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Być świętym jak Ojciec Pio –
Diecezjalny Kongres Grup Modlitwy Ojca Pio
Wspólnie do świętości
„Głos z Torunia” w drodze

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Boża miłość sprawia,
że człowiek nosi w sobie
zarodki świętości, które
w życiu trzeba rozwijać.
Świętość jest dla wszystkich.
Bp Andrzej Suski

Aleksandra Wojdyło

Dzięki aktywnej pracy moderatora wspólnot Żywego Różańca
w diecezji prawdziwie żywe jest
umiłowanie modlitwy różańcowej. Nabiera to szczególnego
znaczenia w rozpoczynającym się
październiku – miesiącu Różańca.
Na różańcu gorliwie modliła się
również bł. Matka Maria Karłowska. Pozostawiła przekonanie, że
„przez Różaniec święty zdobędziemy olbrzymie łaski!”. Nie
wypuszczajmy więc z rąk tego
świętego łańcucha, łączącego
nas z niebem

MÓDLCIE SIĘ I TRWAJCIE

W

spólnoty Żywego Różańca
razem z Maryją przemierzają drogę swego życia
– mówi diecezjalny moderator
Żywego Różańca ks. prał. dr Gerard Gromowski, który 19 września zaprosił członków tej wspólnoty do sanktuarium Matki Bożej
Pocieszenia w Rywałdzie na doroczną pielgrzymkę. Podkreślił również, że podczas spotkania
były zanoszone modlitwy w intencji Synodu Biskupów poświęconego rodzinie, który w październiku
rozpocznie się w Rzymie pod przewodnictwem papieża Franciszka.
Mszy św. koncelebrowanej
przewodniczył ks. inf. Tadeusz
www.niedziela.pl

Nowicki. Kustosz o. Krzysztof
Kurzątkowski OFMCap powitał
pielgrzymów oraz przypomniał
historię rywałdzkiego sanktuarium i łaskami słynącej figury
Matki Bożej.
W homilii ks. inf. Nowicki
mówił o nowej ewangelizacji,
czasie na zmianę jej metody
i formy. Istota musi pozostać ta
sama, bo inaczej stracimy tożsamość. W objawieniu Bożym
nie ma zmian, a człowiek nie
może tą prawdą manipulować
– mówił. Wyjaśnił, na czym
polegają zadania nowej ewangelizacji w naszych czasach, są
to: prostowanie wielu wypaczeń

religijnych, poznanie Boga, czytanie Pisma Świętego, szukanie źródeł wiary, m.in. poprzez
korzystanie z katolickich środków społecznego przekazu,
modlitwa oraz poszanowanie
tradycji religijnych opartych na
głębokiej wierze. Należy słuchać
bardziej Boga niż ludzi, ponieważ nasza wiara jest wiarą objawioną – podkreślał.
Członkowie Żywego Różańca wspierają toruńskie Wyższe
Seminarium Duchowne modlitwą
i ofiarą, więc do ołtarza przyniesiono dary serca na ten cel.
Rektor WSD w Toruniu ks. kan.
prof. Dariusz Zagórski, dziękując

za ofiary składane na rzecz seminarium, poprosił jednocześnie
o dalszą, nieustanną modlitwę
za kleryków i kapłanów. – Bez
waszej modlitwy kapłan i osoba
przygotowująca się do kapłaństwa nie ma szans na bycie świętym – mówił.
W tajemnicy radosnej Różańca polecano wszystkie intencje
rodzin w całej diecezji. Po Mszy
św. w ogrodach klasztornych
rywałdzcy parafianie przygotowali dla pielgrzymów poczęstunek. Pielgrzymkę Żywego Różańca zakończyło nabożeństwo Drogi
Krzyżowej.
Aleksandra Wojdyło
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zapraszamy

PRZECZNO

Wicemistrzowie Polski

Studia soborowe
14 października ukaże się 3. tom
serii poświęconej Soborowi Watykańskiemu II pt.„Studia soborowe”
pod redakcją Michała Białkowskiego. Zapraszamy na prezentację i promocję książki, która odbędzie się 14 października o godz.
17 w Centrum Dialogu im. Jana
Pawła II w Toruniu, pl. bł. ks. Frelichowskiego 1.

zjańskiej w Futsalu, które
odbyły się w dniach 6-8 lutego
w Rumii, piłkarze SL-SALOS
Przeczno zdobyli srebrny medal
na 23. Ogólnopolskich Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej
w Świętochłowicach w dniach
18-20 września. Drużyna brała
udział w rozgrywkach piłki nożnej w kategorii rocznika 2002
i młodsi.
Fazę grupową Przeczno
wygrało, pokonując Pogrzebień
5:3 i Słupsk 7:1, a w meczu
o złoto po zaciętej walce poległo z AMICO Lubin 2:7. Zdobycie
srebra jest ogromnym sukcesem. W Polsce obecnie działa
70 Stowarzyszeń Lokalnych
Salezjańskiej Organizacji Sportowej. Większość z nich wystawiła swoje drużyny w eliminacjach, z których 6 najlepszych
zakwalifikowało się do ogólnopolskiego finału w Świętochłowicach. Sukces naszych młodych
piłkarzy jest ukoronowaniem
10-letniej działalności klubu

Archiwum SL-SALOS Przeczno

zdobyciu brązowego medaPIgrzyskach
o lu w 19. Ogólnopolskich
Młodzieży Sale-

Drużyna SL-SALOS Przeczno wystąpiła w składzie: Hubert Orczykowski, Szymon Orczykowski, Adrian Szydłowski, Konrad Kurzeja, Dawid
Dynas, Michał Dynas, Karol Gładyszewski, Bartosz Muszytowski, Łukasz
Lasek, Dominik Sala, Hubert Sala, Karol Przybyszewski

sportowego przy parafii w Przecznie. Podczas igrzysk opiekę
nad zawodnikami sprawowali:
Wojciech Ziółkowski – trener,

Magdalena Orczykowska, Teresa
Sala i Tomasz Gałka – prezes
SL-SALOS Przeczno.
Tomasz Gałka

Konferencja KIK-u
Klub Inteligencji Katolickiej w Toruniu i Sejmik Województwa
Kujawsko-Pomorskiego zapraszają do udziału w konferencji: „«Radość i nadzieja, smutek i trwoga…». Sobór Watykański II z perspektywy półwiecza”, która ma
być pogłębioną refleksją na temat
aktualności dziedzictwa Soboru.
Obrady rozpoczną się 15 października o godz. 10 w patio
(I piętro) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, pl. Teatralny 2. Kierownictwo naukowe objął
dr Michał Białkowski, wiceprezes
KIK-u, pracownik naukowy Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK. Honorowy
patronat objął bp Andrzej Suski.

PRZYSIEK

Szkoleniowy Caritas
Diecezji Toruńskiej im. św. JaOnaśrodek
Pawła II w Przysieku przy

współpracy z Urzędem Miasta
Torunia zorganizował szkolenie dla nauczycieli i uczniów
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Tematem szkolenia
była „Współczesna profilaktyka
zagrożeń młodzieży”. Szkolenie
poprowadził psycholog Jarosław
Paralusz, zastępca komendanta
Straży Miejskiej.
Szkolenie zostało zorganizowane w trzech terminach,
w dniach 12-13, 19-20 i 26-27
września. Jego cele to rozszerzenie wiedzy na temat profilaktyki

II

uzależnień oraz minimalizacja
czynników ryzyka chorób cywilizacyjnych. Jarosław Paralusz
prowadził zajęcia, które pozwalają młodzieży polepszyć komunikację interpersonalną, właściwie kształtować w sobie postawy
asertywności, rozwijać umiejętności radzenia sobie z trudnymi
sytuacjami w życiu oraz z presją
grupy rówieśniczej.
Podczas szkolenia młodzież
uczestniczyła w pokazie multimedialnym o Światowych Dniach
Młodzieży i otrzymała zaproszenie
do pełnienia wolontariatu podczas
ŚDM w diecezji toruńskiej.

Ks. Łukasz Skarżyński
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Ks. Łukasz Skarżyński

Szkolenia dla młodzieży

Uczestnicy szkolenia zapoznali się z ideą ŚDM
www.niedziela.pl

wiadomości

TORUŃ

Kongres rad duszpasterskich
zjalny Kongres Parafialnych Rad
Duszpasterskich. Inicjatorem spotkania była Diecezjalna Komisja
Programowania Działań na rzecz
Nowej Ewangelizacji. Inspiracją
do zwołania kongresu był 1. Krajowy Kongres Parafialnych Rad
Duszpasterskich, który odbył się
w Licheniu w dniach 14-15 września 2013 r. Celem diecezjalnego
kongresu, zarysowanym przez
bp. Andrzeja Suskiego, jest formacja radnych w taki sposób, by ich
działalność była owocna. Trzeba
zrobić wszystko, by rady duszpasterskie ożywiały życie parafialne
i nie były tylko martwą rzeczywistością.
Spotkanie rozpoczęła Eucharystia, której przewodniczył Biskup
Andrzej. Potem uczestnicy udali
się do kaplicy szkolnej, gdzie
odbyła się część wykładowa.
Zebrani wysłuchali wykładów
pracowników Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Warszawie – ks. prof. Edmunda Robka nt. „Odpowiedzialność
duchownych i świeckich za tworzenie Kościoła jako wspólnoty” oraz ks. prof. Tomasza Wielebskiego „Teologiczno-prawne
podstawy działalności parafial-

Katolicki Toruń

sanktuarium Matki Bożej NieW19 września
ustającej Pomocy w Toruniu
odbył się 1. Diece-

Część wykładowa kongresu

nych rad duszpasterskich”. Jako
trzeci zabrał głos dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego ks. dr Wojciech Sadłoń,
który podjął temat: „Aktualny
stan funkcjonowania parafialnych rad duszpasterskich w Polsce”. Po wykładach był czas na
zadawanie pytań prelegentom
oraz dzielenie się doświadczeniem obecności w radach.
W kolejnej części zebrani
wysłuchali świadectw z działalności dwóch konkretnych para-

fialnych rad duszpasterskich.
Kongres zakończyła modlitwa
zawierzenia Patronce diecezji
toruńskiej Matce Bożej Nieustającej Pomocy wszystkich członków
parafialnych rad duszpasterskich
działających w parafiach naszej
diecezji. Modlitwę poprowadził
kustosz sanktuarium o. dr Wojciech Zagrodzki CSsR. Na końcu
udzielił on błogosławieństwa
i rozesłał do posługi w radach.
Kongres zgromadził przeszło
200 osób świeckich oraz kilku-

nastu księży z kilkudziesięciu
parafii naszej diecezji. Mamy
nadzieję, że stanie się on zaczynem do pogłębionej refleksji nad
obecnością rad duszpasterskich
w naszych parafiach. Wydaje się,
że czymś wskazanym byłoby zorganizowanie takich spotkań na
poziomie regionów duszpasterskich i dekanatów. Pojawił się
także pomysł organizowania dni
skupienia dla członków parafialnych rad duszpasterskich.
Dk. Waldemar Rozynkowski

ZAMEK BIERZGŁOWSKI

które miały miejsce w dniach 18-20 wrześRniaekolekcjami,
w Diecezjalnym Centrum Kul-

tury w Zamku Bierzgłowskim,
rozpoczęliśmy w naszej diecezji
kolejny rok formacyjny przygotowujący mężczyzn do przyjęcia
posługi stałego lektora i stałego
akolity. Czas rekolekcji wypełniły: Eucharystia, Liturgia Godzin,
nauczania, liturgia pokutna, adoracja Najświętszego Sakramentu,
rozważanie Słowa Bożego oraz
www.niedziela.pl

uczestnictwo w 1. Diecezjalnym
Kongresie Parafialnych Rad Duszpasterskich. W tym roku księża
proboszczowie skierowali 34 kandydatów do podjęcia formacji
przygotowującej do przyjęcia
posługi stałego lektora, natomiast do przyjęcia posługi stałego
akolity przygotowuje się 18 osób.
W sumie kandydaci do posług
pochodzą z 23 parafii naszej
diecezji.
Dk. Waldemar Rozynkowski

Archiwum redakcji

Rekolekcje na początek

Uczestnicy rekolekcji
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Aleksandra Wojdyło

Gospodarzem
6. Diecezjalnego
Kongresu Grup
Modlitwy Ojca Pio,
który miał miejsce
20 września,
była parafia
pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa
w Grudziądzu
Uczestnicy kongresu

BYĆ ŚWIĘTYM JAK OJCIEC PIO
P

odczas kongresu z wykładem „Nowe życie w Chrystusie” wystąpił o. Tomasz
Duszyc OFMCap, asystent krajowy Grup Modlitwy Ojca Pio,
redaktor naczelny dwumiesięcznika „Głos Ojca Pio” i członek
Rady Generalnej Grup Modlitwy.
Omawiając założenia nowego
roku liturgicznego i jego hasło,
mówił, że fundamentem nowego
życia ma być przede wszystkim

nawrócenie, a św. Ojciec Pio żyjący tym pragnieniem dał temu
wyraz w „Modlitwie o swoje
nawrócenie”. – Człowiek o własnych siłach nie może przejść
przez życie, potrzebuje łaski
Boga, która będzie w nim działała – mówił o. Tomasz. Z tej łaski
i miłości rodzi się w człowieku
posłanie. – Nowe życie będzie,
jeśli będzie w nim Chrystus, jego
źródło – dodał. Podkreślał rów-

nież, że nawracać się to także
żyć w miłości i być wyczulonym
na potrzeby drugiego człowieka.
Członkowie grup, jako duchowe dzieci św. Ojca Pio, mają ku
temu szczególne powołanie, aby
w zjednoczeniu z Bogiem pociągać innych jak on.
Po wykładzie przedstawiciele grup zaprezentowali działania podejmowane w minionym
roku, a ich różnorodność pozwala

zaczerpnąć do własnych przedsięwzięć kolejne pomysły. Członkowie grup modlitwy uczestniczą w comiesięcznej Mszy św.
specjalnie odprawianej dla grupy, w nabożeństwach ku czci
patrona odmawiają Koronkę do
Serca Pana Jezusa, realizują tzw.
pogotowie modlitewne, włączają
się aktywne w działania duszpasterskie swoich parafii, obejmują
patronatem modlitewnym potrze-

rudziądzka parafia pw. NajGświętowała
świętszego Serca Pana Jezusa
odpust parafialny,

który odbył się 20 września. Uroczystość połączono z nadaniem
parafii drugiego tytułu – św. Ojca
Pio oraz 6. Diecezjalnym Kongresem Grup Modlitwy Ojca Pio.
Kult tego świętego pielęgnowany
jest w parafii od kilku lat poprzez
m.in. działanie Grupy Modlitwy
Ojca Pio (GMOP), którą powołał
do życia proboszcz ks. kan. Zbigniew Gański, koordynator GMOP
w diecezji toruńskiej. Uroczystości poprzedziły m.in. 4-dniowe
rekolekcje, prowadzone przez
o. Romana Ruska OFMCap.
Przygotowano również okolicz-

IV

nościowe, parafialne opracowanie
o św. Ojcu Pio, zawierające jego
myśli, modlitwy oraz pieśni ku jego
czci i fotograficzne wspomnienia
z parafialnej pielgrzymki do San
Giovanni Rotondo w 2012 r.
Odpust rozpoczął się inscenizacją pt. „Jestem tylko ubogim
zakonnikiem, który się modli…”,
poświęconą patronowi. Przygotowali ją: młodzież, dorośli i chór
„Sursum Corda”. Opracowaniem
literackim i reżyserskim zajęła
się Helena Reczek, a muzycznym
Krzysztof Czechowski.
Mszy św. inaugurującej
6. Diecezjalny Kongres Grup
Modlitwy Ojca Pio przewodniczył
bp Andrzej Suski, który wygłosił
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Wiesław Kozłowski

ŚW. OJCZE PIO, WITAJ W DOMU

Program słowno-muzyczny poświęcony patronowi
www.niedziela.pl

z diecezji

Od 11 lat kult św. Ojca Pio
w diecezji toruńskiej
dynamicznie się rozwija.
Obecnie jest już 18 Grup
Modlitwy Ojca Pio,
a najmłodsze z nich to grupy
w Nowym Mieście Lubawskim,
Działdowie i Lubawie

słowo Boże. Pokora, modlitwa
i służba św. Ojca Pio wiodące
ku świętości, podkreślane przez
Księdza Biskupa podczas homilii,
umocniły przekonanie parafian
z Tarpna o wyjątkowości obranego patrona. A słowa Pasterza:
„Serce Ojca Pio biło w rytm Serca
Najświętszego Serca Pana Jezusa” najcelniej oddały więź obu
tytułów kościoła.
Św. Ojcze Pio, Ty, który tak niezwykle umiłowałeś Najświętsze
Serce Pana Jezusa, witaj w swoim
nowym domu, w naszym kościele, w naszej parafii, w życiu każdego z nas.
Helena Reczek
www.niedziela.pl

U MATKI BOLESNEJ
15 września w sanktuarium maryjnym w Boleszynie po raz ósmy
obchodzono uroczystość Matki Bożej Boleszyńskiej.
Upamiętniono również postać urodzonego w Boleszynie
ks. Franciszka Boehma

P

rzygotowania duchowe do
uroczystości poprowadził
ks. prał. dr Roman Sadowski. W intencji rodzin sprawowano Mszę św. z odnowieniem
przyrzeczeń sakramentu małżeństwa, odbyło się spotkanie
rekolekcjonisty z młodzieżą
oraz miała miejsce nowenna
do Matki Bożej Boleszyńskiej.
Zastanawiano się nad pojęciem
wiary. W sercach i umysłach
wiernych utkwiły słowa, że dziś
nie wystarczą już tylko tradycja,
przyzwyczajenie, formalna obecność w kościele. Trzeba dokonać
wyboru w swoim sercu. Trzeba
poznać Boga, który jest kochającym Ojcem, Boga, który się
uśmiecha. Poświęcono również
czas na modlitwę różańcową
oraz spotkania rekolekcjonisty z członkiniami róż Żywego
Różańca, z dziećmi i nauczycielami w szkołach. Tradycyjnie odbyła się Droga Krzyżowa ulicami Boleszyna, w którą
aktywnie włączyli się wierni,
niosąc krzyż. Po niej, przy obrazie Boleszyńskiej Pani, trwano
na całonocnej adoracji Najświętszego Sakramentu zakończonej
następnego dnia Koronką do
Miłosierdzia Bożego.
Główne uroczystości rozpoczęły się 15 września przeniesieniem cudownego obrazu Matki
Bożej Boleszyńskiej na plac do
ołtarza polowego i modlitwą
różańcową. Tam sprawowana była uroczysta Suma pod
przewodnictwem bp. Andrzeja
Suskiego. Na początku parafianie na czele z proboszczem
ks. kan. Piotrem Nowakiem mieli
okazję złożyć życzenia Biskupowi Andrzejowi z okazji minionej
50. rocznicy święceń kapłań-

skich. Po Mszy św. w procesji
światła przeniesiono obraz
Matki Bożej do kościoła, gdzie,
jak co roku, odnowiono śluby
boleszyńskie oraz poświęcono
ziarno siewne. Po Eucharystii
nastąpiło odsłonięcie i poświęcenie tablicy upamiętniającej
ks. Franciszka Boehma. 3 października minie 135. rocznica jego urodzin w Boleszynie.
Ks. Boehm był również ochrzczo-

ks. Franciszka Boehma. Przed
tablicą pamiątkową została
ustawiona także urna z ziemią
przywiezioną z obozu w Dachau.
Każdego roku do boleszyńskiego sanktuarium maryjnego przybywa coraz więcej pielgrzymów,
nawet z odległych stron Polski.
Wśród zaproszonych gości byli:
poseł Zbigniew Babalski, wójtowie
okolicznych gmin, samorządowcy, a także 40 kapłanów, którzy

Elżbieta Kozłowska

bujące osoby, odbywają coroczną
pielgrzymkę na ogólnopolskie
czuwanie grup modlitwy w krakowskich Łagiewnikach.
Koronką do Miłosierdzia Bożego wypraszano łaski dla siebie,
rodzin, parafii oraz polecano
o. Bogusława Piechutę, który
odszedł do Pana w minionym
tygodniu. Na koniec o. Tomasz
zaprosił na Ogólnopolski Kongres Grup Modlitwy na Jasną
Górę i poinformował o planowanej w lutym przyszłego roku
pielgrzymce do Rzymu i audiencji u Ojca Świętego w okresie pielgrzymowania relikwii św. Ojca
Pio z San Giovanni Rotondo do
Watykanu.
Osoby zainteresowane mogły
jak zawsze zaopatrzyć się w nowe
pozycje książkowe dla Grup
Modlitwy. Uczczenie relikwii
zakończyło spotkanie czcicieli
św. Ojca Pio.
Aleksandra Wojdyło

Suma pod przewodnictwem bp. Andrzeja Suskiego

ny w boleszyńskim kościele,
a zmarł 70 lat temu w obozie
koncentracyjnym w Dachau.
Uroczystość Boleszyńskiej Pani
była okazją do wspomnienia
postaci kapłana, stąd przybyli
na nią również przedstawiciele parafii w Monheim w Niemczech, gdzie przed laty ks. Boehm
był proboszczem. Bp Andrzej
Suski dokonał uroczystego
poświęcenia tablicy zawieszonej na jednej ze ścian kościoła,
a wstęgę przeciął gość z Niemiec,
który niegdyś był ministrantem

zgromadzili się wokół ołtarza, by
sprawować Eucharystię. Święto
uświetniła Młodzieżowa Orkiestra
Dęta z Rybna. Nie lada atrakcją
były straże konna i piesza pełnione przez przedstawicieli Bractwa
Rycerskiego z Mławy i Bratiana. Jak co roku w przygotowanie i przebieg całej uroczystości
zaangażowało się wielu parafian (zarówno dzieci, młodzież,
jak i dorośli) pod kierownictwem
kustosza sanktuarium ks. kan. Piotra Nowaka.
Elżbieta Kozłowska
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WSPÓLNIE DO ŚWIĘTOŚCI

Wzór dla małżonków
„Dobry Bóg dał mi Ojca i Matkę
godniejszych Nieba niż ziemi.
Prosili Pana, by dał im dużo dzieci
i by je wziął dla siebie. Pragnienie
to zostało wysłuchane. Czworo małych aniołków uleciało do
nieba, a 5 pozostałych na arenie
życia wybrało Jezusa za Oblubieńca” – napisała krótko przed

VI

W trosce o rodziny
Obecność relikwii „świętej rodziny
z Lisieux” w grębocińskiej parafii
stała się inspiracją do podjęcia
działań w kierunku obrony sakramentalnego życia małżeńskiego,
rodziny i życia nienarodzonych.
Relikwie św. Tereski i jej błogosławionych rodziców (wkrótce
świętych) są wystawiane podczas nabożeństw w grębocińskim
kościele. W 2. niedzielę każdego
miesiąca o godz. 9.30 sprawowana jest Msza św. w intencji osób
obchodzących w danym miesiącu
rocznicę zawarcia sakramentu
małżeństwa. W trakcie Eucharystii głoszone jest słowo Boże
odnoszące się do małżeństwa
i rodziny, małżonkowie odnawiają przyrzeczenia małżeńskie
oraz udzielane jest błogosławieństwo relikwiami. W parafii
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Małżonkowie odnawiają
przyrzeczenia małżeńskie

prężnie działają kręgi Domowego Kościoła, Duchowa Adopcja
Dziecka Poczętego oraz 4 róże
różańcowe rodziców modlących
się za swoje dzieci. Odbywają
się także rekolekcje małżeńskie
oraz kursy na temat komunikacji
w małżeństwie.
Dla Ani, żony i mamy trojga
dzieci, parafianki z Grębocina,
„Zelia i Ludwik Martin stanowią
przykład wzorowego małżeństwa,
którego wizja we współczesnym
świecie jest mocno zachwiana.
Pokazują czystą miłość małżeńską i to jak wspólnie dążyć do
świętości. Uczą też wiary i ufności w Panu, który wobec każdego
z nas ma swój Boży plan”.
Wojciech Wielgoszewski
Wspólnota parafialna z Grębocina zaprasza na czuwanie przed
kanonizacją błogosławionych Zelii
i Ludwika Martinów, które odbędzie się 17 października (sobota)
po Mszy św. o godz. 18.

Ks. Paweł Borowski

śmiercią w liście do ks. Maurycego Belliere św. Teresa, której
cztery siostry wstąpiły do klasztoru. Wszystkie zmarły w opinii
świętości; w styczniu rozpoczął
się proces beatyfikacyjny Leonii
(Franciszki Teresy, wizytki).
W homilii podczas beatyfikacji
rodziców św. Teresy (Lisieux,
19 października 2008 r.) kard. José Saraiva Martins ukazał przykład Ludwika i Zelii, którzy
„przeżyli swoje obietnice ślubne: wierność w zaangażowaniu,
nierozerwalność więzów małżeńskich; płodność w miłości,
w dobru i trudnościach, w zdrowiu i chorobach” jako niezwykły
dar dla małżonków.

Kościół pw. św. Teresy od
Dzieciątka Jezus w Grębocinie

Ks. Paweł Borowski

D

zieje parafii w Grębocinie
koło Torunia sięgają drugiej połowy XIII wieku, kiedy
Krzyżacy postawili kościół pw.
Świętych Wita i Modesta. W okresie reformacji parafię na prawie
4 stulecia przejęli luteranie. Po
reaktywowaniu jej 1 października
1928 r. zbudowano obecną świątynię. 30 października 1935 r.
bp Stanisław W. Okoniewski
konsekrował ją, ustanawiając
św. Teresę od Dzieciątka Jezus
patronką parafii.
14 lipca 2005 r. społeczność
parafialna powierzyła się opiece
św. Teresy, której relikwie nawiedziły Grębocin podczas ich peregrynacji w Polsce. W październiku
2012 r. z inicjatywy proboszcza
ks. kan. Dariusza Aniołkowskiego zostały sprowadzone na stałe
do parafii relikwie patronki, a rok
później jej rodziców – bł. Zelii
i bł. Ludwika Martinów. 18 października br. pielgrzymi z Grębocina wezmą udział w uroczystościach w Rzymie, gdzie
papież Franciszek włączy Zelię
i Ludwika do grona świętych podczas pierwszej w historii Kościoła
wspólnej kanonizacji małżonków.

Beata Nowak-Latańska

W kościele w Grębocinie coraz częściej można spotkać młode małżeństwa
modlące się o potomstwo, rodziców z dziećmi, narzeczonych i osoby modlące się
o dobrego współmałżonka. Przychodzą, by wypraszać łaski dla siebie i swoich
rodzin przez wstawiennictwo św. Teresy od Dzieciątka Jezus oraz jej błogosławionych rodziców Zelii i Ludwika Martinów, których relikwie znajdują się w tej świątyni.
18 października papież Franciszek kanonizuje rodziców św. Tereski

Tryptyk z wizerunkami św. Teresy, bł. Zelii i bł. Ludwika
www.niedziela.pl

prezentacje

Pracownicy
i czytelnicy
„Głosu z Torunia”
przed Centrum
Jana Pawła II
w Krakowie-Łagiewnikach

„GŁOS Z TORUNIA” W DRODZE
W ramach 19. pielgrzymki
„Niedzieli” na Jasną Górę
pracownicy i czytelnicy
„Głosu z Torunia” udali
się również do opactwa
benedyktyńskiego w Tyńcu oraz sanktuarium
Miłosierdzia Bożego
w Krakowie-Łagiewnikach i mieszczącego się
nieopodal Centrum Jana
Pawła II. Pobyt w Tyńcu
wraz z noclegiem w prastarych murach i Mszą św.
z udziałem zakonników,
modlitwa w Łagiewnikach, z których promienie Bożego Miłosierdzia
rozchodzą się na cały
świat, oraz ujrzenie płyty
nagrobnej czy splamionej
krwią sutanny św. Jana
Pawła II wzbudziły głębokie emocje u pątników

C

horoba spadła na mnie jak grom
z jasnego nieba, kiedy w kategoriach ludzkich na nią nie zasłużyłam. Ta pielgrzymka stanowiła
moje dziękczynienie za uzdrowienie i nie była przypadkiem. Można
by powiedzieć, że od momentu choroby modlę się o wszystkie łaski za
wstawiennictwem św. Jana Pawła II i kiedy w ostatnim dniu pielgrzymki byliśmy w krakowskim
Centrum Jana Pawła II, wchodząc
do Kaplicy Kapłańskiej, pochylając
się nad płytą grobu, przeżyłam
coś pięknego, niesamowitego, coś,
co na zawsze pozostanie w moim
sercu, przeżycie bezcenne. Św. Jan
Paweł II wyprosił mi wszystko, co
dotychczas otrzymałam – napełnienie ducha siłą i energią do życia.
Otrzymałam dar od Stwórcy na
nowe pomysły. Mówiąc o planie
działania, narzuca się myśl chociażby o akcjach charytatywnych
czy pracy społecznej. Miłowanie
bliźniego jest najważniejszym przy-

kazaniem, dlatego Pan Bóg zsyła
nam łaski potrzebne do niesienia
miłości drugiemu człowiekowi.
Kasia (41 lat)
ielgrzymowanie z „Głosem
z Torunia” było niezapomnianym
Pczasem
przeznaczonym na modli-

twę, refleksję, poznanie nowych
ludzi i uroczych zakątków Polski.
Każdy pielgrzym znalazł coś dla
siebie. Podczas tej krótkiej, ale pięknej pielgrzymki spełniały się pragnienia skrywane w sercach ludzi.

Petra (22 lata)

óg jest wszędzie, ale są miejsca,
gdzie jest w sposób szczególny,
Bi właśnie
do takich miejsc dane

nam było pojechać. Pełne owoce
tej pielgrzymki poznamy pewnie
dopiero w niebie, ale już teraz
poczułyśmy jego przedsmak.
Pobyt w tych miejscach wypełnił
moje serce pokojem i radością.
Kiedy uklęknęłam w łagiewnickim

sanktuarium, moje serce przepełniała wdzięczność za wiele
łask i cudów, które wydarzyły się
w moim życiu za pośrednictwem
św. s. Faustyny i św. Jana Pawła II.
Anna (46 lat) i Michalina (6 lat)
A W TYŃCU…
I zapanowała cisza wieczoru.
Nie gra nawet świerszcz.
Z lekkim szelestem
bracia suną
jak czarne łabędzie,
wyciągając szyje
w stronę Bogurodzicy.
Majestat świątyni
zastyga bezwietrznie
w zapachu świec
zgaszonych cichym gestem.
Jeszcze woń kadzidła
krąży w zakamarkach
dusz,
a ich już nie ma.
Rozwiali się w czerni nocy
do swojego świętego życia.
Gosia (62 lata)

Po Tyńcu oprowadzał nas br. Karol

www.niedziela.pl

Zdjęcia: Anna Głos

Przy płycie
nagrobnej
św. Jana Pawła II
każdy z nas był
dzieckiem
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DUCHOWNI DIECEZJI CHEŁMIŃSKIEJ (108)

KAPŁAN WIELKICH NADZIEI
Wszechstronnie uzdolniony, gorliwy w posłudze, po ludzku dobry,
nie zdążył w pełni rozwinąć talentów.
Był jednym z 215 pomorskich kapłanów zamordowanych w 1939 r.

S

tanisław Jarzębowski urodził się 3 maja
1906 r. w Brzoziu (wtedy Polskie Brzozie).
3 dni później został ochrzczony w tamtejszym kościele.

pozostawił więc u sąsiadów garnek smalcu
i trochę pieniędzy.

Korzenie rodzinne

„Gdybym miał sobie ponownie ustalać drogę
w życiu, zdecydowałbym się ponownie zostać
księdzem” – zwierzył się bratu Wincentemu,
a w ostatni wieczór 1938 r. wyznał: „Od
faszystów hitlerowskich nie spodziewam się
niczego dobrego. Będą prześladowali i nas,
i wiarę (…). Mogę jednak zapewnić już dziś,
że nie zdradzę ani was, ani Kościoła. Nawet
gdyby mnie męczyli (…), zamęczyliby tylko
ciało…”. Niemcy aresztowali go pierwszy raz
26 września 1939 r. Po czwartym aresztowaniu uwięzili w piwnicy Szkoły Powszechnej
nr 3 przy ul. Szkolnej 14 razem z 75 więźniami, wśród nich 6 księżmi z Chełmna
i okolic. 1 listopada wywieźli wszystkich
do lasu w Klamrach, by tam rozstrzelać.
Ks. Jarzębowskiego, który ze względu na
zalety charakteru cieszył się sympatią miejscowych Niemców, przed wywiezieniem na
egzekucję próbowano nakłonić do współpracy.
Jednak pozostał wierny...
Wojciech Wielgoszewski

Kapłan i nauczyciel
Stanisław wstąpił do seminarium w 1926 r. po
maturze w gimnazjum brodnickim. Jako kleryk
pisywał pod pseudonimem „Kronikarz” do
włocławskiego kwartalnika alumnów polskich
seminariów duchownych „Przedświt”. Święcenia kapłańskie przyjął 20 grudnia 1930 r. Mszę
św. prymicyjną odprawił w Boże Narodzenie
w Brodnicy, po czym wyjechał na Kaszuby, gdzie
pracował w Przodkowie, następnie w Pogódkach. Później były wikariaty na Krajnie: krótki
w Sypniewie i pięcioletni w Sępólnie, gdzie
dał się poznać jako kapłan zaangażowany
społecznie. Był sekretarzem zarządu koła Towa-
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Kronika rodzinna Jarzębowskich

Dziesięcioro dzieci Wojciecha, mistrza krawieckiego, i Anastazji z Rosickich wzrastało w religijnym i patriotycznym duchu: „Ojciec śpiewem
witał ranną zorzę, puszczając tryb maszyny”
(z kroniki rodzinnej), a matka należała do III
Zakonu św. Franciszka. Najstarszy brat Stanisława, Jan, w latach 1914-16 współtworzył
w gimnazjum brodnickim tajne organizacje
– filomacką i skauting. Ojciec po powrocie
z wojny od grudnia 1918 r. należał do Straży
Ludowej w Brodnicy. A „gdy orły białe powiały
nareszcie/I u nas duży z okna sztandar wisiał/z
orłem” – wspominał po półwieczu 18 stycznia
1920 r. młodszy brat Stanisława, Leonard.
Latem tego roku Wojciech i Jan Jarzębowscy
bronili ojczyzny przed bolszewikami; ojciec pod
Brodnicą, za co otrzymał Krzyż Walecznych,
a syn na Kresach, obaj ciężko ranni. Jan, który
został kapitanem Wojska Polskiego (przyszły
obrońca Gdyni w 1939 r., członek ZWZ i więzień
Stutthofu), finansował studia brata w Seminarium Duchownym w Pelplinie.

Cena wierności

Ks. Stanisław Jarzębowski (1906-39)

rzystwa Czytelni Ludowych, wykładowcą na
Uniwersytecie Powszechnym, prezesem Związku Zachodniego w powiecie i wiceprezesem
Związku Narodowców. Odprawiał nabożeństwa
i przemawiał na uroczystościach, np. w 15-lecie
Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” i Związku Inwalidów Wojennych, podczas obchodów
Święta Niepodległości. Jednocześnie studiował
zaocznie filozofię na Uniwersytecie Poznańskim. Napisał też pracę doktorską. Nie zdążył
jej jednak obronić…
Po uzyskaniu magisterium na podstawie
pracy o przyczynowości u Immanuela Kanta
w 1937 r. został prefektem w gimnazjach
męskim i żeńskim w Chełmnie. Szybko zaskarbił sobie sympatię i szacunek; na prowadzone
przez niego lekcje religii przychodzili z własnej
woli także uczniowie wyznania ewangelickiego.
Przed Bożym Narodzeniem 1938 r. otrzymał
zaproszenia na święta od stu rodzin! Pamiętał
o swoich bliskich: nie było urodzin ani imienin
rodziców, na które nie nadesłałby wielkiego
tortu. Gdy wybuchła wojna, pojechał rowerem
do rodziców mieszkających w Toruniu. Nie
zastał ich, bo jeszcze nie wrócili z ucieczki;

Dziękuję moderatorom fanpejdżu „Katolicki
Toruń” (www.facebook.com/katolickitorun)
za udostępnienie kroniki rodziny Jarzębowskich
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