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Małżeństwo to czas liczony miłością –
jubileusze małżeńskie
Akcja Katolicka słucha Słowa – dni formacyjne
Zabytki konkatedry – wystawa w Chełmży

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Dom rodzinny to przestrzeń
zewnętrzna, ale także
wewnętrzna, którą tworzy
tajemnica serc, bo ludzie
tworzą żywy dom.
Wzajemnie mieszkają
w swoich sercach.
Bp Andrzej Suski

Misja to miłość
Rodzina w pełni żywa” doskonale
wpisuje się w obradujący w dniach
4-25 października w Rzymie Synod
Biskupów na temat powołania
i misji rodziny w Kościele i świecie współczesnym. Dlatego słowa:
„Naszą misją jest miłość” stanowią motyw przewodni tego numeru
„Głosu z Torunia”. Na wzór papieża
Franciszka zapraszamy „do odnajdywania wciąż na nowo głównej
drogi, aby przeżywać i ukazywać
wielkość i piękno małżeństwa oraz
radość bycia rodziną i tworzenia
rodziny”. Drogą, na której możemy
odkryć owe piękno, to m.in. działalność Domowego Kościoła (informujemy o inauguracji kolejnego roku
formacyjnego tego ruchu), Akcji
Katolickiej (przeżywała dni formacyjne), Stowarzyszenia Rodzin
Katolickich (parafialne koło wraz
z Księdzem Proboszczem zorganizowało spotkanie dla małżeństw
jubilatów), doradców życia rodzinnego (sesja rekolekcyjno-szkoleniowa połączona ze spotkaniem
z instruktorem naprotechnologii).
Są więc możliwości. To od nas
zależy, czy skorzystamy z nich, aby
we wspólnocie eklezjalnej, dzięki
łasce Pana, odkryć swoje powołanie oraz realizować misję – i w ten
sposób oddać Bogu chwałę.
Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

Archiwum Domowego Kościoła

towarzyszące 8. ŚwiatoweHdelfii:asło
mu Spotkaniu Rodzin w Fila„Naszą misją jest miłość.

Święte rodziny są przyszłością Kościoła, ojczyzny i świata

RODZINA PEŁNA DUCHA
JACEK PODOLSKI

F

ranciszkański kościół pw. Świętych Piotra i Pawła na toruńskim Podgórzu 26 września wypełnił się aż po brzegi.
To miejsce, u stóp Matki Bożej
Podgórskiej Niepokalanej Królowej Rodzin, wybrała diecezjalna
wspólnota Domowego Kościoła
(DK) – gałąź rodzinna Ruchu Światło-Życie – na inaugurację kolejnego roku formacyjnego 2015/2016,
przebiegającego pod hasłem:
„W mocy Ducha Świętego”.
Mszę św. koncelebrowało dziewięciu kapłanów moderatorów
DK pod przewodnictwem modera-

tora diecezjalnego DK ks. Andrzeja Jakielskiego, proboszcza parafii
Lipnica. Zgodnie z tradycją ruchu
nie zabrakło również pełnej asysty liturgicznej, złożonej z dorosłych mężczyzn, członków DK.
W homilii moderator diecezjalny nawiązał do hasła aktualnego
roku formacyjnego, wskazując
na zadania, jakie stoją zarówno przez całą wspólnotą DK, jak
i przed każdym z jej członków
indywidualnie. Ponownie podkreślona została ogromna rola
rekolekcji formacyjnych w rozwoju osobistym i wspólnoto-

wym. Z radością odnotowano,
że w czasie ostatnich wakacji aż
99 rodzin ze wspólnoty uczestniczyło w takich rekolekcjach.
Miłym i ważnym akcentem było
przyjęcie dwóch nowych kręgów
do wspólnoty Domowego Kościoła. Tak oto po blisko 1,5-rocznym okresie pilotażu kolejnych
12 małżeństw było gotowych, aby
w obecności moderatora diecezjalnego oraz licznych przedstawicieli wspólnoty wypowiedzieć
słowa zobowiązania: „Pragniemy

dokończenie na str. IV
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Laboratorium Papieru

SZCZEPANKI

Nowe dzwony

Muzeum Diecezjalnym przy
ul. Żeglarskiej 7 w Toruniu
W25 września
otwarto wystawę

Marek Wentowski

P

arafia pw. św. Wawrzyńca
w Szczepankach zyskała 2 nowe dzwony, które 17 września
uroczyście poświęcił bp Andrzej
Suski podczas Eucharystii koncelebrowanej przez kapłanów
z dekanatu i sąsiednich parafii.
Wydarzenie to licznie zgromadziło mieszkańców parafii i okolicy.
W słowie Bożym Biskup
Andrzej rozważał temat wiary
i ufności względem Boga jako
istotnego elementu życia. Ukazał też znaczenie dzwonów dla
życia modlitewnego człowieka.
Po homilii proboszcz ks. Wojciech Kalwig przedstawił ideę
i historię powstania nowych
dzwonów. Stwierdził, że w dużej
mierze była to interwencja samego Boga. Kiedy w ubiegłym roku
pękł stary dzwon, wszystkie
okoliczności układały się tak,
aby w jego miejsce pojawiły
się aż 2 nowe; uzasadnił też
dobór imion dla dzwonów (Wawrzyniec i Wojciech). Poświęcenia dzwonów dokonał Biskup
Andrzej oraz Ksiądz Proboszcz.

Bp Andrzej Suski święci dzwony

Następnie najstarsi radni parafialny, fundatorzy – Tadeusz
Michalczyk i Henryk Kruszewski
zaprezentowali po raz pierwszy
dźwięki dzwonów.
Na zakończenie Mszy św. ks. Kalwig złożył podziękowanie Księdzu Biskupowi, kapłanom, wśród
których wyróżnił ks. prał. Henryka Szydłowskiego i ks. kan. Al-

fonsa Stralę – byłych proboszczów szczepańskiej parafii, fundatorom i ofiarodawcom, parafianom oraz wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia
uroczystości. Po Mszy św. wierni
mieli okazję jeszcze raz usłyszeć
piękne dźwięki, własnoręcznie
wydobywając je z poświęconych
dzwonów. 
Maria Jerka

czasową „Laboratorium Papieru”. Współcześnie wykorzystywanych jest wiele odmian papieru, każda z nich w zależności
od przeznaczenia musi posiadać odpowiednie właściwości.
Niektóre cechy (kolor, stopień
miękkości, gładkość, sztywność)
można określić przy wykorzystaniu dotyku lub spojrzenia.
Jednak dla przemysłowych
odbiorców oraz wytwórców
papieru metody organoleptyczne okazują się być zbyt mało
dokładne. „Laboratorium Papieru” to wystawa prezentująca
zabytkowe urządzenia do badania właściwości papieru oraz
papierniczych aparatów metrologicznych. Wiekowe urządzenia
można uruchomić (dźwignią lub
korbą) w celu sprawdzenia właściwości arkuszy wytwarzanych
w XXI wieku.
Oprac. jk
Wystawa potrwa
do 25 listopada. Wstęp wolny.
Muzeum czynne od wtorku
do niedzieli w godz. 10-16

CHEŁMŻA

Odszedł przyjaciel pielgrzymów

Archiwum rodzinne

osób pożegnało 15 wrześTcy ysiąc
nia w konkatedrze Świętej Trójw Chełmży Andrzeja Gajew-

Andrzej Gajewski
pozostanie w pamięci wielu

II

skiego, przyjaciela i dobroczyńcę parafii. Był on właścicielem
firmy przewozowej i kierowcą,
który przewoził i pilotował liczne pielgrzymki nie tylko z dekanatu chełmżyńskiego. Bezinteresownie wspierał parafialne
akcje i uroczystości. Zapisał się
w pamięci nie tylko jako bezpieczny kierowca, lecz także opiekun
pasażerów. Radą i pomocą służył szczególnie najmłodszym,
m.in. ministrantom i lektorom
podczas wakacyjnych wojaży
czy pielgrzymującej młodzieży
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szkolnej. Wspierał młodych często, nie pobierając od nich opłat
za transport do Torunia. Zmarł
przedwcześnie w wieku 56 lat.
W liturgii pogrzebowej, której
przewodniczył proboszcz ks. kan.
Krzysztof Badowski, uczestniczyło 9 kapłanów.
– Uczestniczymy w ostatniej już
ziemskiej drodze Andrzeja. Nasza
obecność świadczy o miłości do niego, szacunku, pamięci.
Swoją modlitwą spłacamy wszelkie długi za jego dobroć nam okazaną i dziękujemy Bogu za dar
jego życia. Pan Jezus powiedział:
„Poznacie ich po ich owocach”.
Myślę, że każdy z nas uczestni-

czących w pogrzebie Andrzeja jest
symbolem dobrych uczynków –
powiedział ks. kan. Badowski.
Zmarłego żegnały liczne delegacje, m.in. radnych i pracowników parafialnych, ministrantów
i lektorów, chóru „Św. Cecylia”,
młodzieży – wolontariuszy Światowych Dni Młodzieży, firm,
instytucji, szkół oraz burmistrz
Jerzy Czerwiński, sekretarz gminy
Łubianka Dariusz Meller i radny
powiatu toruńskiego Paweł Polikowski. Ostatniemu pożegnaniu
towarzyszył dźwięk klaksonów
autokarów zaparkowanych w okolicy cmentarza.
(w-w)
www.niedziela.pl

wiadomości

TORUŃ

kauci Europy to ruch wychoSW naszej
wawczy dla dzieci i młodzieży.
diecezji skauci spotyka-

ją się przy toruńskich parafiach
pw. św. Antoniego (Wrzosy) oraz
Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (Stawki).
W tym roku uroczyste rozpoczęcie nowego roku pracy odbyło
się w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Toruniu, gdzie 13 września dla wilczków, harcerek oraz
harcerzy wraz z szefami sprawowano Mszę św. Skauci wzbudzili
intencje na nowy rok pracy. Część
z nich od niedzieli pełni nową
funkcję, część przygotowuje się
do złożenia przyrzeczenia harcerskiego, inni stawiają pierwsze kroki w skautingu. Wszyscy
mamy wielką ochotę przeżywania
nowych przygód, ale też pogłębiania przyjaźni oraz formacji
osobistej. Jedną z podstaw tej
formacji jest służba, wyrażająca

się poprzez jak najlepsze, systematyczne wypełnianie obowiązków, których dobrowolnie się
podejmujemy.
Po Mszy św. spotkaliśmy się na
apelu. Gdy dźwięk rogu wezwał
na apel, wszystkie jednostki
oraz goście i rodzice zajęli swoje
miejsca w szeregach. Radosny
okrzyk przywitania „Czuwaj!”,
wykrzyczany przez pełnych zapału skautów oznajmił, że będą oni
wytrwale pracować przez cały rok.
Podczas apelu odbyły się trzy
obrzędy w nurcie żeńskim. Drużynowa Agata otrzymała stopień
samarytanki, jedna z harcerek
złożyła przysięgę wierności, dla
drugiej – Julki – był to najważniejszy dzień w życiu harcerskim,
bo złożyła przyrzeczenie, ślubując całym życiem służyć Bogu,
Kościołowi, Ojczyźnie i Europie
chrześcijańskiej, zobowiązując
się do przestrzegania Prawa Harcerskiego.

Archiwum autora

Z pomocą rodzicom

Skauci podczas rozpoczęcia roku pracy

Przed nami zbiórki, spotkania, biwaki. Będziemy pracować
nad swoimi umiejętnościami,
a przede wszystkim poznawać
Boga poprzez służbę drugiemu
człowiekowi, modlitwę oraz czytanie Pisma Świętego. Chcemy,
aby ci, którzy trafili do skautingu,
żyli poznanymi wartościami na
co dzień. Chcemy być pomocą dla
rodziców i ojczyzny w wychowa-

niu młodego pokolenia. Nowy rok
pracy to też najlepszy moment,
aby do nas dołączyć.
Zainteresowani mogą napisać wiadomość na adres skauci.
torun@gmail.com. Zapraszamy
też na stronę stowarzyszenia:
www.skauci-europy.pl.
Michał Pałamarz-Podgórny HR,
szef toruńskiego kręgu
wędrowników

TORUŃ

Dialogu im. Jana
Pawła II przy toruńskim WyżWszymCentrum
Seminarium Duchownym

19 września odbyła się sesja rekolekcyjno-szkoleniowa doradców
życia rodzinnego, którą przygotowała i poprowadziła diecezjalna
doradczyni Bożena Szwechowicz.
W spotkaniu wzięło udział ponad
30 doradców z terenu naszej diecezji.
Diecezjalny duszpasterz rodzin
ks. dr Jarosław Ciechanowski
poprowadził część rekolekcyjną.
Cytując treść przykazań najważniejszych rozpoczynających się
od słów: „Słuchaj, Izraelu!”,
zwrócił uwagę, że słuchanie jest
podstawą porozumienia między
osobami. Zauważył też, że należy zaakceptować siebie samego
ze swoimi słabościami. Szatan
bowiem stara się zwrócić naszą
uwagę na niedoskonałości czy
www.niedziela.pl

grzechy, które zostały dawno
odpuszczone, by powstrzymać
działanie jako niezdolnych do
podjęcia się różnych zadań. Podczas Mszy św. duszpasterz przypominał o konieczności przebaczenia osobom, które nas ranią.
Na spotkaniu z instruktorem
naprotechnologii Małgorzatą
Podolak przedstawiono program
pracy z małżonkami starającymi się o dziecko oraz możliwości
przywracania płodności poprzez
zastosowanie modelu Creightona.
Gościem wyjątkowym był inicjator Obywatelskiego Ruchu Promocji Naprotechnologii Wojciech
Kowalski, który przekonywał
o konieczności apelu o utworzenie
programu faktycznego leczenia
niepłodności.
Zakończeniem sesji były
warsztaty szkoleniowe dotyczące interpretacji kart obserwacyj-

Archiwum redakcji

Sesja doradców życia rodzinnego

Doradcy życia rodzinnego z ks. dr. Jarosławem Ciechanowskim

nych cykli po stosowaniu tabletek
antykoncepcyjnych. Prowadząca sesję poinformowała również
o nowej koncepcji leczenia bezpłodności dietą warzywno-owocową prowadzoną pod nadzorem
medycznym dr Ewy Dąbrowskiej.

Jeśli chcesz zdobyć wiedzę, jak
chronić i troszczyć się o zdrowie
prokreacyjne, skontaktuj się z Polskim Stowarzyszeniem Nauczycieli Naturalnego Planowania
Rodziny: www.psnnpr.com.
Jadwiga Szlag
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K

iedy na Jasnej Górze spotykały się małżeństwa i rodziny
z całej Polski, a w Filadelfii
odbywało się Światowe Spotkanie
Rodzin z papieżem Franciszkiem,
26 września w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Marii Panny w Toruniu na zaproszenie parafialnego koła Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
i proboszcza ks. kan. Wojciecha
Raszkowskiego do parafialnej
świątyni przybyły bardzo licznie małżeństwa, które w bieżącym roku świętowały jubileusze
małżeńskie. Jubilaci zebrali się,
aby wśród swoich najbliższych –
dzieci, wnuków i prawnuków odnowić przysięgę małżeńską, którą
złożyli 25, 50, a nawet ponad 60 lat
temu.
W homilii Ksiądz Proboszcz
mówił o wartości rodziny, nierozerwalności małżeństwa i o ranach,
jakie powstają w wyniku rozpadu
małżeństwa. Przypomniał też, że
małżeństwo to czas, który nie
odmierza się liczbą wspólnych
lat, ale czas, który liczy się okazywaniem sobie miłości. Wspom-

niał również o nauczaniu św. Jana Pawła II, patrona rodzin, który
w napisanej przez siebie książce pt. „Przed sklepem jubilera”,
ukazywał niezwykłą wartość
sakramentu małżeństwa w życiu
każdego chrześcijanina. „Ciężar
tych złotych obrączek – to nie
ciężar metalu, ale ciężar właściwy
człowieka, każdego z was osobno i razem obojga” – podkreślał
kaznodzieja, cytując św. Jana Pawła II. Jubilaci obdarowani zostali
przez członków Stowarzyszenia
Rodzin Katolickich różami, a po
życzeniach złożonych przez Księdza Proboszcza usłyszeli „Marsz
weselny” Mendelssohna, który
wielu z nich przywołał wspomnienia z dnia ich ślubu.
To niezwykłe spotkanie stało
się okazją do tego, by zatrzymać
się na chwilę, spojrzeć za siebie,
dokonać swoistego remanentu
ze wspólnego życia, wspomnieć
chwile radosne i smutne. To
czas wzajemnej wdzięczności za
miłość, wyrozumiałość i cierpliwość.
Anna Głos

Anna Głos

MAŁŻEŃSTWO TO CZAS LICZONY MIŁOŚCIĄ

Odnowienie przyrzeczeń małżeńskich.
Jako pierwsi przed ks. kan. Wojciechem Raszkowskim stanęli
małżonkowie z największym, ponad 60-letnim stażem

dokończenie ze str. I
włączyć się do Domowego Kościoła, gałęzi rodzinnej Ruchu Światło-Życie, i formować się według
jego zasad”. Kapłańskiemu
błogosławieństwu nad każdym
z tych małżeństw towarzyszyło wręczenie zapalonej świecy,
na której obok znaku DK i hasła
roku znalazły się również imiona
poszczególnych małżonków.
Na zakończenie Mszy św.
cała wspólnota DK zawierzona
została Matce Bożej Podgórskiej
Niepokalanej Królowej Rodzin.
Przed Jej ukoronowanym obrazem
w imieniu wspólnoty modlili się
ks. Andrzej Jakielski oraz para

IV

diecezjalna Maria i Andrzej Kowalikowie.
Po Eucharystii wspólnota
mogła wysłuchać kilku żarliwych
świadectw niektórych małżeństw,
które w minione wakacje przeżywały swoje rekolekcje. Duch, jaki
przepełniał te świadectwa, nie
pozostawiał wątpliwości – dobrze
przeżyty czas rekolekcji to siła
napędowa do żywego trwania we
wspólnocie, a także do przemiany
indywidualnej każdego z członków wspólnoty. Niech modlitwa
za wstawiennictwem założyciela
ruchu sługi Bożego ks. Franciszka
Blachnickiego pomoże wspólnocie owocnie przeżyć kolejny rok
formacyjny.
Jacek Podolski
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RODZINA PEŁNA DUCHA

Przyjęcie nowych rodzin
do wspólnoty DK

Procesja z darami
www.niedziela.pl
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Archiwum Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej

W dniach 25-27 września w Diecezjalnym
Centrum Kultury
w Zamku Bierzgłowskim odbyły się dni
formacyjne Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Były one okazją
do tego, aby otworzyć
serce i słuchać słowa
Boga, głosu miłości

AKCJA KATOLICKA SŁUCHA SŁOWA

aki dar czasu przeżyli prezesi, członkowie i sympatycy
parafialnych oddziałów Akcji
Katolickiej w Zamku Bierzgłowskim, uczestnicząc w dniach formacyjnych zorganizowanych przez
Zarząd Diecezjalnego Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Toruńskiej wraz z asystentem diecezjalnym ks. dr. hab. Wiesławem
Łużyńskim.

Ożywienie życia
Celem spotkania – jak powiedziała
Lidia Gliwa, prezes Zarządu DIAK –
było ożywienie życia duchowego i społecznego Akcji Katolickiej
poprzez krzewienie wiary, która
wyznacza drogę życia, ukazanie
form modlitwy oświecającej nas
w cierpieniach, słabościach i ukazanie kierunków życia społecznego. Jest to szczególnie ważne
dzisiaj, gdy w Polsce pogłębia się
rozdźwięk między wyznawaną
wiarą a moralnością, gdy ustawy
parlamentu marginalizują rolę
rodziny, tradycji i Kościoła. Dlatego
ratunkiem jest pogłębianie więzi
z Chrystusem, lepsze poznanie
Go, pokochanie i naśladowanie
oraz jeszcze większe angażowanie
w życie Kościoła i dawanie świadectwa życia chrześcijańskiego.
Ponadto integracja członków Akcji
Katolickiej poprzez dzielenie się
radościami, sukcesami, metodami
pracy i troskami zachodzącymi
w parafialnych oddziałach daje
możliwość odpoczynku. O tym
www.niedziela.pl

mówił też ks. dr hab. Wiesław
Łużyński. – Spotkanie w Zamku
Bierzgłowskim jest nam potrzebne,
aby się skupić, wyciszyć, nabrać
sił do pracy na cały rok, a także
omówić sprawy organizacyjne,
podzielić się doświadczeniami,
aby dowiedzieć się, co robią inne
oddziały na rzecz parafii, diecezji,
Kościoła. Dni formacyjne to również okazja, aby uczyć się wzajemnie od sobie. Dobry przykład mobilizuje, aby coś podobnego zrobić
u siebie. Wymiana doświadczeń
jest cenna, dlatego że podpowiada,
co można zrobić w swojej parafii,
dodaje też odwagi, przekonuje, iż
nawet ambitniejsze rzeczy można
przeprowadzić siłą parafialnego
oddziału Akcji Katolickiej.

Nowe życie w Chrystusie
Centrum każdego dnia stanowiła Msza św. Eucharystia bowiem
przybliża do Boga i porządkuje
ludzkie więzi, co w aktywności we
wspólnocie ma fundamentalne znaczenie. Stąd główny temat „Nowe
życie w Chrystusie” poprowadził
ks. Krzysztof Mudlaff i zaprezentował dokument z Aparecidy (Nowej
Ewangelizacji). Zwrócił uwagę na
radość bycia uczniami i misjonarzami Chrystusa, ponieważ tylko
w Nim jest życie. Dlatego podkreślił znaczenie spojrzenia oczami Jezusa na codzienność. Pomocą tu mogą
być etapy rozwoju duchowego,
w którym człowiek uznaje najpierw
swoją grzeszność, potem pozna-

je postawę życiową (w pewnym
stopniu utrwaloną), uczucia, motywację i niedojrzałość. W konsekwencji oddaje pierwszeństwo Bogu
działającemu z mocą w działalności wspólnoty eklezjalnej. W tym
duchu przypomniał zebranym treści zawarte w kerygmacie, takie jak
m.in.: miłość Boga, rzeczywistość
grzechu, odkupienie w ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Chrystusie, konieczność przyjęcia Chrystusa
jako osobistego Pana i Zbawiciela.
W czasie spotkania 16 nowych
członków złożyło przyrzeczenie
oraz przyjęło dekrety i legitymacje;
w sumie Akcja Katolicka ubogaciła się o 30 nowych członków.
Następnie odbyła się rada Akcji
Katolickiej Diecezji Toruńskiej.
Sprawozdania, kalendarium, literaturę formacyjną i wspomagającą
pracę stowarzyszenia oraz sprawy
bieżące omówiła Lidia Gliwa.

Kard. Bolesław Kominek
Dr Zbigniew Girzyński przybliżył
postać kard. Bolesława Kominka,
zwanego prekursorem europejskiego pojednania, w 50. rocznicę
podpisania przez polskich biskupów Orędzia do Niemieckich Braci
w Chrystusowym Urzędzie Pasterskim (18 listopada1965 r.). Autorem i inicjatorem listu był właśnie
arcybiskup wrocławski Bolesław
Kominek. Polscy biskupi deklarowali w nim, że Polska ze swoją kulturą i tradycją należy do zachodniej
cywilizacji chrześcijańskiej Europy.

Dokument był ważny w powrocie
Polski do Europy. Ukazał on nową
perspektywę rozwoju stosunków
polsko-niemieckich, utworzył dobry
grunt na kolejne kroki, takie jak
podpisanie układu normalizującego stosunki RFN i PRL w 1970 r.,
w wyniku którego granica na Odrze
i Nysie została uznana. Otworzyło to drogę unormowania polskiej
administracji kościelnej.

Bł. Stanisław Starowiejski
Ks. Zbigniew Kulik przybliżył niezwykłą postać jednego z patronów
Akcji Katolickiej bł. Stanisława Starowiejskiego, który wychowywał
się w atmosferze głębokiej wiary
i pobożności. Zarządzał dużym
majątkiem, pomagał ziemianom,
troszczył się o służbę, prowadził
działalność charytatywną oraz
społeczną. Jako działacz Akcji
Katolickiej Starowiejski uważał,
że najważniejszym zadaniem jest
zaktywizowanie ludzi świeckich.
Jego gorliwa praca apostolska w tej
organizacji była skierowana ku
Bogu i człowiekowi. Dlatego organizował rekolekcje i pielgrzymki
(także na Jasną Górę) m.in. dla
nauczycieli czy katechetów.
Na zakoniecznie ks. dr hab. Wiesław Łużyński rozesłał do pracy we
własnych oddziałach. Uczestnicy
dni wracali umocnieni, z nowymi nadziejami i pomysłami, aby
świadczyć swoim życiem, że Bóg
jest bezwarunkową miłością.
Beata Pieczykura
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MATKA BOŻA ROZWIĄZUJE WĘZŁY

Sympozjum
biblistów

W parafii pw. św. Tomasza Apostoła w Nowym Mieście Lubawskim
27 września parafianie zapoznali się z nabożeństwem do Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły. Historię obrazu i kultu przedstawił
ks. Michał Rogoziński

dniach od 22 do 24
września w Wyższej
WSzkole
Kultury Społecznej

K

aznodzieja przybliżył historię powstania ustawionego
przed ołtarzem nowomiejskiej świątyni obrazu. Sięga ona
1615 r., kiedy to niemiecki szlachcic Wolfgang Langenmantel,
pochodzący z Augsburga, borykał się z problemami w swoim
małżeństwie. Wraz z żoną Sophie
Rentz żył w separacji. Wiedział,
że lada dzień będzie się z nią
rozwodził. Postanowił jednak
ratować swoje małżeństwo i udać
się do klasztoru Jezuitów w oddalonym o 70 km Ingolstadt. Tam
spotkał o. Jakoba Rema. Trzykrotnie go nawiedzał, prosząc
o modlitwę. Za czwartym razem
przyniósł ze sobą białą, zasupłaną ślubną taśmę, którą został
związany wraz z żoną w dniu
ich ślubu na znak nierozerwalności małżeństwa. Owa taśma,
porzucona w szafie i odnaleziona
po latach, miała na sobie kilkanaście węzłów. Wolfgang stwierdził, że tak dzisiaj wygląda jego
małżeństwo. O. Jakob klęknął
przed wizerunkiem Matki Bożej,

i modląc się, zaczął rozsupływać
poszczególne węzły. Gdy taśma
była na nowo gładka, polecił
szlachcicowi powrócić do swego
domu. Kilka dni później jego żona
również powróciła i zaczęli na
nowo tworzyć kochające się małżeństwo. W 1700 r. wnuk Wolfganga i Sophie, będąc księdzem
i zarazem kanonikiem kościoła
pw. św. Piotra w Augsburgu, zlecił
namalowanie obrazu Matki Bożej
Rozwiązującej Węzły i umieścił
go w bocznej kaplicy kościoła
jako pamiątkę cudownego uratowania rozpadającego się małżeństwa swoich dziadków.
Ks. Michał dodał, że obraz ten
jest szczególnie umiłowany przez
papieża Franciszka. Wpatrując się
w niego w 1985 r., zlecił namalowanie kopii, którą umieścił
w seminarium jezuickim w Argentynie. W następnych latach wieść
o Matce Bożej Rozwiązującej
Węzły ludzkich zniewoleń, nałogów i grzesznych przyzwyczajeń
obiegła znaczną część Ameryki
Południowej. W latach 90. została

również napisana litania i nowenna do Matki Bożej Rozwiązującej
Węzły.
Po Eucharystii wspólnota modlitewna z naszej parafii ofiarowywała wiernym tekst wspomnianej
litanii i nowenny, zachęcając do jej
odmawiania (rozdano 2700 egz.).
Parafianie żywo zainteresowani
podjętym tematem, uczestniczyli w nowennie, która trwała
w dniach 1-9 października w czasie nabożeństw różańcowych dla
dorosłych.
Zachęcamy do zapoznania się
z wizerunkiem Matki Bożej Rozwiązującej Węzły i modlitwy za Jej
wstawiennictwem. Ona bowiem
może stać się przygotowaniem
do zbliżającego się Roku Bożego
Miłosierdzia, który z woli Ojca
Świętego Franciszka rozpocznie
się 8 grudnia. 
Jan Otręba
Jesteś zainteresowany tematem?
Więcej informacji, treść nowenny i litanii pobierzesz ze strony:
www.parafia-nml.pl

Archiwum parafii

i Medialnej w Toruniu
odbyło się 53. sympozjum
Stowarzyszenia Biblistów
Polskich. Przy tym wydarzeniu zaangażowani byli
studenci WSKSiM, alumni
Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji
Toruńskiej, a także doktoranci Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Zjazd w pierwszej
części poświęcony był
dziejom Biblii Tysiąclecia z okazji jubileuszu
50-lecia powstania tego
przekładu. Kolejne sesje
poświęcone były recepcji
najnowszego dokumentu
Papieskiej Komisji Biblijnej „Natchnienie i prawda
Pisma Świętego” oraz
przedstawieniu interpretacji poszczególnych ksiąg.
Wśród prelegentów byli
m.in.: ks. prof. Waldemar Chrostowski,
dr hab. Grzegorz Kubski,
dr hab. Krzysztof Mielcarek, ks. Jacek Nowak
SAC, ks. dr hab. Rajmund
Pietkiewicz, prof. Krzysztof
Pilarczyk, ks. prof. Bogdan
Poniży, ks. Zbigniew Rembisz SAC, ks. dr Mariusz
Szmajdziński, ks. dr Adam
Węgrzyn SDB, ks. dr hab.
Stanisław Wronka.
Referatom towarzyszyły burzliwe dyskusje nad
nowymi spojrzeniami na
niektóre zagadnienia poruszane podczas sympozjum.
Sprawowano Mszę św.
pod przewodnictwem
bp. Andrzeja Suskiego,
który jest członkiem
Stowarzyszenia Biblistów
Polskich.
Karolina Olszewska

Modlitwa do Matki Bożej Rozwiązującej Węzły może być przygotowaniem do Roku Miłosierdzia

VI

niedziela nr 41 (1086) . 11 października 2015

www.niedziela.pl

z diecezji

zapraszamy
Dni Seminaryjne
W dniach 16-18 października
w Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu odbędą się
Dni Seminaryjne. To okazja, aby
młodzież ze szkół ponadgimnazjalnych mogła z bliska doświadczyć codziennego życia kleryckiego oraz wysłuchać różnych
historii powołań kandydatów do
kapłaństwa. Udział w spotkaniu
jest bezpłatny. Następna edycja
Dni Seminaryjnych odbędzie się
wiosną 2016 r.

E-KOŚCIÓŁ TORUŃSKI
P

rzewagą Internetu jest to,
że informacje docierają do
czytelników błyskawicznie,
a ponadto istnieje możliwość
zamieszczenia dłuższych tekstów
czy materiałów multimedialnych.
Zapraszamy więc na stronę
internetową diecezji toruńskiej
(www.diecezja-torun.pl), która
w nowej szacie graficznej oferuje
nie tylko zaproszenia i relacje
z najnowszych wydarzeń, lecz
także informacje o strukturach,
kalendarium wydarzeń diecezjalnych, archiwalne numery „Głosu
z Torunia”.
Oprócz strony diecezjalnej istnieje wiele innych adresów, pod
które warto zajrzeć w Internecie.
Na pierwszym miejscu warto
wskazać nowoczesną i bardzo
estetyczną stronę Światowych
Dni Młodzieży (www.sdm2016.
torun.pl), a także strony: Wydziału Teologicznego (www.teologia.
umk.pl), Wyższego Seminarium
Duchownego (www.wsdtorun.pl),
Caritas Diecezji Toruńskiej (www.
torun.caritas.pl), większości parafii, zakonów, wspólnot, ruchów
i stowarzyszeń. Można się z nich
www.niedziela.pl

dowiedzieć o bieżących wydarzeniach, przeczytać tekst niedzielnego kazania, posłuchać rozważań
biblijnych, obejrzeć zdjęcia i filmy.
Ze względu na preferencje sporej części użytkowników Internetu obok samodzielnych stron
coraz większe znaczenie mają
konta i profile na portalach społecznościowych, z których najpopularniejszym jest Facebook.
Ich przewaga polega na tym, że
są łatwe w prowadzeniu, czytelnicy, czyli lajkowicze lub fani,
mają możliwość współtworzenia,
a przede wszystkim nie trzeba
wchodzić na poszczególne strony,
bo informacje na bieżąco spływają do zainteresowanych osób.
Na portalu fb coraz więcej
parafii, wspólnot, grup pielgrzymkowych posiada swoje konta.
Najpopularniejszy profil naszej
diecezji należy do ŚDM, a najbardziej dynamicznie rozwijającym
się jest Katolicki Toruń (www.
facebook.com/katolickitorun). Jak
mówi pomysłodawczyni i administratorka profilu Marianna
Mucha: – Nasz fanpejdż, tworzony
przez ludzi z różnych wspólnot

i środowisk, przekazuje informacje, które interesują katolików
Torunia, a które często umykają
w gąszczu dzisiejszego szumu
medialnego. W ciągu 5 miesięcy istnienia fanpejdż zgromadził
ponad 1,5 tys. fanów, opublikował
kilkaset postów i prawie 4 tys.
fotografii, a źródłem sukcesu są
odpowiednio dobrane zdjęcia oraz
maksymalna świeżość i zwięzłość
przekazywanych informacji.
Ks. dr Janusz Chyła z Wydziału
Teologicznego UMK, autor książki „Ewangelia na Twitterze”,
którego konto na tym portalu
społecznościowym obserwuje kilkanaście tysięcy użytkowników
mówi: „Istnieją pewne zagrożenia
związane z obecnością chrześcijańskich autorów i ich przekazu
Ewangelii w przestrzeni wirtualnej. Bezsporną pozostaje jednak
sama konieczność uczestnictwa
ludzi Kościoła w mediach i Internecie, gdyż miejsca te stanowią
współczesne areopagi, gdzie tak
jak w czasach apostolskich, głos
wyznawców Chrystusa musi być
słyszalny”. 
Juliusz Kola

CCC
CCC, Czwarty Czwartek Czuwanie, to nowa inicjatywa wspólnoty seminaryjnej. Zapraszamy
młodzież i osoby chętne do modlitwy animowanej przez kleryków w kaplicy seminaryjnej na
godz. 20 w intencji powołań
i powołanych. Terminy spotkań: 22 października, 26 listopada. W 2016 r. będą to:
28 stycznia, 25 lutego, 28 kwietnia, 26 maja i 23 czerwca.
Wokół soboru
14 października o godz. 17
w Centrum Dialogu im. Jana
Pawła II w Toruniu przy pl. bł. ks.
Stefana W. Frelichowskiego 1
odbędzie się prezentacja i promocja 3. tomu serii poświęconej Soborowi Watykańskiemu II
pt. „Studia Soborowe” pod red.
Michała Białkowskiego.
15 października o godz. 10 w patio (I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu przy
pl. Teatralnym 2 odbędzie się
konferencja „«Radość i nadzieja, smutek i trwoga…» Sobór
Watykański II z perspektywy
półwiecza”, która ma być pogłębioną refleksją na temat aktualności dziedzictwa soboru. Na
konferencję zapraszają toruński
KIK i Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Kierownictwo naukowe objął dr Michał
Białkowski, wiceprezes KIK-u,
pracownik naukowy Wydziału
Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Honorowy patronat objął bp Andrzej Suski.
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Ponad 5 tys. osób obejrzało 20 września
w konkatedrze Świętej Trójcy w Chełmży
2 niezwykłe parafialne zabytki – legendarny
kubek z XVII wieku i czaprak, szatę
liturgiczną, pamiątkę odsieczy wiedeńskiej

ZABYTKI KONKATEDRY
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procesję Bożego Ciała w Toruniu. Przebieg uroczystości został
zakłócony przez niemieckich protestantów, którzy pobili uczestników i zbezcześcili Przenajświętszy
Sakrament. Bp Opaliński złożył
skargę do króla Jana III Sobieskiego, Senatu Rzeczypospolitej i papieża Innocentego XI.
Po długich sporach król Sobieski
nakazał protestanckiemu magistratowi Torunia wybudowanie
barokowego zwieńczenia najwyższej wieży świątyni oraz nałożył 21 tys. zł pruskich grzywny.
Na zakończenie budowy główny
architekt niemiecki wszedł na najwyższy punkt wieży i zrzucił z niej
mały gliniany kubek, który miał
się rozbić i symbolizować nietrwałość całej konstrukcji. Dziwnym
zrządzeniem losu kruche naczynie, spadając z wysokości 92 m,
nie rozbiło się. Bp Kazimierz Opaliński wziął gliniany garnuszek,
oprawił go srebrną blaszką, na
której znajduje się łaciński napis
opowiadający całe zdarzenie.
Powstała wtedy przepowiednia,
że jeżeli coś złego stanie się z garnuszkiem, to nieszczęście dotknie
również katedrę. Wielu twierdzi,
że wypełniła się ona w sierpniu
1950 r., po 258 latach.
W lipcu 1950 r. jedna z turystek oglądała chełmżyński kubek.
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Zdjęcia: Wojciech Wichnowski

C

zaprak, czyli ozdobne nakrycie konia wezyra Kara Mustafy, głównodowodzącego wojskami tureckimi pod Wiedniem,
podarował katedrze król Jan III
Sobieski jako wotum dziękczynne. Przed i po zwycięskiej odsieczy wiedeńskiej król modlił się
w chełmżyńskiej świątyni u grobu
bł. Juty. W okresie późniejszym
czaprak przerobiony został na
szatę liturgiczną. Tkanina wzbogacona jest suto haftowanym na
aksamicie srebrnym ornamentem
o motywach wschodnich, obcym
sztuce europejskiej. Dla celów
liturgicznych doszyta została
haftowana złotem bordiura. Kapę
miał ubraną prymas tysiąclecia
kard. Stefan Wyszyński, który
w 1966 r. przewodniczył w Chełmży uroczystościom 1000-lecia
chrztu Polski.
Z glinianym kubkiem związana jest pochodząca z XVII wieku
zła przepowiednia. W 1688 r.
ówczesny biskup chełmiński
Kazimierz Opaliński prowadził

Naczynie niefortunnie wypadło
jej z dłoni i uległo rozbiciu. Kilkanaście dni później, w nocy z 1 na
2 sierpnia, kilka minut przed
godz. 1, uderzenie pioruna spowodowało pożar wieży. Więźba
była wtedy drewniana, a instalacja odgromowa odłączona, gdyż
trwała jej wymiana. Płonąca
wieża runęła wzdłuż ulicy, a spadające fragmenty spowodowały
pożar dalszej części świątyni
i w efekcie zawalenie sklepień.
Akcja gaśnicza trwała 9 dni, a do
ogromu zniszczeń przyczyniły się
ówczesne władze komunistyczne,
utrudniając dojazd jednostkom
straży pożarnej, blokując dostęp
do hydrantów i odcinając dopływ
wody. Nieszczęsny garnuszek
został sklejony i jest pieczołowicie przechowywany w parafialnych zbiorach.

Czaprak-kapa ostatni raz był
wystawiony 32 lata temu z okazji
300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej, co spowodowało, że obecna
ekspozycja wzbudziła olbrzymie
zainteresowanie nie tylko parafian,
lecz także mieszkańców sąsiednich gmin i Torunia. Do godzin
wieczornych szczegółowych informacji na temat zabytków udzielał
zwiedzającym proboszcz ks. kan.
Krzysztof Badowski. Zapowiedział też przygotowanie kolejnej
ekspozycji w przyszłym roku
związanej z 1050-leciem chrztu
Polski, 765-leciem istnienia katedry i z okazji Światowych Dni
Młodzieży 2016. Zaprezentowane zostaną unikatowe hermy
relikwiarzowe, dzieła sztuki złotniczej i najstarsze zachowane
ornaty.
Wojciech Wichnowski
www.niedziela.pl

