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Marianna Mucha/Katolicki Toruń

Wiara Maryi to przyjęcie
za prawdę tego, co Bóg
objawia człowiekowi.
Bp Andrzej Suski

Procesja ulicami miasta

U

MARYJO, WEŹ MNIE ZA RĘKĘ

roczyste obchody ku czci Matki
Bożej Nieustającej Pomocy
rozpoczęły się 27 czerwca w diecezjalnym sanktuarium
Miłosierdzia Bożego w Toruniu.
Po modlitwie przed cudownym
wizerunkiem Matki Bożej w uroczystej procesji wierni pod przewodnictwem Biskupa Andrzeja
przeszli ulicami miasta do diecezjalnego sanktuarium Matki Bożej
Nieustającej Pomocy. Po zakończeniu procesji w sanktuarium,
którym opiekują się redemptoryści, Ksiądz Biskup sprawował
Eucharystię koncelebrowaną przez
www.niedziela.pl

kapłanów z dekanatów toruńskich
oraz moderatorów seminaryjnych.
W homilii Biskup Andrzej podkreślił, że spotkanie z Maryją
jako Matką zawsze związane jest
z krzyżem. – Synem Matki Boga
można zostać tylko pod krzyżem –
mówił Pasterz diecezji. Wskazał
także, że w dzisiejszym świecie
nie brakuje nam krzyży. I tak jak
nasi przodkowie trzeba, byśmy
w każdej z tych trudnych sytuacji
stawali obok Matki i wołali: „Wielka Boga-Człowieka Matko i Królowo”. To wołanie rozbrzmiewało
zawsze w historii naszego narodu

i zawsze Maryja okazywała się
Tą, która jest gotowa nieustannie
pomagać.
Ksiądz Biskup powiedział, że
Maryja jest niezawodną przewodniczką. – Maryja prowadzi nas
pod sztandar krzyża, który jest
znakiem wolności – mówił Biskup
Andrzej – Pod tym sztandarem nie
ma obozów koncentracyjnych, nie
rozprzestrzenia się zło, ponieważ
jest to sztandar naszej wolności.
Ludzie, którzy uciekają przed
krzyżem, stają się niewolnikami. –
Widzimy, jak rodzą się niewolnicy
lęku przed dzieckiem; niewolnicy

lęku przed małżeństwem; niewolnicy kłamstwa; niewolnicy narkomanii – podkreślał z mocą Ksiądz
Biskup. Zaznaczył, że tylko stając
pod krzyżem razem z Maryją, nasze
życie nabierze wartości i będzie
zmierzać ku prawdziwej wolności.
Trzeba pozwolić prowadzić się za
rękę Tej, która zawierzyła do końca
i nie doznała zawstydzenia. Na
zakończenie uroczystości kustosz
sanktuarium o. Wojciech Zagrodzki CSsR odmówił akt zawierzenia
diecezji toruńskiej Matce Bożej
Nieustającej Pomocy.
Ks. Paweł Borowski
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głos z Torunia

GRUDZIĄDZ

pw. św. Maksymiliana
Kolbego w Grudziądzu po raz
P19.arafia
zorganizowała festyn pt. „Pa-

rafia dzieciom”. Adresatami
przedsięwzięcia były dzieci,
jednak różnorodność programowa zachęcała do uczestnictwa
wszystkich parafian oraz gości
przybywających 7 czerwca na
Strzemięcin. – To jest cel – być ze
sobą razem jako wspólnota ludu
Bożego. Cieszmy się, ponieważ
chrześcijaństwo jest religią radości – podkreślał na rozpoczęcie
festynu proboszcz ks. prał. Henryk Kujaczyński.
Na terenie przykościelnym
i w ogrodzie parafialnym zorganizowano wiele atrakcji. Energiczna
animacja festynu przez ks. Jarosława Zielińskiego zachęcała
dzieci do włączania się w zabawy. Najmłodszych zaproszono na
skoki na trampolinie i przejażdżkę
kucykiem oraz konkurs plastyczny i do stoiska z malowaniem
twarzy; do rodzin skierowano

konkurs biblijny z nagrodami.
Były również pokazy ratownictwa
medycznego i konkurs strzelecki.
Na stanowisku medyczno-profilaktycznym można było sprawdzić
poziom ciśnienia i cukru we krwi.
Różnorodne specjały kulinarne
przygotowały parafianki, a Ksiądz
Proboszcz – tradycyjnie – ogórki
małosolne. Chętni mogli nabyć
produkty ekologiczne i pasieczne.
Dużą popularnością cieszyły się
„cegiełki dobroci” – losy, z których każdy wygrywał. Dodatkową
atrakcją był koncert Grudziądzkiej
Orkiestry Dętej, a pokazy żużlowe GTŻ oraz sprzętu policyjnego
i strażackiego zainteresowały nie
tylko młodych. Wieczorne biesiadowanie i wspólne śpiewanie
przy ognisku stworzyły familijną
atmosferę radosnego dnia.
Ofiary z festynu oraz „cegiełek
dobroci” przeznaczono na zorganizowanie letniego wypoczynku
dla dzieci z parafii. – Nie byłoby
to możliwe, gdyby nie otwarte

Archiwum redakcji

Parafia dzieciom

Festynowe atrakcje dla dzieci i dorosłych

serce i życzliwość licznych sponsorów chętnie włączających się
w parafialne przedsięwzięcia –
podkreśla Marek Czepek z Para-

fialnego Oddziału Akcji Katolickiej, głównego koordynatora
festynu.
Aleksandra Wojdyło

zapraszamy

CHEŁMŻA

Ku czci św. Jakuba

Rekolekcje
dla organistów
W dniach 27-29 lipca w Diecezjalnym Centrum Kultury
w Zamku Bierzgłowskim odbędą się rekolekcje dla organistów
i uczniów organistowskich.
Zgłoszenia: tel. (56) 674-06-22.

katedry. Japończyk Ota Hiraszi
pokonuje pieszo odcinki szlaków
św. Jakuba, zmierzając do Santiago de Compostela w Hiszpanii.
Czasami zbacza z wyznaczonego szlaku, by bardziej poznać
zabytki, kulturę i obyczaje naszego kraju. W konkatedrze Trójcy
Świętej w Chełmży pielgrzym
uczestniczył w Mszy św. i wziął
udział w procesji eucharystycznej.
Hiraszi z zamiłowania jest
rysownikiem. Miejsca swojego
pobytu dokumentuje nie tylko aparatem fotograficznym, lecz także
rysunkami świątyń bądź innych
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Wojciech Wichnowski

iecodzienny pielgrzym z kraju
Kwitnącej Wiśni zawitał
N7 czerwca
do chełmżyńskiej kon-

Ota Hiraszi z księżmi, pracownikami parafii i wolontariuszami ŚDM

zabytków. W ciągu kilkunastu
minut Japończyk narysował chełmżyńską katedrę i wraz z autografem podarował na pamiątkę

swojego pobytu w Chełmży proboszczowi ks. kan. Krzysztofowi
Badowskiemu.
(ww)

Nabór do Studium
Organistowskiego
Trwa nabór do Studium Muzyki Kościelnej. Dokumenty należy wysłać na adres: Studium
Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń lub złożyć w dniu inauguracji 12 września o godz. 9
w siedzibie studium przy
ul. Jodłowej 13 w Toruniu.
Więcej: www.muzyka.diecezja.torun.pl.

www.niedziela.pl

Srebrne jubileusze kapłańskie
Tosia z rodzicami i siostrą Zosią podczas koncertu

Czerwiec obfitował
w rocznice święceń
prezbiteratu. Na łamach
„Głosu z Torunia”
prezentowaliśmy już
wiele relacji z takich
uroczystości. Dzisiaj
kolejne informacje –
tym razem z obchodów
25-lecia kapłaństwa.
Niech staną się okazją
nie tylko do zapoznania
się z obrzędami
przypisanymi do
jubileuszy kapłańskich,
lecz także do wzmożonej
modlitwy
w intencji kapłanów

GÓRSK

Beata Nowak-Latańska

Uśmiech (dla) Tosi

GRĘBOCIN
kościele pw. św. Teresy od Dzieciątka
Jezus w Grębocinie 14 czerwca 25-lecie
Wświęceń
prezbiteratu obchodził proboszcz

S. Klemensa

Archiwum parafii w Złejwsi Wielkiej

ks. kan. Dariusz Aniołkowski. W uroczystości udział wzięli m.in. byli i obecni wikariusze oraz kapłani z dekanatu i pochodzący
z grębocińskiej parafii.
jk

GRUDZIĄDZ

ZŁAWIEŚ WIELKA

bazylice kolegiackiej pw. św. Mikołaja
kościele pw. św. Stanisława Kostki
w Grudziądzu 14 czerwca srebrny
w Złejwsi Wielkiej 23 maja proboszcz
Wjubileusz
W
świętował ks. kan. Marek
ks. Wojciech Murawski w otoczeniu parafian
Borzyszkowski, dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas. Wśród licznych
delegacji składających życzenia byli pracownicy i podopieczni Środowiskowego
Domu Pomocy Grudziądzkiego Centrum
Caritas.
jk

www.niedziela.pl

świętował 25. rocznicę święceń kapłańskich.
Na uroczystości nie zabrakło tradycyjnego nałożenia wianka jubileuszowego oraz
wspomnień, którymi jubilat ze wzruszeniem
i humorem dzielił się z zebranymi w świątyni
parafianami, rodziną i przyjaciółmi.
jk

niedzielę 14 czerwca w Centrum Edukacji
Młodzieży w Górsku odbył się koncert chaWrytatywny
dla Tosi – „Ty też możesz mi pomóc”.

Na koncert przybyli cudowni ludzie o dobrych
sercach, tworząc niezapomnianą atmosferę
i wspaniały klimat. Pomysłodawcą była Anna
Knopik Wojciechowska, wychowawczyni internatu Zespołu Szkół Przemysłu Spożywczego
i VIII LO w Toruniu. Artyści zespołu „Nice” pod
kierunkiem Łukasza Urbańskiego zaprezentowali umiejętności wokalne i instrumentalne.
Już przy pierwszych dźwiękach porwali publiczność i zyskali sobie ich sympatię. Grali i śpiewali sercem, przenosząc zebranych w krainę
uśmiechu, szczęścia i radości. Repertuar obejmował utwory od lat 20. ubiegłego wieku aż do
czasów obecnych. Koncert był eksplozją emocji
i dobrego smaku. Trójka młodych konferansjerów w atrakcyjny sposób zapowiadała każdą
część występu swoich koleżanek i kolegów.
Przez cały czas koncertu obecna była Tosia oraz
jej rodzice i starsza siostra Zosia. Tosia dzielnie
znosiła głośne dźwięki muzyki, z uśmiechem
i wyraźnym zadowoleniem obserwowała to,
co działo się na scenie. Wytrwale i cierpliwie
witała się z każdym, mając w oczach radość
i sympatię dla wszystkich.
Przybyli na koncert sponsorzy przekazywali pieniądze oraz ufundowali nagrody
dla publiczności. Wolontariusze z internatu
ZSPS i VIII LO zbierali pieniądze do puszek
od ludzi dobrej woli. Zebrano 3942 zł. Sala
koncertowa Centrum Edukacji Młodzieży
w Górsku była wypełniona po brzegi.
Po koncercie wszyscy obecni na koncercie
zostali zaproszeni na słodki poczęstunek,
w trakcie którego nie milkły głosy podziwu
dla młodych artystów.
Zapewne każdy, kto wziął udział w tym
koncercie, występując, pomagając lub siedząc
na widowni, miał nadzieję, że pomógł Tosi,
zrobił coś naprawdę pięknego i dobrego.
Organizatorami koncertu dla Tosi byli:
Stowarzyszenie im. Antoniny Olszewskiej –
Tosia oraz internat ZSPS i VIII LO w Toruniu. Patronat medialny nad wydarzeniem
objął Tygodnik Katolicki „Niedziela” – „Głos
z Torunia”. 
Wiesława Bielak
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Archiwum CEM w Górsku

wiadomości

głos z Torunia

Archiwum autora

Pielgrzymuje się Szlakiem św. Jakuba, aby
zbliżyć się do Boga, odkupić swoje grzechy,
wybłagać łaski. Wędruje się, bo życie
chrześcijanina jest pielgrzymowaniem.
Oprócz duchowego wymiaru szlak posiada
także wymiar kulturalny, gdyż pielgrzymi
poznają historię odwiedzanych miejsc,
spotykają mieszkających tam ludzi.
Na szlaku Camino znajdują się zabytkowe
kościoły, stare zamki, a także piękne miasta,
jak Golub-Dobrzyń czy Toruń. Wędrując,
można zachwycić się drewnianym
mostkiem przerzuconym przez rzekę,
starym drzewem czy sarną przebiegającą
drogę. To szlak, na którym odkrywa się
wiele – zarówno na zewnątrz,
jak i wewnątrz siebie

Czas drogi jest czasem rozmowy z Bogiem i drugim człowiekiem,
czasem na podziwianie piękna przyrody oraz kultury
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SZLAKIEM ŚW. JAKUBA (I)

WYRUSZYĆ
MIKOŁAJ WYRZYKOWSKI

D

roga św. Jakuba należy do
najważniejszych chrześcijańskich szlaków pielgrzymkowych, stanowiąc trzecie co do
wielkości miejsce pielgrzymkowe
po Ziemi Świętej i Rzymie. Celem
wędrujących jest katedra św. Jakuba Starszego w Santiago de
Compostela w Hiszpanii, a w niej
grób apostoła, który w 44 r. został
ścięty przez Heroda Agryppę I,
wnuka Heroda I Wielkiego.
Św. Jakub jest pierwszym wśród
apostołów, a drugim po św. Szczepanie męczennikiem Kościoła.
Według tradycji, relikwie św. Jakuba zostały łodzią sprowadzone
z Jerozolimy właśnie do Galicji
w Hiszpanii. Nazwa Compostela
wywodzi się od łacińskich słów
„campus stellae” („pole gwiazdy”), gdyż relikwie świętego,
przywiezione najpierw do Iria Flavia (obecnie El Padrón), zaginęły
i dopiero w IX wieku odnalazł je
pustelnik prowadzony cudowną
gwiazdą. Hiszpańska nazwa Santiago oznacza po polsku św. Jakub. Z połączenia tych dwóch
nazw bierze się nazwa miasta
zbudowanego wokół grobu św. Jakuba, Santiago de Compostela.
Tym niezwykłym szlakiem pielgrzymowało wiele znanych osób,
jak: św. Franciszek z Asyżu (w
1214 r.), św. Brygida Szwedzka
(w 1339 r.), Jakub Sobieski, ojciec
króla Jana III (w 1611 r.), Jerzy i Stanisław Radziwiłłowie (w 1579 r.),
św. Jan XXIII (w 1908 r. i 1954 r.),
św. Jan Paweł II (w 1982 r. i 1989 r.
w trakcie 5. Światowego Dnia
Młodzieży), papież Benedykt XVI
(w 2010 r.) i wielu innych. Po
wizycie św. Jana Pawła II w Santiago de Compostela w 1982 r.
Rada Europy uznała Szlak św. Jakuba za drogę o szczególnym
znaczeniu dla kultury kontynentu i zaapelowała o odtwarzanie

oraz utrzymywanie dawnych
szlaków pątniczych. W 1987 r.
Droga św. Jakuba została ogłoszona pierwszym Europejskim
Szlakiem Kulturowym Europy,
zaś w 1993 r. została wpisana
na Listę światowego dziedzictwa
UNESCO.
W związku z tym pasjonaci
Drogi św. Jakuba pragną odtworzyć i na nowo oznaczyć ten stary,
średniowieczny szlak, aby ludzie
z różnych stron Europy mogli
podróżować i wiedzieli, dokąd
iść, prowadzeni przez symbol
muszli. Poprzez Polskę, w tym
przez diecezję toruńską, także
wiedzie Szlak św. Jakuba. Można
nim rozpocząć wędrówkę do
Santiago de Compostela; można
też po prostu przejść się jednym
z odcinków podczas niedzielnego
wędrowania. Przy Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu działa
Pracownia Szlaku św. Jakuba, której celem jest popularyzacja drogi
wiodącej przez diecezję toruńską. W ramach swoich działań
pracownia organizuje m.in. comiesięczne spotkania oraz konferencje tematyczne.
Idąc Szlakiem św. Jakuba przez
diecezję toruńską, możliwe jest
zdobycie odznak PTTK ustanowionych specjalnie na potrzeby
tego szlaku: odznaki Oddziału
PTTK w Szamotułach „Drogami św. Jakuba” przedstawiającej
muszlę z czerwonym krzyżem
św. Jakuba oraz Kujawsko-Pomorską Odznakę św. Jakuba. Przebytą
drogę należy udokumentować
pieczątkami ze szlaku, które podbija się w Paszporcie Pielgrzyma
lub kronice podróży.
Na Szlak św. Jakuba (hiszp.
Camino de Santiago) można
wyruszyć pieszo, rowerem lub
konno. Camino w odróżnieniu
od znanych polskich pielgrzymek
www.niedziela.pl

na pątniczym szlaku

W DROGĘ

www.niedziela.pl

Mapa Camino Polaco z książki
ks. dr. hab. Piotra Roszaka (red.),
„Camino de Santiago – nie tylko droga”.
Mapę oprac. Tomasz Strzyżewski

rozmowy z Bogiem i drugim człowiekiem, czasem na podziwianie
piękna przyrody i kultury. Zapraszam do czytania relacji z podróży,
które będą się ukazywały w kolejnych wydaniach „Głosu z Torunia”, i już teraz życzę Wam: „Buen
Camino!”. 
I

Anna Wyrzykowska

zaświadczenie o przebyciu szlaku.
Przejdę trochę więcej, a i do samego Santiago sporo mi zostanie.
Pielgrzymowanie zaczynam już
od progu własnego domu. Będę
pielgrzymować etapami, choć
zawsze w kierunku Santiago de
Compostela. Czas drogi jest czasem

I wypocznijcie nieco
rwają upragnione przez wielu wakacje – czas zasłużonego odpoTpozwala
czynku i regeneracji sił. Tempo życia w ciągłej bieganinie nie
na wyciszenie. Okres wakacyjny stwarza doskonałą okazję

Anna Wyrzykowska

jest drogą, którą pokonuje się
w samotności lub małych grupach. Ludzie sami wyznaczają, kiedy wyruszą, jaką drogą
pójdą. Można iść, aby dotrzeć
od razu do Santiago. Ale można
też wędrować etapami, dzieląc je
na tygodnie, miesiące, a nawet
lata, mając zawsze wyznaczony
kierunek, do św. Jakuba. Nie ma
też jednej trasy pielgrzymki, gdyż
można dotrzeć do celu jednym
z wielu europejskich szlaków.
Każdy ma własną drogę do Santiago. Kiedyś spacerowałem ulicami Torunia, nie wiedząc, czemu
służą symbole muszli wymalowane co jakiś czas na murach
i dokąd prowadzą. Teraz będę
na nich polegał w czasie drogi.
Kierując się przewodnikiem
napisanym przez ks. dr. hab.
Piotra Roszaka oraz Tomasza
Bielickiego, pasjonatów Camino de Santiago, będę wędrował
właśnie przez diecezję toruńską. W wakacyjnych numerach
„Głosu z Torunia” będą publikowane relacje z poszczególnych
odcinków szlaku. Pierwszy to
Iława – Radomno liczący 12 km.
Następnie Radomno – Kurzętnik
(17 km), Kurzętnik – Bachotek
(18 km), Bachotek – Radziki Duże
(31 km), Radziki Duże – Szafarnia
(12 km), Szafarnia – Ciechocin
(20 km), Ciechocin – Toruń (30
km), Toruń – Cierpice (18 km),
Cierpice – Gniewkowo (13 km).
Największe miejscowości na
szlaku to Iława, Nowe Miasto
Lubawskie, Brodnica, Golub-Dobrzyń, Toruń oraz Gniewkowo.
Szczegółową trasę można zobaczyć na mapie powyżej. Po podliczeniu wynika, że razem będzie
to 170 km. Minimalny dystans,
jaki trzeba pokonać do Santiago
de Compostela, to 100 km przed
Santiago: otrzymuje się wtedy

Figura św. Jakuba przed wejściem
do kościoła pw. św. Jakuba
w Toruniu

nie tylko dla rodzinnych wyjazdów do miejsc atrakcyjnych, lecz także,
by poświęcić się modlitwie. W kontakcie z naszą piękną przyrodą
człowiek widzi siebie we właściwych proporcjach, uświadamia
sobie, że jest stworzeniem zdolnym odkryć Boga, ponieważ jego
duch otwarty jest na nieskończoność. Wielu czas urlopów spędza
na szlakach wędrownych z plecakami. Po drodze przyklękają przy
przydrożnych krzyżach i kapliczkach, a także odwiedzają wiekowe
kościółki, by pokłonić się Jezusowi ukrytemu w tabernakulum. On
zawsze czeka na każdego człowieka.
Miejsc kultu religijnego w diecezji toruńskiej jest wiele. Toruń,
Grudziądz, Chełmno, Wąbrzeźno, Brodnica z urokami okolicznej
przyrody, Lidzbark położony nad pięknym jeziorem otoczonym
lasami, kościółki nad doliną Drwęcy, Lipy k. Lubawy lub szlak do
Camino wiodący przez naszą diecezję to tylko niektóre miejsca,
gdzie można wyciszyć się. Warto porozmawiać z Bogiem, bo przecież
„w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy” (Dz 17, 28). Szczęść Boże
na wakacyjnych szlakach!
Zenon Zaremba
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Msza św. w kaplicy sanktuarium

J. Kopaczewska

S. Agata Marszał CSDP

głos z Torunia

Koncert „Jazz & musical na Zamku”

UROCZYSTOŚCI W SANKTUARIUM
BŁ. MARII KARŁOWSKIEJ
W liturgiczne wspomnienie bł. Marii Karłowskiej 6 czerwca w sanktuarium błogosławionej w Jabłonowie Pomorskim obchodzono 18. rocznicę beatyfikacji i 6-lecie opieki Matki Marii nad miastem.
Uroczystości poprzedziła nocna adoracja Najświętszego Sakramentu w sanktuarium, w którą włączyli
się wierni jabłonowskich parafii: Matki Różańcowe i Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego z parafii
pw. Chrystusa Króla oraz Koło Gospodyń Wiejskich i Matki Różańcowe z parafii pw. św. Wojciecha

P

rzeżywany Rok Życia Konsekrowanego
stał się okazją, by zaprosić do udziału
w naszym świętowaniu siostry zakonne
diecezji toruńskiej oraz pelplińskiej. Wyrażamy naszą wdzięczność i radość, że siostry
tak licznie odpowiedziały na zaproszenie.

Goście
W diecezjalnym sanktuarium na Wzgórzu
bł. Marii Karłowskiej razem z zaproszonymi
gośćmi, a wśród nich: z przewodniczącym
Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Ryszardem Boberem, starostą brodnickim Piotrem Boińskim i przedstawicielami
władz samorządowych, złożyliśmy Bogu
dziękczynienie za udzielone zgromadzeniu
i miastu łaski, uczestnicząc w Mszy św. koncelebrowanej, której przewodniczył ks. prał.
Marian Szczepiński z diecezji pelplińskiej.
Po Eucharystii i wspólnym posiłku wszyscy
zaproszeni mieli możliwość nawiedzenia Sali
Pamięci poświęconej bł. Matce Marii Karłowskiej, zapoznać się w plenerze z historią
zgromadzenia zaprezentowaną w antyramach
oraz pospacerować alejkami niedawno zrewitalizowanego parku, stanowiącego urocze
otoczenie XIX-wiecznego pałacu, w którym
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mieści się sanktuarium. W godzinach popołudniowych wszystkie siostry wysłuchały
konferencji wygłoszonej przez ks. kan. dr. Tomasza Tułodzieckiego z diecezji toruńskiej
i wzięły udział w uroczystej nowennie do
bł. Matki Marii, prowadzonej 6. dnia każdego
miesiąca z udziałem wiernych, zakończonej
uczczeniem jej relikwii.

Koncert
Klamrą zamykającą to radosne wydarzenie
był koncert „Jazz & musical na Zamku” pod
honorowym patronatem marszałka województwa kujawsko-pomorskiego Piotra
Całbeckiego. Na scenie wystąpili – Anna
Grzelak i Krzysztof Iwaneczko (wokal) przy
akompaniamencie instrumentu klawiszowego, gitar i perkusji. Koncert poprowadził
Maciej Puto – dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Centrum Kultury w Bydgoszczy. Na
koncercie byli obecni m.in.: przewodniczący
Sejmiku Ryszard Bober, starosta brodnicki
Piotr Boiński oraz burmistrz miasta i gminy
Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski,
przewodniczący Rady Miejskiej Krzysztof
Kamieński i przyjaciele zgromadzenia. Za
wszystko Bogu niech będą dzięki.

Festiwal
7 czerwca w Jabłonowie-Zamku na tle XIX-wiecznego pałacu odbył się 1. Festiwal
Piosenki Maryjnej. Honorowy patronat nad
wydarzeniem objęli: przełożona generalna
m. Gracjana Zborała CSDP, Piotr Boiński,
Przemysław Górski i Krzysztof Kamiński.
Konkurs został zorganizowany przez dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Jabłonowie Pomorskim Justynę Prajs. Festiwal poprzedziła Msza św. w sanktuarium
bł. Marii Karłowskiej. Na scenie wystąpiło
ok. 170 osób: soliści, chóry, zespoły. Laureaci
otrzymali dyplomy i nagrody z rąk burmistrza
naszego miasta, przewodniczącego Rady
Miejskiej i s. Flawii. Dodatkowym wyróżnieniem nagrodzono najmłodszą uczestniczkę
festiwalu – Lenę Karaś.
W przerwie festiwalu, podczas narady
jury, nastąpiło rozstrzygnięcie rejonowego
konkursu literacko-plastyczno-multimedialnego pod hasłem: „Miłość wymaga czynu” –
bł. Maria Karłowska. Organizatorem konkursu było Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika
w Jabłonowie Pomorskim.
S. Flawia Paciorek CSDP
www.niedziela.pl

z diecezji

NA PIELGRZYMKĘ WYRUSZ Z NAMI...
Razem z Biskupem Andrzejem zapraszamy na pielgrzymkowy szlak,
aby w sierpniu poświęcić kilka dni, zapomnieć o codziennych sprawach
i obowiązkach, aby ruszyć w pieszą przygodę na Jasną Górę do naszej Matki

Kiedy zaczynamy?

Minipielgrzymka

Grupy z Działdowa i Lubawy
wyruszą już 1 sierpnia, następnie
2 sierpnia rozpocznie pielgrzymowanie grupa z Nowego Miasta Lubawskiego, grupa zielona
z Radzynia i grupa pomarańczowa z Grudziądza. Grupa franciszkańska z Brodnicy wyjdzie
3 sierpnia. Jako ostatnie 4 sierpnia wyruszą grupy z Torunia,
biała, niebieska, żółta oraz
brązowa, a także grupy zielona i pomarańczowa. Tego dnia
pielgrzymi spotkają się o godz. 6
w toruńskiej katedrze, aby
uczestniczyć w Mszy św. pod
przewodnictwem bp. Andrzeja
Suskiego. Następnie pątnicy
z Torunia oraz diecezji pelplińskiej w 11 grupach powędrują
do tronu naszej Matki.

Równocześnie z pielgrzymką na
Jasną Górę wędrować będzie toruńska minipielgrzymka gromadząca
osoby, które nie mogą wędrować
do Częstochowy, a pragną duchowo łączyć się w trudzie i modlitwie
z pielgrzymami.
Serdecznie zapraszamy także
ciebie, abyś w tym roku zdecydował się, wybrał sobie grupę,
zgłosił się do księdza przewodnika i pomaszerował razem
z nami na Jasnej Góry szczyt.
Jest to piękna, bardzo pożyteczna
i tania forma rekolekcji i wypoczynku. Skorzystaj!
Z modlitwą w intencjach toruńskiej pielgrzymki
Ks. Łukasz Skarżyński,
kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej

SŁOWO BISKUPA ANDRZEJA DO PIELGRZYMÓW
Drodzy Diecezjanie!
Zbliża się czas 37. Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej na Jasną
Górę. Będzie ona duchowym przygotowaniem do Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie i spotkania z Ojcem Świętym Franciszkiem
w dniach od 26 do 31 lipca 2016 r. Zapraszam serdecznie do licznego
udziału w tej pielgrzymce, zwłaszcza ludzi młodych, którzy pragną
odczytać swoje życie w świetle Ewangelii, nabrać sił duchowych
i zawierzyć siebie na nowo Matce Bożej na Jasnej Górze.
Do pielgrzymowania na Jasną Górę zachęcał nas św. Jan Paweł II.
Jakże pamiętne są jego słowa: „Przyzwyczaili się Polacy wszystkie,
niezliczone sprawy swojego życia, różne jego momenty ważne,
rozstrzygające, chwile odpowiedzialne, jak wybór drogi życiowej czy
powołania, jak narodziny dziecka, jak matura, czyli egzamin
dojrzałości, jak tyle innych… wiązać z tym miejscem, z tym
sanktuarium. Przyzwyczaili się ze wszystkim przychodzić na Jasną
Górę, aby mówić o wszystkim swojej Matce”.
Pani Jasnogórskiej zawierzam w modlitwie wszystkich, którzy
pielgrzymują do Niej w diecezjalnej wspólnocie.
† Andrzej Suski

Diecezjalne Dni Młodzieży

Archiwum DDM

iecezjalne Dni Młodzieży
w Hartowcu to kilkudniowe
Dświęto
młodych ludzi z diece-

Wielka radość na Syjonie

www.niedziela.pl

zji toruńskiej. Odbywa się pod
koniec lipca nad jeziorem w Hartowcu. W tym roku zapraszamy
was do udziału w spotkaniu,
którego temat „Jesteśmy wonnością Chrystusa” nawiązuje
do sakramentu bierzmowania.
Tegoroczne DDM w Hartowcu
są etapem w drodze na Światowe Dni Młodzieży Kraków 2016
i odbędą się w dniach 23-26 lipca.
W programie oprócz codziennej
Eucharystii i wspólnego uwielbiania Pana znajdą się m.in.:
modlitwy o uzdrowienie, warsztaty tańców lednickich, konferencje i świadectwa, spotkania
z ludźmi, którzy doświadczyli

mocy Bożej w swoim życiu – byłą
modelką Anią Golędzinowską
i kabareciarzem Ireneuszem Krosnym. Nie zabraknie koncertów.
W tym roku wystąpią dla was:
„30” i „40/70”, „Wyrwani z Niewoli” oraz Mate.O.
Zgłoszenia należy dokonać za
pomocą formularza znajdującego się na stronie www.sdm2016.
torun.pl w zakładce DDM Hartowiec 2015.
W sprawach związanych z Diecezjalnymi Dniami Młodzieży
można kontaktować się za pośrednictwem adresu e-mailowego: ddmhartowiec@gmail.com.
Koszt udziału w DDM 2015 wynosi 50 zł.
Oprac. ks. Paweł Borowski
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„Pójdź za Mną!”
głos z Torunia

Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Toruńskiej
im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego

KLERYCY NA LEDNICY
K
olejne Spotkanie Młodych
Lednica 2000 odbyło się
6 czerwca. Dziewięciu kleryków
wzięło udział w tym wydarzeniu
razem ze wspólnotą młodzieżową
z parafii pw. Matki Bożej Królowej Polski w Toruniu. Opiekunem wspólnoty jest ks. Marcin
Banach, który zapewniał duchową opiekę podczas wyjazdu.
W spiekocie dnia modliliśmy
się, słuchaliśmy konferencji i spędzaliśmy czas na spotkaniach
z przyjaciółmi, rodzeństwem
i znajomymi, którzy również
przyjechali ze swoich parafii.
Punktem kulminacyjnym dnia
była wieczorna Msza św., której przewodniczył prymas Polski
abp Wojciech Polak. Po Eucharystii prosiliśmy o wylanie Ducha
Świętego – kapłani rozsiani po

całym polu nakładali na młodych ręce, upraszając dla nich
Ducha Pocieszyciela. Późnym
wieczorem, zmęczeni tańcem
i śpiewem w tumanach kurzu,

W ŚWIERCZYNKACH
dni przed święceniami
diakonatu 9 czerwca 9 kleryKkówilka
gościło w parafii w Świer-

spaleni słońcem, udaliśmy się
w drogę powrotną, wspominając przeżycia minionego dnia, by
nazajutrz z nową mocą wrócić do
codziennych zajęć. 
SAI

czynkach. Parafianie modlitwą
wspierali naszych braci, którzy
już niedługo będą służyć Chrystusowi, Nauczycielowi i Pasterzowi, będą pomagać biskupowi
i jego prezbiterom w posłudze
Słowa, ołtarza i miłości. Słowa
skierowane podczas Mszy św.
przez ks. kan. Adama Ceynowę
do przyszłych diakonów można
by odczytać jako udzielenie życiowych drogowskazów. Jak ojciec
swoim dzieciom udziela wskazówek na dalsze życie, tak ks. kan.
Ceynowa przekazał przyszłym
diakonom wskazówki, jak być
sługą dla Chrystusa.
Kolejni goście zawitali w Świerczynkach 16 czerwca. 6 diakonów
wraz z ojcem duchownym
ks. dr. Andrzejem Kowalskim przybyło, by razem z ks. kan. Adamem
Ceynową i ks. Karolem Wierzchowskim oraz wiernymi modlić się
w intencji przyszłych kapłanów.
Ks. kan. Ceynowa przypomniał
postacie papieży: św. Jana Pawła II,
Benedykta XVI i Franciszka. W ich
nauczaniu wzrastali w powołaniu
przyszli kapłani. W nabożeństwie
czerwcowym zawierzaliśmy Bogu
kapłanów naszej diecezji, kleryków oraz modliliśmy się o nowe,
święte i liczne powołania do służby
w Kościele. Katarzyna Umińska

Zdjęcia: SAI

niedziela
głos z Torunia
Klerycy w niecodzienny sposób zapraszają do wstąpienia w swoje szeregi

REKRUTACJA
Jeśli w Twoim sercu jest miłość do Zbawiciela i pragnienie służby Jemu oraz ludowi Bożemu,
to wezwanie „Pójdź za Mną” nasz Pan kieruje dziś do Ciebie! Pragniesz kroczyć drogą powołania
kapłańskiego? Zgłoś się do Księdza Rektora Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej.
Więcej szczegółów na temat rekrutacji znajdziesz na stronie internetowej: www.wsdtorun.pl .
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