą Mszę św. Wygłosił
również homilię, w której m.in.
powiedział: – Rozpoczęliśmy czas
Wielkiego Postu, czas przemiany
naszego życia. Mamy zrozumieć,
że prawdziwa miłość pochodzi
z krzyża. Jest w krzyżu z Jezusem
Chrystusem. Czy wiemy, że to
słowo tak naprawdę łączy Boga
i człowieka? Kochać to przebaczać. Kochać to służyć. Tylko
Jezus jest źródłem miłości. Musimy przy tym źródle trwać. Dzisiaj
stoimy przed Chrystusem wraz ze
św. Janem Pawłem II. Przez jego
wstawiennictwo prosimy o dar
głębokiej wiary. Panie Jezu, prosimy Ciebie o Twoją łaskę i bło-

S. Klemensa

piątek po Środzie PopielcoWdziądzanie
wej, tak jak od wielu lat, gruprzeżywają rocznicę

Okadzenie krzyża w bazylice

gosławieństwo, abyśmy w dniu
zmartwychwstania żyli Twoją
miłością.
Po Mszy św. do bazyliki pw.
św. Mikołaja Biskupa przeszła
uroczysta procesja z krzyżem,
który niósł ks. Andrzej Kusiński
w otoczeniu ks. kan. Dariusza
Kunickiego, proboszcza bazyliki. Tłum wiernych z zapalonymi
świecami śpiewał pieśni wielko-

postne. O godz. 19 procesja dotarła do bazyliki. Po okadzeniu krzyż
przejął ks. kan. Dariusz Kunicki. Adorując krzyż, odśpiewano
„Gorzkie żale”. Ks. kan. Kunicki
odmówił modlitwę, w której podkreślił, że „Gorzkie żale” były
odśpiewane w intencji pokoju na
całym świecie, pojednania między
narodami i naszego środowiska.
Zenon Zaremba

Krzyżowej. Tradycyjnie mieszkańcy Torunia przejdą ulicami:
św. Katarzyny, Rynek Nowomiejski, Królowej Jadwigi, Szeroką
i Żeglarską do katedry Świętych
Janów.

niczną. Zapisy: edk.bydgoszcz@
wp.pl lub tel. 602-780-511.
Toruńska – rozpocznie się
w Wielki Piątek 3 kwietnia
o godz. 22 w kościele pw. św.
Antoniego na Wrzosach (Toruń).
Trasa wiedzie 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.

Wojna o ciało
26 lutego w ramach cyklu wykładów otwartych „Cielesność
po ludzku” na Wydziale Teologicznym UMK odbył się wykład
dr Moniki Murawskiej „Wojna
o ciało. Fenomenologia vs antropologia, dwie perspektywy”.
Prelegentka przedstawiła dwa
popularne we współczesnym
dyskursie filozoficznym spojrzenia na ciało i duszę. Wkrótce kolejne wykłady z serii.
Spotkanie SRK
28 lutego odbyło się Walne
Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów Rejonowych
Oddziału Toruńskiego Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Toruńskiej. Prezesem Zarządu
Oddziału na kolejną kadencję
została wybrana dotychczas pełniąca tę funkcję Małgorzata Dykier.

Zapraszamy
DROGI KRZYŻOWE
Droga Krzyżowa na Barbarkę
21 marca o godz. 14 spod kościoła pw. św. Józefa w Toruniu (sanktuarium Matki Bożej Nieustającej
Pomocy) wyruszy Droga Krzyżowa na Barbarkę. Organizatorem
jest Domowy Kościół Diecezji
Toruńskiej.
Grudziądz
27 marca o godz. 16 z parafii pw.
św. Maksymiliana na grudziądzkim Strzemięcinie wyruszy Droga Krzyżowa, która zakończy się
o godz. 18 Mszą św. w parafii pw.
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Toruń
27 marca o godz. 17 w parafii
garnizonowej pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej w Toruniu rozpocznie się nabożeństwo Drogi
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Ekstremalne Drogi Krzyżowe
Bydgoska – 27 marca na liczącą
44 km trasę wyruszy bydgoska
Ekstremalna Droga Krzyżowa.
Wymarsz po Mszy św. o godz. 21
z fordońskiej parafii Matki Bożej
Królowej Męczenników do toruńskiej świątyni pw. św. Józefa.
Trasa przeznaczona jest dla osób
o dość dobrej kondycji fizycznej.
Wymaga przygotowania i wprawienia w długich wędrówkach
pieszych. Organizatorzy zapewniają pomoc medyczną i tech-

MISTERIA MĘKI PAŃSKIEJ
Grębocin
W Wielką Środę 1 kwietnia
o godz. 19 na placu przy ul. Owocowej w Grębocinie odbędzie się
plenerowe Misterium Męki Pańskiej. Organizatorem wydarze-

nia jest parafia pw. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Grębocinie.
Patronat honorowy objął bp Andrzej Suski.
Kurzętnik
29 marca w Niedzielę Palmową
już po raz 10. odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. Rozpoczęcie o godz. 16 w salkach katechetycznych przy parafii pw. św.
Marii Magdaleny w Kurzętniku.
Organizatorem jest Gminne Centrum Kultury oraz Stowarzyszenie Rozwoju Gminy Kurzętnik.
Jabłonowo Pomorskie
29 marca w Niedzielę Palmową
o godz. 18. w kościele pw. św.
Wojciecha odbędzie się Misterium Męki Pańskiej. Organizatorem jest parafia pw. św. Wojciecha.

www.niedziela.pl

wiadomości

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

spólnota parafii pw. św. Tomasza Apostoła
w Nowym Mieście Lubawskim 22 lutego
Wprzyjęła
do kultu relikwie św. Ojca Pio. Tego

Archiwum parafii

dnia w czasie każdej Mszy św. ks. kan. Dariusz
Żurański przybliżał wiernym sylwetkę św. Ojca
Pio jako wytrwałego spowiednika, kierownika
duchowego oraz człowieka nieustannie pełniącego uczynki miłosierdzia. Św. Ojciec Pio
został nam również ukazany jako niezawodny
przewodnik po wielkopostnych ścieżkach. Jego
relikwie, które tego dnia zagościły w bazylice,
to fragment bandaża, którym święty kapucyn ocierał krwawiące stygmaty. Zostały one
wmontowane w obraz świętego, zakupiony
w minione wakacje w San Giovanni Roton-

do przez grupę pielgrzymów z naszej parafii.
Obraz wraz z relikwiami znalazł swoje miejsce w bocznej kaplicy bazyliki. Szczególnym
dniem w naszej parafii poświęconym św. Ojcu
Pio będzie każdy 23. dzień miesiąca, kiedy
o godz. 18 będzie sprawowana Msza św. ku
czci świętego zakonnika, a po niej odbędzie
się nabożeństwo przy relikwiach. W parafii
powstaje Grupa Modlitewna Ojca Pio, która
będzie spotykała się w każdy piątek o godz. 19
w nowomiejskiej bazylice.
Wszystkich zachęcamy do oddawania czci
św. Ojcu Pio w Nowym Mieście Lubawskim oraz
powierzania mu swoich codziennych trosk,
a także radości. 
mr

Bożena Sztajner

Relikwie św. Ojca Pio

Biskupowi Józefowi Szamockiemu z okazji imienin życzenia Bożej opieki i wstawiennictwa Najświętszej Maryi
Panny i św. Józefa, zdrowia
i mocy Ducha Świętego
w realizowaniu pasterskiego
powołania składają
Redakcja i Czytelnicy
„Niedzieli”

Wierni oddają cześć św. Ojcu Pio

BOLESZYN

Koncert wielkopostny
sanktuarium Matki Bożej Bolesnej w BoleWw wykonaniu
szynie 20 lutego miał miejsce koncert
zespołu „Noro Lim” z Krakowa.

Zgromadzono się w świątyni, by przeżyć Pasję
w innej formie w wykonaniu zespołu „Noro
Lim”. Koncert „Idziemy za Tobą”, który zgromadzeni mieli okazję wysłuchać, jest zestawem utworów jedynych w swoim rodzaju.
Rodziły się one równolegle z powstawaniem
obrazów drogi krzyżowej malowanej przez
Rafała Alickiego na przestrzeni lat 2008-2009
dla sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu. Pasja malowana muzyką, obrazotwórcze
www.niedziela.pl

słowo, nuty układające się w kolejność wydarzeń sprzed 2 tys. lat – to wszystko złożyło się
na niepowtarzalną całość, w której krok po
kroku można odnieść się do tego, co działo się
wtedy, i do tego, co dzieje się teraz, dostrzegając, że pewne przeżycia, uczucia czy wrażenia
nie straciły na znaczeniu pomimo upływu
czasu. Upadki pod krzyżem postrzegane jako
metafora grzechu człowieka, poszukiwanie
uczciwości i sprawiedliwości sądów ludzkich,
ból Matki po stracie Syna czy wreszcie promyk nadziei w zmartwychwstaniu to tylko
niektóre motywy rozważań, jakie przewijają

się przez 16 utworów będących elementami
tego wzruszającego koncertu.
Zespół „Noro Lim” wystąpił w składzie:
Rafał Alicki, Ewa Akšamović, Katarzyna
Gancarz, Ewelina Korczak, Alicja Biela i Małgorzata Mazurek. Wiodącym nurtem zespołu
jest szeroko pojęta muzyka poetycka oraz
utwory instrumentalne zbliżone swą estetyką
do muzyki filmowej.
Wielkopostne spotkanie modlitewne zakończył ks. kan. Piotr Nowak błogosławieństwem
wiernych. 

Elżbieta Kozłowska
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Wojciech Wichnowski

1 marca po raz 5. obchodzono w Polsce Narodowy
Dzień Pamięci „Żołnierzy
Wyklętych”. Święto to upamiętnia żołnierzy podziemia niepodległościowego
i antykomunistycznego,
walczących z sowietyzacją
Polski w latach 1944-63. Data ustanowionego
w 2011 r. święta związana
jest z wykonaniem 1 marca
1951 r. wyroku śmierci
na 7 członkach 4. Zarządu Głównego Zrzeszenia
„Wolność i Niezawisłość”.
W diecezji toruńskiej
w intencji Żołnierzy Wyklętych modlono się
m.in. w Toruniu, Chełmży
i Grudziądzu
1. Chełmżyński Marsz Pamięci kpt. Mieczysława Szczepańskiego oraz Żołnierzy Wyklętych

DZIEŃ ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH
TORUŃ

IV

wyroku wyszła z więzienia dopiero
w 1956 r.
W niedzielę uroczystości miejskie rozpoczęły się od złożenia
kwiatów pod tablicą przy ścianie
Sądu Okręgowego, która upamiętnia sądzonych i skazanych
w 1946 r. żołnierzy AK. Następnie w kościele pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny została
odprawiona Msza św. W kazaniu
ks. Paweł Maciejko, odwołując
się do ewangelicznej perykopy
o przemienieniu, powiedział m.in.:
– Choć nie wiemy, co przed nami,
jednak pomni historii wiemy, że
w Bogu są pokój, bezpieczeństwo
i miłość.
Po Eucharystii uformował się
pochód z kompanią honorową
i pocztami sztandarowymi, który
przeszedł pod pomnik Żołnierzy
Wyklętych w al. Solidarności.
Tam złożono kwiaty, odśpiewano
hymn państwowy, a przedstawi-
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ciele władz samorządowych i państwowych wygłosili przemówienia.
Na koniec rekruci z toruńskiej Jednostki Strzeleckiej 4048 złożyli
przyrzeczenie. Obchodom towa-

rzyszyła zbiórka funduszy na ekshumację i identyfikację Żołnierzy
Wyklętych.
Juliusz Kola

he_scrab

U

roczystości w Toruniu rozpoczęły się już 28 lutego
w Domu Muz na Podgórzu.
Przy współpracy Delegatury IPN
w Bydgoszczy i Związku Strzelców Rzeczypospolitej z toruńskiej
Jednostki 3366 została tam otwarta wystawa „Nie jesteśmy żadną
bandą. My jesteśmy z miast i wiosek polskich. 5. Wileńska Brygada
Armii Krajowej na Pomorzu” (prezentowana do 24 marca). Otwarciu
ekspozycji towarzyszyło spotkanie
z Kajetanem Rajskim, autorem głośnej książki „Wilczęta. Rozmowy
z dziećmi Żołnierzy Wyklętych”.
W spotkaniu wziął udział również
Krzysztof Bukowski, jeden z tzw.
Wilcząt. Syn por. Edmunda Bukowskiego ps. „Edmund” opowiedział
o wileńskiej konspiracji i swych
rodzicach: zastrzelonym w 1951 r.
w mokotowskim więzieniu ojcu
i matce również uczestniczce drugiej konspiracji, która po 15-letnim

Warcie pod toruńskim pomnikiem towarzyszy młodzież w strojach z epoki
www.niedziela.pl

z diecezji

M

sza św. w konkatedrze Trójcy Świętej poprzedziła 1.
Chełmżyński Marsz Pamięci
kpt. Mieczysława Szczepańskiego
oraz Żołnierzy Wyklętych, który
odbył się 1 marca. Wzięło w nim
udział ok. 500 osób. Odbyły się
również spotkania z autorem
książek o podziemiu niepodległościowym oraz żołnierzem
Armii Krajowej. W przeddzień
oficjalnych obchodów Narodo-

skazany został na karę śmierci i zamordowany 12 kwietnia
1945 r. w podziemiach Zamku
Lubelskiego. W prezbiterium
obecne były poczty sztandarowe
Związku Kombatantów i Osób
Represjonowanych, Hufca ZHP
Chełmża, Gimnazjum nr 1 im. bł.
Stefana W. Frelichowskiego, NSZZ
„Solidarność” Cukrowni Chełmża,
Chełmżyńskich Ogrodów Działkowych i OSP Skąpe. Liturgii

Oddanie hołdu bohaterom

wego Dnia Pamięci Żołnierzy
Wyklętych 28 lutego w Domu
Kapitulnym odbyło się spotkanie
z Kajetanem Rajskim, studentem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, autorem książki
„Wilczęta 2. Rozmowy z dziećmi
Żołnierzy Wyklętych”.
Główne uroczystości rozpoczęły się 1 marca Mszą św. w konkatedrze Trójcy Świętej w intencji wszystkich pomordowanych
przez komunistyczne władze
w latach 1944-63 oraz cichociemnego i Żołnierza Wyklętego
kpt. Mieczysława Szczepańskiego
(1919-45) z Chełmży. Kpt. Szczepański brał udział w rozmowach
na temat możliwości dokonania
zamachu na Bolesława Bieruta.
Odstąpił od tego zamiaru, gdyż
był zwolennikiem pokojowych
rozwiązań. Pomimo tego faktu
www.niedziela.pl

przewodniczył proboszcz ks. kan.
Krzysztof Badowski, a współcelebransem był ks. Łukasz Otremski,
który wygłosił homilię. – Kiedy
czytałem publikacje i dokumenty
związane ze sprawą sądową kpt.
Szczepańskiego, stanął mi przed
oczyma proces Pana Jezusa przed
Sanhedrynem. Chodzi o to, by
pokazać piękne życie i tragiczną,
niesprawiedliwą śmierć wierzącego, katolickiego, polskiego oficera Wojska Polskiego. Pan Jezus
i kpt. Szczepański zostali fałszywie oskarżeni – mówił kaznodzieja. Dodał: – Chełmżyński Marsz
Pamięci jest jak Droga Krzyżowa.
Idziemy, bo krew woła! Liturgię
uświetnił śpiewem Chór Mieszany „Św. Cecylia” pod dyr. Alfonsa
Dorawy. Po odśpiewaniu „Boże,
coś Polskę” z konkatedry wyruszył 1. Chełmżyński Marsz Pamię-

ci kpt. Mieczysława Szczepańskiego. Głównymi ulicami miasta
uczestnicy prowadzeni przez wóz
bojowy OSP Skąpe przeszli do
obelisku upamiętniającego postać
kapitana. Apel Poległych prowadzony przez harcerzy Hufca ZHP
Chełmża przywołał pamięć wielu
bohaterów polskiego podziemia
niepodległościowego, w tym
mieszkańców miasta, nieżyjących już członków „Demokracji
Polskiej”, a przed pomnikiem
zapłonęły znicze i złożone zostały
wieńce. Licznie przybyli mieszkańcy miasta, w tym młodzież,
a także kibice miejscowej Legii
zawsze obecni na patriotycznych
uroczystościach. Hołd bohaterom oddali także samorządowcy
z burmistrzem Jerzym Czerwińskim i przewodniczącym Rady
Miasta Januszem Kalinowskim,
radni powiatu toruńskiego, strażacy OSP Skąpe, poseł Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący parlamentarnego zespołu ds.
upamiętniania Żołnierzy Wyklętych oraz ks. kan. Badowski.
Na zakończenie w Domu Kapitulnym odbyło się spotkanie
z 90-letnim por. Albinem Rybką
z Torunia, żołnierzem Armii
Krajowej. Pan porucznik z ożywieniem opowiadał o swoich
wojennych losach, a zwłaszcza
o brawurowej ucieczce z niemieckiej niewoli, gdy w 1942 r.
w środku zimy ukryty pod kolejowym wagonem przyjechał do
Krakowa i dalej przedzierał się
lasami na Podkarpacie. Uczestnicy spotkania obejrzeli też film
przedstawiający dramatyczne
losy ludzi, którzy oddali życie
za naszą ojczyznę.
Organizatorami 1. Marszu
Pamięci byli: parafia św. Mikołaja
Biskupa w Chełmży, Urząd Miasta
Chełmża, Klub Dyskusyjny „Pro
Patria” oraz Komenda Hufca ZHP
Chełmża, a nad całością czuwał
Komitet Organizacyjny Marszu.
Przez 3 dni prowadzona była
kwesta z przeznaczeniem na ekshumację i poszukiwania grobów
Żołnierzy Wyklętych.
Wojciech Wichnowski

Zdjęcia: Wojciech Wichnowski

CHEŁMŻA

Por. Albin Rybka

GRUDZIĄDZ
Grudziądzu w Dzień Żołnierzy
Wyklętych w bazylice pw. św.
WMikołaja
Biskupa odprawiona

została Msza św., której przewodniczył ks. kan. Dariusz Kunicki. W homilii ks. kan. Kunicki
podkreślił, że maksyma „Bóg,
Honor, Ojczyzna” była dla Żołnierzy Wyklętych najważniejszym
wezwaniem. – Walczyli na wielu
frontach, wielu z nich poległo,
przelało krew. Nie wiemy, gdzie
znajdują się ich groby, dlatego dziś szczególnie modlimy
się za nich i za ich rodziny –
mówił kaznodzieja. Nawiązując
do Ewangelii o przemienieniu
Pańskim, wskazał, że Żołnierze
Wyklęci także zdobywali szczyty – szczyty wolności. Trzeba
jednak pamiętać, że wejście na
szczyt wiąże się z wyrzeczeniem,
stąd nie może zabraknąć ufności
pokładanej w Bogu. Bohaterowie
dnia dzisiejszego są dla nas wzorem budowania swojego życia,
opierając się na Bogu.
Po Eucharystii na Rynku Głównym przed Pomnikiem Żołnierza
Polskiego odbyły się uroczystości
patriotyczne.
Zenon Zaremba
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głos z Torunia

Zdjęcia: Marian Sztajner

– Warto pomyśleć,
że Bóg przygotował
dla mnie coś szczególnego. Życzę wam,
byście w przyszłości
cieszyli się życiem i nie
zapominali o Panu
Bogu. Odkryjcie swoje
cudowne powołanie –
mówił bp Józef Szamocki do maturzystów
diecezji toruńskiej
7 marca na Jasnej
Górze
Młodzi zawierzali Bogu i Matce Bożej czas zdawania egzaminów oraz całą swoją przyszłość

ODNALEŹĆ WŁAŚCIWĄ DROGĘ

P

ielgrzymka maturzystów diecezji toruńskiej, odbywająca się w Wielkim Poście,
stanowiła okazję, by powrócić do domu
Ojca, czyli nawrócić się. Przewodnikiem na
tej drodze był bp Józef Szamocki, a także
ks. dr Artur Szymczyk – diecezjalny duszpasterz młodzieży i ks. Piotr Pawlukiewicz –
rekolekcjonista, duszpasterz oraz rodzice,
duszpasterze, dyrektorzy szkół, wychowawcy,
nauczyciele i katecheci.

Dojrzałość serca
W przededniu matury bp Józef Szamocki
mówił młodym o miłości i miłosierdziu Boga,
o tym, że jest On kochającym Ojcem. Człowiek,
gdy zgubi się, dopóki żyje, zawsze może
powiedzieć: – Wstanę i pójdę do domu mojego
Ojca. Obraz kochającego Ojca to ten, który
powinien towarzyszyć przez całe życie. – Wielki Post i nasza pielgrzymka to czas refleksji
nad przyszłością, która ukazuje się w ziemskim powrocie do domu Ojca, to czas dojrzewania serca, to czas odzyskania radości –
mówił Biskup Józef. To droga odkrywania
prawdy o miłości, dobrym Ojcu oraz łaski.
A najważniejsza matura to dojrzałość – podkreślił Ksiądz Biskup. W tym duchu życzył
maturzystom, by z czystym sercem szli przez
życie z pewnością, że zmierzają we właściwym kierunku.

Kim jestem?
Ks. Piotr Pawlukiewicz podał receptę na szczęśliwe życie. Wyjaśnił młodym, że celem istnienia jest niebo, tzn. spotkanie z Jezusem.
Aby ten cel osiągnąć, należy spojrzeć w oczy
Chrystusowi i uczynić to sercem, zobaczyć

VI
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Go, czasem przyjdzie pokłócić się z Nim.
I co ważne nie grać. Być szczerym, stając
wobec Boga w prawdzie. Odpowiedzieć sobie
na pytanie: – Kim jestem? Zobrazował to
opowiadaniem o chłopaku, który inaczej
zachowują się, gdy rozmawia z matką, inaczej, gdy spotka się z dziewczyną i jeszcze
inaczej, gdy jest wśród kolegów. Gdy zapytał
go: – W którym przypadku jesteś prawdziwy?
Usłyszał: – Nie wiem…
Drugi istotny element to małżeństwo. Aby
było ono trwałe i szczęśliwe, ks. Piotr zwracał
uwagę na różnice między kobietą a mężczyzną. Zachęcał, by umieli pięknie się różnić
oraz uczyli się sobie nawzajem.

Dajcie się zaskoczyć Bogu
Ks. dr Artur Szymczyk wyjaśnia, że hasło
nawiązuje do myśli przewodniej roku przygotowań do Światowych Dni Młodzieży w Krakowie w 2016 r., a są to słowa: „Błogosławieni
czystego serca, albowiem oni Boga oglądać
będą” (Mt 5, 8). Dla tych licznych młodych
(ok. 2,5 tys.) pobyt u tronu Matki jest wypełniony modlitwą o Boże błogosławieństwo na
czas zbliżających się egzaminów maturalnych
i o to, by dokonali dobrego wyboru, jeżeli
chodzi o drogę życiową, a także w intencjach
osobistych. – Przyjeżdżają tu, by doświadczyć
wewnętrznego uwolnienia i pokoju, które
Matka Boża wyjednuje dla nich. Wierzą, że
jest to miejsce wyjątkowe i mogą prosić Ją
o opiekę.
Dlatego młodzi zawierzali Bogu i Matce
Bożej nie tylko czas zdawania egzaminów,
lecz także całą swoją przyszłość, wybór zawodu i stanu. Stąd modlili się w czasie koncelebrowanej Mszy św., której przewodniczył

Bp Józef Szamocki z Karolem, który 2 lata temu
uczestniczył w pielgrzymce maturzystów diecezji
toruńskiej na Jasną Górę, a potem wstąpił do zakonu paulinów

i homilię wygłosił Józef Szamocki (oprawę
liturgiczną przygotowała młodzież z Grudziądza), nabożeństwa różańcowego w Kaplicy
Cudownego Obrazu (młodzi z Nowego Miasta
Lubawskiego), Drogi Krzyżowej na wałach
(z Brodnicy) oraz wysłuchali konferencji
ks. Piotra Pawlukiewicza w sali o. Augustyna
Kordeckiego. Jak sami mówią: – Przybyliśmy
tu, aby oddać Maryi nasze życie, podziękować
za każde dobro, ale także, aby wsłuchać się
w delikatny głos Matki, odnaleźć właściwą
drogę życiowego powołania oraz uprosić
siły do odważnego świadczenia o Chrystusie
w dorosłym życiu.
Na zakończenie Biskup Józef przedstawił
Karola, który 2 lata temu wraz z maturzystami z diecezji toruńskiej pielgrzymował
na Jasną Górę. Teraz stanął w białym habicie
paulina i z radością spoglądał na Bazylikę
jasnogórską wypełnioną młodzieżą z jego diecezji. I do niej apelował: – Dajcie się zaskoczyć
Bogu. Bóg jest fajny. Zaufajcie Mu!
Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

Pamięci
organisty

Pomagamy blisko Ciebie!

FERIE W CENTRUM WOLONTARIATU

więtej pamięci Wacław
Łukaszewski był jednym
Śz najstarszych
stażem orga-

Archiwum Caritas

B

łogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” – pod takim hasłem
odbył się wyjazd wolontariuszy
szkół podstawowych oraz gimnazjalnych z regionu grudziądzkiego
do Centrum Wolontariatu Caritas
Diecezji Toruńskiej w Przysieku.
Dzięki pomocy najstarszych wolontariuszy z Zespołu Szkół Rolniczych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych w Grudziądzu 3-dniowe
zimowisko okazało się atrakcją.
Postaciami towarzyszącymi nam
podczas wypoczynku byli św. Jan
Paweł II i papież Franciszek.
Urozmaicony program nie
pozwolił na nudę. W trakcie pobytu
dzieci i młodzież mieli okazję wziąć
udział w warsztatach fotograficznych, jednocześnie włączając się
w projekt Countdown Stowarzyszenia GPS Kalwaria. Wolontariusze
wykazali się wyobraźnią, wykonując wiele twórczych zdjęć z liczbą

Wolontariusze z Grudziądza na feriach w Przysieku

514. Oznacza ona liczbę pozostałych dni do ŚDM 2016 w Krakowie
od 27 lutego. W planie były również warsztaty origami, podczas
których zostały wykonane piękne,
różnobarwne kwiaty. Nie zabrakło
też czasu na gry i zabawy. Jedną
z propozycji była gra terenowa
„Szukamy myśli papieskich w tere-

nie”. Drugiego dnia pobytu wzięliśmy aktywny udział w Mszy św.,
upiększając ją śpiewem. Na koniec
każdy uczestnik otrzymał gipsowego aniołka, który będzie
czuwać nad nim codziennie
i przypominać o wspólnie spędzonych chwilach.
Milena Karpińska

SZLACHETNY Z NATURY
łyszałem niedawno opinię
o ludziach, że są egoistami
Sskupionymi
tylko na sobie, że nie
chcą dostrzegać tego, co dzieje się
wokół. Choć na tzw. pierwszy rzut
oka można odnieść takie wrażenie,
mam odmienne zdanie. Rzeczywiście troska o bezpieczeństwo, m.in.
materialne, własne i rodziny bardzo, pochłania zwłaszcza w tych
niepewnych czasach, w dobie licznych niepokojów, ale czy zamyka
nas na problemy otaczających
ludzi? Nie, przecież wrażliwość,
poczucie solidaryzmu z innymi,
odpowiedzialność za bliźniego
są widoczne niemal na każdym
kroku. Widzę je w trosce i zaangażowaniu wolontariuszy, zwłaszcza młodych, w chęci wspierania
kogoś, kto prosi i puka do naszych
drzwi. Duże uznanie budzi fakt, że
młodzież chętnie wspiera różne
dzieła i akcje Caritas, dzięki czemu
www.niedziela.pl

dziesiątki tysięcy potrzebujących
naszej diecezji otrzymują pomoc.
Uwierzmy w moc dobra, niech ono
będzie zasadą życia, bo przecież

człowiek jest szlachetny z natury.
Ks. prał. Daniel Adamowicz
Dyrektor Caritas Diecezji
Toruńskiej

nistów w diecezji toruńskiej.
Urodzony w Chełmży w cieniu
chełmżyńskiej katedry, zafascynowany niezwykłą dobrocią świątobliwego proboszcza
ks. kan. Gracjana Tretkowskiego postanowił swe życie
w jakikolwiek sposób związać
ze służbą w Kościele. Ówczesny organista śp. Stefan Dorawa, dostrzegając w nim talent
muzyczny, jak również znając
trudne warunki materialne
owdowiałej matki, podjął się
bezinteresownie przygotować
go w zawodzie organistowskim. Mimo pojawiających
się już wówczas problemów
ze wzrokiem, otrzymawszy
gruntowne przygotowanie
w zakresie śpiewu liturgicznego oraz gry na organach
i skrzypcach, jeszcze w latach
nauki pomagał swemu
nauczycielowi w próbach
śpiewu chóralnego, ćwicząc
tenory i basy członków chóru
„Św. Cecylia”. W 1956 r. pochodzący z Chełmży ks. Zygmunt
Tyniecki powierzył mu funkcję
organisty w grzybnieńskiej
parafii, którą przez 58 lat
śp. Wacław mimo postępującej choroby, aż do całkowitej
utraty wzroku, również jako
kościelny i dzwonnik, pełnił
z gorliwością niespełna do
ostatnich miesięcy życia.
Bardzo cieszył się i cenił
sobie błogosławieństwo
bp. Andrzeja Suskiego, które
otrzymał z racji 50-lecia pracy,
zawieszając je na honorowym
miejscu swego mieszkania.
Śp. Wacław Łukaszewski zmarł
29 stycznia w Grzybnie. Niech
św. Michał Archanioł, patronujący parafii w Grzybnie, zawiedzie go do raju, gdzie w chórze anielskim nadal śpiewać
będzie Bogu pod patronatem
św. Cecylii.
Marian Dorawa

15 marca 2015 . nr 11 (1056) niedziela

VII

Wiesław Ochotny

„Dziękuję za Waszą cichą i ofiarną pracę
na różnych polach posługi miłości. Dziękuję za świadectwo Waszej modlitwy i życia według rad ewangelicznych. Kościół
potrzebuje nieustannie tego świadectwa,
by odnawiać siebie i świat. Potrzebuje
Waszych ofiarnych serc i dłoni, przez
które Chrystus dotyka człowieka”.
(bp Andrzej Suski do osób
konsekrowanych)

ABYŚMY BYLI JEDNO (15)

DUCHOWA ADOPCJA OSÓB KONSEKROWANYCH
Papież Franciszek 2015 r. w Kościele powszechnym zadedykował życiu konsekrowanemu. Rozpoczął się on
21 listopada 2014 r., a zakończy się 2 lutego 2016 r. W całym świecie żyje obecnie ok. 950 tys. osób konsekrowanych, w Polsce jest ich ok. 35 tys., a to oznacza, że co tysięczny Polak i Polka jest osobą konsekrowaną. W diecezji toruńskiej mamy ok. 360 sióstr, ojców i braci zakonnych. Żyją obok nas i między nami.
Od lat modlitwą, pracą i świadectwem ubogacają życie naszej diecezji. Ogarniają swoją opieką dzieci i młodzież, chorych i starszych, prowadzą szkoły, przedszkola, domy opieki. Podejmują wiele dzieł charytatywnych
i ewangelizacyjnych. Trwają na nieustannej modlitwie, wypraszając łaski dla każdego z nas

R

ok Życia Konsekrowanego
jest wielką okazją do tego,
by przyjrzeć się powołaniu
osób zakonnych i wspierać ich
modlitwą. Dlatego zachęcamy do
podjęcia dzieła Duchowej Adopcji Osób Konsekrowanych. Niech
nasza modlitwa wspiera ich
w podejmowanych działaniach
i wyprasza łaskę świętości, którą
będą promieniować na świat i na
każdego z nas.

Czym jest DAOK?
Duchowa Adopcja Osób Konsekrowanych (DAOK) to dzieło
zainicjowane przez toruńską
wspólnotę biblijną „Słowo Życia”.
Inspiracją do podjęcia inicjatywy
była wizyta wspólnoty w klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych
w Łasinie oraz słowa Biskupa
Andrzeja wypowiedziane podczas
obchodów Światowego Dnia Osób
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Konsekrowanych. Adopcja polega na objęciu modlitwą na czas
trwania Roku Życia Konsekrowanego (RŻK) jednej osoby konsekrowanej z diecezji toruńskiej.
Osoba, która podejmie się
Duchowej Adopcji, zobowiązuje
się na czas trwania RŻK tj. do 2 lutego 2016 r. do regularnej duchowej opieki nad przydzieloną
osobą konsekrowaną.
Opieka duchowa powinna przybrać następujące formy: codzienna dowolna modlitwa za osobę
konsekrowaną lub raz w tygodniu (poza niedzielą) Eucharystia
i Komunia św. w intencji osoby
konsekrowanej. Ponadto można
podjąć dobrowolnie, według możliwości inne formy: ofiarowanie
postów i cierpienia w intencji
osoby konsekrowanej, poznanie
charyzmatu zgromadzenia przydzielonej osoby zakonnej oraz
włączenie się w dzieła podejmo-
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wane przez to zgromadzenie,
korespondencja.

Jak przystąpić do DAOK?
Osoby, które chcą przyłączyć się
do akcji DAOK, powinny wypełnić
formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie www.daok.pl.
W odpowiedzi otrzymają e-maila
z danymi osoby konsekrowanej, która została oddana w ich
duchowa opiekę. E-mail będzie
zawierał imię i nazwisko osoby
konsekrowanej, nazwę zgromadzenia i miejscowość, w której
posługuje.
W trakcie trwania akcji DAOK
uczestnicy będą otrzymywać
e-maile z myślami świętych
i błogosławionych związanych
ze zgromadzeniami zakonnymi
posługującymi w naszej diecezji. Po zakończeniu Roku Życia
Konsekrowanego będzie można

kontynuować duchową adopcję.
Na stronie znajdują się także teksty modlitw, które mogą pomóc
w codziennej modlitwie w ramach
podjętej adopcji. Nie zwlekaj! Zgłoś
się już dziś! Osoby konsekrowane
czekają na Twoją modlitwę! Więcej
informacji na www.daok.pl.
Ks. Paweł Borowski
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