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Ewangelizacja uliczna
Zapach Boga – Diecezjalne Dni Młodzieży
w Hartowcu
Doświadczenie Boga – szlakiem św. Jakuba

CZAS
DUCHOWEJ ODNOWY

iesza Pielgrzymka Diecezji
Toruńskiej na Jasną Górę
dotarła do domu Matki 12 sierpnia po 9, 10, 11 czy 12 dniach
wędrowania (zależnie od grupy).
Rozpoczęła ją uroczyście koncelebrowana Msza św. sprawowana
4 sierpnia w katedrze pw. Świętych
Janów w Toruniu pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.
Zjednoczyła pątników z diecezji
pelplińskiej i toruńskiej (ok. 2 tys.
osób pod opieką 50 kapłanów);
niektórzy z nich wyruszyli na pątniczy szlak już kilka dni wcześniej.
Wspólnie z pątnikami modlili się
m.in. księża proboszczowie toruńskich parafii, parlamentarzyści,
przedstawiciele władz Torunia
z prezydentem Michałem Zaleskim, który ufundował koszulki dla toruńskich pielgrzymów,
mieszkańcy miasta oraz słuchacze
Radia Maryja i Radia Głos.
Droga pielgrzyma jest piękna,
a zarazem trudna. Radość i trud
www.niedziela.pl

były więc udziałem pątników z diecezji toruńskiej zmierzających do
tronu Pani Jasnogórskiej. W drodze rozważali oni hasło pielgrzymki: „Nawracajmy się i wierzmy
w Ewangelię” oraz temat 31. Światowych Dni Młodzieży Kraków
2016: „Błogosławieni miłosierni,
albowiem oni miłosierdzia dostąpią” (Mt 5,7). Tegoroczne rekolekcje w drodze były bowiem także
duchowym przygotowaniem do
tego wydarzenia. Tradycyjne już
pielgrzymi przedstawiali Bogu
przez ręce Najświętszej Maryi
Panny intencje prywatne i wspólnotowe, nieśli więc modlitewną
pomoc Ojcu Świętemu, modlili się
w intencjach Kościoła i ojczyzny,
a także prosili o nowe powołania
kapłańskie oraz zakonne. Ks. Łukasz Skarżyński – kierownik Pieszej Pielgrzymki Diecezji Toruńskiej podkreślił, że Eucharystia jest
spotkaniem z Chrystusem, który
udziela pielgrzymom obfitości łask

MYŚL
NA TYDZIEŃ

i błogosławi. Kolejny już raz na
szlak wyruszył bp Józef Szamocki,
który m.in. głosił konferencje czy
sprawował sakrament pokuty.
Umocnieniem na dni pielgrzymowania była homilia Biskupa
Andrzeja, który wyjaśniał, że
w chwilach niepokoju i lęku pozorna nieobecność Boga może budzić
rozżalenie czy pretensje. W takich
momentach można pomyśleć, że
nie uczestniczy On w naszym losie,
co może prowadzić nawet do buntu.
Wtedy bowiem ufność i zawierzenie
Bogu stają na granicy zwątpienia,
a wiara na granicy niewiary. Bywa
tak, ponieważ, jak mówił bp Suski:
– Bóg ma własny czas, który nie
nakłada się na ludzki czas. Bóg
na własną godzinę wkraczania
w nasze życie i własną godzinę
działania, której nie odczytuje
z naszego zegara. Według ludzkiego rozumowania jest to najczęściej
godzina spóźniona. Dlatego życie
w jedności z Jezusem wydaje się

Pielgrzymujemy do Maryi
na Jasną Górę, aby umocnić
się Jej wiarą, Jej zawierzeniem Bogu.
Bp Andrzej Suski
być nieustanną codzienną próbą,
można nawet powiedzieć prowokacją dla naszej wiary, szczególnie
wtedy, gdy jesteśmy w sytuacji kryzysowej – stwierdził Ksiądz Biskup.
Wtedy warto sobie uświadomić, że
Chrystus jest z nami i nieustannie
przypomina: Ja jestem. Odwagi,
nie bójcie się. Rekolekcje w drodze
to czas, w którym pątnicy uczą się
ufnej wiary od Maryi, od Tej, która
jako pierwsza zawierzyła Bogu.
– Rekolekcje w drodze to okazja do
tego, aby nabierać mocy w łasce,
przeżywać duchową odnowę –
tłumaczył Biskup Andrzej. Życzył
wszystkim pielgrzymom dobrej
drogi i bezpiecznego powrotu do
diecezji. 
Beata Pieczykura
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GRUDZIĄDZ

W 71. rocznicę Powstania Warszawskiego
celebrowaną Mszą św. w kościele
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Eucharystii przewodniczył
proboszcz ks. prał. Stanisław
Andrik, a koncelebransami byli
dziekan dekanatu Grudziądz I
ks. kan. Dariusz Kunicki oraz
nowy kapelan garnizonu grudziądzkiego ks. kpt. Artur Majorek.
Podczas homilii ks. prał. Andrik
przypomniał wielki zryw patriotyczny, jakim było Powstanie
Warszawskie i jak ważną sprawą
jest przekazywanie historii młodemu pokoleniu, bowiem wolność
państwa i narodu nie jest zadana
na zawsze.
Na zakończenie Eucharystii
odmówiono modlitwy o łaskę
nieba dla poległych powstańców
Warszawy i ofiar II wojny świa-

Remigiusz Żurawski

rudziądz uczcił 71. rocznicę
wybuchu Powstania WarszawGskiego.
Obchody rozpoczęto kon-

Ważną sprawą jest przekazywanie historii młodemu pokoleniu

towej. Po odśpiewaniu hymnu
„Boże, coś Polskę” uczestnicy
nabożeństwa udali się do pomnika Pamięci dowódcy Powstania

Warszawskiego i komendanta
Centrum Wyszkolenia Kawalerii
w Grudziądzu gen. dywizji Tadeusza Bora-Komorowskiego oraz

Żołnierzy Armii Krajowej. Tam
o godz. 17 zawyły syreny, zaimprowizowano strzały i wybuchy.
Grupa Rekonstrukcji Historycznej
„Rota” i młodzież w liczbie ponad
200 osób skandowała okrzyki
wolnościowe: „Bohaterom cześć
i chwała!”, „Bóg, Honor i Ojczyzna!”. Po odśpiewaniu hymnu
państwowego i okolicznościowym przemówieniu prezydenta miasta ks. kpt. Artur Majorek przewodniczył modlitwom
w intencji wszystkich, którzy
w powstaniu oddali życie za
wolną Warszawę i Polskę. Kompania Honorowa Wojska Polskiego oddała salwę honorową,
następnie wiązanki kwiatów pod
pomnikiem złożyli żyjący uczestnicy Powstania Warszawskiego,
przedstawiciele samorządu oraz
uczniowie grudziądzkich szkół.
Wiesław Żurawski

ZAMEK BIERZGŁOWSKI

rekolekcjach,
które odbyły się w DiecezjalWnymdorocznych
Centrum Kultury Zamek

Bierzgłowski w dniach od 27 do
29 lipca, wzięło udział 19 organistów z diecezji toruńskiej. Centralnym punktem była codzienna
Eucharystia. Organiści skorzystali także z sakramentu pokuty i pojednania, uczestniczyli
w nabożeństwach oraz wysłuchali konferencji głoszonych przez
ks. kan. Mirosława Owczarka,
proboszcza parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rybnie.
Ks. kan. Mirosław zachęcał
organistów do kształcenia i doskonalenia warsztatu muzycznego tak, aby poziom muzyki
kościelnej był jak najwyższy.
Dokonano także refleksji nad
Ewangelią w aspekcie posługi,

II

którą organiści podejmują w swoich parafiach. Rekolekcjonista
zaznaczył, iż praca organisty jest
przede wszystkim służbą Bogu
i ludziom. Podkreślił znaczenie
formacji organistów.
Uczestniczący w rekolekcjach
spotkali się także z bp. Józefem
Szamockim, który zapoznał ich
z życiorysem sługi Bożego bp.
Adolfa Piotra Szelążka, w związku
z przypadającym rokiem jubileuszowym poświęconym bp. Szelążkowi.
Rekolekcje uświetnił swoją obecnością ks. kan. Feliks Wnuk-Lipiński, pełniący funkcję diecezjalnego
duszpasterza organistów.
Oprócz modlitwy, rozmów
i konferencji była też możliwość
przedstawienia problemów liturgicznych i technicznych. Rekolekcje stały się okazją do zintegrowania środowiska, wymiany
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Rekolekcje organistów

Uczestnicy rekolekcji w Zamku Bierzgłowskim

doświadczeń muzyków kościelnych, a także do pogłębienia
swoich umiejętności muzycznych
oraz osobistych relacji z Jezusem.
Organiści podkreślali, że tego
typu ćwiczenia duchowe powin-

ny być organizowane co roku.
Oprócz głębokich przeżyć duchowych istnieje bowiem możliwość
uzupełnienia wiedzy w zakresie
liturgii i muzyki kościelnej.
Józef Mossakowski
www.niedziela.pl

wiadomości

Ewangelizacja uliczna

Pielgrzymi
w Świerczynkach

L

www.niedziela.pl

ierni parafii pw. św. JaW3 sierpnia
nów w Świerczynkach
gościli dwie gru-

Zdjęcia: Juliusz Kola

ato to okres urlopów i zmniejszenia aktywności parafii,
a jednocześnie pora rekolekcji,
pielgrzymek i coraz popularniejszej ewangelizacji ulicznej. Słoneczna aura umożliwia wychodzenie na ulice i place miast, by
dzielić się Dobrą Nowiną, wzywać
do zatrzymania i przemyślenia
swego życia. W tym roku w naszej
diecezji, a zwłaszcza w jej stolicy,
mamy prawdziwy wysyp akcji
ewangelizacyjnych.
3 lipca w akcji „Brodnica Może
Wielbić” spotkały się miejscowe
grupy: FRA i Uczniowie Słowa
oraz toruńska Wspólnota Ojca Pio
i Wąbrzeska Wspólnota Młodzieżowa Effatha. Najpierw wspólnie
śpiewały i modliły się na rynku,
rozmawiały z mieszkańcami,
a później przeszły na Mszę św.
i uwielbienie do brodnickiej fary.
Dla Wspólnoty Ojca Pio takie
akcje to nie nowość, bo przeważnie raz w tygodniu jej członkowie
ze śpiewem i wersetami Pisma
Świętego wyczekują na toruńskim deptaku przechodniów. 16
lipca dołączyli do nich członkowie m.in. Effathy, Alpha Toruń
oraz toruńskie Stowarzyszenia
Dzieciom i Młodzieży Wędka im.
Każdego Człowieka. Kilka dni
później „wędkowicze” wyjechali
na „Siedem Aniołów”, czyli dominikańsko-franciszkańską inicjatywę, która poprzez połączenie
rekolekcji, akcji ewangelizacyjnej
i tworzenia sztuki wprowadzała
młodzież i mieszkańców okołopakoskich miejscowości w klimat
Światowych Dni Młodzieży.
Na przełomie lipca i sierpnia
także z Torunia wyruszyli ewangelizatorzy (wśród nich grupa
z Duszpasterstwa Akademickiego
św. Józefa) na odbywający się po
raz 16. Przystanek Jezus towarzyszący Przystankowi Woodstock
w Kostrzynie n. Odrą.
Innym ewangelizatorem, którego działanie ma charakter
jednocześnie charytatywny, jest
Przymierze Miłosierdzia. Ta grupa
charyzmatyczna działa przy parafii pw. św. Antoniego w Toruniu.
W każdy drugi czwartek miesią-

ca wybiera się na ruiny podominikańskie, gdzie za słowami
oblubienicy (PnP 3,2): „Wstanę,
po mieście chodzić będę, wśród
ulic i placów kochanka mej duszy
szukać będę”, stawia się dla
wszystkich – dla przechodniów,
osób bezdomnych, potrzebujących modlitwy, rozmowy, sakramentu pojednania czy po prostu

samotnych. Przymierze Miłosierdzia pomogło pod koniec lipca
przyjechać do Torunia płockiemu
projektowi ewangelizacyjnemu
„Świadomość” prowadzonemu
przez młodzież z Laboratorium
Wiary i ewangelizacyjnemu
Teatrowi Trzeciemu. Płocczanie
po modlitwie zaprosili mieszkańców i turystów na etiudę teatralną
w reżyserii Oliwii Olejnik, która
stanowiła punkt wyjściowy do
rozmowy. Antonina Cieślińska
z Laboratorium mówi o ukazaniu
współczesnym ludziom potrzeby
zatrzymania się i uświadomienia
mu pewnych spraw fundamentalnych, stąd tytuł całej akcji. Z kolei
inicjator „Świadomości” ks. Jacek
Gołębiowski zwraca uwagę, że
mimo kilku spowiedzi i rozmów
z przechodniami ewangelizatorzy
nie zobaczą owoców swojej pracy,
bo kto inny sieje, a kto inny żnie.
I choć przemiana serc dokonuje się we wnętrzu człowieka, to
miejscowi ewangelizatorzy widzą
owoce w postaci nowych członków ich wspólnoty czy choćby
wzrostu oglądalności internetowych fanpejdżów.
Juliusz Kola

py pielgrzymów.
Jedną z nich była grupa
kaszubska – najdłuższa w Polsce piesza pielgrzymka z Helu na Jasną
Górę. Wyruszyli 25 lipca
z parafii pw. Bożego Ciała
w Helu, a 12 sierpnia dotrą
na Jasną Górę. Opiekę nad
grupą sprawuje ks. prof.
Jan Perszon.
Kolejną grupą byli
pielgrzymi ze Świecia
z parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, którzy wyruszyli 2 sierpnia
i również jak poprzednicy
przybędą na Jasną Górę
12 sierpnia. Opiekunem
tej grupy jest ks. Marek Bogusz.
Pielgrzymów witał nowy
proboszcz ks. dr Piotr Stefański oraz jego poprzednik ks. kan. Adam Ceynowa. Zebrani w kościele
odmówili modlitwę „Anioł
Pański”. Następnie zaprosiliśmy gości do szkoły
w Świerczynkach, gdzie
panie z gastronomi „Ranczo” i Koła Gospodyń Wiejskich w Pigży przygotowały posiłek, po którym
goście mogli odpocząć. Po
odpoczynku grupy przygotowały się, aby wyruszyć
dalej.
Otrzymaliśmy podziękowania i pamiątki od
opiekunów grup ks. prof.
Jana Perszona i ks. Marka
Bogusza. Pielgrzymi śpiewem wyrazili wdzięczność.
My również dziękowaliśmy
pątnikom za ich trud.
Niech Maryja, do której wędrują, wyprasza im
przed obliczem naszego
Pana wszystkie łaski.
Katarzyna Umińska
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Sylwester Kasprowicz

W dniach
23-26 lipca
w Hartowcu
odbyły się
3. Diecezjalne Dni
Młodzieży
pod hasłem:
„Jesteśmy wonnością
Chrystusa”
(por. 2 Kor 2, 15).
W spotkaniu
uczestniczyło
ponad 350 osób
IV

ZAPACH BOGA
DARIA NEUMANN

O

rganizowane po raz trzeci
Diecezjalne Dni Młodzieży
są formą rekolekcji i festiwalu młodych. Tegoroczne
DDM stanowiły etap przygotowań duchowych do Światowych
Dni Młodzieży Kraków 2016. Na
pytanie: W jakim celu przyjechałać do Hartowca? Magda, uczestniczka DDM, odpowiedziała:
– Odczułam potrzebę przybycia
w tych dniach do Hartowca, aby
umocnić swoją wiarę, napełnić
swoje serce na nowo miłością,
którą obdarowuje nas Jezus. Kil-
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kaset młodych ludzi przybyło na
DDM tak jak Magda z potrzeby
serca, inni – z ciekawości. Niektórzy, jadąc tam, wiedzieli, że DDM
są spotkaniem z Bogiem i drugim
człowiekiem, przygotowaniem
do przyszłorocznego spotkania
z Ojcem Świętym w Krakowie,
inni dopiero tu odnaleźli siebie,
zmienili coś w swoim życiu, odnaleźli sens swojej wiary i swojego
życia. Adrian pisze: – Siedziałem
tylko z tyłu ze znudzoną miną,
nie było tam nic, co mogłoby
mnie zainteresować. Chciałem

wyjechać już pierwszego dnia,
ale dobrze, że tego nie zrobiłem.
W głębi serca zazdrościłem tym
ludziom, którzy sławili Boga, byli
tacy radośni. (…) Bóg jednak
podczas modlitwy dał mi nowe
oczy. Chciałem wielbić Pana, czułem wielką radość i odnalazłem
w końcu to, czego szukałem, by
zapełnić pustkę w moim sercu.
Tematyka DDM wiąże się z rozważaniem poszczególnych sakramentów. W zeszłym roku był to
sakrament chrztu z jego odnowieniem, zaś obecnie – sakrawww.niedziela.pl

www.niedziela.pl

olejkiem nardowym podczas
sobotniego nabożeństwa Aroma
Christi mieli uświadomić sobie,
że mają pachnieć jak Chrystus.
Licznie zgromadzeni kapłani
namaszczali młodych wonnym
olejkiem.
W programie, oprócz wspomnianego nabożeństwa, były:
konferencje, celebracje, modlitwa uwielbienia, świadectwa,
modlitwa o uzdrowienie serca,
Eucharystia, warsztaty tańców
lednickich „Chwalmy Go tańcem”
prowadzone przez siostry pasterki, warsztaty tańca z flagami.
Młodzież nocowała w pobliskich
szkołach w Hartowcu, Montowie, Grodzicznie, remizie strażackiej w Ostaszewie i u rodzin.
– Mieszkańcy i gospodarze szkół
otworzyli przed nami nie tylko
drzwi swoich domów, lecz także
swoje serca – wspomina jedna
z uczestniczek. Codziennie młodzież gromadziła się na stałych
punktach programu – porannej
chwale dla Pana i Eucharystii.
W ciągu dnia przysłuchiwała
się konferencjom i świadectwom

Pachnieć
jak Chrystus,
to być
podobnym
do Chrystusa

Program ewangelizacyjny prowadzą „Wyrwani z niewoli”

oraz uczestniczyła w warsztatach
i koncertach. Pierwszego wieczoru wystąpił zespół „40 synów
i 30 wnuków jeżdżących na 70 oślętach”, kolejnego – Mate.O poprowadził „Totalne Uwielbienie”. Mimo
niesprzyjającej pogody 25 lipca z młodymi spotkał się zespół
„Wyrwani z niewoli”. Ich koncert
z powodu nawałnicy, której skutkiem był brak prądu, nie odbył
się, jednak zespół wystąpił z programem ewangelizacyjnym. Jak
mówili uczestnicy: – Pan Bóg miał
w tym swój plan, bo ten program
zrobił na słuchaczach ogromne
wrażenie. – Lubię koncerty, ale
słowa Piotrka i Jacka zapadną mi
w pamięć bardziej niż niejedna
piosenka – wspomina Karolina.
Świadectwem swojej wiary
dzielili się z młodymi była modelka Anna Golędzinowska i znany

artysta, mim Ireneusz Krosny.
Ania po swoim nawróceniu
zainicjowała we Włoszech Ruch
Czystych Serc, do którego należy
9 tys. młodych ludzi. – To nieprawda, że moda na czystość się skończyła. Możemy być świadkami, że
czyste serce daje radość, której
mogliśmy doświadczyć każdego
dnia w Hartowcu – mówi wolontariuszka DDM. Magda wspomina
natomiast, że ważnym momentem podczas DDM była spowiedź:
– Mocno ją przeżyliśmy, wylaliśmy łącznie wiele litrów łez,
które były oczyszczeniem. Jeden
z uczestników natomiast tak
podsumowuje czas spędzony
w Hartowcu: – Diecezjalne Dni
Młodzieży sprawiły, że stałem
się bardziej radosny i pogłębiłem
wiarę. W Hartowcu po prostu czuć
było Ducha Świętego. Uważam,
że takie spotkania młodzieży
powinny być organizowane częściej. To byłoby coś niesamowitego. Jestem przekonany, że większość z nas chciałaby powtórki.
Kasia po powrocie do rodzinnego
Grudziądza napisała: – Napełnieni Duchem Świętym z ogromną
radością i garścią wspomnień
wróciliśmy do rodzinnych miast,
domów, aby właśnie tam przekazywać gigantyczną moc Boga
i dzielić się miłością, czyli zapachem Boga, z innymi.
Sylwester Kasprowicz

ment bierzmowania z modlitwą
o wylanie darów Ducha Świętego. Podczas tegorocznego spotkania młodzież z parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego
w Hartowcu przyjęła sakrament
bierzmowania z rąk bp. Józefa
Szamockiego. Uroczysta Msza św.
miała miejsce 24 lipca. Ksiądz
Biskup przypomniał, że papież
Franciszek zachęca młodych, aby
na rok przed ŚDM w Krakowie
rozważali słowa Jezusa z Góry
Błogosławieństw: „Błogosławieni czystego serca, albowiem oni
Boga oglądać będą” (Mt 5, 8).
Wzywał młodzież do „zainstalowania czystego (bez wirusów)
serca”, do odczytania na nowo
Dekalogu oraz przykazania miłości Boga i bliźniego. W kontekście trwającego w Kościele Roku
Życia Konsekrowanego Ksiądz
Biskup zwrócił się do młodych, by
dobrze rozpoznali swoje życiowe
powołanie.
Hasłem tegorocznych DDM
były słowa św. Pawła Apostoła:
„Jesteśmy wonnością Chrystusa”
(por. 2 Kor 2, 15). Jak jednak
rozumieć te słowa? – Być wonnością Chrystusa, pachnieć jak
Chrystus, to być podobnym do
Chrystusa, by inni, patrząc na
nas, „czując nas”, mogli zobaczyć znaki, które prowadzą do
poznania, odkrycia i spotkania
z Jezusem Chrystusem. Pachnieć
jak Chrystus, to roznosić tę woń
w świecie, by znakiem rozpoznawczym wszystkich chrześcijan była miłość. Pachnieć jak
Chrystus, to także być świadkiem wobec tych, których Pan
Bóg stawia na drodze naszego
życia i pozwolić przemienić się
łasce, otworzyć się na działanie
Ducha Świętego, przyjść ze swoją
niemocą do źródła Bożego miłosierdzia w sakramencie pokuty
i pojednania, zostać namaszczonym przez Ducha Świętego,
prosząc o Jego dary i karmiąc
się Eucharystią, która przemienia nas wewnętrznie i jeszcze
bardziej jednoczy nas z naszym
Panem – wyjaśnia ks. dr Artur
Szymczyk, diecezjalny duszpasterz młodzieży. Uczestnicy DDM
2015 zostali napełnieni Duchem
Świętym. Poprzez symboliczne
namaszczenie aromatycznym

Sylwester Kasprowicz

święto młodych

Warsztaty tańca

Podziękowania składamy
wszystkim organizatorom,
darczyńcom, wolontariuszom,
bez których Diecezjalne Dni
Młodzieży Hartowiec 2015
nie mogłyby się odbyć 
I
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V

Mikołaj Wyrzykowski

Zamek w Golubiu-Dobrzyniu

SZLAKIEM ŚW. JAKUBA (VII)

DOŚWIADCZENIE BOGA
Etap: Szafarnia – Ciechocin
Szafarnia – Płonko – Białkowo – Dobrzyń-Golub – Dulnik – Ciechocin
(20 km)

Z

bliża się południe, gdy opuszczamy Szafarnię. Zostawiamy za plecami zieleń
ogrodu i białe ściany Ośrodka Chopinowskiego, jesteśmy wypoczęci i gotowi do drogi.
Możemy iść dalej aż do samego Santiago de
Compostela.

W rozmowie
Piaszczysty szlak prowadzi nas przez pola.
Mijamy ludzi pracujących w swoich ogrodach,
obok nas przejeżdża traktor wiozący siano.
Krowy pasą się na pastwisku. W powietrzu
unosi się zapach świeżo skoszonej trawy.
Przez jakiś czas milczymy, po czym zaczynamy rozmawiać na tematy, których normalnie
nie poruszamy. – Uczestniczyłem niedawno
w Wieczorze Chwały – opowiadam. – Było
wspaniale, naprawdę. Mnóstwo ludzi, którzy razem śpiewali i tańczyli: stałem wśród
nich jak zamurowany, nie wiedziałem, co się

VI
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dokoła dzieje. Później się włączyłem. Czułem
się jak w Taizé, jak członek wielkiej wspólnoty. – Racja, racja, wtedy było świetnie –
potwierdza Karol, który również uczestniczył
w Wieczorze Chwały. – Był moment, kiedy
mogłeś podejść do osób, które się następnie za
ciebie modliły. Kiedy uklęknąłem, słyszałem,
jak w czasie modlitwy płynnie przechodzą
między obcymi językami. Dreszcz przeszedł
mi po plecach – kontynuuję. – Myślę, że
takie spotkania są bardzo potrzebne. Możesz
poczuć obecność Boga. – Tak, dlatego warto
jest należeć do jakiejś wspólnoty – odzywa
się Stach. – Ale nie można żyć tylko według
takich wieczorów. – One są dowodem na
istnienie Boga. A potrzeba przecież takich
dowodów. W spotkaniu, wydarzeniu... Musisz
poczuć Jego obecność.
Rozmowa ciągnie się dalej, przechodząc
przez Światowe Dni Młodzieży do Camino,
które są przecież doświadczeniem Boga w cza-

sie drogi. Ni stąd, ni zowąd Stach zaczyna
śpiewać piosenki, których sensu nie będę
próbował tutaj zgłębiać. Licytujemy się w liczbie pęcherzy na stopach. Podobno ten, kto
podczas pielgrzymki nie ma żadnego, zostanie
w przyszłości księdzem. Robi się wesoło.

W człowieku
Na horyzoncie pojawia się zamek. Powoli
dochodzimy do Golubia-Dobrzynia. Przechodząc przez mostek nad Drwęcą, mijamy
kilku mieszkańców. – Dokąd idziecie, do
szkoły? – pyta jeden z nich. – Nie, do Santiago – uśmiecham się, pokazując przewodnik.
Przechodzimy przez rynek w Golubiu-Dobrzyniu, gdzie w leniwym cieple popołudniowych promieni słonecznych spaceruje kilka
osób. Dochodzimy do skrzyżowania dróg,
przy którym musimy się pożegnać. – Dzięki,
do zobaczenia! Uściski dłoni, wymiana paru
www.niedziela.pl

na wakacyjnym szlaku

W samotności
Wspinam się na wzgórze, gdzie stoi górujący
nad miastem zamek. W XIV wieku wybudowali go Krzyżacy w miejsce drewnianej
budowli obronnej stojącej przy Drwęcy na
straży. W czasie wojny polsko-krzyżackiej
jego załoga, jak zresztą w wielu zamkach,
liczyła zaledwie kilku rycerzy zakonnych.
Twierdzę trzy razy próbował zdobyć Władysław Łokietek, udało się to dopiero Władysławowi Jagielle. Przez jakiś czas mieszkała
tu Anna Wazówna, uprawiając na golubskich
wzgórzach winorośl oraz tytoń. To właśnie
jej duch straszy uczestników balu, czyli dziesięciu najpopularniejszych Polaków roku,
w czasie nocy sylwestrowej. W minionych
latach w Annę Wazównę wcielała się miss
Polonia. W trakcie wojen napoleońskich
zamek pełnił funkcję lazaretu, później
urządzono tutaj obory, następnie więzienie
i szkołę wiejską. Po wojnie twierdza została
odbudowana.
Spacerując po salach zamkowych, oglądam fotografie turnieju rycerskiego, który
odbywa się tutaj co roku w lipcu. Przyjeżdżają drużyny zarówno z Polski, jak i np.
z Włoch czy Ukrainy, aby pojedynkować się
na kopie, topory miecze, konno lub pieszo.
Historia średniowiecznego zamku nadal żyje.
Jest już późno. Opuszczam wzgórze zamkowe i ponownie zagłębiam się w uliczki
Golubia-Dobrzynia, które wyprowadzają
mnie z miasta. Przy metalowym krzyżu
skręcam w prawo, w drogę opadającą w las.
Szlak wiedzie prosto aż do samego Ciechocina. Przyspieszam kroku, staram się
oddychać równomiernie. Jestem tu tylko ja,
droga i las dokoła. Moje kroki i trzeszczenie
drzew stają się wszystkim, co słyszę. Droga
zdaje się nie mieć końca, nie posiada nawet
zakrętu, który dawałby nadzieję, że tam, już
za chwilę czeka na mnie Ciechocin. Nucę
pod nosem piosenki, które chciałbym teraz
usłyszeć. Następnie odmawiam Różaniec. Na
niebie gromadzą się chmury, będzie padać.
Gęste krople deszczu spadają z nieba, gdy
dochodzę do Ciechocina. Deszcz staje się
coraz bardziej intensywny, gdy niespodziewanie wychodzi słońce, ozłacając zieloną
łąkę, roziskrzając krople wody. Deszcz ustaje,
zaczyna królować słońce. Ponownie robi się
ciepło. Czuję się szczęśliwy. Mam w nogach
ponad 100 km, szedłem przez deszcz i przez
słońce, dotarłem na miejsce. Dzisiejsza droga
jest więc skończona, droga do Santiago de
Compostela nadal trwa.
Mikołaj Wyrzykowski
www.niedziela.pl

Z TROSKI O NAJMŁODSZYCH
W

akacje powinny być czasem radości
i odpoczynku dla wszystkich dzieci.
Centra Caritas Diecezji Toruńskiej,
dbając o dobro najmłodszych z ubogich
polskich rodzin, zorganizowały, jak zawsze,
kilka turnusów kolonijnych: dwa dla 85 dzieci w Zbicznie przygotowywane przez Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej,
dwa dla 100 dzieci w Rytych Błotach organizowane przez Grudziądzkie Centrum Caritas
oraz jeden, który aktualnie trwa w Rytych
Błotach dla 75 dzieci, przygotowywany
przez Działdowskie Centrum Caritas.
Ponadto dzieci i młodzież mogą uczestniczyć w półkoloniach Caritas. W Działdowie
miały one miejsce od 27 lipca do 7 sierpnia,
natomiast w Toruniu trwają przez całe
wakacje, zarówno w Centrum Pielęgnacji
Caritas Diecezji Toruńskiej, jak i w Toruń-

do Rudnika k. Grudziądza oraz Brodnicy.
Wśród atrakcji były również ciekawe konkursy (m.in. „Mam talent”, „Konkurs fryzur
i stylu”, „Chrzest kolonijny”), wycieczki piesze do centrum Zbiczna, a także wyprawa
lasem wzdłuż jezior do Ośrodka Edukacji
Historycznej „Gród Foluszek”. Dzieci brały
również udział w zajęciach sportowych na
boisku, grały w piłkę nożną, siatkówkę,
badmintona itp. Na koniec kolonii odbyła się zabawa przy ognisku z pieczeniem
kiełbasek i ziemniaków.
Dzieci codziennie uczestniczyły także
w modlitwie przy figurce Matki Bożej,
śpiewając przy akompaniamencie gitary.
Kolonistów odwiedził zastępca prezydenta
Torunia Andrzej Rakowicz wraz z wicedyrektor MOPR Kazimierą Podgórską. Dzieci
przygotowały dla gości ciekawy program

Archiwum Caritas

słów. Koledzy spieszą się na zajęcia, ten
odcinek szlaku pokonam więc samotnie.

Radość i zabawa podczas kolonii w Zbicznie

skim Centrum Caritas. W programie zajęć
wakacyjnych odbywają się wyjścia m.in.
na basen, Barbarkę, warsztaty do Młyna
Wiedzy, kina czy Muzeum Piernika.
W dniach 1-14 lipca odbył się I turnus kolonii w Zbicznie zorganizowany
przez Centrum Pielęgnacji Caritas Diecezji Toruńskiej, skierowany dla 43 dzieci
wytypowanych przez MOPR. W programie
obozu rekreacyjno-edukacyjnego znalazły
się: kąpiele w jeziorze Sośno, wycieczki

artystyczny ze śpiewem i tańcami oraz
wręczyły własnoręcznie zrobione bukiety
tulipanów. Goście przywieźli dla kolonistów
podarunki.
Dzieci wyjeżdżały z kolonii pełne radości,
zadowolone nie tylko z aktywnie spędzonego czasu, lecz także uzbrojone w wiedzę
z profilaktyki uzależnień, która była częścią
programu kolonijnego.
Agnieszka Jędryczka
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głos z Torunia

zapraszamy

Archiwum sanktuarium

Koronacja obrazu Matki Bożej
Podgórskiej
W dniach 22-23 sierpnia w parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła na toruńskim

Podgórzu odbędą się uroczystości związane
z koronacją obrazu Matki Bożej Podgórskiej
Niepokalanej Królowej Rodzin.
PROGRAM
22 sierpnia (sobota)
godz. 11 – Procesja z obrazem z sanktuarium
na plac koronacyjny przy klasztorze, nabożeństwo oczekiwania i modlitwa za rodziny,
powitanie pielgrzymów i gości
godz. 12 – Uroczysta Msza św. koronacyjna
pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego.
Zawierzenie rodzin diecezji toruńskiej Matce
Bożej Podgórskiej.
Po Eucharystii koncert Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej z Raciążka i zespołu
„Greccio” z franciszkańskiego Wyższego Seminarium Duchownego we Wronkach
23 sierpnia (niedziela)
godz. 10.45 – Procesja z obrazem na plac koronacyjny
godz. 11 – Msza św. dziękczynna za koronację obrazu Matki Bożej Podgórskiej pod przewodnictwem ministra prowincjalnego o. Filemona Janka
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PIELGRZYMUJ Z „NIEDZIELĄ”
Pielgrzymka czytelników „Niedzieli”
W dniach 18-20 września zapraszamy czytelników „Niedzieli” do udziału w pielgrzymce
na Jasną Górę, do Tyńca i Krakowa-Łagiewnik.
W ramach pielgrzymki uczestniczyć będziemy w ogólnopolskim spotkaniu pracowników, współpracowników i czytelników naszego pisma na Jasnej Górze.
Udamy się także do opactwa Ojców Benedyktynów w Tyńcu oraz sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.
Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. (56) 622-35-30,
e-mail: torun@niedziela.pl.
Pielgrzymka na kanonizację bł. Zelii
i bł. Ludwika Martinów
18 października papież Franciszek włączy do
grona świętych rodziców św. Teresy z Lisieux –
bł. Zelię i bł. Ludwika Martinów. Będzie to
pierwsza w historii wspólna kanonizacja małżonków.
Zapraszamy do udziału w pielgrzymce, która
odbędzie się w dniach 15-22 października.
Oprócz 3-dniowego pobytu w Rzymie i udziału w kanonizacji pielgrzymi nawiedzą także
Padwę, Asyż, Monte Casino i Wenecję.
Szczegółowe informacje i zapisy:
tel. 881-327-226,
e-mail: kanonizacjamartin@gmail.com.

Pielgrzymki Żywego Różańca
Wspólnoty Żywego Różańca razem z Maryją
przemierzają drogę swego życia wyznaczoną
tajemnicami radosnymi, światła, bolesnymi
i chwalebnymi. Na każdym etapie tej drogi,
w chwili nadziei, cierpienia i radości, wiecie,
że Ona jest milcząca, dyskretna, ale obecna.
Pomaga zrozumieć. Pomaga zinterpretować,
odkryć plan Boga, zachowywać w sercu nawet to, co jawi się jako niezrozumiałe; pozwolić w sprawach zasadniczych dojrzewać
w bólu, ciszy i w ukryciu.
Wszystkich członków i sympatyków Żywego
Różańca zapraszam na 42. pielgrzymkę Żywego Różańca do Torunia, która odbędzie się
22 sierpnia w łączności z uroczystościami koronacyjnymi obrazu Matki Bożej Podgórskiej
w parafii franciszkańskiej pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
19 września natomiast spotykamy się w sanktuarium w Rywałdzie na 43. pielgrzymce Żywego Różańca.
Ks. prał. dr Gerard Gromowski

Zapisy do przedszkola
Katolicki punkt przedszkolny „Domek na skale” przy ul. Młodzieżowej 29 w Toruniu prowadzi nabór dzieci w wieku od 2,5. do 6. roku
życia na rok szkolny 2015/2016. Jeśli szukasz
przedszkola, w którym dziecko będzie mogło
wzrastać zgodnie z wizją katolickiego wychowania, rozwijać się wszechstronnie w bezpiecznym środowisku, odnajdywać atmosferę
domu rodzinnego, zapraszamy do „Domku na
skale”.
Więcej informacji:
www.domeknaskale.pk lub tel. 516-347-374.
Organem prowadzącym punkt jest Katolickie
Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie”
(www.poslanie.pl).
Studium Muzyki Kościelnej
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej ogłasza nabór na rok szkolny 2015/2016.
Nauka odbywa się na dwu kierunkach – organista i kantor. Kandydaci w dniu inauguracji
winni przedstawić następujące dokumenty:
podanie, opinię proboszcza, świadectwo maturalne – jeżeli nie ma, to ostatnio uzyskane
świadectwo szkolne, ewentualny dyplom lub
świadectwo szkoły muzycznej, 3 zdjęcia oraz
uiścić opłatę.
Dokumenty można też przesyłać na adres:
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej, Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna
18, 87-100 Toruń.
Inauguracja roku odbędzie się 12 września
o godz. 9 w siedzibie Studium Muzyki Kościelnej DiecezjiToruńskiej wToruniu przy ul. Jodłowej 13 (Rubinkowo I).
Dodatkowe informacje na stronach
www.studiumorganistowskie.diecezja.torun.pl,
www.muzyka.diecezja.torun.pl
bądź u dyrektora studium: tel. 603-94-36-94.
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