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Miłość jest ponad wszystko – pielgrzymka
do Dachau
Relikwie u serafitek – bł. m. Małgorzaty Łucji
Szewczyk

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Dla świata zmęczonego
poczuciem pustki i beznadziejności, targanego
rozlicznymi konfliktami
jasnym znakiem jest
pontyfikat św. Jana Pawła II –
„papieża spraw ludzkich”
i siewcy nowej ewangelizacji.
Bp Andrzej Suski

Świecą przykładem
Kościoła.
Św. Jan Paweł II to bohater
obchodów Dnia Papieskiego – tym
razem przeżywanego w kontekście roli, jaką pełni rodzina. Do
kościoła w Łobdowie wprowadzono relikwie urodzonego tam i działającego w Toruniu oraz Chełmnie
franciszkanina bł. Jana Łobdowczyka. Przedstawiciele z diecezji
toruńskiej ze środowiska harcerskiego i szkół noszących imię
bł. Stefana W. Frelichowskiego
brali udział w pielgrzymce do
Dachau – miejsca kaźni duchownych, by uczcić pamięć swojego
zmarłego tam patrona. W Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym na
toruńskim Podgórzu odbyła się
uroczystość wprowadzenia relikwii bł. m. Małgorzaty Łucji Szewczyk, współzałożycielki Zgromadzenia Córek Matki Bożej Bolesnej,
które prowadzi ten zakład.
Wymienione postacie były i są
przykładem świętości i świecącej
wśród potrzebujących czynnej
miłości. Są autorytetem, do którego warto się odwoływać zwłaszcza
wtedy, gdy krocząc drogą służby
bliźniemu, napotykamy na trudności. 
Joanna Kruczyńska
www.niedziela.pl

Katolicki Toruń

trony bieżącego numeru „Głosu
z Torunia” pokazują zarysy
Spostaci
ściśle związanych z życiem

Stypendyści fundacji przed pomnikiem swojego patrona

PATRON RODZINY
DOMINIKA BARTOSZYŃSKA

W

15. Dzień Papieski 11 października pod hasłem: „Jan
Paweł II – Patron Rodziny” odbyły się główne obchody
tego święta organizowane przez
stypendystów Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”. Tego dnia
na mieszkańców Torunia czekało
wiele atrakcji. Od godziny 10 do
17 na Rynku Staromiejskim
działało „Miasteczko Rodzinne”, przygotowane przez stypendystów oraz wolontariuszy
Światowych Dni Młodzieży. Na
terenie miasteczka rodziny mogły

aktywnie spędzić czas. Dużym
zainteresowaniem cieszył się
„Quiz”, którego pytania dotyczyły Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia” oraz jej patrona
św. Jana Pawła II. Stypendyści
uczyli dzieci puszczania wielkich
baniek mydlanych, a na dziewczynki czekało ministudio fryzur. Uczestnicy zabaw otrzymali
nagrody w postaci fundacyjnych
gadżetów, krówek i balonów. Stypendyści zachęcali przechodniów
do zabawy, tańcząc m.in. charakterystyczny taniec belgijski.

W samo południe odbyła
się uroczysta Msza św., której
przewodniczył ks. prał. Daniel
Adamowicz – koordynator diecezjalny Fundacji „Dzieło Nowego
Tysiąclecia”. Nie zabrakło również przedstawicieli władz – Zbigniewa Fiderewicza – zastępcy
prezydenta Torunia oraz Czesława Ficnera – dyrektora marszałkowskiego Departamentu
Edukacji i Sportu. Następnie –
w rytm muzyki granej przez

dokończenie na str. III

25 października 2015 . nr 43 (1088) niedziela

I

głos z Torunia

ŚWIERCZYNKI

BOLESZYN

Różaniec dla dzieci

Archiwum parafii

W

Dzieci w Świerczynkach na modlitwie różańcowej

ŁOBDOWO

Wprowadzenie
relikwii bł. Jana
D

nia 1 października do kościoła
pw. św. Małgorzaty w Łobdowie zostały wprowadzone relikwie
bł. Jana z Łobdowa. Z tej okazji
sprawowano Mszę św., której przewodniczył i słowo Boże wygłosił
bp Andrzej Suski. W wydarzeniu
uczestniczyli księża, przedstawiciele rad parafialnych oraz młodzież i parafianie. Duchowym
przygotowaniem do wprowadzenia
relikwii były 4-dniowe rekolekcje.
Uroczystość poprzedzono nabożeństwem różańcowym, a o godz.
17 relikwie procesyjnie wprowadzono do świątyni. – Niech obecność relikwii w tej świątyni stanie
się pieczęcią podkreślającą jedność
Kościoła zgromadzonego wokół
następcy św. Piotra oraz jedność
w modlitwie – powiedział Ksiądz
Biskup. To wydarzenie sprawiło, że
kościół tego dnia był wypełniony
wiernymi. 
K. Z.

II

Dzień Papieski dzieci z parafii
pw. Świętych Jana Chrzciciela
i Jana Ewangelisty w Świerczynkach wzięły udział w specjalnie
dla nich przygotowanej modlitwie
różańcowej. Dzieci poprowadził
proboszcz ks. dr Piotr Stefański.
Św. Jan Paweł II był człowiekiem
Różańca, o którym mówił jako
o umiłowanej modlitwie. Powtarzanie łatwych do zapamiętania
słów stanowiło dla dzieci wspaniały sposób modlitwy oraz integracji
we wspólnocie parafialnej. Trzeba
pokazać dzieciom, jak ważne jest
odmawianie Różańca, bo o to prosi
Matka Boża. Niech przybliżenie
tajemnic Różańca stanie się zachętą do odmawiania go nie tylko
w październiku w kościele, lecz
także jak najczęściej w domu.
Katarzyna Umińska

CHEŁMŻA

Odpust Matki Bożej
Różańcowej
arafia pw. św. Mikołaja
w Chełmży 7 października
Pobchodziła
odpust ku czci Matki Bożej Różańcowej.
Sumie w konkatedrze Świętej
Trójcy przewodniczył i homilię
wygłosił ks. kan. Marek Linowiecki, proboszcz parafii pw. św.
Bartłomieja Apostoła w Unisławiu, dziekan dekanatu unisławskiego. Współcelebransami byli
ks. kan. Ryszard Kobierowski,
dziekan dekanatu Kowalewo
Pomorskie, ks. kan. Krzysztof
Badowski – proboszcz chełmżyński oraz ks. Rafał Kreczman
z Chełmży.
W uroczystości uczestniczyli
księża dekanatu chełmżyńskiego wraz z ks. inf. Zygfrydem
Urbanem oraz członkowie
wspólnoty Żywego Różańca.
W homilii ks. kan. Linowiecki

niedziela nr 43 (1088) . 25 października 2015

przypomniał, że Różaniec jest
modlitwą zwycięską, co wielokrotnie potwierdzają karty
historii. Różaniec stał się towarzyszem drogi naszego życia,
począwszy od I Komunii św.,
a skończywszy na dłoniach
osób złożonych do trumny
w ich ostatniej ziemskiej drodze. Kaznodzieja dziękował za
dar Matki Bożej, Matki Kościoła
i Matki chrześcijańskiej rodziny.
Na zakończenie Mszy św.
przed wystawionym Najświętszym Sakramentem wierni
w modlitwie różańcowej rozważali tajemnicę zmartwychwstania Pana Jezusa. Uroczystość uświetnił śpiewem Chór
Mieszany „Św. Cecylia”.
Wojciech Wichnowski

Koncert
roku w 1. niedzielę
października w sanktuaKriumażdego
Matki Bożej Bolesnej

w Boleszynie obchodzony jest
odpust Matki Bożej Różańcowej zakończony popołudniowym koncertem ofiarowanym
Matce Najświętszej. Podczas tej
uroczystości szczególnie wyjątkowe są dwie Msze św. – jedna
sprawowana w języku łacińskim, a druga to Suma poprzedzona modlitwą różańcową.
W tym roku uroczystości
przypadły 4 października. Kaznodzieją dnia był ks. dr hab. Daniel
Brzeziński, prof. UMK w Toruniu,
który skupił się na przybliżeniu
historii modlitwy różańcowej,
łącząc ją ściśle z historią Polski
i Europy.
Wykonawcami 8. koncertu
pt. „Jesienne inspiracje muzyczne” byli muzycy Opery Nova
z Bydgoszczy – dr Agnieszka
Piass (sopran), studentki klasy
śpiewu: Emilia Natalia Mikołajczyk, Zuzanna Szary, Karina Grabowska oraz Krzysztof Gwiazda –
założyciel Salonu Muzycznego
w Domach Konesera w Trzcinie.
Na fortepianie akompaniował
Oleksandr Yankevych – utalentowany pianista urodzony na
Ukrainie.
Koncert „Jesienne inspiracje
muzyczne” był przekrojem słynnych pieśni operowych i operetkowych, a jego motywem
przewodnim była miłość. Artyści zostali nagrodzeni brawami,
bisami oraz podziękowaniami.
Na koncert przybyła wierna
publiczność oraz goście, m.in.
wójt gminy Grodziczno Tomasz
Szczepański z małżonką i dziećmi oraz radni gminy Grodziczno.
Proboszczowi ks. kan. Piotrowi Nowakowi dziękujemy za
to, że organizując tego rodzaju
przedsięwzięcia, dba nie tylko
o rozwój duchowy, lecz także
o kulturowy aspekt życia swojej
rodziny parafialnej.
Elżbieta Kozłowska

www.niedziela.pl

wiadomości

Papieski happening

Archiwum Caritas

P

rzy pomniku Mikołaja Kopernika na toruńskim Starym
Rynku 8 października uczniowie Gimnazjum nr 3 w Toruniu zaprezentowali happening
nawiązujący do hasła obchodów
Dnia Papieskiego „Jan Paweł II –
Patron Rodziny”. Papież wielokrotnie podkreślał, że poprzez
rodzinę przebiega historia człowieka, historia zbawienia ludzkości, poprzez rodzinę idzie przyszłość świata i Kościoła. Rodzina
jest centrum i sercem cywilizacji
miłości.
W imieniu stypendystów Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
dziękujemy Marii Pawłowskiej,
Darii Tomaszuk, Magdalenie
Stempelskiej oraz uczniom Gimnazjum nr 3 w Toruniu za przygotowanie występu ukazującego
piękno wielopokoleniowej rodziny.
Marlena Kujawińska

Występ młodzieży z Gimnazjum nr 3 w Toruniu

dokończenie ze str. I
Orkiestrę Dętą Wojewódzkiego
Ośrodka Animacji Kultury pod
przewodnictwem kapelmistrza
Jerzego Derkowskiego – odbył
się pochód pod pomnik św. Jana
Pawła II. Stypendyści przywołali
słowa Ojca Świętego, realizujące hasło Dnia Papieskiego, przypominające, czym jest rodzina
oraz jak ważną pełni rolę w życiu
człowieka i całego narodu. Przedstawiciele władz miasta, reprezentanci szkół oraz środowisk
lokalnych złożyli wieńce i zapalili
znicze. Na znak jedności i miłości do św. Jana Pawła II wszyscy
zaśpiewali „Barkę”.
Jak co roku, przez cały weekend trwała zbiórka publiczna
przeznaczona na stypendia dla
zdolnej młodzieży z niezamożwww.niedziela.pl

nych rodzin z małych miejscowości. W tym roku stypendyści
odwiedzili także wybrane parafie
znajdujące się na terenie miasta
oraz diecezji. Podczas Mszy św.
opowiadali, czym jest fundacja,
dzieląc się z wiernymi swoimi
doświadczeniami i refleksjami.
Dla stypendystów było to wielkim przeżyciem. – Dzięki temu
coraz więcej osób zna fundację
i dołącza do grona jej sympatyków – mówi Monika, jedna ze
stypendystek odwiedzających
parafie.
Stypendyści rozmawiali z ludźmi, tańczyli i dzielili się miłością,
która rozpala ich serca na myśl
o swoim patronie – św. Janie
Pawle II.
Dominika Bartoszyńska,
stypendystka Fundacji „Dzieło
Nowego Tysiąclecia”

Ks. Paweł Borowski

PATRON RODZINY

W „Miasteczku Rodzinnym” na Starym Rynku
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Książeczka harcersk

a bł. Stefana W. Fr

elichowskiego

„Ja sam wierzę mocno, że państwo, którego wszyscy obywatele
byliby harcerzami, byłoby najpotężniejszym ze wszystkich.
Harcerstwo bowiem, a polskie szczególnie, ma takie środki,
pomoce, że kto przejdzie przez jego szkołę, to jest typem człowieka,
jakiego nam teraz potrzeba. A już najdziwniejszą, ale najlepszą
jest idea harcerstwa: wychowanie młodzieży przez młodzież.
I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było,
będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go popierać
nie przestanę. Czuwaj!”.
(bł. Stefan W. Frelichowski, „Pamiętnik”)

IV
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MIŁOŚĆ JES
W Dachau pod hasłem: „Miłość
jest ponad wszystko” w dniach
10 i 11 października zebrała się
społeczność harcerska z całego
świata. Nie zabrakło tam również
dziesięcioosobowej grupy z naszej
diecezji z Zespołu Szkół nr 6
im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego, Gimnazjum im. Stefana W. Frelichowskiego w Chełmży,
Hufca ZHP Toruń i sanktuarium
błogosławionego w Toruniu. Z Torunia brali też udział państwo Jaczkowscy – krewni bł. Frelichowskiego
www.niedziela.pl

Msza św. w klasztorze Karmelitanek Krwi Chrystusa pod przewodnictwem bp. Józefa Guzdka. Homilię głosi ks. prał. Sławomir Oder

Tablica ku czci bł. Stefana W. Frelichowskiego odsłonięta w Dachau

Droga Krzyżowa na Leitenbergu

Podczas spotkania
z ks. prał. Sławomirem Oderem

ST PONAD WSZYSTKO
KS. PRAŁ. JÓZEF NOWAKOWSKI

P

lanowana od dawna pielgrzymka zgromadziła przedstawicieli ZHP, ZHR, Stowarzyszenia Harcerstwa Katolickiego
„Zawisza”, Związku Harcerstwa Polskiego
poza granicami Kraju oraz Harcerstwa Polskiego na Litwie, Białorusi i Ukrainie. Uczestniczyli też przedstawiciele Wspólnoty Polskiej
i Związku Polaków w Niemczech, którzy pielgrzymkę organizacyjnie przygotowali. Uroczystość była tematycznie związania z 70. rocznicą śmierci bł. Stefana W. Frelichowskiego i umieszczeniem w Muzeum KZ Dachau
pamiątkowej tablicy jemu poświęconej.
Sobotni, główny dzień uroczystości wypełniła Msza św. w klasztorze Karmelitanek
Krwi Chrystusa, której przewodniczył bp Józef
www.niedziela.pl

Guzdek – opiekun służb mundurowych, w tym
i harcerskich. Homilię wygłosił pochodzący
z Torunia ks. prał. Sławomir Oder, który specjalnie na spotkanie harcerzy przybył z Rzymu.
Niezwykle istotne dla pielgrzymów z diecezji toruńskiej było poświęcenie pamiątkowej
tablicy w muzeum obozowym, którego dokonał
bp Guzdek. W dalszej części rozważano stacje
Drogi Krzyżowej na cmentarzu ofiar obozu na
Leitenbergu, a w parafii pw. św. Gertrudy odbył
się kominek harcerski. Ks. prał. Oder we wieczornej gawędzie podzielił się z uczestnikami
spotkania myślami o drodze do świętości harcerskiego patrona oraz Jana Pawła II. Zgromadzeni z napięciem i wzruszeniem, szczęśliwi
wsłuchiwali się w słowa ks. prał. Odera.

W niedzielę, przed pożegnalnym kręgiem,
wszyscy uczestniczyli w Mszy św. w kościele
pw. św. Barbary. Jest to dzisiaj świątynia parafialna, którą po wojnie odbudowali żołnierze
Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił
Zbrojnych. Współcześnie 3 maja i 11 listopada są tam celebrowane Msze św. po polsku.
Wspaniała atmosfera tworzona patrolowym uczestnictwem umundurowanych harcerzy zapanowała w kaplicy karmelitańskiej,
na terenie obozu oraz w pomieszczeniach
muzeum. Dzięki społeczności harcerskiej,
w miejscu kaźni wielu kapłanów, poczuć
można było klimat polskości i ostatecznego
zwycięstwa życia nad śmiercią. 
I
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Zdjęcia: Krzysztof Kosiarski

pielgrzymka do Dachau
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RELIKWIE U SERAFITEK
10 października w Zakładzie Opiekuńczo-Leczniczym prowadzonym przez Zgromadzenie
Córek Matki Bożej Bolesnej (siostry serafitki)
na toruńskim Podgórzu odbyło się nadanie
współpatrona kaplicy zakładowej oraz
wprowadzenie relikwii bł. m. Małgorzaty Łucji
Szewczyk, współzałożycielki zgromadzenia

Zdjęcia: Katolicki Toruń

Uczczenie relikwii bł. m. Małgorzaty Łucji Szewczyk

Odwiedziny gości w pokoju chorych

VI
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W

kaplicy zakładowej pod
przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego sprawowano
Mszę św. Rozpoczęła się ona od
uroczystej procesji, w której relikwie bł. m. Małgorzaty Szewczyk
zostały wniesione przez wicepostulatorkę s. Ancillę Stasiowską CMMB. Dyrektor s. Elżbieta
Malecha CMMB przywitała gości,
a ks. prał. Wojciech Niedźwiecki
przeczytał dekret wydany przez
bp. Suskiego o ustanowieniu
współpatrona kaplicy.
W homilii Biskup Andrzej
nawiązał do Ewangelii. Przedłużeniem żywej obecności Chrystusa
są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i zachowują je. Taką postacią
była bł. m. Małgorzata Szewczyk,
która nie tylko była wczytana
w stronice Ewangelii, lecz także
wiernie to Słowo Boże zachowywała i wypełniała przez uczynki miłosierdzia. Zanim założyła
Zgromadzenie Córek Matki Bożej
Bolesnej była w drodze śladami
Jezusa, tzn. przeszła 1600 km,
aby dotrzeć do Jerozolimy. Kobieta
niezłomna i zaprawiona w cierpieniu, wytrwała. Przez kolejne
lata posługiwała chorym pielgrzymom i tak w jej sercu zrodził się
cel życia, czyli pomoc osobom
starszym, chorym, cierpiącym,
najuboższym. To pragnienie zrealizowała. Wróciła do Polski, gdzie
pod zaborem rosyjskim wraz z bł.
o. Honoratem Koźmińskim założyła nowe zgromadzenie, przekazując charyzmat posługi wśród
chorych, ubogich, cierpiących.
Ten charyzmat wiernie naśladują siostry serafitki w Toruniu
i prowadzą zakład dla przewlekle chorych. Troska o człowieka
potrzebującego pomocy jest naśladowaniem Słowa Bożego przez
uczynki miłosierdzia. Bp Suski wyraził radość z obecności
sióstr w Toruniu, które przez
posługę miłosierdzia prowadzą
do świętości w codziennym życiu.
Na zakończenie Eucharystii
słowo do zgromadzonych wygłosił
prezydent Michał Zaleski, który

wyraził wdzięczność za posługę i obecność sióstr w Toruniu
w zakładzie przez prawie 70 lat.
Podkreślił, że praca w szpitalach,
hospicjach i takich ośrodkach
jest potrzebna, by zagwarantować godność aż do naturalnej
śmierci osobom starszym, chorym
i zapewnił o dalszej współpracy
z siostrami. Słowo podziękowania
przekazała prowincjalna przełożona prowincji poznańskiej sióstr
serafitek s. Anna Helizanowicz
CMMB, która wyraziła wdzięczność za trud posługi wśród chorych i wierność charyzmatowi
założycieli zgromadzenia. Ostatnią przemawiającą była Barbara
Gronkiewicz, która w imieniu
podopiecznych podziękowała za
troskę, opiekę i pobyt u sióstr
serafitek. Mszę św. zakończyło
uczczenie relikwii bł. m. Małgorzaty Szewczyk.
Bp Andrzej Suski, prezydent
Michał Zaleski, s. Anna Helizanowicz CMMB oraz dyrektor
s. Elżbieta Malecha CMMB udali
się z odwiedzinami do chorych
przebywających w pokojach.
W ostatnim etapie goście mogli
obejrzeć krótki film o bł. m. Małgorzacie Szewczyk oraz pracy
sióstr na różnych stanowiskach.
W uroczystości brali udział
m.in.: ks. prał. Wojciech Niedźwiecki, ks. Maciej Sowiński, o. Tymoteusz Bondzior OFM – kapelan ZOL, Michał Zaleski – prezydent Torunia wraz z asystentem
Markiem Wiklińskim, s. Ancilla
Stasiowska CMMB (wicepostulatorka w procesie beatyfikacyjnym
m. Małgorzaty Szewczyk) oraz
s. Władysława Naglik CMMB –
siostry reprezentujące Matkę
Generalną – s. Anna Helizanowicz CMMB – siostra prowincjalna
przełożona prowincji poznańskiej,
s. Miriam Stopikowska CMMB –
wikaria. Nie zabrakło również s. Elżbiety Malecha CMMB – dyrektor
ZOL oraz sióstr, lekarzy i pracowników toruńskiego ZOL wraz
z podopiecznymi.
S. Elżbieta Malecha CMMB
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

Pomagamy blisko Ciebie!

M

Archiwum Caritas

Jeden punkt dla Marty. Dwa dla raka.
Dwa dla Marty. Trzy dla raka.
Od prawie roku Marta walczy o życie.
Mimo że lekarze rozkładają ręce,
ona nie traci nadziei
Marta po drugiej operacji

MAMO, JA CHCĘ ŻYĆ!

arta Szklarska z Torunia ma
23 lata. Zanim dowiedziała
się, że jest chora, była studentką ekonomii. Pasjonowała się
fotografią. Przez wiele lat pomagała innym. Była wolontariuszką
stowarzyszenia „Jestem” i członkiem Szkolnego Koła Caritas
w Zespole Szkół Ekonomicznych.
W 2011 r. znalazła się w gronie
laureatów konkursu „Ośmiu
wspaniałych”. – Na pewno będę
kontynuowała pracę, bo lubię
to robić – powiedziała wówczas
w Młodzieżowym Domu Kultury
w Toruniu. – Uważam, że jest to
lepsze niż siedzenie w domu przed
komputerem.
Każdy rozpoznawał Martę po
uśmiechu. Bywało, że miała gorszy dzień. Bywało, że źle się czuła.
Ale uśmiech nigdy nie schodził
z jej twarzy. – Marta zawsze była
oddana innym – wyznaje Elżbieta Szklarska, mama 23-latki.
– Wystarczył jeden telefon, by
oderwała się od swoich zajęć
i pobiegła z pomocą.
Dzisiaj to ona potrzebuje wsparcia…

Diagnoza
W pamięci Marty i jej najbliższych
jest jedna data, której nigdy nie
zapomną. Jeden dzień, który
wywrócił świat młodej dziewczyny do góry nogami. Zmienił
całe dotychczasowe życie. Jedna
chwila, która odebrała wszystkie
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marzenia. Pozostawiła po sobie
jedynie wiarę w to, że cuda się
zdarzają i przeświadczenie, że
nadzieja i miłość silniejsze są od
śmierci.
– Marta była chora – rozpoczyna swoją opowieść Elżbieta
Szklarska. – Lekarz przepisał jej
antybiotyk, ale ten nie działał.
Po kolejnym antybiotyku Marta
zaczęła słabnąć, nie mogła chodzić. Potem pojawił się silny ból
głowy, następnie drętwienie lewej
części ciała. Wezwałam pogotowie.
Tego samego dnia dziewczyna
znalazła się na oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala
Zespolonego w Toruniu, gdzie zrobiono jej badania, a zaraz potem
na sygnale trafiła do Szpitala
Uniwersyteckiego im. dr. Jana
Biziela w Bydgoszczy. Została
podłączona pod specjalistyczną
aparaturę i przeprowadzono jej
dodatkowe badania. 3 dni później przeszła operację usunięcia
guza w mózgu. – Po kilku dniach
pojawił się obrzęk mózgu – tłumaczy mama Marty. Kolejne tygodnie Marty upłynęły na wizytach
u różnych specjalistów. 2 miesiące
po operacji, pod koniec stycznia,
Marta ponownie zaczęła opadać
z sił. Kolejny raz jej mama wezwała pogotowie. I znowu dziewczyna
znalazła się w szpitalu, gdzie na
początku lutego przeszła kolejną operację. Tam też postawiono
ostateczną diagnozę: glejak, zło-

śliwy guz mózgu. Takie rozpoznanie załamałoby każdego. Brzmi
jak wyrok…
Od tego momentu Marta nastawiona jest na czekanie. Na spełnienie nadziei. Na życie.

Leczenie
Marta została poddana radioterapii, która bardzo wyniszczyła
jej organizm. Przyjmowała także
chemię w tabletkach. Po wyczerpującym leczeniu choroba nie
ustąpiła. Potrzebne było łóżko
pielęgnacyjno-rehabilitacyjne.
Dostała je od Caritas. – Od kilku
tygodni Marta nie wstaje z łóżka –
wyznaje Elżbieta Szklarska. – Jest
obolała, nie da się dotknąć. Lekarze rozkładają ręce.
Marta już dawno wypłakała
ostatnie łzy. Teraz dużo śpi. Przez
cały ten czas ona jednak czuwa.
Nad życiem. By jej nie uciekło.

Nadzieja silniejsza od
strachu
Marta ma przy sobie wspaniałych
ludzi, na których zawsze może
liczyć. Przez cały czas czuwają
nad nią mama i brat. W trudnych
chwilach nie zawiedli również
przyjaciele. W czerwcu zorganizowano piknik pod hasłem: „Jestem
z Martą”, który odbył się w amfiteatrze toruńskiego parku oraz
koncert charytatywny „Kocham

cię życie” w bydgoskim Miejskim
Centrum Kultury.
– Nie ukrywam, że leczenie
i rehabilitacja jest bardzo kosztowna – tłumaczy mama Marty.
– W każdy wtorek oraz czwartek przychodzi do córki rehabilitantka z hospicjum. Nie zawsze
jednak Marta może uczestniczyć
w zajęciach z powodu złego stanu
zdrowia. Wtedy zajęcia przepadają. Gdybym chciała skorzystać
z usług rehabilitanta prywatnie,
zapłaciłabym 70 zł za godzinę.
Potrzebujemy także pomocy opiekuna medycznego, co kosztuje
z kolei 15 zł za godzinę.
Kolejne miesiące są dla Marty
walką o każdy następny dzień.
Monika Olender
Historia Marty stała się inspiracją
kolejnej edycji akcji Caritas „Warto
być bohaterem”. Celem akcji jest
budzenie wrażliwości, społecznej
odpowiedzialności i szacunku
dla drugiego człowieka, a także
pomoc chorym dzieciom i ich bliskim. W ramach akcji, która trwa
na terenie szkół do 20 listopada,
należy m.in. zorganizować różne
działania mające na celu zbiórkę
środków pieniężnych, które będą
przekazane chorym, niepełnosprawnym i ubogim dzieciom na
ich leczenie, rehabilitację lub zakup
sprzętu rehabilitacyjnego.
Więcej informacji o akcji
i sposobie uczestnictwa na
www.torun.caritas.pl
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OŚRODEK
WSPARCIA
CARITAS

N

iespełna rok trwała budowa 960-metrowej placówki Caritas, w której opieką
zostanie otoczonych 200 osób.
W obiekcie znajdą się: magazyn żywności, wypożyczalnia
sprzętu rehabilitacyjnego oraz
Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest tu 15 sal, w których
będą prowadzone różne rodzaje terapii, od tych związanych
z codziennymi czynnościami po
poprawiające jakość funkcjonowania w społeczeństwie. W sali
gimnastycznej jest siłownia
z atlasem oraz bieżnią, służąca do rehabilitacji i fizjoterapii.
O teren zielony wokół obiektu
dbać będą uczestnicy w ramach
hortiterapii (ogrodoterapii).
Uroczyste otwarcie placówki odbyło się 7 października
z udziałem wielu znamienitych
gości. Bp Andrzej Suski poświęcił obiekt, a po oficjalnej części
uroczystości z programem artystycznym „Wspomnień czar”
wystąpili uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Działdowie.
Ośrodek powstał dzięki życzliwości ludzi dobrej woli i jest
pierwszym tego typu otaczającym opieką osoby chore psychicznie z terenu powiatu. Projekt „Budowa Ośrodka Wsparcia
Caritas Diecezji Toruńskiej
w Chełmnie” jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
ze środków budżetu państwa
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Kujawsko-Pomorskiego na lata
2007-2013. Anna Pławińska
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obliczu wojen trwających
w różnych zakątkach świaWta oraz
trudnej sytuacji w Euro-

pie związanej z falą uchodźców
i imigrantów wspólnota Słowo
Życia z Torunia podjęła modlitwę o pokój. Modlitwa o pokój
na świecie i w Europie odbyła
się 9 października w kościele
akademickim w Toruniu. Przed
wystawionym Najświętszym
Sakramentem zgromadzili się
duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy, by wypraszać potrzebne łaski. Jesteśmy
wezwani do tego, by modlić się
o przemianę serc i wypełnienie się
woli Bożej w naszym życiu oraz
w życiu społeczeństw i narodów.
Karol Fetka

Modlitwa o pokój
będzie odbywać się
w każdy 2. piątek
miesiąca o godz. 20
w kościele akademickim pw. Ducha
Świętego w Toruniu

Katolicki Toruń

Uczestnicy ŚDS w Działdowie podczas występu „Wspomnień czar”

Czuwanie zakończyło się indywidualnym błogosławieństwem

Uczestnicy spotkania
zadawali wiele pytań

Katolicki Toruń
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W POSZUKIWANIU POKOJU

CZY ZAGRAŻA NAM INWAZJA ISLAMU?
domku Duszpasterstwa AkaW9 października
demickiego Ojców Jezuitów
zorganizowano

spotkanie z dr Moniką Bartoszewicz nt. „Czy zagraża nam inwazja islamu?”. Organizatorami byli
Klub Polonia Christiana i Korporacja Akademicka Kujawja.
Prelegentka podkreślała, że
obecny w mainstreamowych
mediach przekaz, według którego strach przed imigrantami ma
irracjonalne podłoże w niewiedzy, jest błędny. Słowo „islam”,
wbrew spopularyzowanej przez
George’a W. Buscha wersji, nie
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oznacza „pokoju”, lecz „poddanie” – poddanie człowieka religii,
która w obcy nam sposób tworzy
agresywną jedność z państwem.
Odpowiadając na pytanie
o rozwiązanie obecnej sytuacji,
zwróciła m.in. uwagę na to, że
trzeba patrzeć na źródła, bo skupianie się na skutkach jest krótkowzroczne i nie rozwiązuje, lecz
raczej potęguje zjawisko. Stwierdziła także, że obecne działania
w postaci umieszczania imigrantów w obozach, de facto gettach,
jest niehumanitarne.
KT
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