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Projekt L4 – modlitwa chorych
za Światowe Dni Młodzieży
Szlak nadziei
Z życia Wydziału Teologicznego UMK

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Wielki Post jest to czas nabierania mocy w łasce Boga.
Czas nawracania się do
Boga. By to było możliwe,
trzeba stanięcia w prawdzie
o sobie.
Bp Andrzej Suski

Odkryć diament
wieczny. Ten, który stworzył nas
z prochu ziemi, tchnął tchnienie
życia i obiecał szczęście na wieki
w Jego domu, zaprasza każdego
z nas do przyjaźni z Nim. Dlatego
na początku Wielkiego Postu słyszymy wezwanie: „Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelię”. Kolejny
już raz zastanawiamy się nad znaczeniem tego apelu.
Nawrócenie to droga powrotu
do Ojca całym sercem, radykalna przemiana życia, zerwanie
z grzechem, odwrócenie się od
zła (por. KKK 1431), aby – jak ktoś
powiedział – „na dnie popiołów
swego serca odkryć diament –
Chrystusa”. Ten Diament lśni,
zachwyca i daje moc, napełnia
nadzieją i ufnością w pomoc Jego
łaski, pozwala odkryć sens tego
wszystkiego, co przeżywamy.
W szczególny sposób takiego
stanu doświadczają chorzy. Oni
właśnie w 24. Światowy Dzień
Chorego 11 lutego, w liturgiczne
wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes, stają przed Jezusem Miłosiernym i zawierzą Mu
swoje trudne dziś, tak jak Maryja.
Oni, będąc drogocennym klejnotem, zostali poproszeni przez
młodych naszej diecezji o wsparcie
modlitwą lub cierpieniem przygotowań i przebiegu Światowych Dni
Młodzieży.  Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

Ks.Paweł Borowski

opiół – znak, który przypoPrialne,
mina, że wszystko, co mateprzemija. Tylko Bóg jest

Brama Miłosierdzia w katedrze pw. Świętych Janów w Toruniu

ZWIASTUN RADOŚCI MIŁOSIERDZIA

W

Roku Miłosierdzia Wielki Post będzie szczególnym czasem doświadczania Miłosierdzia. Znakiem Ojca
przyjmującego wszystkich, którzy
szukają Jego przebaczenia, jest
misjonarz miłosierdzia. W naszej
diecezji tę posługę pełni ks. prał.
Roman Sadowski, egzorcysta diecezjalny i spowiednik alumnów
Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu.

Wiara, ufność i radość
Misjonarz miłosierdzia – kapłan,
który ma czas dla Boga i drugiego
człowieka; kapłan, którzy powiedział Panu „tak!” i uważa, że Bóg
ma prawo do zaskoczeń; kapłan,
który pyta siebie: – W jakiego
Boga wierzę?; kapłan wpatrzony
w Święte Oblicze z Manoppello;
kapłan przezroczysty, przewod-

nik wskazujący drogę do Jezusa,
który jest żywą Osobą. A spotkanie z Nim rozjaśnia oczy, raduje
serce i zmienia wszystko… Ks. Roman świadczy o Bogu, który miłuje
i jest uśmiechnięty. – Warto zaufać
Panu w ciemno – podkreśla i dodaje: – Zaufaj Mu, a On sam będzie
działał. Jako zwiastun radości
przebaczenia głosi Miłosierdzie
Boże, jak każdy spowiednik przyjmuje ze współczuciem i uwagą
wszystkich, a szczególnie osoby
w trudnych sytuacjach życiowych.
Prowadzi ich do odkrycia mocy
Boga w sakramentach pojednania
i pokuty oraz Eucharystii.
We wtorek 9 lutego po południu papież Franciszek spotka
się z misjonarzami miłosierdzia.
Następnego dnia, w Środę Popielcową, podczas Mszy św. w Bazylice
Świętego Piotra w Rzymie wszyscy
misjonarze wraz z ks. prał. Roma-

nem Sadowskim otrzymają pełnomocnictwo z rąk Ojca Świętego.

Namiot Miłosierdzia
W parafii pw. Świętych Janów
w Toruniu ks. prał. Kazimierz Piastowski, penitencjarz katedralny,
w Namiocie Miłosierdzia pełni
posługę sakramentu pojednania
i pokuty w każdą sobotę od godz.
10 do 11, a kapłani z parafii toruńskich od godz. 15 do 16. W Roku
Miłosierdzia w niedziele i święta
10 minut przed każdą Mszą św.
i w każdy piątek o godz.17.30 jest
odmawiana Koronka do Miłosierdzia Bożego.
W otwartych Bramach Miłosierdzia stoi dobry Ojciec. Każdemu
z nas ofiaruje czas. Kocha. Przebacza. Daje kolejną nową szansę.
Nadal wychodzi na drogę…

Beata Pieczykura
7 lutego 2016 . nr 6 (1103) niedziela
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CHEŁMŻA

Pochówek dzieci

SPOTKANIE
ZE SŁOWEM

Ubogaceni

olontariusze ŚDM z dekaWopieką
natu jabłonowskiego pod
ks. Jarosława Szutarskie-

Justyna Prajs

go, dyrektora Centrum Kultury
i Sportu Justyny Prajs oraz Pawła
Budzyńskiego w dniach 18-22
stycznia udali się do Krakowa
do Sióstr Franciszkanek Przemienienia Pańskiego na „Spotkania
uBOGAcające”. Siostry przygotowały spotkania ze Słowem, roz-

Wolontariusze w Krakowie-Łagiewnikach

II

Modlitwa na cmentarzu

niedziela nr 6 (1103) . 7 lutego 2016

ważania. Wiele pytań zrodziło
się po obejrzeniu filmów: „Cyrk
Motyli”, „7 km od Jerozolimy”,
„Czy naprawdę wierzysz?”. Rekolekcje stały się okazją do refleksji nad Słowem Bożym, zagadnieniami dotyczącymi wiary
i odpowiedzialności za drugiego
człowieka. Wolontariusze mieli
okazję lepiej się poznać i odwiedzić: sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, Wawel i krakowski Rynek,
kopalnię soli w Wieliczce oraz
Wadowice.
S. Miriam, przełożona krakowskiego Zgromadzenia Sióstr
Franciszkanek Przemienienia
Pańskiego, powiedziała: – Kończymy „Spotkania uBOGAcające” i tak naprawdę zaczynają
się rekolekcje – bo, wracając do
domów, mamy stać się świadkami
spotkania, którego doświadczyliśmy w tych dniach. – Spotkanie
ze Słowem wspiera, prowadzi,
pociesza, przywraca nadzieję –
dodała. 
Justyna Prajs

ZAMEK
BIERZGŁOWSKI

którym nie dane było cieszyć się
światem. – Kościół uczy pocieszać strapionych, ale czujemy lęk
przed zaangażowaniem, wejściem
w czyjeś życie. Staramy się coś
pocieszającego powiedzieć, ale
nasze słowa nie są doskonałe.
Chrześcijańskie pocieszenie polega na bliskości – mówił. Wskazując na obecności Maryi na drodze
krzyżowej swego Syna, podkreślił,
że odczucie bliskości jest bardzo
ważne. Innym uczynkiem miłosierdzia jest modlitwa za żywych
i umarłych. W sytuacjach beznadziejnych potrzeba modlitwy
wstawienniczej, a także modlitwy
przebłagalnej. Ks. kan. Badowski
przypomniał: – Nie ma miłości
do Boga bez miłości do naszych
sióstr i braci, także tych najmniejszych. 
(w-w)

Rekolekcje KSM

dniach 22-24 stycznia młoWrzyszenia
dzież z Katolickiego StowaMłodzieży Diecezji

Toruńskiej uczestniczyła w rekolekcjach zorganizowanych przez
Zarząd Diecezjalny. Rekolekcje
odbyły się w Zamku Bierzgłowskim, a prowadził je ks. Łukasz
Skarżyński. Tematem rozważań
było Boże Miłosierdzie. Wspólne
modlitwy, Msze św., konferen-

cje były dla nas, młodych ludzi,
dobrą okazją do refleksji nad
życiem, ale także motywacją do
dalszego działania. W tym czasie
również KSM-owicze z różnych
oddziałów z diecezji toruńskiej
mieli okazję lepiej się poznać
i zintegrować poprzez wspólne
gry, zabawę w pobliskim lesie,
tańce czy oglądanie filmu.
Łukasz Markiewicz

Łukasz Markiewicz

wek dzieci zmarłych przed urodzeniem. Do wspólnego grobowca
na nowym cmentarzu parafialnym złożone zostały doczesne
szczątki ośmiorga dzieci.
Podczas Mszy św. w konkatedrze Świętej Trójcy modlono
się w intencji rodziców zmarłych
dzieci. Eucharystii przewodniczył
ks. kan. Krzysztof Badowski,
a koncelebransem był ks. Rafał
Kreczman. W homilii ks. kan.
Badowski podkreślił, że jesteśmy
wezwani do tego, by wypełniać
uczynki miłosierdzia względem
duszy i ciała. Zaznaczył, że grzebanie zmarłych to nasz obowiązek. Nie można zapomnieć o uszanowaniu ciał tych najmniejszych,

Wojciech Wichnowski

Chełmży 23 stycznia odbył się
kolejny, ale pierwszy w Roku
WJubileuszu
Miłosierdzia pochó-

Pamiątkowe zdjęcie
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Katolicki Toruń

wiadomości

Katarzyna Chęsy, świecka misjonarka

MISJONARKA
Z KARAGANDY
W TORUNIU

O PRACY MISYJNEJ

W

parafii pw. Matki Bożej Zwycięskiej
w Toruniu 24 stycznia gościła świecka
misjonarka z Karagandy Katarzyna
Chęsy. Absolwentka Wydziału Wokalnego AM
w Bydgoszczy od 11 lat pracuje w Kazachstanie, a do rodziny w Toruniu przyjechała na
urlop. W kościele przy ul. Podgórnej śpiewała
podczas wszystkich Mszy św., a dodatkowo
po Mszy św. o godz. 18 odbył się koncert
utworów religijnych oraz piosenek – bardzo
popularnej w Kazachstanie – Anny German.
Oprócz tego pani Katarzyna opowiadała
o pracy misjonarskiej i sytuacji Kościoła
w tym środkowoazjatyckim państwie.

Kościół w Azji
W kraju najwięcej jest kazachskich wyznawców islamu, na drugim miejscu są prawosławni Rosjanie, a katolickich Polaków, Niemców,
Białorusinów i Ukraińców jest ok. 1%. Liczba
katolików ulega ciągłym zmianom, bo potomkowie zesłańców wracają do swoich krajów.
Silna jest także emigracja ekonomiczna do
Rosji.
Zdecydowaną działalność prowadzą sekty
pentakostalne, które nie przejmują się ograniczeniami administracyjnymi, do których
stosują się katolicy (np. zakaz wieszania
plakatów z zaproszeniem na wydarzenie
religijne czy rozdawanie obrazków). Stosunki
z prawosławiem są dość ograniczone, a dużą
rolę ekumeniczną odgrywa władza polityczna,
www.niedziela.pl

Wierni z radością słuchają piosenek Anny German

która zarządzając wspólne obchodzenie uroczystości, nie znosi sprzeciwu zwaśnionych
kościołów. O ile administracja państwowa
jest dość stanowcza, o tyle sami kazachscy
muzułmanie są ludźmi tolerancyjnymi, którzy
choć nieskorzy do konwersji na chrześcijaństwo, doceniają religijność katolików.

Ewangelizacja
W tej sytuacji płaszczyzną, na której można
zainteresować i przyciągnąć ludzi do Kościoła, jest działalność kulturalna. Piękna katedra
Matki Bożej Fatimskiej wzniesiona przed
3 laty w Karagandzie jest dla mieszkańców
kraju bardzo istotnym znakiem. W świątyni znajdują się jedne z czterech organów
w całym kraju, a że ludność jest bardzo muzykalna, to liczne koncerty stanowią ważny
element w pracy misjonarskiej.
Działalność kapłanów, osób konsekrowanych i świeckich w kraju różnorodnym
religijnie, etnicznie i kulturowo jest trudna,
a możliwości podjęcia zatrudnienia w szkołach czy szpitalach są ograniczone. O ile
stopniowo następuje odradzanie się wiary,
to problemem są wciąż powołania. Do pracy
przyjeżdżają kapłani z Polski i innych krajów
europejskich i południowoamerykańskich,
ale potrzebne są ciągle nowe ręce do pracy.
Karaganda, w której pracowało swego czasu
4 kapłanów, była nazywana z tego powodu
Watykanem Wschodu.

W mieście znajduje się Wyższe Seminarium
Duchowne dla całego Kazachstanu, w którym
kształci się obecnie 10 kleryków. Pojawiają
się także powołania do wspólnot zakonnych,
zarówno kontemplacyjnych, jak i czynnych.
Dużą rolę odgrywają posługujący świeccy, tacy jak pani Katarzyna, która pomaga
bp. Adelio Dell’Oro, ordynariuszowi diecezji
karagandyjskiej.

Przyszłość Kościoła
15 grudnia ub.r. papież Franciszek zaaprobował dekret uznający cud dokonany za wstawiennictwem sługi Bożego ks. Władysława
Bukowińskiego. Kapłan nazywany apostołem Kazachstanu pracował, zmarł (1974 r.)
i został pochowany w Karagandzie. Tam też
pracuje kapłan, który doznał uzdrowienia
z udaru mózgu za wstawiennictwem Sługi
Bożego i teraz Kościół w Kazachstanie przygotowuje się do beatyfikacji, która odbędzie
się 11 września w karagandyjskiej katedrze.
Mając orędownika w niebie, tamtejsza wspólnota będzie zobligowana do wydatniejszej
pracy misyjnej. 
Katolicki Toruń
Kościół w Kazachstanie zdany jest w dużej
mierze na pomoc z zewnątrz, dlatego
osoby chcące wesprzeć działalność
misjonarzy prosimy o kontakt z redakcją:
tel. (56) 622-35-30,
e-mail: torun@niedziela.pl
7 lutego 2016 . nr 6 (1103) niedziela

III

głos z Torunia

PROJEKT L4
MODLITWA CHORYCH
ZA ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY

Św. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał,
że chorzy i cierpiący są cennym skarbem
Kościoła. Przed każdym ważnym wydarzeniem
swego pontyfikatu prosił o modlitwę osoby chore.
Kontynuując jego dzieło, zwracamy się
do chorych naszej diecezji o włączenie się
w Projekt L4, który związany jest ze Światowymi
Dniami Młodzieży w Krakowie

Jak działać?
Chorzy w każdym wieku na terenie całej Polski otrzymują od
młodych ludzi „List do Chorych”
z prośbą o modlitwę, aby przez
dar swojego cierpienia i modlitwy
wsparli przygotowania i owocny

przebieg Światowych Dni Młodzieży. Zachęcamy wszystkie
osoby chore z naszej diecezji, aby
włączyły się w tę akcję. W listach
zawarte są modlitwa dla chorych
oraz oficjalna modlitwa za Światowe Dni Młodzieży.

Deklaracja
Oprócz tego, w każdym liście
znajduje się deklaracja, którą chorzy mogą wypełnić i odesłać do
Biura ŚDM w Toruniu (ul. Szosa
Bydgoska 1A, 87-100 Toruń
z dopiskiem „L4”). W ten sposób
nazwiska wszystkich chętnych
biorących udział w projekcie
znajdą się w Księdze Modlitwy,
którą przekażemy Ojcu Świętemu
Franciszkowi w trakcie Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
Marianna Mucha,
Daria Neumann,
Diecezjalne Biuro ŚDM
List i deklaracja są do pobrania
także na stronie: www.sdm2016.
torun.pl w zakładce „Nasze akcje”

Być może „List do Chorych” jeszcze nie dotarł do Waszych domów;
nie każdy też ma możliwość korzystania z Internetu, dlatego treść listu
zamieszczamy wraz z tekstami modlitw i deklaracją w bieżącym
numerze „Głosu z Torunia”.
Jeśli ktoś z Was, Drodzy Czytelnicy, chce włączyć się w projekt L4
i ofiarować swoją modlitwę i cierpienie w intencji ludzi młodych oraz
w intencji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie, niech wypełni
deklarację, odetnie ją i prześle na wskazany adres. W ten sposób każdy
z nas, bez względu na wiek i stan zdrowia, może stać się uczestnikiem
Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.
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Diecezjalne Biuro ŚDM

P

rojekt, jak sama nazwa
wskazuje, dotyczy chorych.
Jest kontynuacją działań
św. Jana Pawła II. Światowe Dni
Młodzieży to nie tylko wielkie
przedsięwzięcie organizacyjne,
lecz także wydarzenie mające
ogromne znaczenie dla umocnienia w wierze ludzi młodych,
wymagające duchowego wsparcia
wszystkich członków Kościoła,
pośród których modlitwa osób
cierpiących ma szczególną moc
wyjednywania łaski Bożej. Akcja
L4 ściśle wiąże się z hasłem ŚDM
„Błogosławieni miłosierni”,
z głoszeniem miłosierdzia słowem i czynem. Dlatego pragniemy prosić chorych o modlitwę za
Światowe Dni Młodzieży.

Modlitwa Chorych
Umiłowany Zbawicielu świata,
wraz z niebem i ziemią uwielbiam Twoje Boskie Serce,
które pozwoliło się przebić włócznią żołnierza,
aby obmyć świat cały Krwią Odkupienia.
W tym zdroju Miłości zanurzam młodych całego świata,
dziewczęta i chłopców, przygotowujących się
do Światowych Dni Młodzieży.
Powierzam Ci, Panie, każdego z nich, prosząc,
by czas spotkania z Ojcem Świętym
był powiewem Twojego Ducha,
posiewem łaski i zaczynem dobra.
Spraw, by ich umysły były otwarte na prawdę,
a serca na Twoją miłość obecną w Słowie,
sakramentach, we wspólnocie.
Niech to dzieło, które w nich rozpocząłeś,
rozszerza się i rośnie.
Za nich, Jezu, ofiaruję Ci mój codzienny krzyż cierpienia,
bólu i samotności.
Zjednocz nas wszystkich w Twojej miłości.
Który żyjesz, królujesz i kochasz na wieki wieków.
Amen.

www.niedziela.pl
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w drodze na ŚDM

DRODZY CHORZY!
Zwracamy się do Was z prośbą
o modlitwę w intencji młodych.
Jesteśmy wdzięczni za zaangażowanie i wsparcie, które dotychczas odczuwaliśmy w trakcie
przygotowań do Światowych Dni
Młodzieży w 2016 r. Zapewniamy
o codziennej modlitwie, polecając
Wasze intencje Bogu. We wszystkich naszych działaniach o szczególne wstawiennictwo prosimy
św. s. Faustynę i św. Jana Pawła II – apostołów Bożego Miłosierdzia i patronów Światowych Dni
Młodzieży w Krakowie.
Św. s. Faustyna otrzymała
misję przypomnienia współczesnemu światu tajemnicy Bożego
Miłosierdzia objawionej w życiu,
śmierci i zmartwychwstaniu
Chrystusa. Pozostawiła nam swój
osobisty duchowy „Dzienniczek”
odsłaniający największe tajemnice Boga. Przez jej ręce Jezus
„podał ludziom naczynie, z którym mają przychodzić po łaski
do źródła miłosierdzia – obraz
z podpisem: «Jezu, ufam Tobie»”
(Dz. 327). Chrystus złożył wiele

obietnic czcicielom Miłosierdzia
Bożego, których wypełnienie
potwierdzają świadectwa spływające do sióstr ze Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia.
„Obiecuję, że dusza, która czcić
będzie ten obraz, nie zginie.
Obiecuję także, już tu, na ziemi,
zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi,
a szczególnie w godzinę śmierci.
Ja sam bronić ją będę, jako swej
chwały” (Dz. 48). Jezus ofiarował
nam także koronkę, podyktowaną św. Faustynie: „Córko moja,
zachęcaj dusze do odmawiania
tej koronki, którą Ci podałem.
Przez odmawianie tej koronki
podoba mi się dać wszystko, o co
mnie prosić będą. (…) Gdy tę
koronkę przy konającym odmawiać będą, stanę pomiędzy Ojcem
a duszą konającą nie jako Sędzia
sprawiedliwy, ale jako Zbawiciel
miłosierny” (Dz. 1541).
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5,7) to nie tylko
hasło ŚDM w Krakowie, lecz także
zadanie postawione Kościołowi
przez Ojca Świętego Franciszka.

Ks. Paweł Borowski

LIST DO CHORYCH

Podopieczni sióstr szarytek w Chełmnie modlą się za Światowe Dni
Młodzieży

Ogłoszony przez niego Nadzwyczajny Święty Rok Miłosierdzia
rozpoczął się 8 grudnia 2015 r.,
w uroczystość Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny, a zakończy się 20 listopada 2016 r., w uroczystość Jezusa

Chrystusa Króla Wszechświata.
Papież wzywa nas do szczególnej
kontemplacji tej tajemnicy jako
źródła radości, ukojenia i pokoju. Zachęca do wpatrywania się
w Jego łaskę, by być miłosiernymi
jak Ojciec (Łk 6,36).

✃

✃

-- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Zachęcamy, aby Ci z Was,
którzy jeszcze tego nie zrobili,
włączyli się w Projekt L4,
wypełniając poniższą deklarację
i odsyłając ją na adres:
Biuro Diecezjalne ŚDM
ul. Szosa Bydgoska 1a
87-100 Toruń
z dopiskiem: „L4”
lub na adres e-mail:
biuro@sdm2016.torun.pl

www.niedziela.pl
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SZLAK NADZIEI
Z Sybiraczką Zofią Kalisz, byłą prezes Związku Sybiraków Oddział w Toruniu,
rozmawia Helena Maniakowska

ZOFIA KALISZ: – Bardzo
długi czas tej iskierki tam nie
było. Początkowo był to obóz,
a w dalszym okresie życie w tajdze. Nie było mowy o jakimkolwiek kontakcie ze światem
zewnętrznym. Po półtora roku
zmarł ojciec na skutek mrozów
i z głodu. Za dotykiem jego ręki
tęsknię do dziś! Zostałyśmy
z mamą same w stanie kompletnej beznadziei. Dopiero w 1943 r.
powstał Związek Patriotów Polskich i zaczęły przychodzić wiadomości ze świata, także paczki
żywnościowe z UNRRA i odzież.
Dwa razy dostałam z mamą taką
paczkę z puszką tłuszczu i kocem,
a ziemniaki i kapusta kiszona
były naszym jedynym pożywieniem. Co jakiś czas pojawiła się
polska gazeta. Z niej to właśnie
dowiedzieliśmy się o możliwości
opuszczenia Rosji w 1942 r., kiedy
zaczęło się tworzyć zgrupowanie
gen. Andersa. W naszej wsi było
siedem polskich rodzin. Było to
światełko w tunelu. Pewnego
dnia, a byliśmy bosi, dostatecznie wygłodzeni, więc szansa na
wyjazd postawiła nas na nogi. Na
zebranie ZPP w tej sprawie dorośli
stawili się jak jeden mąż. Wiara,
że ktoś się o nas dowie i możemy
wyjechać, była ratunkiem.
– Jakie wartości były dla was ważne?

– Przede wszystkim ważna
była dla nas mowa polska. Mama
uważała, że owszem język wroga
trzeba znać. Nie wiadomo, jak
długo tu będziemy, czy zosta-
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Klaudia Czupryniak

HELENA MANIAKOWSKA: – Kolejny
rok to już 76. od czasu pierwszych
wywózek na Sybir od 10 lutego
1940 r. Wspomnienia tamtych lat
nadal budzą grozę. Czy pomimo
wszystko mieliście iskierkę nadziei?

Zofia Kalisz odbiera Medal „Pro Patria” przyznany w 2012 r.

niemy, a być może wrócimy,
ale czytać i pisać trzeba umieć.
Ona wychodziła do pracy, a ja
poszłam w 1944 r. do pierwszej
klasy. Pośród tych siedmiu rodzin
był jeszcze w moim wieku Ignaś,
który poszedł do szkoły. W przerwach początkowo rozmawialiśmy po polsku. Za to zostaliśmy
ukarani. Ten chłopak nie wytrzymał, a mnie mama zmusiła do
chodzenia. Gdy w domu powiedziałam coś po rosyjsku, to mama
mnie ostro skarciła jeden jedyny raz i powiedziała: „Jak długo
będzie żyła, tak długo w jej domu
będzie żyła mowa polska”. Więc
było ważne pielęgnowanie mowy
ojczystej. Niektórzy w rodzinach
mieli książeczki do nabożeństwa,
to był nasz elementarz. Wcześniej mama uczyła mnie sama
pisać i zadawała coś do nauki
polskiego, z czego odpytywała
mnie następnego dnia. W efekcie
po przyjeździe do Polski poszłam
od razu do trzeciej klasy. Oprócz
pielęgnacji mowy polskiej ważne
było kultywowanie pieśni i tra-

dycyjnych świąt. W tej chwili
ludzie nie wiedzą, jak wiele zrobiły matki Polki w tamtym czasie
dla utrzymania polskości.
– Jakie było spotkanie z realiami
w Ojczyźnie?

– Do Polski wróciliśmy w 1946 r.,
jak wiadomo transport nasz
jechał od 1945 r. w zależności
od tego z jakiego rejonu Syberii
wracaliśmy. Na granicy rozdano
chleb i dary z UNRRA. Istniał
Państwowy Urząd Repatriacyjny,
który skierował nasz transport
w kierunku Szczecina, ale można
było wysiąść po drodze. W efekcie
zostaliśmy w Opolu, gdzie spora
część autochtonów mówiła po
niemiecku. Byli tam już zasiedleni ludzie z okolic Lwowa i Stanisławowa. Mama rozpoczęła
pracę po 3 miesiącach, dostaliśmy jakieś mieszkanie z karaluchami i szczurami, a żywiliśmy
się w garkuchni, skąd dostawaliśmy do kanki zupę. Jaka ona
była dobra po czasie głodówki
syberyjskiej… W 1975 r. zamiesz-

kałam z rodziną w Toruniu. Tutaj
moje dzieci ukończyły edukację
szkolną. W 1991 r. włączyłam się
w działalność Związku Sybiraków.
Mimo upływu lat pozostał
jednak ból, który potęgowany
jest tym, że Sybiracy do dziś
traktowani są jako zło konieczne, wszak do dziś czekamy na
odszkodowanie za tamten czas
cierpienia. Własnym sumptem
postawiliśmy na cmentarzu obelisk na cześć tam poległych.
– Wspomnienie Sybiru, lata życia
w Polsce, więc z racji wieku, może
Pani ocenić, co jest ważne w życiu,
jak wygląda perła, którą Pani ocaliła w sobie i chciałaby przekazać
innym?

– Dziwię się, że dzisiejsza młodzież inaczej myśli o Polsce, że tak
łatwo opuszczają swoją ojczyznę.
Często spotykam się z młodymi
ludźmi w VI LO im. Zesłańców
Sybiru w Toruniu i opowiadam
im o swoim doświadczeniu.
Słuchają, płaczą, szczególnie
dziewczynki… Zawsze im mówię
i mówiłam też swojemu synowi,
gdy chciał wyjechać za granicę –
wasza przyszłość jest tu, w Polsce! Wiem, co to jest obczyzna,
ja ją przeżyłam. Tutaj jesteście
między swymi, tutaj podadzą
wam kawałek chleba w nędzy,
pomogą, bo gdzie indziej to jest
bardzo różnie. Trzeba znać historię Polski, tę prawdziwą, ważna
jest nauka, która jest podstawą
tego, jak żyć będziecie. Boli mnie
szczególnie nieznajomość wiedzy
o zesłańcach Sybiru, nawet wśród
dorosłych. Polska w Polsce, dla
Polski – tak wychowuję też moje
wnuki. Tak zostałam wychowana
i taki przekaz mam dla wnuków.

I
www.niedziela.pl

z diecezji

Pomagamy blisko Ciebie!

W

dniach 18-20 stycznia
wolontariusze Szkolnych
Kół Caritas z Grudziądza
rozpoczęli ferie zimowe. Dzieci i młodzi dzięki gościnności
Centrum Wolontariatu Caritas
Diecezji Toruńskiej w Przysieku
mieli możliwość spędzenia ferii
zimowych wypełnionych ciekawymi zajęciami i zabawami.
Wyjazd miał na celu przede
wszystkim wypoczynek, a także
integrację oraz pokazanie alternatywnego spędzania czasu
wolnego bez komputera czy
telefonu komórkowego. Podczas
zajęć warsztatowych uczestnicy wykonali drobne upominki
dla dziadków i babć. Odbyły
się również zajęcia artystyczne
z wykorzystaniem techniki découpage. Dzięki pysznym posiłkom
wolontariusze mieli siłę na liczne zabawy i tańce integracyjne,
które pomogły wszystkim poznać

się i miło spędzić czas. Ponadto
uczestnicy zwiedzili Starówkę
w Toruniu, wzięli udział w zajęciach w Żywym Muzeum Piernika, poznając tajemnice wypieku
regionalnych słodkości.
Oprócz zajęć warsztatowych
i wycieczki nie zabrakło formacji duchowej. Ks. kan. Marek
Borzyszkowski, dyrektor Grudziądzkiego Centrum Caritas,
oraz ks. Łukasz Skarżyński,
diecezjalny koordynator wolontariatu, odprawili Mszę św. dla
wolontariuszy oraz studentów
Bursy Akademickiej w Przysieku. Kazanie zmotywowało do
dalszego działania i czynienia
dobra. Ks. Łukasz zachęcał do
bycia miłosiernym pomimo przeciwności.
Podziękowania za ogrom
pracy i słowa uznania należą się
wolontariuszom szkół średnich
z Grudziądza. To właśnie młodzi

Archiwum Caritas

Ferie zimowe w Przysieku

Wolontariusze w Żywym Muzeum Piernika

z Zespołu Szkół Ekonomicznych wraz ze opiekunką Szkolnego Koła Caritas Jadwigą
Borus-Kopystecką z radością
i chęcią przygotowali program
wyjazdu oraz pomogli w prze-

prowadzeniu zajęć dla młodszych
kolegów i koleżanek. Wszyscy
zadowoleni wróciliśmy do domów
i oczekujemy na kolejny wyjazd.
Milena Karpińska,
Grudziądzkie Centrum Caritas

„Pójdź za Mną!”

ieczorem 15 stycznia
hymnem do Ducha Świętego wspólnota seminaryjna rozpoczęła comiesięczny
dzień skupienia. Poprowadził
go ks. Mirosław Rakoczy, ojciec
duchowny Wyższego Seminarium
Duchownego w Świdnicy.
Konferencje opierały się na tzw.
lectio divina – jednej z tradycyjnych metod rozważania Słowa
Bożego. Metoda składa się z czterech etapów, którymi są: lectio
(uważne czytanie Słowa Bożego),
meditatio (dogłębne zrozumienie
tekstu świętego), oratio (odpowiedź Bogu na przyjęte Słowo),
contemplatio (wgląd w Boże
tajemnice).
Rekolekcjonista zwrócił uwagę
na to, że przez rozważanie Słowa
www.niedziela.pl

Bożego człowiek zbliża się do
Boga, potrafi odczytać Jego wolę
oraz usłyszeć to, co Pan chce mu
powiedzieć. W przedstawionym
sposobie rozważania Słowa
Bożego potrzebne jest również
świadome stanięcie w obecności Boga, naszego Stwórcy,
Ojca i Zbawiciela, oraz choćby
krótkie, ale szczere wzywanie,
proszenie Ducha Świętego, aby
udzielał wewnętrznego światła
dla czytania Pisma świętego. Jego
lektura jest bowiem owocna tylko
wtedy, gdy Duch Boży ożywia
tego, który czyta.
Zwieńczeniem dnia skupienia
była Eucharystia, której przewodniczył ks. Mirosław. Na zakończenie dziekan alumnów oraz
ks. Leszek Stefański, wicerektor

SAI

W

DZIEŃ SKUPIENIA

Ks. Mirosław Rakoczy i seminarzyści podczas modlitwy

Wyższego Seminarium Duchownego, podziękowali za wygłoszo-

ne nauki oraz zapewnili o pamięci modlitewnej. 
SAI
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zapraszamy

Z ŻYCIA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UMK

Przebudźcie
świat

Światowy Dzień Chorego
11 lutego, we wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w diecezjalnym sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich Bielanach odbędą się diecezjalne obchody Światowego Dnia Chorego. Podczas Mszy św.
o godz. 11 udzielony zostanie sakrament namaszczenia chorych.

odczas sympozjum o życiu
konsekrowanym 23 stycznia
Pzostały
zaprezentowane trzy

publikacje wydane w ramach
wydziałowej serii Scripta Theologica Thoruniensia. Książki
poświęcone życiu zakonnemu
zostały zredagowane przez ks.
prof. dr. hab. Ireneusza Werbińskiego i ks. dr. hab. Stanisła-

Ku czci bł. ks. Frelichowskiego
23 lutego w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu (diecezjalne sanktuarium bł. Stefana
W. Frelichowskiego) odbędą się diecezjalne uroczystości ku
czci błogosławionego. Msza św. o kanonizację bł. ks. Stefana
odbędzie się o godz. 17.
Spotkania wielkopostne
Od 23 lutego do 22 marca w każdy wtorek Wielkiego Postu
o godz. 19 Wydział Teologiczny wraz ze Wspólnotą Ojca Pio
i Kołem Młodych Teologów zapraszają na spotkania wielkopostne dla studentów „Melanż Duchowy”.
Konferencja o chrzcie
Katedra Teologii Moralnej i Duchowości Wydziału Teologicznego UMK zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski: „Chrzest
święty – dar i wyzwanie”, która odbędzie się w dniach od 21
do 22 kwietnia.
Informacje i zgłoszenia www.teologia.umk.pl
oraz chrzest1050@umk.pl.
Rekolekcje dla opiekunów SKC
Caritas Diecezji Toruńskiej organizuje dla opiekunów Szkolnych Kół Caritas rekolekcje wielkopostne pt. „W promieniach
Bożego Miłosierdzia. Jezu, ufam Tobie”.
Zapraszamy do Przysieka w dniach 12-14 lutego (od obiadu
w piątek o godz. 16 do obiadu w niedzielę o godz. 13).
Dni skupienia poprowadzi ks. Łukasz Skarżyński, diecezjalny
koordynator wolontariatu, wychowawca w Bursie Akademickiej Caritas Diecezji Toruńskiej.
Zgłoszenia przyjmujemy e-mailem: torun@caritas.pl lub
telefonicznie (56) 674-44-01 (opłata 70 zł).
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Ks. dr hab. Tomasz Tułodziecki
prezentuje pracę habilitacyjną

Wiesław Ochotny

Studiuj teologię
Do 17 lutego trwa nabór na studia stacjonarne w ramach rekrutacji śródrocznej. Na kandydatów czekają dwa kierunki na
Wydziale Teologicznym na studiach pierwszego stopnia nauki
o rodzinie oraz organizacja opieki nad osobą starszą.
Więcej informacji na stronie www.teologia.umk.pl
oraz tel. (56) 611-49-90.

Katolicki Toruń

Lektorat i akolitat
14 lutego w katedrze Świętych Janów podczas Mszy św.
o godz. 9 klerycy roku III i IV otrzymają promocje lektoratu
i akolitatu. Zachęcamy do modlitwy za seminarzystów oraz
o nowe powołania.

Habilitacja

R

ada Wydziału Teologicznego
UMK 20 stycznia na podstawie
uchwały Komisji Habilitacyjnej
z 13 stycznia nadała stopień
naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych ks. dr.
Tomaszowi Tułodzieckiemu
z Torunia. Praca habilitacyjna
nosi tytuł: „Tożsamość nowego
Izraela w Księdze Zachariasza:
studium egzegetyczno-teologiczne (Za 1-8)”.  Katolicki Toruń

Seminarium
naukowe
Tomizmu Biblijnego
i Fundacja Pro Futuro TheoloPgiaeracownia
27 stycznia zorganizowały

otwarte seminarium naukowe
„Św. Tomasz z Akwinu komentuje I List do Tymoteusza”, które
poprowadził dominikanin o. dr.
Marian Hanusek.
Katolicki Toruń

Ks. dr hab. Stanisław Suwiński
podczas sympozjum o życiu
konsekrowanym

wa Suwińskiego: „Przebudźcie
świat! Wypełnić wiernie misję
w Kościele, Sequela evangelica”,
„Tożsamość życia konsekrowanego” oraz „Świadkowie radości.
Praktyka życia konsekrowanego”.
Książki do nabycia w księgarni
diecezjalnej w Toruniu.
Katolicki Toruń

niedziela
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Ks. Paweł Borowski
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współpraca: Joanna Kruczyńska
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e-mail: torun@niedziela.pl
Dyżury: od poniedziałku
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