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Człowiek – czystość i brud – Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka
Problem uchodźców – debata w Toruniu
Zakonnica pasterka w samotności

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Od narodzenia do śmierci
człowiek zgłasza nienasycone zapotrzebowanie na miłość. Z miłości jest zdolny
do heroicznych ofiar.
Bp Andrzej Suski

Listopadowa zaduma
nie słońca. Piękno. Cisza. Światło.
W zadumie myślimy o Polakach
pomordowanych na toruńskiej
Barbarce przez Niemców od końca
października do grudnia 1939 r.,
wszystkich, którzy oddali życie za
wolność naszej ojczyzny, a także
o zmarłych w wypadkach drogowych. W dniach 13-16 listopada
trwają bowiem centralne obchody
Światowego Dnia Pamięci Ofiar
Wypadków Drogowych odbywające się w sanktuarium bł. Karoliny Kózkówny w Zabawie
oraz Tarnowie. W tym kontekście
szczególnego znaczenia nabiera
akcja „Jestem widoczny, jestem
bezpieczny” prowadzona przez
Caritas Diecezji Toruńskiej i policję.
Przypomina ona zasady bezpiecznego poruszania się po drogach
ze szczególnym uwzględnieniem
elementów odblaskowych znacznie poprawiających widoczność.
W tym tygodniu 18 listopada,
we wspomnienie bł. Karoliny
Kózkówny, podziwiamy patronkę
rolników i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Ta organizacja
w naszej diecezji przygotowuje się
do spotkania w Grudziądzu oraz
obchodów święta patronalnego.
Czyni to, wpatrując się w bł. Karolinę, która nie wyróżniała się
niczym szczególnym, ale miała
świadomość celu, stałość dążeń
i siłę woli.  Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

Krzysztof Kosiarski

istopad. Spadające liście. DłuLpolach.
gie cienie. Mgły ścielące się na
Załamujące się promie-

W miejscu kaźni stoi pomnik autorstwa prof. Mariana Molendy

ROCZNICA NIEMIECKIEJ ZBRODNI
NA BARBARCE
TOMASZ STRUŻANOWSKI

D

nia 28 października na
toruńskiej Barbarce odbyła
się uroczystość ku czci polskich patriotów pomordowanych
w tym miejscu przez Niemców
w okresie od końca października
do grudnia 1939 r. Wybór daty był
nieprzypadkowy, gdyż dokładnie tego dnia przypadła rocznica
pierwszej egzekucji. Przepiękna
jesienna, leśna sceneria, zapada-

jący zmierzch rozświetlany przez
pochodnie, a przede wszystkim
pełna skupienia i powagi modlitwa oraz zaduma nad tym, co
w tym miejscu wydarzyło się 76
lat temu, złożyły się na wyjątkowy nastrój tego spotkania.
Spotęgowała go okolicznościowa wystawa przygotowana przez
oddział Instytutu Pamięci Narodowej, opisująca i ukazująca na

licznych fotografiach sprawców
zbrodni.
Mszy św. sprawowanej w intencji ofiar przewodniczył ks. prał.
Józef Nowakowski, proboszcz
parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu,
a homilię wygłosił ks. kan. Wojciech Miszewski, proboszcz parafii

dokończenie na str. VI
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głos z Torunia

Dostrzec, zrozumieć i poczuć się odpowiedzialnym
cieszymy się zdrowiem, często nie doceGobudyniamy
takich wartości, jak: posiadanie
rąk, możliwości biegania, swobodnego

spożywania posiłków czy bezproblemowego
słuchania śpiewu ptaków. Nie zwracamy na
to szczególnej uwagi. Zbyt dużo energii wkładamy natomiast w pogoń za uciekającą młodością, bo w reklamie kremu na zmarszczki
mówią: „Jesteś tego wart” albo wszystkie siły
poświęcamy gromadzeniu dóbr nie zawsze
potrzebnych. I nawet jeśli wielu z nas dba
o swoje zdrowie, to chyba rzadko w modlitwie
dziękujemy za ten dar. Cenny dar… Tylko
czasami zdarza się, że złapiemy jakiś katar
albo ból głowy. Właśnie – głowa. Okazuje się,
że to ona, a ściślej rzecz ujmując, to, co się
w niej dzieje, może w którymś momencie całkowicie zmienić nie tylko nasze postrzeganie
świata, lecz także relacje z innymi ludźmi.
Nagle może się tak zdarzyć, że depresja nie
pozwoli wstać z łóżka, a spotkania z ludźmi
będą ponad nasze możliwości. I ze wzrokiem
utkwionym w sufit będziemy walczyć z nie-

gdzie pod okiem wyspecjalizowanych terapeutów uczą się one ponownie m.in. załatwiać
różne sprawy w urzędach, dbać o higienę,
przygotowywać posiłki, ale również wspólnie
bawią się i wypoczywają oraz wyjeżdżają do
różnych interesujących miejsc. W ten sposób
pomagamy zarówno osobom chorym, jak
i ich rodzinom, które w tym czasie mogą
realizować się zawodowo.
Aby w żadnym zakątku naszej diecezji nie
zabrakło środowiskowego domu samopomocy, w październiku tego roku otworzyliśmy
kolejną placówkę – Ośrodek Wsparcia Caritas
Diecezji Toruńskiej im. św. Andrzeja Boboli
w Chełmnie. Po to, by służył ludziom potrzebującym pomocy. Po to, by zwłaszcza chorzy
mogli tu przyjść i w przyjaznych warunkach
z pomocą terapeutów wracać do zdrowia.
Ks. prał. Daniel Adamowicz

mocą. Być może poczujemy się jak w klatce,
z której nie ma wyjścia.
Według raportu Europejskiego Kolegium
Psychofarmakologii 38% Europejczyków każdego roku cierpi na zaburzenia psychiczne
i choroby mózgu. Prognoza Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) jest w tym względzie bardzo niepokojąca. Przewiduje ona, że
w 2020 r. depresja będzie na świecie drugą
najbardziej kosztowną społecznie chorobą
po chorobach nowotworowych.
Leczenie farmakologiczne to bardzo ważna
część terapii osób chorych psychicznie, jednak
niezmiernie istotne jest również wsparcie
w powrocie do codzienności. Rodzina nie
zawsze ma cierpliwość i czas, aby w pełni
pomóc. W tym obszarze ważne jest zaangażowanie organizacji pozarządowych, między
innymi naszej. Dlatego Caritas Diecezji Toruńskiej prowadzi 6 środowiskowych domów
samopomocy, w których osoby chore psychicznie oraz z niepełnosprawnością intelektualną
mogą aktywnie spędzać czas. Są to miejsca,

Caritas Diecezji Toruńskiej już od 19 lat
prowadzi środowiskowe
domy samopomocy

IŁOWO-OSADA

Biesiada cygańska

Archiwum ŚDS w Iłowie-Osadzie

nia 22 października podopieczni ŚrodoD-Osadzie
wiskowego Domu Samopomocy w Iłowieprzeżywali spotkanie integracyjne.

Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy podczas spotkania integracyjnego

II
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W imprezie wzięło udział ok. 70 osób, w tym
uczestnicy z zaprzyjaźnionego Środowiskowego Domu Samopomocy w Działdowie oraz
mieszkańcy Iłowa-Osady. Spotkanie odbyło
się w sali widowiskowej Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Iłowie-Osadzie. Tematem
przewodnim była biesiada cygańska, czego
charakter świetnie oddawała dekoracja sali
i stroje biesiadników. Do tańca przygrywał
zespół muzyczny „Imperial” z Działdowa
w składzie: J. Olszewska, S. Jabłonowski oraz
M. Lipiński. Atrakcją były konkursy i zabawy
przygotowane przez zespół muzyczny oraz
ciepły posiłek i słodki poczęstunek.
Środowiskowy Dom Samopomocy Caritas
Diecezji Toruńskiej w Iłowie-Osadzie pragnie
podziękować wszystkim osobom, które okazały wsparcie i pomoc przy organizacji balu,
a w szczególności Piotrowi Olszewskiemu,
dyrektorowi GOKiS w Iłowie-Osadzie, zespołowi „Imperial”, Aleksandrowi Nowakowskiemu, właścicielowi piekarni „Nowakowski-Tradycja” oraz pozostałym darczyńcom.

Lucyna Mątowska
www.niedziela.pl

Archiwum Caritas

wiadomości

Podczas spotkania panowała radosna atmosfera

BRODNICA

rodniccy policjanci w ramach
siódmej edycji akcji „Jestem
Bwidoczny,
jestem bezpiecz-

ny” spotkali się 29 października
z najmłodszymi uczestnikami
ruchu drogowego. Policjanci
gościli w jednym z brodnickich
przedszkoli, w którym rozmawiali z dziećmi o bezpieczeństwie. Przypomnieli zasady
bezpiecznego poruszania się
po drogach. Szczególną uwagę
zwrócili na elementy odblaskowe, których noszenie znacznie
poprawia widoczność osób
z nich korzystających. Mówili
o tym, jak dzieci powinny być
przewożone w pojazdach, jak
zachowywać się, kiedy prze-

IŁOWOOSADA

Pamięć
o św. Janie Pawle II

Środowiskowym Domu SaWToruńskiej
mopomocy Caritas Diecezji
w Iłowie-Osadzie
16 października odbyło się spotkanie poświęcone pamięci patrona tutejszego ośrodka św. Jana
Pawła II. Obchody rozpoczęły
się od złożenia kwiatów i zapalenia znicza przy tablicy patrona. Wiązanki zostały złożone
przez wójta gminy Iłowo-Osada
Sebastiana Cichockiego oraz kierownictwo i delegację uczestników Środowiskowego Domu
www.niedziela.pl

chodzą na drugą stronę jezdni.
Uczulali także dzieci i radzili,
na co powinny zwracać uwagę,
w jaki sposób powinny się
zachowywać, gdy zostaną same
w domu. Podczas spotkania
mundurowi uświadamiali, co
dzieci mają robić w przypadku
kontaktu z nieznajomymi osobami lub niebezpiecznym zwierzęciem.
Na zakończenie spotkania ok.
100-osobowa grupa maluchów
w ramach prowadzonych akcji
otrzymała od policjantów drobne
upominki w postaci elementów
odblaskowych ufundowanych
przez Caritas Diecezji Toruńskiej.
 Asp. Agnieszka Łukaszewska

Samopomocy. Następnie odprawiona została Msza św., którą
celebrowali: proboszcz parafii
pw. Matki Bożej Królowej Różańca Świętego w Iłowie-Osadzie
ks. kan. Jan Pezara i dyrektor
Działdowskiego Centrum Caritas ks. Robert Fabian. Po Mszy
św. wszyscy uczestnicy obejrzeli
przygotowaną prezentację pt.
„Wspomnienie o Janie Pawle II”,
która pozwoliła ponownie zagłębić się w nauczanie naszego
rodaka.
Lucyna Mątowska

Katolicki Toruń

Bezpieczne maluchy

Muzycy z „Raffa Quartet” dostarczyli słuchaczom wielu duchowych
przeżyć

TORUŃ

Wieczór zaduszkowy
popołudniem 2 listoPtkichóźnym
pada, we wspomnienie WszysWiernych Zmarłych, w kap-

licy parafii pw. Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich
Bielawach odbył się koncert
kwartetu smyczkowego „Raffa
Quartet”. Wieczory takie są
zakorzenione w polskim zwyczaju rozmyślania nad życiem,
przemijaniem oraz wspominania
i modlitwy za zmarłych, którzy
odeszli w danym roku. Parafia
bielawska należy do najmłodszych w Toruniu, jednak wieczory zaduszkowe mają w niej
już swoją tradycję, a wysoka frekwencja potwierdza zasadność
ich kontynuacji.
Koncert odbył się w półmroku
kaplicy, gdzie blask świec i okolicznościowa dekoracja stanowiły
scenerię sprzyjającą zasłuchaniu i refleksji. W tym roku program spotkania stał na poziomie
rzadko spotykanym w naszych

świątyniach i połączył wysokie
ambicje, wirtuozerię wykonania
oraz łatwość odbioru w sposób
atrakcyjny nawet dla przypadkowych słuchaczy. Muzycy wykonali 1. część II Kwartetu D-dur
Aleksandra Borodina, 2. część
I Kwartetu D-dur Piotra Czajkowskiego oraz 1. część Kwartetu
c-moll Franciszka Schuberta.
„Raffa Quartet” to młody,
powstały w 2013 r. zespół,
w którego składzie występują artyści na co dzień związani z bydgoską Opera Nova:
Filip Lipski i Marcin Tarnawski – skrzypce, Michał Rak –
altówka oraz Cecylia Stanecka –
wiolonczela. Wyrazy uznania
należą się nie tylko artystom, lecz
także proboszczowi ks. Zbigniewowi Łukasikowi, którego propozycję na zaduszkowy wieczór
należy uznać za znaczący punkt
na duchowej mapie Torunia.
Katolicki Toruń
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Zdjęcia: Łukasz Włodarski

głos z Torunia

W dniach 28-29
października
w Centrum Dialogu
im. Jana Pawła II
w Toruniu odbywała
się 3. Teologiczno-Etnologiczna Konferencja Akademicka (TEKA). Tematem
rozważań podjętym
przez organizatorów była czystość
i brud w życiu
człowieka
IV

CZŁOWIEK –
CZYSTOŚĆ I BRUD
Konferencja składała się z dwóch części. Pierwszego
dnia prelegenci przedstawili
swoje stanowiska
na temat poruszanego przez konferencję problemu. Drugiego dnia
odbywała się praca w grupach
tematycznych.
Dziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. prof. dr hab. Dariusz
Kotecki przywitał uczestników,
prelegentów oraz ekspertów:
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red. Agatę Puścikowską, ks. prof.
dr. hab. Waldemara Chrostowskiego i ks. prof. dr. hab. Mirosława Mroza oraz życzył owocnych
obrad i dyskusji.

Pornocywilizacja
Red. Puścikowska poruszyła
problem pornocywilizacji i jej
destruktywnego wpływu na życie
człowieka. Na przykładzie życia
i śmierci bł. Karoliny Kózkówny
wykazała, że istnieje wyraźny

rozdział dwóch światów – czystości i brudu. Owe dwa światy
nie dotyczą sfery tylko cielesnej,
ale przede wszystkim duchowej.
Brud duchowy prędzej czy później
zostanie wyrażony w konkretnych postawach i działaniach.
I odwrotnie. Czystość wewnętrzna, duchowa znajduje swoje odbicie w życiu codziennym i podejmowanych decyzjach.
Rozmyła się granica między dobrem a złem, czystością
a brudem. Jednym z problemów,
www.niedziela.pl

które się do tego przyczyniają,
jest pornografia, wdziera się
ona w nasze życie i jest ogólnodostępna. Regularne korzystanie z pornografii sprawia,
że następuje uprzedmiotowienie człowieka, co prowadzi
do odzierania go z godności.
Często uzależnienie od pornografii kończy się podjęciem
konkretnych działań: gwałtów, molestowania itp. Trzeba
budzić świadomość problemu,
przestrzegać przed strasznymi
konsekwencjami pornocywilizacji. – Potrzebujemy wzorców
czystości. Takim wzorcem jest
bł. Karolina, która po ludzku
została pokonana, a w perspektywie wieczności zwyciężyła.
Wielkim przegranym okazał
się jej oprawca, który, według
przekazu historycznego, odebrał sobie życie – powiedziała
red. Puścikowska.

Przyciąganie czystości
Ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz
skupił się na omówieniu cnoty
czystości i jej przeciwieństwa,
jakim jest nieczystość. Powołując się na nauczanie św. Tomasza z Akwinu, powiedział, że
czystość wiąże się z nadaniem
ciału właściwej czci, swoistego
splendoru, blasku. Czystość –
wg św. Tomasza – jest nieskazitelnością i wiąże się z poczuciem czci. Czystość sprawia,
że człowiek staje się godnym
chwały i przyciąga innych do
takiego sposobu życia niczym
światło. – Czystość pozwala
odkryć duchowe piękno czło-

wieka – mówił ks. prof. Mróz.
Zaznaczył, że człowiek, by być
wybitnym w cnocie czystości,
potrzebuje łaski, która nie ogranicza natury, ale ją wydoskonala.
Przeciwległym biegunem czystości jest zmaza, nieczystość,
która jest brakiem światła. Człowiek żyjący w brudzie, zmazie,
nieczystości żyje także w strachu przed blaskiem, co może
prowadzić do kolejnych złych
czynów.

Czystość i brud w Biblii
Ks. prof. dr. hab. Waldemar
Chrostowski swoje wystąpienie rozpoczął od zdefiniowania, czym jest czystość i brud,
a następnie, bazując na tekście
Księgi Kapłańskiej ze Starego
Testamentu, zaznaczył, że zwyczajne czynności fizjologiczne
człowieka często były obwarowane silną motywacją religijną. Troska o czystość, unikanie
brudu miało charakter religijny. W Biblii czystość często
jest rozumiana w perspektywie
rytualnej. Zwrócił także uwagę,
że nieczystość jest czymś, co
sprzeciwia się świętości, dlatego
musi zostać od niej odcięta.
Zwieńczeniem pierwszego dnia konferencyjnego była
dyskusja panelowa, w której uczestnicy mogli zadawać
pytania prelegentom. Drugiego dnia uczestnicy dyskutowali
w grupach tematycznych nad
czystością i brudem w życiu
człowieka.
Ks. Paweł Borowski

Pierwszy dzień obrad, (od lewej) ks. prof. dr hab. Mirosław Mróz,
dr Krzysztof Pilarz, red. Agata Puścikowska,
ks. prof. dr hab. Waldemar Chrostowski
www.niedziela.pl

Katolicki Toruń

z życia Kościoła

Podczas debaty, (od lewej): ks. dr Przemysław Marek Szewczyk,
prof. Jacek Bartyzel i dr Rafał Zgorzelski

PROBLEM UCHODŹCÓW
Centrum Dialogu im. Jana
Pawła II w Toruniu 22 paźWdziernika
odbyła się debata na

temat „Chrześcijańskie spojrzenia
na problem uchodźców”. Panel
dyskusyjny zorganizował kwartalnik Myśl.pl, a wzięli w nim
udział ks. dr Przemysław Marek
Szewczyk z archidiecezji łódzkiej,
współzałożyciel i prezes Stowarzyszenia „Dom Wschodni –
Domus Orientalis”, które postawiło sobie za cel propagowanie
tradycji starożytnych Kościołów
wschodnich, oraz Jacek Bartyzel, profesor nauk społecznych, wykładowca akademicki,
znany publicysta i działacz społeczny. Spotkanie zgromadziło
liczne i interaktywne grono słuchaczy, a moderował je dr Rafał
Zgorzelski.
Uczestnicy debaty wyrazili
swój pogląd w kwestii problemu
uchodźców oraz najważniejszych
wyzwań, przed jakimi stoi współczesny świat. A wyzwań tych,
o ile traktujemy je poważnie, nie
można rozpoznawać i poddać
głębszej refleksji z pominięciem
tradycji, pewnych doświadczeń
historycznych, próby wyciągania z nich wniosków oraz formułowania na ich podstawie tez.
Uchodźcy to jednak żywi ludzie
i ich prawdziwe historie. To realne sytuacje i kwestia, której nie
powinno sprowadzać się do emocji. W rzeczowy więc sposób paneliści wyrazili swoje stanowisko.
Prof. Jacek Bartyzel stwierdził,
że należy zacząć od nazywania
rzeczy po imieniu. Zaznaczył,
że wśród wielkiej rzeszy ludzi
trudno mówić o uchodźcach
czy imigrantach. Zdecydowanie opowiedział się przeciwko

bezrefleksyjnemu przyjmowaniu
napływających do Europy z Bliskiego Wschodu mas ludzkich,
zaznaczając, że w jego przekonaniu takie podejście nie kłóci się
z postawą chrześcijańską. Należy
bowiem patrzeć na tę kwestię
w szerszym kontekście, przez
pryzmat faktów, a nie doniesień
medialnych czy emocjonalnych
szantaży.
Ks. dr Szewczyk zauważył
natomiast, że potrzebujemy
rozmowy, dyskusji, opisywania
jak najbardziej precyzyjnie tego,
co się dzieje. – Jeśli ktoś chce
naprawdę zrozumieć, co to jest
ta „wędrówka ludów”, to niech
wyłączy komputer, telewizor,
zamknie gazetę i wyjdzie do tych
ludzi. Nie trzeba jechać do Syrii
czy Libii. Uchodźcy czy migranci
mieszkają od dawna obok nas.
W Łodzi, w której mieszkam, jest
kilka knajp, gdzie przesiadują:
idź, pogadaj, posłuchaj – mówił.
Podczas dyskusji zarysowały
się dwa wyraźne stanowiska:
rezerwa prof. Bartyzela podpierana licznymi argumentami
oraz przykładami i zdecydowanie większy optymizm w kwestii
przyjmowania uchodźców u ks.
dr. Szewczyka, który jednak równolegle podkreślał, że ma świadomość sytuacji, również duchowej,
w jakiej znajduje się Europa, oraz
ryzyka związanego z ruchami
migracyjnymi. Jak widać, zagadnienie uchodźców jest na tyle
złożone, że jest różnie postrzegane także przez myślicieli chrześcijańskich. Najważniejsze jest
jednak to, aby rozmawiać, na co
zwracali uwagę interlokutorzy,
o tych sprawach w sposób rzeczowy i poważny. 
rz
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V

głos z Torunia

ROCZNICA NIEMIECKIEJ ZBRODNI
NA BARBARCE
dokończenie ze str. I

Zdjęcia: Krzysztof Kosiarski

pw. św. Antoniego na toruńskich
Wrzosach. Podkreślił on, że zbrodni dokonali przedstawiciele narodu, który wydał tylu wybitnych
myślicieli, uczonych i artystów,
a jednak nie ustrzegł się przed
dokonaniem jednej z największych
zbrodni w historii świata. Dodał,
że wbrew intencjom sprawców
męczeństwo pomordowanych polskich patriotów nie poszło w zapomnienie. Zbrodni nie udało się
ukryć, wymazać z pamięci.
W uroczystości wzięli udział
przedstawiciele samorządu wojewódzkiego oraz władze miejskie,
parlamentarzyści, rodziny ofiar,
kombatanci i wielu mieszkańców Torunia, w tym młodzież.
Nie zabrakło też duchowieństwa
innych wyznań, obecny był ks. Jerzy Molin, przedstawiciel wspólnoty ewangelicko-augsburskiej
oraz ks. mitrat Mikołaj Hajduczenia, proboszcz parafii prawosławnej.

Młodzież oddaje hołd pomordowanym

Ku czci pomordowanych
Po Eucharystii miał miejsce przejmujący apel poległych, w którego
trakcie kompania reprezentacyjna
toruńskiego garnizonu wielokrotnie
powtórzyła słowa: „Zginęli śmiercią męczeńską!”. Potem, dokładnie
76 lat po salwach plutonu egzekucyjnego, w tym samym miejscu
rozległa się salwa honorowa ku
czci pomordowanych. W okolicznościowym przemówieniu prezydent
Torunia Michał Zaleski wskazał
z jednej strony na konieczność
przebaczenia sprawcom zbrodni,
z drugiej podkreślił, jak ważne jest,
aby te tragiczne wydarzenia nie
przedawniły się w naszej pamięci,
aby na zawsze pozostały przestrogą, do czego może doprowadzić
ślepa nienawiść. Zachęcił też do
modlitwy w intencji ofiar.

VI

Tablica informująca o martyrologii toruńskich patriotów

O tym trzeba pamiętać
W dniach 17-21 października 1939 r. okupacyjne władze
niemieckie aresztowały ok.
1000-1200 osób, mieszkańców Torunia i okolic. Nie były
to aresztowania przypadkowe.
Dotknęły osób, które według
Niemców należały do polskiej
warstwy przywódczej: nauczycieli, duchowieństwa, lekarzy,
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urzędników, działaczy społecznych i politycznych, przedsiębiorców, rzemieślników, harcerzy,
robotników i rolników. Większość
z nich trafiła najpierw do Fortu
VII, czyli XIX-wiecznej pruskiej
fortecy położonej na obrzeżach
miasta. O ich losie zdecydowała
komisja złożona z przedstawicieli
gestapo, Służby Bezpieczeństwa
oraz Selbstschutzu. Część skazano na rozstrzelanie, część na
wywiezienie do obozu koncentra-

cyjnego w Stutthofie, nielicznych
zwolniono.
Wyroki śmierci zostały wykonane na Barbarce. Przed wywiezieniem z Fortu VII Niemcy
ograbiali więźniów z pieniędzy,
biżuterii i odzieży wierzchniej.
Następnie przewożono ich krytymi ciężarówkami na Barbarkę
i tam rozstrzeliwano. Ciała spychano do wykopanych wcześniej
dołów. Pierwsza egzekucja odbyła
się 28 października 1939 r. Łącznie w ciągu niespełna 2 miesięcy
Niemcy zamordowali w ten sposób prawdopodobnie ok. 500-600
osób.

Na miejscu zbrodni
W 1944 r., w obliczu klęski, Niemcy
spalili zwłoki z masowych mogił,
aby w ten sposób zatrzeć ślady
zbrodni. Po wojnie, w 1945 r.,
Polacy przeprowadzili poszukiwania masowych mogił. Okazały się
one puste oprócz jednej, w której znaleziono zwłoki 87 ofiar
(pochowano je na cmentarzu przy
ul. Grudziądzkiej). Udało się natomiast ustalić miejsce, w którym
Niemcy spalili ciała pozostałych
zamordowanych.
Na miejscu zbrodni stanął granitowy pomnik autorstwa prof.
Mariana Molendy, przedstawiający pochyloną postać ze złożonymi z tyłu, związanymi rękami
i przestrzeloną na wylot piersią.
Na cokole pomnika umieszczono
nazwiska 298 zamordowanych –
tych, których personalia udało się
bezspornie ustalić. Ich listę opracowali historycy z UMK, a przyczyniły się do tego poproszone
o pomoc rodziny ofiar. W pobliżu
stanęła też tablica informacyjna,
zawierająca nazwiska pomordowanych, datę i miejsce ich urodzenia oraz wykonywany zawód.
Tomasz Strużanowski
www.niedziela.pl

z diecezji

Wiesław Ochotny

zapraszamy

STUDIUM
ŻYCIA RODZINNEGO
W

ydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej organizuje 2-semestralne Studium Życia Rodzinnego. W lutym
2016 r. rozpoczną się zajęcia w Brodnicy dla
tego rejonu, a w następnych latach w Grudziądzu i Toruniu.
Zadaniem studium jest edukacja i przysposobienie kandydatów do roli doradców życia
rodzinnego, którzy w przyszłości posługiwać
będą w parafialnych i dekanalnych poradniach
rodzinnych, czynnie uczestniczyć w prowadzeniu spotkań dla narzeczonych w ramach
bezpośredniego przygotowania do sakramentu małżeństwa oraz towarzyszyć małżonkom
poprzez poradnictwo małżeńskie i rodzinne.
Zaprasza się wszystkich zainteresowanych,
a zwłaszcza pary małżeńskie o stażu od 5 do
30 lat pożycia małżeńskiego. Szczególnie
pożądani byliby małżonkowie zaangażowani
w życie Kościoła, np. należący do wspólnot, ruchów małżeńskich i rodzinnych,
którzy mają łatwość w nawiązywaniu kontaktów osobowych, posiadają co najmniej
średnie wykształcenie. Zachęcamy też osoby
z wykształceniem medycznym.
Zajęcia będą się odbywały w soboty, 2 razy
w miesiącu. Ukończenie studium zostanie
poświadczone dyplomem uprawniającym do
pracy w parafialnej bądź dekanalnej poradni
rodzinnej. Zainteresowane osoby proszone
są o zgłaszanie się do 15 stycznia 2016 r.
pod adresem: e-mail: duszpasterstwo.rodzin.
torun@gmail.com bądź drogą pocztową:
Wydział Duszpasterstwa Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej, ul. Łazienna 18, 87-100
Toruń.
Ks. dr Jarosław Ciechanowski,
dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin
www.niedziela.pl

101. rocznica śmierci
bł. Karoliny
18 listopada z okazji 101. rocznicy
śmierci bł. Karoliny Kózkówny, patronki
ciężkiej pracy rolników i Katolickiego
Stowarzyszenia Młodzieży, które w tym
roku obchodzi 25-lecie powołania do
istnienia, zapraszamy na spotkanie
KSM i duszpasterstwa rolników do parafii pw. Najświętszego Serca pana Jezusa i św. Ojca Pio w Grudziądzu.
W programie Msza św. pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego, wykład dr. Krzysztofa Pilarza pt. „Bł. Karolina – wczoraj i dziś” oraz omówienie
spraw bieżących. Rozpoczęcie spotkania o godz. 17.
Konferencja o rodzinie
19 listopada na Wydziale Teologicznym
UMK w Toruniu odbędzie się konferencja naukowa pt. „Rodzina – dar, zadanie
i nadzieja ludzkości”. W programie przewidziane są m.in. wykłady nt. ewangelizacyjnych zadań rodziny, możliwości
i zagrożeń polityki rodzinnej w krajach
Unii Europejskiej czy budowania więzi
w rodzinie.
Wśród prelegentów będą: bp dr hab.
Wiesław Śmigiel, prof. KUL, ks. prof.
dr hab. Bronisław Mierzwiński, ks. prof. dr
hab. Józef Stala, ks. prof. dr hab. Wojciech
Cichosz, dr hab. Maria Ryś, prof. UKSW,
dr hab. Elżbieta Osewska, prof. UKSW.
Przegląd Cecyliański
Wydział Teologiczny UMK oraz Fundacja
Pro FuturoTheologiae zapraszają na 1. Cecyliański Przegląd Pieśni i Piosenki Religijnej skierowany do schol i zespołów
wokalnych.
Przegląd odbędzie się 21 listopada na
Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu.
Więcej informacji, regulamin oraz karta
zgłoszeniowa na www.teologia.umk.pl.
Merytorycznym opiekunem przeglądu
jest dr Agnieszka Brzezińska, dyrygent
Zespołu Kameralnego „Portamus Gaudium” działającego przy Wydziale Teologicznym.
Zapytania i zgłoszenia prosimy kierować
na adres: portamusgaudium@umk.pl .

Święto AK i KSM
W niedzielę Chrystusa Króla Wszechświata (22 listopada) Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przeżywają swoje święto patronalne.
Zapraszamy wszystkich członków oraz
sympatyków AK i KSM do wspólnej modlitwy uwielbienia. Msza św. w katedrze
Świętych Janów w Toruniu o godz. 9.
Europejskie Spotkanie Młodych
Taizé
Wspólnota Słowo-Życia z Torunia organizuje wyjazd na Europejskie Spotkanie
Młodych Taizé do Walencji. Spotkanie
odbywa się na przełomie roku i jest
wielkim świętem młodych ludzi z całej
Europy.
Wyjazd w nocy 25/26 grudnia. Przejazd
do Walencji z noclegiem w Strasburgu.
Powrót do Polski 3 stycznia. Zapisy do
22 listopada.
Szczegółowe informacje
dotyczące wyjazdu: tel. 791-135-885.
Konkurs wiedzy o wielkich
Polakach
Centrum Edukacji Młodzieży im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku organizuje
kolejną edycję konkursu o wielkich Polakach. Tegoroczna edycja poświęcona
jest osobie Prymasa Tysiąclecia. Konkurs
pt. „Prymas Tysiąclecia Stefan Wyszyński na tle historii polskiego Kościoła
w latach 1901-1981” skierowany jest do
uczniów szkół gimnazjalnych z terenu
województwa kujawsko-pomorskiego.
Uczniowie zgłaszają udział w konkursie
w swoich szkołach u dyrektorów. Zgłoszenia należy dokonać przed 10 grudnia
2015 r.
Konkurs odbywa się w 3 etapach: szkolny – 10 grudnia 2015 r., rejonowy –
4 lutego 2016 r., wojewódzki – 3 marca
2016 r. Gala wręczenia nagród odbędzie
się w siedzibie CEM w Górsku 17 marca
2016 r. Na laureatów i finalistów czekają wspaniałe nagrody, wśród nich pielgrzymka do Rzymu, rowery i tablety.
Regulamin konkursu oraz wykaz literatury znajdują się na www.gorsk.org.pl.
Patronat medialny nad konkursem objął
Tygodnik Katolicki „Niedziela”.
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ZAKONNICA PASTERKA W SAMOTNOŚCI
W

Książkę „Rekolekcje roczne Zakonnica Pasterka w samotności”
można nabyć w sanktuarium bł. Marii Karłowskiej w Jabłonowie
Pomorskim. Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Pasterek,
Jabłonowo-Zamek 19, 87-330 Jabłonowo Pomorskie,
tel. (56) 495-70-50, e-mail: m.karlowska_xl@wp.pl

niedziela
głos z Torunia
Ks. Paweł Borowski (redaktor odpowiedzialny), współpraca: Joanna Kruczyńska
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń, tel. 56 622 35 30 w. 39, fax 56 621 09 02, e-mail: torun@niedziela.pl
Dyżury: od poniedziałku do piątku w godz. 9-13
Redakcja częstochowska: Beata Pieczykura, tel. 34 369 43 85
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związku z Rokiem Życia
Konsekrowanego oraz z okazji 120. rocznicy istnienia
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od
Opatrzności Bożej i 150. rocznicy
urodzin bł. Marii Karłowskiej Zgromadzenie Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej wydało drukiem pozycję
autorstwa bł. Marii Karłowskiej
zatytułowaną „Zakonnica Pasterka w samotności”. W samotności,
bo właściwie w ciszy, w oddaleniu
od zwykłych, codziennych spraw
i zajęć najłatwiej można zastanowić się nad tym, co najważniejsze
w życiu człowieka.
Bł. Maria, tworząca od podstaw
nowe polskie zgromadzenie zakonne – Zgromadzenie Sióstr Pasterek
od Opatrzności Bożej, troszczyła się
bardzo o dokładne opracowanie
podręczników ascetycznych, które
pomogłyby siostrom pasterkom
zrozumieć i kształtować swoją –
głęboko biblijnie osadzoną – duchowość i budować charyzmat zgromadzenia na czas bieżący i na
przyszłość.

Takim można powiedzieć
codziennym podręcznikiem sióstr
pasterek jest przygotowany przez
Matkę Założycielkę zbiór nauk
rekolekcyjnych pt. „Rekolekcje roczne Zakonnica Pasterka
w samotności”. Już sam tytuł
wskazuje, jaki jest cel tych rozważań: na tle ogólnych zasad życia
zakonnego duchowe córki Matki
Marii Karłowskiej mają zgłębiać,
kim jest zakonnica pasterka. Rekolekcje zostały określone mianem
rocznych – bo zamierzeniem założycielki było, żeby siostry odprawiały je każdego roku w swych
wspólnotach, starając się rozważać
i wciąż odnawiać w sercach myśli
podane przez Matkę.
Prezentowany cykl rozważań
rekolekcyjnych powstał zasadniczo
ok. 1908 r. Zawiera 34 rozmyślania, z których każde tworzy zarówno pod względem treści, jak i formy
literackiej zamkniętą całość.

Autorka wprowadza nas w istotę konsekracji zakonnej jako daru
Bożego i znaku życia przyszłego –
uprzedzając niejako stwierdzenie
św. Jana Pawła II w adhortacji „Vita
Consecrata”, który nazywa konsekrację zakonną„znakiem eschatologicznego Królestwa”.
Myślę, że te rozważania wzbudzą
zainteresowanie nie tylko osób
konsekrowanych czy kapłanów, ale
także wszystkich, dla których życie
z Bogiem jest potrzebą serca, gdyż
rekolekcje nie są już dziś tylko„specjalizacją”zakonów; praktykują je różne
wspólnoty religijne, a także osoby
indywidualne, które często poszukują pomocy do tego duchowego
ćwiczenia. Matka Maria Karłowska
może być tutaj przewodniczką, rozpoczyna bowiem swe rozważania
od pouczenia o samych ćwiczeniach
rekolekcyjnych, o ich celu i sposobie
odprawiania, aby przyniosły oczekiwane owoce.
W pierwszym więc dniu rekolekcji wprowadza nas w rozważanie

tak ważnych dla człowieka prawd
wiecznych: po co żyjemy; koniec
człowieka; grzech; śmierć, sąd Boży,
piekło, niebo. Tutaj na tle ogólnego
rozważania podaje refleksje dotyczące tych spraw w życiu zakonnicy i – ponieważ celem Autorki jest
kształtowanie ducha swego zgromadzenia – przy poszczególnych
rozmyślaniach dodaje dodatkowe
sugestie: jak to powinno wyglądać
w życiu zakonnicy pasterki.
Możemy powiedzieć, że Matka Karłowska buduje niejako dobre podłoże dla daru i tajemnicy konsekracji
zakonnej w duszy człowieka. Myślę
tu o ludziach młodych, którzy idąc
za refleksjami bł. Matki Marii, mogą
skutecznie otwierać swoje serca na
Boże w nich działanie. Zrozumienie
tych spraw wzbudzi – jak ufam –
zainteresowanie tym, czego Pan Bóg
chce w nas dokonać…

S. Gaudiosa Dobrska CSDP
Dk. Waldemar Rozynkowski

(fragment recenzji autorstwa
ks. dr. hab. Stanisława
Suwińskiego)
www.niedziela.pl

