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Jezus zmartwychwstał, jest nadzieja dla ciebie!
Rocznice w Pniewitem
Z młodzieżą i dla młodzieży – rozmowa
z ks. dr. Pawłem Nowogórskim CSMA

M. Schongauer, „Zmartwychwstanie”/ fot. Graziako

ALLELUJA! JEZUS ŻYJE!

Umiłowani Diecezjanie!
Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego stała się niejako nowym początkiem na drodze wiary pierwszych
wyznawców Chrystusa, którzy w świetle tego wydarzenia pełniej rozumieli
Jego słowa i czyny. Pusty grób, spotkania Jezusa Zmartwychwstałego
z uczniami oraz ich świadectwo, że On
żyje, to również wielki snop światła dla nas, chrześcijan XXI wieku,
zagubionych często na bezdrożach
współczesnych ideologii, które niszczą
duchowość człowieka, jego więzi z Bowww.niedziela.pl

giem, a także bezcenne więzi w małżeństwie i rodzinie.
Poranek wielkanocny umacnia nas
w wierze, że „Jezus Chrystus, który przezwyciężył śmierć, na życie
i nieśmiertelność rzucił światło przez
Ewangelię” (2 Tym 1, 10). Mocni
taką wiarą nieśmy światu czytelne
świadectwo Ewangelii życia i miłości.
Niech na tej drodze błogosławi nam
Bóg, „który w swoim wielkim
miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo
zrodził nas do żywej nadziei”
(1 P 1, 3).

Trwając z wami na modlitwie do
Jezusa Zmartwychwstałego, życzymy
serdecznie wszystkim bogactwa łask,
jakie nam przynosi swoim chwalebnym zmartwychwstaniem.
Z radosnym „Alleluja”

Wielkanoc 2015 r.
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Dzięki sportowcom zobaczą Małopolskę

T

skiego Ośrodka Pomocy Rodzinie Kazimiera
Janiszewska. Stan duchowny reprezentowali –
proboszcz parafii pw. św. Michała Archanioła
i bł. Bronisława Markiewicza ks. Robert Giza
CSMA oraz ks. prof. Jerzy Bagrowicz. Obecni byli: prezesi, dyrektorzy i przedstawiciele
firm współpracujących z oratorium, a także
mediów toruńskich oraz przyjaciele placówki
na Rybakach. To właśnie oni oprócz przeżyć
artystycznych wzięli udział w licytacji. Kwota
osiągnięta z licytacji pomoże dzieciom. Dzięki niej będzie można zorganizować wyjazd
na kolonie i zajęcia edukacyjne. – Pragniemy
nauczyć podopiecznych pożytecznego spędza-

Archiwum redakcji

eatr „Baj Pomorski” 15 marca wypełnił się
artystami, sportowcami i publicznością.
Wszyscy mieli wspólny cel – wspomóc Oratorium im. bł. Bronisława Markiewicza z Bydgoskiego Przedmieścia oraz świetnie się bawić.
Program artystyczny, licytacja koszulek polskich sportowców i tortów, a przede wszystkim
wspaniała atmosfera towarzyszyła czwartemu
koncertowi charytatywnemu. Dochód z koncertu
przeznaczony został na potrzeby dzieci z oratorium w Toruniu. Zatańczyła 100-osobowa
Korporacja Taneczna „Baby Jagi” z Młodzieżowego Domu Kultury w Toruniu. Bogaty program
muzyczny zaprezentowali toruńscy wokaliści

TORUŃ

Archiwum redakcji

Jubileusz parafii
Niedzielę Miłosierdzia Bożego 12 kwietWtuarium
nia o godz. 15 w Diecezjalnym SankMiłosierdzia Bożego w Toruniu
Licytacja piłki z autografem Marcina Gortata

i muzycy: Igor Nowicki, Rafał „Zwierzak” Zieliński, Anna Malicka, Agnieszka Lewalska,
Leszek Miliński, Natalia Siemieniecka, Dariusz
Walichniewicz oraz trio Wiliam Prestigiacomo,
Q-rek, Darek „Tico” Rokiciński. Wydarzenie
poprowadziła Renata Puzdrowska z MDK-u.
Podczas koncertu odbyła się licytacja 10
koszulek znanych sportowców i drużyn, m.in.
Justyny Kowalczyk, Michała Kwiatkowskiego, Kamila Stocha, piłkarzy Legii Warszawa
i Elany Toruń, drużyny „Twardych Pierników”
oraz plastron z autografami toruńskich żużlowców. Ponadto licytowano trykot Thomasa
Morgensterna, piłkę koszykową ofiarowaną
i podpisaną przez Marcina Gortata oraz torty
najlepszych cukierników z Torunia i Bydgoszczy. Wśród gości obecni byli samorządowcy
z województwa kujawsko-pomorskiego, m.in.
Andrzej Rakowicz – wiceprezydent Torunia,
Przemysław Przybylski – radny województwa
kujawsko-pomorskiego oraz dyrektor Miej-
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nia wolnego czasu, organizujemy im drugi dom
na Rybakach. To wszystko możliwe jest dzięki
wsparciu dobrych ludzi – mówił ks. Krzysztof
Winiarski CSMA, dyrektor toruńskiego oratorium. – W tym roku ruszamy do Małopolski.
Wakacje, na które zabieramy naszych podopiecznych, są przez nich wyczekiwane przez
cały rok. Ks. Krzysztof podziękował wszystkim
za obecność i pomoc, a szczególnie Miejskiemu
Domowi Kultury za współorganizację koncertu.
Więcej na www.oratorium.torun.pl. 
Barbara Namysłowska

z okazji 25-lecia istnienia parafii odbędzie się Msza św. pod przewodnictwem
bp. Andrzeja Suskiego. Dzień później,
13 kwietnia, o godz. 18.30 w kaplicy parafialnej będzie miało miejsce sympozjum
jubileuszowe, podczas którego prelekcje na
temat parafii – jej historii i współczesności
wygłoszą: ks. prał. prof. dr hab. Jan Perszon,
ks. dr hab. Józef Dębiński, prof. dr hab. Waldemar Rozynkowski, dr Zbigniew Girzyński
oraz prof. dr hab. Andrzej Zybertowicz.
Czcicieli miłosierdzia Bożego do wzięcia
udziału w uroczystościach jubileuszowych
zaprasza
Ks. prał. Stanisław Majewski
kustosz i proboszcz

www.niedziela.pl

wiadomości

GRUDZIĄDZ

an Budziaszek, laureat nagrody
im. ks. prof. Janusza Pasierba,
Jświecki
rekolekcjonista i muzyk,

po raz kolejny odwiedził Grudziądz. Tym razem okazją były
rekolekcje dla młodzieży II i III
Liceum Ogólnokształcącego
oraz Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, które
trwały w dniach 11-13 marca.
Dodatkowo muzyk spotkał się
z katechetami oraz mieszkańcami
Grudziądza; obecne były również
siostry ze Zgromadzenia Miłosierdzia św. Wincentego à Paulo
z Chełmna. Jan Budziaszek ma
w zwyczaju rozpoczynać i w trakcie spotkania wykorzystywać
akompaniament perkusyjny.
Podczas spotkania dzielił się
świadectwem wiary i nawrócenia. Jednak zawsze podkreśla, że
nawracanie to proces. Kilkadziesiąt osób z ogromnym zainteresowaniem słuchało opowiadanych
barwnym językiem historii religijnych popartych licznymi przykładami z życia oraz fragmentami
z Pisma Świętego. W ten sposób
podkreślał, że nasze życie nie
zależy od nas, ale od Pana Boga;
tylko wtedy będziemy szczęśliwi,
gdy zaakceptujemy wolę Boga,
a następnie będziemy ją wypełniać. – Bądź wola Twoja – tak

powinniśmy codziennie mówić
Panu Bogu, odpowiadając na
Jego plany, nawet, jeśli ich do
końca nie rozumiemy – mówił Jan
Budziaszek. Przypomniał wydarzenia historii Polski i Europy,
w których ważną rolę sprawczą
odegrała opieka Matki Bożej. Sam
również podkreślał swoje oddanie i cześć dla Maryi. Z radością
wyrażał swoje zadowolenie ze
spotkań z każdym człowiekiem,
ponieważ, jak mówi: – Każdy
człowiek, którego spotykam, jest
postawiony przez Pana Boga i jest
lepszy ode mnie w jakieś innej
rzeczy. – Odzyskamy prawdziwą
radość życia, jeśli będziemy kierować się drogami Pana Boga,
będziemy w Biblii odszukiwać dla
siebie wskazań – dodał, zachęcając do codziennego uczestnictwa w Mszy św., czytania Pisma
Świętego oraz modlitwy różańcowej jako szczególnej ochrony
przed zagrożeniami duchowymi. Mówił również, co to znaczy
być świadkiem Chrystusa oraz
o znaczeniu miłosierdzia Bożego. – Wszystko jest łaską Bożą.
Plan Boży jest genialny, tylko daj
się Jemu prowadzić – podkreślał
muzyk. Zatroskany o losy ojczyzny mówił o przygotowaniu się
do bycia świadkiem Chrystusa

Aleksandra Wojdyło

Bądź wola Twoja

Muzyk na spotkaniach wykorzystuje akompaniament perkusyjny

w trudnych dzisiejszych czasach,
o dostrzeganiu na nowo darów
Ducha Świętego.
Uczestnicy spotkania podkreślali, że półtorej godziny w towarzystwie takiej osoby, to był czas
wartościowy. Na koniec proboszcz
parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu ks. kan. Dariusz Kunicki
podziękował za szczególne świadectwo wiary i udzielił błogosławieństwa. Dodatkowym atutem
spotkania była możliwość nabycia nagrań z organizowanych od
2003 r. w Rzeszowie przez reko-

lekcjonistę koncertów uwielbienia pt. „Jednego Serca Jednego
Ducha” i książek, m.in. „Dzienniczka perkusisty” oraz najnowszej pozycji „Sam bym tego nie
wymyślił”, w której ukazana jest
pasja muzyczna splatająca się ze
świadectwem wewnętrznej przemiany. W książce Jan Budziszek
pisze: „Poszedłem raz w klapkach
na pielgrzymkę, spontanicznie, bez
przygotowania i od tej pory zacząłem realizować w życiu scenariusz,
którego sam nie jestem autorem”.
Aleksandra Wojdyło

CHEŁMŻA

Smoleńska rocznica
leńskiej. Inicjatorem jest parafia św. Mikołaja
Biskupa w Chełmży przy współpracy Klubu
Dyskusyjnego „Pro Patria”. Kamień ofiarował
Krzysztof Wilczyński z Rogowa. Na ustawionym
21 marca przy konkatedrze 6-tonowym kamieniu zamontowana zostania tablica z nazwiskami wszystkich ofiar tragedii, godłem Polski
i biało-czerwoną szachownicą. Transport i ustawienie kamiennego bloku było możliwe dzięki
życzliwości firm i pracowników Stanisława
Adamczyka, Piotra Guranowskiego, Stanisława

www.niedziela.pl

Klicmana oraz Henryka Śmiałka, prezesa OSP
Skąpe, który czuwał nad organizacją robót transportowo-budowlanych. Wykończeniem prac
zajmują się pracownicy chełmżyńskiej parafii
pod kierunkiem Tadeusza Jana Grotkowskiego.

(w-w)
Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia obelisku,
z udziałem m.in. rodzin ofiar katastrofy, odbędzie się 18 kwietnia, w 5. rocznicę pogrzebu
śp. Lecha i Marii Kaczyńskich, o godz. 14. Uroczystość rozpocznie się w konkatedrze Trójcy
Świętej patriotycznym programem artystycznym przygotowanym przez młodzież

Wojciech Wichnowski

rzy konkatedrze Trójcy Świętej w Chełmży
trwają prace związane z montażem obelisku
Pupamiętniającego
5. rocznicę katastrofy smo-

Ks. kan. Krzysztof Badowski z pracownikami
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JEZUS ZMARTWYCH

S

toimy jeszcze z oczami
utkwionymi w Chrystusowy krzyż i w sercach brzmią
nam słowa Adama Mickiewicza:
„Krzyż wbity na Golgocie tego nie
wybawi, kto sam w sercu swoim
krzyża nie postawi”. Rozważamy, co znaczy postawić krzyż
w swoim sercu i rozumiemy, że
oznacza to świadomość naszego odkupienia – właśnie przez
śmierć Pana Jezusa na krzyżu.

Ks. Paweł Borowski

Pusty krzyż

Krzyż z klasztoru Sióstr Pasterek na jabłonowskim Zamku

Za św. Janem Pawłem II stwierdzamy: „Krzyż stoi wysoko nad
światem, który się zmienia”.
Patrzymy na krzyż Chrystusa
Pana z wiarą, w przekonaniu,
że właśnie On głosi nam, głosi
całemu światu miłosierną miłość
Ojca do każdego człowieka. Dlatego modlimy się: „Spraw, abyśmy nie tracili odwagi i niezłomnej nadziei w obliczu dramatów
ludzkości i wszelkich krzywd,
które poniżają człowieka, odkupionego Twoją cenną Krwią (…).

Bo w nocy cierpienia krzyż jest
pochodnią”.
Patrzymy, a oto krzyż na Golgocie stoi pusty. Nie ma już Jezusa,
spoczął w grobie. Adorujemy Go
złożonego w ciszy grobowej, lecz
w sercach zabrzmiały nam słowa
Mistrza, że „będzie zabity i trzeciego dnia zmartwychwstanie”
(Mt 16, 21). Chrystus Pan zawsze
wiedział, co mówi. Słuchajmy więc
uważnie, z wiarą, Jego słów. I oto
grób pusty. Lecz wczesnym rankiem niewiasty usłyszały wyjaśnienie aniołów: „Nie ma Go tu, bo
zmartwychwstał, jak powiedział”
(Mt 28, 6). Jezus złamał potężne,
niewzruszone od wieków prawo
śmierci! Alleluja!

Nadzieja
W orędziu wielkanocnym w 2013 r.
papież Franciszek radośnie ogłosił: „Jezus zmartwychwstał, jest
nadzieja dla ciebie, nie jesteś już
pod panowaniem grzechu, zła!
Zwyciężyła miłość, zwyciężyło
miłosierdzie!”. A w orędziu wiel-

ROCZNICE W PNIEWITEM

IV

Z

tej okazji w kaplicy zakonnej
w Pniewitem Mszę św. celebrował i słowo Boże wygłosił
bp Andrzej Suski. Na Eucharystii
nie zabrakło kapłanów, którzy
współpracują z naszym zgromadzeniem. Wcześniej nowicjuszki
przewodniczyły rozważaniom
radosnej części Różańca.
– Świętujemy – jak zaznaczył
Biskup Andrzej – 80. rocznicę
urodzin dla nieba bł. Marii Karłowskiej, dziękując Panu Bogu
za dar życia i beatyfikację, której
dokonał św. Jan Paweł II w Zakopanem 6 czerwca 1997 r. Serdeczne słowa powitania Ksiądz
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Zdjęcia: Archiwum sióstr pasterek

21 marca świętowano
90-lecie powstania
Domu Zgromadzenia
Sióstr Pasterek w Pniewitem oraz 80. rocznicę przejścia do domu
Ojca bł. Marii Karłowskiej 24 marca 1935 r.
w Pniewitem, dziękując
Bogu za ofiarne życie
apostolskie i wzór świętości, jaki Matka Maria
zostawiła

Msza św. w kaplicy w Pniewitem
www.niedziela.pl

wzór świętości

HWSTAŁ, JEST NADZIEJA DLA CIEBIE!

Tak, tylko „Jezus jest naszą nadzieją!” – mówił papież Benedykt XVI.
„Wpatrując się oczyma duszy

w chwalebne rany Jego przemienionego Ciała – tłumaczył Ojciec
Święty – możemy zrozumieć sens
i wartość cierpienia, możemy ukoić
wiele ran ludzkości, jakie wciąż
krwawią w naszych dniach”. Warto
tutaj wspomnieć słowa proroka
Izajasza, które Pan Jezus zastosował do siebie, mówiąc, że On
jest tym, który opatruje rany serc
złamanych, który broni słabych
i zapowiada wyzwolenie jeńcom,
który pociesza zasmuconych i daje
olejek radości zamiast szaty smutku, pieśń chwały zamiast przygnębienia na duchu (por. Iz 61, 1.2.3).
Kogo więc bardziej nam dzisiaj
potrzeba, jak nie Jezusa Zmartwychwstałego? Przecież tylko
w Nim, naszej Nadziei, jesteśmy
zbawieni (por. Rz 8, 24). Papież
Benedykt XVI zachęcał więc we
wspomnianym orędziu wielkanocnym: „Otwórzmy się ze szczerą
ufnością na Chrystusa Zmartwychwstałego, aby odnawiająca moc
tajemnicy paschalnej objawiła
się w każdym z nas, w naszych
rodzinach, w naszych miastach

i w naszych narodach. Niech się
objawi w całym świecie”. Niech –
wchodząc w myśli papieża Franciszka – przemienia śmierć w życie,
nienawiść w miłość, zemstę
w przebaczenie, wojnę w pokój.
Niech poprzez łaskę zmartwychwstania Chrystusa Pana odnowi
nas miłosierdzie Boga. „Pozwólmy,
aby Jezus nas kochał, by moc Jego
miłości przemieniła także nasze
życie. I stańmy się narzędziami
tego miłosierdzia, kanałami, przez
które Bóg może nawadniać ziemię,
by strzec całego stworzenia i sprawić, aby kwitły sprawiedliwość
i pokój” – mówi papież Franciszek.
W Chrystusie każdy z nas jest
zdolny do przebaczenia i pojednania, miłości, pokoju i solidarności
z innymi, do budowania lepszego
życia. Niech więc ta nadzieja pełnego zwycięstwa Prawdy i Dobra
nad złem w nas i wokół nas zrodzi
w naszych sercach prawdziwą,
wielkanocną radość wolnych dzieci Bożych!
Jezu Zmartwychwstały, skłoń
swoją wielkanocną chorągiew

Biskup skierował do koncelebransów, domowników, licznego grona
sióstr pasterek i gości.
W homilii, w nawiązaniu do
Ewangelii wg św. Łukasza o zagubionej owcy, padły 3 słowa klucze:
zagubienie, odnalezienie, radość.
– Wszyscy gubimy się – zaznaczył
kaznodzieja – ale Pan Bóg zawsze
raduje się, jeśli pozwolimy się odnaleźć. Mówiąc o świętości, która
jest nam dana i zadana, Biskup
Andrzej za św. Janem Pawłem II
przypomniał, że „świętość to
wysoka miara zwyczajnego życia
chrześcijańskiego”. A tą miarą jest
wzrastanie w miłości. Matka Maria
stała twardo na ziemi, a jednocześnie była blisko Boga. Gospodarstwo miała wzorowe po to, aby
nikt potrzebujący nie odszedł
bez wsparcia. Błogosławieństwo
pasterskie na zdobywanie świętości
w codzienności przyjęliśmy z ra-

dością. Słowa wdzięczności wobec
Księdza Biskupa za obecność i przewodniczenie Eucharystii wyraziła
przełożona domu s. Katarzyna
Kownacka CSDP. Biskup Andrzej
złożył podziękowanie na ręce matki
generalnej Gracjany Zborały CSDP.
Oprawę liturgiczną ubogacił
chór „Lisewianie” pod kierunkiem
organisty Jana Łukaszewskiego
z Bartlewa oraz śpiew naszych
wychowanek, przygotowany przez
Leszka Milińskiego.
W Sali Pamięci poświęconej
bł. Matce Marii Ksiądz Biskup
z uczestnikami Eucharystii odmówił modlitwę o nowe powołania
i wpisał się do pamiątkowej księgi.
Wspólna agapa oraz spotkanie z wychowankami w placówce
opiekuńczo-wychowawczej prowadzonej przez Zgromadzenie
Sióstr Pasterek dopełniły świętowania.

Boski Dobry Pasterzu, Tobie,
Twej Niepokalanej Matce i św.
Józefowi zawierzamy owoce
modlitewnego dziękczynienia
w domu, gdzie bł. Maria Karłowska po trudach ofiarnego
życia odeszła do Pana. Radujemy
się i prosimy o jej kanonizację.

S. Salomea Czerska CSDP

kanocnym z 2014 r. wyjaśnił, że „w
Jezusie miłość zwyciężyła nad nienawiścią, miłosierdzie nad grzechem, dobro nad złem, prawda nad
kłamstwem, życie nad śmiercią”.
I zachęcił wszystkich: „Chodźcie
i zobaczcie! Miłość jest silniejsza,
Miłość daje życie, Miłość sprawia,
że na pustyni rozkwita nadzieja”.
Jak bardzo potrzebujemy tej
wielkanocnej nadziei, skoro przyszło nam żyć w czasach ciągłego
zagrożenia niepokojem, przemocą, wojną. Wciąż szukamy kogoś,
kto zapewniłby nam spokój i bezpieczeństwo, w kim moglibyśmy
znaleźć oparcie. Gdzie możemy się
zwrócić w tych potrzebach, jak nie
do Chrystusa Zmartwychwstałego,
który powitał swych uczniów słowami: „Pokój wam!” (Łk 24, 36)
i zapewnił: „Odwagi! Ja jestem, nie
bójcie się!” (J 6, 20).

Tylko Jezus

www.niedziela.pl

z Twym zbawczym znakiem
krzyża nad każdym z nas, nad
naszymi rodzinami, wspólnotami parafialnymi, ojczyzną, nad
światem całym, tam, gdzie żyją
ludzie oczekujący Twej paschalnej
łaski, ale i tam, gdzie ją odrzucają, odwracają się od niej. Bo
Twoja miłosierna miłość zawsze
zwycięża. Wszak nienadaremno
śpiewamy: „jako Ty równie my –
zmartwychwstaniemy”.
A bł. Matka Maria Karłowska
mówi do każdego i każdej z nas:
„Trzeba, abym sama została
wskrzeszoną, żebym potem inne
dusze wskrzeszać mogła, które
były umarłymi i niedostępnymi dla
łaski”. Błogosławiona podkreśla
też: „Moja słabość nie zniechęci
mnie, bo «wszystko mogę w Tym,
który mnie umacnia!». Byle bym
była pokorną i ufającą, to ramię
Zmartwychwstałego mnie wesprze, bo nie ma nic niemożliwego
dla duszy, która nie ufając sobie,
cała się na Bogu opiera”.
Oprac.
s. Gaudiosa Dobrska CSDP

Biskup Andrzej z matką generalną
Gracjaną Zborałą CSDP w celi
śmierci bł. Matki Marii Karłowskiej

Nowennę dziękczynno-błagalną
odprawiamy w każdy piątek
o godz. 18.30 w naszej kaplicy.
Zapraszamy
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Archiwum redakcji

głos z Torunia

Toruńska rozgłośnia z anteną, 1935 r.

Budynek rozgłośni – wygląd współczesny

TUBA DEI NA FALACH ETERU
80 lat temu słuchacze w całej Polsce usłyszeli na Wielkanoc dzwony z toruńskiego kościoła św. Jana
i Mszę św. pontyfikalną z katedry w Pelplinie

W

20-leciu międzywojennym wszystkie rozgłośnie Polskiego Radia nadawały w niedziele i święta transmisje nabożeństw
z kościołów warszawskich, poznańskich, krakowskich, lwowskich, wileńskich i łódzkich.
1 stycznia 1933 r. z okazji 700-lecia Torunia
odbyła się przeprowadzona przez wszystkie
stacje radiowe transmisja uroczystej Mszy św.
z kościoła św. Jana. Była to jednak wyjątkowa
okazja. Po 2 latach wierni mogli uczestniczyć
w nabożeństwach odbywających się w Toruniu,
Pelplinie i innych kościołach pomorskich za
pośrednictwem rozgłośni zbudowanej na podtoruńskich Stawkach przy ul. Podgórskiej 12.
Pomorska Rozgłośnia Polskiego Radia w Toruniu –
pod względem mocy emisji ustępująca w kraju
tylko raszyńskiej, z anteną o wysokości 163 m –
została oddana do użytku 15 grudnia 1934 r.,
początkowo retransmitując audycje z Warszawy. 15 stycznia 1935 r., poświęcona przez
biskupa chełmińskiego Stanisława Wojciecha
Okoniewskiego, rozpoczęła własne emisje.
7 kwietnia 1935 r. o godz. 10 toruńska rozgłośnia nadała za pośrednictwem wszystkich
polskich radiostacji Mszę św. z kościoła św. Jana. Odprawił ją świetny kaznodzieja ks. prał.

VI
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Józef Wysiński, proboszcz staromiejskiej fary,
który w tym samym roku (14 czerwca) uzyskał dla świątyni tytuł bazyliki mniejszej. Podczas Eucharystii chór Towarzystwa św. Cecylii
pod batutą Ludwika Rutkowskiego wykonał
dzieło Giovanniego Palestriny „Missa Papae
Marcelli”.
2 tygodnie później, 21 kwietnia, w pierwsze
święto Wielkanocy, radio transmitowało Mszę św.
z Pelplina, stolicy diecezji. Odprawił ją w prastarej katedrze bp sufragan Konstantyn
Dominik, a kazanie wygłosił bp Okoniewski.
Ponadto radiosłuchacze mogli delektować
się uświetniającym liturgię występem chóru
katedralnego pod dyrekcją urodzonego w Toruniu ks. Jana Wiśniewskiego. Dzień wcześniej, w Wielką Sobotę, między godziną 18.15
a 18.25 za pośrednictwem toruńskiej rozgłośni
na falach eteru zabrzmiał największy gotycki
dzwon w Polsce – „Tuba Dei”, do którego
w 15-sekundowych odstępach przyłączyło się
jego czterech mniejszych „braci” z kościoła
św. Jana. Stało się tak za sprawą „rezurekcyjnej rozmowy dzwonów” – audycji przeprowadzonej przez wszystkie stacje radiowe
w kraju, dzięki której słuchacze z całej Polski

mogli usłyszeć po kolei najsłynniejsze dzwony
od Wilna po Piekary Śląskie, także toruńską
„Trąbę Bożą”, krakowskiego „Zygmunta”
i gnieźnieńskiego „Wojciecha”. Od tej pory aż
do wybuchu wojny mieszkańcy Pomorza mogli
za pośrednictwem radia uczestniczyć w życiu
religijnym całej Polski za pomocą audycji
emitowanych bezpośrednio lub retransmitowanych przez rozgłośnię toruńską.
Podczas okupacji toruńska rozgłośnia
zamilkła. W styczniu 1945 r. Niemcy zniszczyli radiostację, która choć odbudowana
już w listopadzie, utraciła swoją rangę, stała
się podstacją rozgłośni bydgoskiej i utraciła autonomię. W 1964 r. rozebrano antenę,
a 10 lat później zostało zamknięte toruńskie studio. Obecnie w budynku znajdują
się mieszkania. Fale radiowe i słowa Dobrej
Nowiny popłynęły z Torunia ku słuchaczom
dopiero 7 grudnia 1991 r., w wigilię uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Stało się to za sprawą nowej
rozgłośni utworzonej przez Zgromadzenie
Najświętszego Odkupiciela z dyrektorem
o. Tadeuszem Rydzykiem CSsR.

Marek Prabucki
www.niedziela.pl

z diecezji

Z MŁODZIEŻĄ I DLA MŁODZIEŻY
Z KS. DR. PAWŁEM NOWOGÓRSKIM CSMA, DYREKTOREM CENTRUM EDUKACJI MŁODZIEŻY
IM. KS. JERZEGO POPIEŁUSZKI W GÓRSKU, ROZMAWIA TADEUSZ KIEREL
TADEUSZ KIEREL: – Ma Ksiądz bogate doświadczenie w pracy z młodzieżą...

KS. DR PAWEŁ NOWOGÓRSKI CSMA:
– Nasze zgromadzenie (CSMA – Congregatio
Sancti Michaelis Archangeli, zakon Michalitów) ma w charyzmacie wychowanie dzieci
i młodzieży, dlatego idea pracy z młodzieżą
jest mi bardzo bliska. W wielu miejscach
w kraju i za granicą pracowałem jako katecheta, moderator oaz, organizator rajdów,
prowadziłem też spartakiady, Gminne Dni
Radości dla kilku tysięcy młodych ludzi
oraz pielgrzymki i kolonie. Kilka razy miałem także okazję wyjechać ze studentami
na archeologiczno-biblijny obóz naukowy
do Ziemi Świętej. 2 lata pracowałem we
Włoszech, gdzie zgromadziłem liczną grupę
młodzieżową Servizio D’ordine, która nadal
rozwija się przy sanktuarium św. Michała
Archanioła na górze Gargano. Jako młody
katecheta organizowałem w latach 90. pod
Krakowem konkursy muzyczne: „Odkryj swój
talent”. W różnych częściach kraju wystawialiśmy sztuki teatralne, m.in. „Gościa
oczekiwanego” Zofii Kossak-Szczuckiej.

Tadeusz Kierel

– Jaka jest geneza Centrum Edukacji Młodzieży
im. ks. Jerzego Popiełuszki w Górsku?

– Centrum Edukacji Młodzieży w Górsku
powstało na szlaku męczeństwa bł. ks. Jerzego
Popiełuszki, w miejscowości, w której został
on uprowadzony. W miejscu uprowadzenia
znajduje się betonowy krzyż upamiętniający
to wydarzenie. W pobliżu znajdowała się
opuszczona szkoła. Nie chciałem stawiać
w Górsku kolejnego pomnika. Postanowiłem
utworzyć miejsce edukacji młodego człowieka,
promieniujące ideą wielkiego Polaka, który
w trudnych czasach, pracując z młodzieżą,
potrafił zaszczepiać jej najpiękniejsze ludzkie
cechy.
Zwyciężyła idea polegająca na stworzeniu
młodemu pokoleniu Polaków możliwości rozwoju nie tylko pod względem intelektualnym,
lecz także fizycznym, duchowym i psychicznym. Oprócz sal wykładowych w Centrum znajduje się sala kinowo-teatralna, gdzie odbywają
się spektakle, przeglądy teatrów amatorskich,
pokazy filmowe, warsztaty teatralne, muzyczne i sympozja naukowe. Jest też nowoczesne
muzeum multimedialne, w którym zgromadzono materiały o bł. ks. Jerzym Popiełuszce
oraz świetlica środowiskowa; powstaje kolejne
muzeum regionalne, a raczej sala warsztatowa dla dzieci i młodzieży, gdzie planowane
są warsztaty tematyczne (wyroby w glinie,

Ks. dr Paweł Nowogórski oprowadza młodzież po muzeum multimedialnym
www.niedziela.pl

wiklinie, malarstwo, fotografia). Nowe boisko
sportowe podkreśla naszą troskę o rozwój
fizyczny młodego człowieka.
– Placówka funkcjonuje od kilku miesięcy. Co
można powiedzieć o zainteresowaniu jej ofertą?

– Dopiero zaczynamy, a mimo to tylko
w listopadzie i grudniu 2014 r. do księgi
gości wpisało się ponad 5 tys. osób. Obecnie
nie jesteśmy w stanie wszystkich wpisywać,
dlatego organizujemy wolontariat, który w tej
dziedzinie, a także w oprowadzaniu gości po
muzeum systematycznie nam pomaga. Odwiedzają nas nie tylko mieszkańcy okolicznych
miejscowości, turyści z Bydgoszczy, Torunia
czy Włocławka, zorganizowane są także grupy
z innych części Polski, m.in. Gdańska, Szczecina, Krakowa i Warszawy.
– Centrum organizuje wojewódzkie konkursy
z cyklu „Wielcy Polacy”.

– Zanim jeszcze powstały plany zbudowania obiektów w Górsku nasze Centrum
Edukacji Młodzieży, mimo braku budynków
i zaplecza, już w 2012 r. zorganizowało Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny o Wielkich
Polakach, do którego zaprosiliśmy młodzież
gimnazjów naszego województwa. Idea konkursu spotkała się z wielkim zainteresowaniem. Jego celem jest popularyzowanie
wiedzy na temat historii, postaci wielkich
Polaków związanych z naszym regionem,
przybliżanie młodym ludziom wartości etycznych, społecznych i patriotycznych,
rozwijanie ich uzdolnień i zainteresowań,
zachęcanie do twórczego myślenia. Zakończona obecnie edycja konkursu, do którego
przystąpiło ponad 400 uczniów, nosi tytuł:
„Bł. ks. Stefan Wincenty Frelichowski na tle
historii Kościoła i skautingu w Polsce w latach
1913-1945”. Wspólnie z CEM w Górsku przygotowali ją: Urząd Marszałkowski, Kuratorium
Oświaty, toruńskie Sanktuarium Diecezjalne bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego,
Kujawsko-Pomorskie Centra Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku oraz
Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli. Po zakończeniu
tego konkursu zauważyłem, że jako współorganizatorzy tworzymy jedną rodzinę; wspaniała atmosfera i oddanie promieniują także
na uczniów, ich opiekunów i nauczycieli. I
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Wielkanocna
zbiórka żywności
ziękujemy z całego serca
wszystkim darczyńcom,
Dpracownikom
sklepów, a także

wolontariuszom i nauczycielom
za zaangażowanie podczas kolejnej ogólnopolskiej zbiórki żywności organizowanej pod hasłem:
„Tak, Pomagam!”. Wolontariusze
aktywnie zbierali artykuły spożywcze w dniach 13 i 14 marca
w 22 sklepach sieci handlowych
„Biedronka”, „PoloMarket”, „Piotr
i Paweł” oraz „Netto” na terenie
Torunia, Chełmży oraz Przysieka.
Łącznie udało się zgromadzić
2 849 kg żywności, która w formie paczek świątecznych trafiła
do najuboższych osób z naszej
diecezji. Wyniki wspólnej pracy
świadczą o otwartości
i życzliwości osób włączających
się w pomoc. Serdeczne Bóg
zapłać! 
Marlena Kujawińska

zapraszamy
Warsztaty ewangelizacyjne
Działająca przy parafii pw. św. Antoniego
w Toruniu Wspólnota „Przymierze Miłosierdzia” zaprasza ludzi w wieku 15-30 lat na
warsztaty ewangelizacyjne, które odbędą
się w dniach 11-12 kwietnia w Centrum Dialogu (pl. bł. Stefana W. Frelichowskiego 1).
Bliższe informacje i zapisy: torun@przymierzemilosierdzia.pl, tel. 664-575-191.
Warsztaty muzyczne
W dniach 11-12 kwietnia w kościele pw. św.
Józefa w Toruniu organizowane są warsztaty
muzyczne. Poprowadzi je Beata Bednarz –
wokalistka, laureatka i gość wielu festiwali.
Warsztaty umożliwią poszerzenie repertuaru
i rozwinięcie talentu; adresowane są do członków grup śpiewaczych, jak i tych pragnących
śpiewać. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął bp Andrzej Suski. Kontakt: warsztaty.jozef@gmail.com, tel. 730-046-667.
Barbara Wachowicz w Toruniu
16 kwietnia o godz. 17 w Muzeum Etnograficznym w Toruniu przy ul. gen. Władysława
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Sikorskiego 19 zostanie otwarta wystawa
„Reduta Żeromskiego” autorstwa Barbary
Wachowicz. Na wernisażu zostanie zaprezentowane widowisko słowno-muzyczne
oraz odbędzie się spotkanie z Barbarą Wachowicz. Podczas spotkania będzie możliwość nabycia książek Barbary Wachowicz
i uzyskania dedykacji autorki. Wystawa będzie prezentowana w dniach 16-30 kwietnia w godzinach pracy muzeum (wtorek,
czwartek: 9-17; środa, piątek: 9-16; sobota,
niedziela: 10-18). Na imprezę zapraszają:
prezydent Torunia Michał Zaleski, Muzeum
Etnograficzne i Młodzieżowy Dom Kultury
w Toruniu oraz Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie i Biuro Wystaw
Artystycznych w Zakopanem.
Dialog małżeński
W dniach 17-19 kwietnia w Toruniu odbędą
się rekolekcje nazywane „Dialogiem Małżeńskim”. Ich celem jest pogłębianie więzi, pomoc w lepszym zrozumieniu się małżonków
oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru związku. W czasie ich trwania

nie ma tradycyjnych konferencji ani katechez. Odpowiednio przygotowane małżeństwa i kapłani wprowadzają uczestników do
pracy własnej, polegającej na nauce i doświadczeniu dialogu. Praca ta prowadzona
jest przez małżonków wyłącznie we dwoje.
Kontakt: januma@interia.pl,
tel. 609-688-777.
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