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Ojcowie somascy
Szkoła prorocza
Niech zapalają się znicze pamięci

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Bł. ks. Frelichowski sprowadzał niebo na ziemię. Tym,
co mówił, jak żył, całą swoją
postawą był Dobrą Nowiną
dla każdego.
Bp Wiesław Śmigiel

Wołać księdza

jaźniony z jej rodziną ksiądz jest
takim „kapłańskim prezentem
od Pana Boga”. Ma świadomość, że wśród księży są ludzie
o różnych charakterach, również
z różnymi słabościami. Niemniej
nikt inny nie zastąpi ich posługi w naszym życiu, jak choćby
udzielania sakramentów.
Jak czasem nas coś boli,
próbujemy leczyć się sami,
ale w poważniejszych przypadkach, na których się nie
znamy, potrzebujemy działania lekarza. Wtedy niepokój
i niepewność maleją, bo wiemy,
co nam jest, a lekarz zapisał
odpowiednie lekarstwo. Niektórzy nawet mówią, że już sama
wizyta u lekarza, do którego
mamy zaufanie, ma terapeutyczny, leczący wpływ.
W krytycznych sytuacjach,
kiedy nasze życie jest zagrożone, często pada stwierdzenie:
„Wołać księdza!”. On przez
udzielenie rozgrzeszenia, sprowadza na nas pokój i umożliwia spotkanie z Bogiem.
W Wielkim Poście na nowo
spójrzmy na grzech jak na chorobę, krytyczną sytuację naszej
duszy, do której trzeba wezwać
księdza – lekarza podarowanego nam przez samego Boga.
Joanna Kruczyńska
www.niedziela.pl

Wiesław Ochotny

słyszałam niedawno świaUi matka
dectwo wiary. Stateczna żona
stwierdziła, że zaprzy-

Bp Wiesław zachęca wiernych do modlitwy za wstawiennictwem bł. Stefana Frelichowskiego

SPROWADZAŁ NIEBO NA ZIEMIĘ

Współczesny człowiek, niejednokrotnie zagubiony, stojący na rozdrożu,
potrzebuje świadków, którzy swoją postawą i wiernością obranej drodze
ukazują, że są wartości, za które trzeba być gotowym oddać życie.
Takim świadkiem jest niewątpliwie bł. Stefan Wincenty Frelichowski,
kapłan i męczennik, który zło dobrem zwyciężał
KS. PAWEŁ BOROWSKI

U

roczystości związane ze wspomnieniem 73. rocznicy śmierci tego bohaterskiego kapłana
odbyły się 23 lutego w Toruniu.
Złożyły się na nie: harcerska gala
w Dworze Artusa i Eucharystia pod
przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla, który podkreślił, że „bł. ks. Frelichowski niebo sprowadzał na
ziemię”.

Harcerskie spotkanie
W toruńskim Dworze Artusa zgromadzili się przedstawiciele harcerzy, uczniowie szkół, które wzięły

udział w konkursach związanych
z życiem bł. ks. Stefana oraz mieszkańcy Torunia. Obecni byli także
m.in. bp Józef Szamocki, wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef
Ramlau i prezydent Torunia Michał
Zaleski.
Spotkanie rozpoczęło się koncertem zespołu harcerskiego
z Grudziądza. Następnie prelekcję
o błogosławionym patronie harcerzy wygłosił ks. prał. hm. Józef
Nowakowski, kapelan Hufca ZHP
w Toruniu. Po wystąpieniu ogłoszono wyniki konkursów: wiedzy
i plastycznego zorganizowanych

przez Hufiec ZHP Toruń oraz
8. edycji wojewódzkiego konkursu plastycznego pt. „Czarno-białe
obrazy z życia bł. ks. Frelichowskiego”, realizowanego przez Zespół
Szkół nr 6 w Toruniu.

Eucharystia
Po uroczystej gali w Dworze Artusa uczestnicy przeszli do kościoła
pw. Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny, który jest diecezjalnym sanktuarium bł. Stefana Win-

dokończenie na str. V
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Ojcowie
somascy

Społeczność toruńskiej placówki „Insieme – Razem”

Włoch, stąd też nazwa zgromadzenia – ojcowie somascy.
Za życia św. Hieronim pełnił
dzieła miłosierdzia wszędzie tam,
gdzie była potrzeba. Zajmował
się chorymi, grzebał zmarłych,
zapewniał schronienie sierotom,
katechizował i przygotowywał
opuszczoną młodzież do życia,
do zawodu. Tym samym dał początek wielkim dziełom w służbie

Andrzej Romański/UMK

cji. Po nieudanej karierze wojskowej i nawróceniu całe swoje
życie i majątek poświęcił służbie
ubogim, chorym, potrzebującym,
naśladując w ten sposób Chrystusa, do którego modlił się słowami: „Najsłodszy Jezu, nie bądź mi
sędzią, lecz zbawicielem”, a los
sierot nieustannie zawierzał opiece Aniołów Stróżów i Maryi, którą
nazywał Matką sierot. W ten
sposób powstało Towarzystwo
Sług Ubogich, a następnie Zgromadzenie Zakonne Ojców Somasków (CRS). W 1747 r. papież
Benedykt XIV ogłosił go błogosławionym, a w 1767 został włączony w poczet świętych przez
papieża Klemensa XIII. W 1928 r.
Kościół ogłosił św. Hieronima
jako powszechnego patrona
sierot i młodzieży opuszczonej.
Zmarł 8 lutego 1537 r. w miejscowości Somasca na północny

Archiwum „Insieme – Razem”

Kościół wspominał
W(1468lutym
św. Hieronima Emilianiego
– 1537). Pochodził z Wene-

19 lutego podczas Święta Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu prodziekan Wydziału Teologicznego UMK ks. dr hab. Piotr Roszak, prof. UMK (na zdjęciu drugi z lewej) został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi. Odznaczenie
wręczył wicewojewoda kujawsko-pomorski Józef Ramlau.
Ks. dr. hab. Piotrowi Roszakowi gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy
naukowej i dydaktycznej.
xpb
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ubogim i potrzebującym. Obecnie
w tej pięknej miejscowości znajdują się: sanktuarium św. Hieronima, dom macierzysty zgromadzenia i Kuria Prowincji Włoskiej,
dom dziecka i ośrodek rekolekcyjny. Kuria Generalna Zgromadzenia ma swoją siedzibę w Rzymie.
W Europie ojcowie są obecni we
Włoszech, Hiszpanii, Albanii,
Rumuni i Polsce. Od ponad pięciu
wieków ojcowie somascy na wzór
św. Hieronima w 23 krajach na
świecie na co dzień niosą pomoc
duchową i materialną ubogim
i potrzebującym. Prowadzą parafie,
jadłodajnie, domy dziecka, szkoły,
ośrodki wychowawcze, oratoria,
punkty pomocy dla osób uzależnionych i samotnych matek.
W 1995 r. ojcowie somascy
przybyli do Polski, do Torunia.
Obecnie jest to jedyna siedziba
zgromadzenia w Polsce. W Toruniu ojcowie posługują w parafiach diecezjalnych, a od 2014 r.
we współpracy z gminą Miasta
Toruń prowadzą dla młodzieży
całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą „Insieme –
Razem” przy ul. Nowotarskiej 5
na toruńskich Bielawach. Staramy się odpowiadać na współczesne potrzeby i wspólnie
z kadrą wychowawców, pracowników i wolontariuszy zapewnić pomoc i opiekę naszym
podopiecznym, tworzyć klimat

przyjaznej, rodzinnej atmosfery.
Nasz dom jest również domem
tych, którzy do nas trafiają,
i szansą na lepszą przyszłość
dla naszych wychowanków.
Mimo upływu wieków charyzmat
i misja naszego zgromadzenia
są nadal aktualne i potrzebne.
Św. Jan Paweł II nazwał naszego założyciela „świeckim animatorem i wzorem dla świeckich
w służbie potrzebującym”.
Społeczność toruńskiej placówki „Insieme – Razem” spotkała się na Mszy św. 8 lutego,
we wspomnienie św. Hieronima,
by dziękować Bogu za dotychczas otrzymane łaski oraz prosić o dalsze błogosławieństwo
przez wstawiennictwo swego
patrona.
W Wielkim Poście w sposób
szczególny polecajmy dobremu
Bogu całe Zgromadzenie Zakonne Ojców Somasków i ich dzieła
miłosierdzia. Prośmy o nowe
powołania, by nie zabrakło tych,
którzy na wzór św. Hieronima
Emilianiego poświęcą swoje życie
Bogu w służbie potrzebującym,
dzieciom i młodzieży. Niech św.
Hieronim będzie również opiekunem, wzorem i inspiracją
dla wszystkich świeckich, którzy w jakikolwiek sposób służą
potrzebującym i angażują się
w dzieła miłosierdzia.
O. Tomasz Pelc CRS
www.niedziela.pl

wiadomości

Archiwum parafii

MISTERIA MĘKI PAŃSKIEJ

Żywa wiara w Boga jest źródłem radości

GRUDZIĄDZ

Szkoła prorocza
wiary w Boga. Radosna i głośna modlitwa – wykrzykiwanie, śpiew i taniec wyrażające
uwielbienie dla Tego, który jest,
i który przychodzi.

Wspólnota i jedność
Doświadczenie wspólnoty i jedności ludzi z różnych pokoleń i stanów, z różnych stron Polski i z różnych parafii. Przyjechało ponad
250 osób. Posługiwało ponad 20.
Nauczanie głoszone przez świeckich misjonarzy, poparte wieloma
świadectwami i osadzone w Słowie Bożym. Modlitwa wstawiennicza, czyli modlitwa, w której wołamy, prosimy, przyzywamy Boga,
aby wysłuchał naszych próśb,
pomógł w potrzebie, uratował od
klęski. Modlitwa, w której modlimy się jedni za drugich z całą
mocą i wiarą, z całym oddaniem
Bożemu Miłosierdziu. A ukoronowaniem wszystkiego Msza św.
(w sobotę na zakończenie dnia
i niedzielę na zakończenie rekolekcji) koncelebrowana przez
wielu grudziądzkich pasterzy,
a także gości. Tak bardzo jesteśmy
wdzięczni za ich udział, wsparcie, towarzyszenie podczas nauk
i sprawowanie sakramentów.
Rekolekcje w Grudziądzu odbyły się z inicjatywy grupy modlitewwww.niedziela.pl

nej Effatha działającej przy parafii
pw. św. Andrzeja Boboli w Pieńkach Królewskich przy ogromnej pomocy wspólnoty Odnowy
w Duchu Świętym „Wypłyń na
głębię” z parafii pw. Najświętszego
Serca Pana Jezusa i św. Ojca Pio
w Grudziądzu. Wszystko odbyło
się na terenie parafii pw. św. Józefa
Oblubieńca w Mniszku pod czujną
opieką tamtejszego proboszcza
ks. kan. Zdzisława Syldatka.

Świadectwo
Nasze rekolekcje stały się pięknym świadectwem jedności Kościoła – Kościoła wspólnot parafialnych, ich pasterzy,
Kościoła rodzin i zaangażowanych świeckich, Kościoła nowej
ewangelizacji, Kościoła Chrystusowego. Dziękujemy Panu
Bogu za każdą z osób, które
przyczyniły się do przeżycia tego
wydarzenia, zwłaszcza zaś za
ks. kan. Zdzisława Syldatka, naszego gospodarza, ks. kan. Bogdana Tułodzieckiego, opiekuna
Effathy, ks. Andrzeja Kowalskiego, duszpasterza ruchów odnowy w diecezji i ojca duchownego
toruńskiego seminarium, ks. Ludwika Beckera, rektora kościoła
pojezuickiego, który posługiwał
spowiedzią, ks. Marcina Banacha,
dyrektora Caritas i naszego speca
od zaopatrzenia, ks. kan. Dariusza Kunickiego, proboszcza

grudziądzkiej bazyliki, który
w momencie krytycznym wsparł
przedsięwzięcie, ks. kan. Marka Borzyszkowskiego, proboszcza
ze Strzemięcina, był to pierwszy
wypowiedziany głos za.

Życie z Bogiem
Rekolekcje zrealizowane zostały
w ramach weekendowej szkoły
Ducha Świętego, której celem jest
nauka życia w pełnej współpracy
z Bogiem. Nasza szkoła nastawiona była na naukę słuchania Bożego głosu, rozpoznawania Jego
przesłania i prorokowania w imię
Jezusa, aby w naszej codzienności
dokonywały się dzieła Bożej miłości. Szkoła jest jednym z dzieł
Instytutu Ewangelizacji Świata
ICPE, której misję stanowi formowanie i szkolenie katolików, aby
stawali się bardziej skutecznymi
naśladowcami Chrystusa. Szkołę
prowadziły świeckie misjonarki:
Maria Vadia z Miami na Florydzie oraz dr teologii Anna Saj
z Lublina wraz z ewangelizacyjną
wielopokoleniową grupą Armia
Dzieci. Więcej informacji o wydarzeniu na stronach armiadzieci.pl
i szkoladucha.pl.
Z radością i ufnością oczekujemy owoców tego błogosławionego czasu – owoców dla każdego
uczestnika, dla grudziądzkich
parafii, dla Kościoła.
kks

Wiesław Ochotny

sportowej w GrudziądzuWtegohali
-Mniszku w dniach 9-11 luodbyło się święto żywej

Zapraszamy na misteria Męki
Pańskiej organizowane w diecezji
toruńskiej.
Grudziądz
15 marca, godz. 16.30 – kościół
pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa i św. Ojca Pio
Lubawa
24 i 25 marca, godz. 19 – hala OSiR
przy gimnazjum im. Biskupów
Chełmińskich
Kurzętnik
25 marca, godz. 16 – Gminne
Centrum Kultury
Jabłonowo Pomorskie
28 marca, godz. 17 – Wzgórze
Zamkowe
Kazanice
28 marca, godz. 16.30 – kościół
pw. św. Jakuba Apostoła
Grębocin
28 marca, godz. 19.00 – plac
przy ul. Owocowej 25

Misterium w Grębocinie

DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI TORUNIA
Tradycyjnie w piątek przed Niedzielą Palmową (23 marca) z kościoła
garnizonowego pw. św. Katarzyny
w Toruniu wyruszy Droga Krzyżowa,
która przejdzie ulicami miasta do
katedry Świętych Janów. W nabożeństwie obok Księży Biskupów
uczestniczyć będą także duchowni
bratnich Kościołów: autokefalicznego Kościoła prawosławnego i Kościoła ewangelicko-augsburskiego. Rozpoczęcie o godz. 17.
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„Pójdź za Mną!”

...i nowi lektorzy

Nowi akolici...

BYĆ UCZNIEM I MISJONARZEM
W

raz z rozpoczęciem Wielkiego Postu klerycy Wyższego
Seminarium Duchownego
w Toruniu rozpoczęli rekolekcje wielkopostne, które w tym
roku poprowadził redemptorysta
o. Paweł Drobot. O. Paweł pełni
swoją posługę w Krakowie, a od
2016 r. jest moderatorem Szkoły
Nowej Ewangelizacji „Sursum
Corda”. Tematem przewodnim
nauk była postawa ucznia-misjonarza. Rekolekcje stanowiły
dobre przygotowanie dla braci
przyjmujących posługi lektoratu
i akolitatu.

Czas dla Boga
Rekolekcje tradycyjnie rozpoczęły
się w Środę Popielcową 14 lutego
odśpiewaniem hymnu do Ducha
Świętego i konferencją, która
wprowadziła w temat rekolekcji. W kolejnych dniach poznaliśmy profil ucznia. Być uczniem
Chrystusa to przede wszystkim
upodabniać się do Chrystusa.
Najistotniejsze nie jest działanie,
ale słuchanie Chrystusa i upodabnianie się do Niego. Istotą
bycia uczniem jest nawrócenie.
Aby zacząć myśleć po Bożemu,
trzeba wyłączyć autopilota, czyli
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wszystkie nasze przyzwyczajenia
i zaprogramowanie na drogę starego człowieka. Bo wola jest silna,
ale krótka. W piątek w Godzinie
Miłosierdzia rozważaliśmy mękę
Chrystusa niosącego krzyż na
Golgotę, a cały dzień przeżywaliśmy, rozważając znaczenie
modlitwy i postu w życiu ucznia–
-misjonarza. Modlitwa to moment
spotkania i poświęcenia czasu dla
Boga po to, aby Go słuchać. Post
nie ma być tylko zewnętrznym
przejawem pobożności, ale ma
prowadzić do nawrócenia. Głód
wynikający z poszczenia winien
uświadomić głód Boga. W ten
sposób post kierować będzie nas
na Boga i na właściwą drogę,
która prowadzi do świętości.
Kolejne rozważania dotyczyły
charyzmatu specyficznego dla
powołania, do którego się przygotowujemy – celibatu. Nie jest to
wymaganie, ale charyzmat, czyli
dar, który otrzymaliśmy po to,
aby służyć innym. Ukazano nam
też przykazanie: Idźcie i czyńcie
uczniów! Każdy z nas powołany jest do bycia misjonarzem,
przede wszystkim w naszym najbliższym otoczeniu, co już samo
w sobie nie jest łatwe. Misja to
nie zachęta, ale obowiązek. Jest

to nakaz, który otrzymaliśmy
od Chrystusa. Człowiek, który
ma żywą relację z Chrystusem
nie może wiary zatrzymać dla
siebie. Głoszenie Dobrej Nowiny
wynika z konieczności. Mieliśmy
również możliwość przystąpienia
do sakramentu spowiedzi. Jest to
stały punkt wszystkich rekolekcji
i dni skupienia, aby z oczyszczonym sercem przyjąć Chrystusa
i nieść Go światu.

Posługi
Rekolekcje zakończyły się 18 lutego niedzielną Mszą św. pod

przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego. W czasie Eucharystii bracia z kursu III otrzymali
posługę lektoratu, natomiast
bracia z kursu IV zostali ustanowieni akolitami, tzn. nadzwyczajnymi szafarzami Komunii św.
Niewątpliwie rekolekcje były
dobrym przygotowaniem dla
braci przyjmujących posługi,
a dla nas wszystkich chwilą zatrzymania i przebywania
sam na sam z Chrystusem, aby
na początku Wielkiego Postu
obrać właściwy kurs jego przeżywania.
SAI

Modlitwa podczas rekolekcji
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

SPROWADZAŁ NIEBO NA ZIEMIĘ

Bóg chce objawiać swoją miłość,
która jest gotowa ponieść najwyższą ofiarę, ale potrzebuje do tego
człowieka, dobrze ukształtowanego człowieka. Takim właśnie był
ks. Frelichowski. – Co sprawiło,
że bł. ks. Stefan był zdolny do
takich czynów? – pytał bp Śmigiel. Kluczem do zrozumienia jego
świętego i heroicznego życia jest
jego środowisko wychowawcze.
Został wychowany w głęboko
wierzącej i patriotycznej rodzinie.
Ksiądz Biskup podkreślił, że bardzo
potrzeba nam takich rodzin, które
są silne Bogiem, a przez to stają
się wsparciem.
Wśród innych środowisk jego
wzrostu trzeba także wymienić
www.niedziela.pl

Błogosławieństwo relikwiami w kościele na toruńskim Podgórzu

harcerstwo i Sodalicję Mariańską.
– Harcerstwo dawało mu odwagę, siłę i moc, a Sodalicja otwierała go na duchowość wyrażającą
się w zawierzeniu Maryi – mówił
bp Wiesław. Tak ukształtowany
ks. Wicek wstąpił do seminarium
w Pelplinie, w którym dał się poznać
jako człowiek głębokiej radości.
– Zabrał do seminarium swoją
radość, odwagę i entuzjazm, i wykorzystał to w swojej kapłańskiej
posłudze – podkreślił kaznodzieja.
Te środowiska wychowawcze
ukształtowały go na świętego
kapłana. Gdy trafił do obozu koncentracyjnego umiał ofiarować
współwięźniom to, co miał najcenniejsze. – Troszczył się, by nie
zabrakło im Chrystusa – zaznaczył.
Błogosławiony kapłan i męczennik
jest darem dla naszej diecezji i dla
Kościoła w Polsce. Jest świetlanym
przykładem dla ludzi w każdym
wieku. Ksiądz Biskup wezwał zgromadzonych do modlitwy o łaski za
wstawiennictwem bł. ks. Stefana
oraz naśladowania go w codzienności.
Na zakończenie Mszy św. wierni
odmówili modlitwę o rychłą kanonizację bł. ks. Frelichowskiego i oddali cześć relikwiom błogosławionego.

Wiesław Ochotny

Figura bł. ks. Frelichowskiego
w kościele na toruńskim
Podgórzu

Wierni oddają cześć relikwiom bł. ks. Frelichowskiego

Ks. Paweł Borowski

Ofiara miłości

Jacek Kwiatkowski

centego Frelichowskiego. To w tym
kościele bł. ks. Stefan pełnił posługę
duszpasterską do chwili swojego
aresztowania. O godz. 17 rozpoczęła
się Eucharystia połączona z Nieszporami ku czci błogosławionego.
Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił bp Wiesław Śmigiel.
Mszę św. koncelebrowali biskup
senior Andrzej Suski, biskup pomocniczy Józef Szamocki oraz kapłani
diecezjalni i zakonni.
W homilii Ksiądz Biskup nawiązał do słów św. Jana Pawła II wypowiedzianych podczas pamiętnej
wizyty w Toruniu w 1999 r. Papież,
wynosząc do chwały ołtarzy ks. Frelichowskiego, zawierzył dar jego
beatyfikacji Kościołowi toruńskiemu, by szerzył świętość tego
młodego kapłana, męczennika.
– Te słowa przyjmujemy jako testament. To wielka łaska i zadanie –
mówił bp Wiesław. Podkreślił, że
ks. Frelichowski był autentycznym
świadkiem miłości Boga. Potrafił na
nieludzkiej ziemi, za drutami obozów koncentracyjnych sprowadzać
niebo na ziemię. – Tym, co mówił,
jak żył, całą swoją postawą był
Dobrą Nowiną dla każdego. On nam
pokazał, że kiedy człowiek przyjmuje swój los i krzyż Chrystusa,
przynosi wspaniałe owoce – dodał.

Wiesław Ochotny

dokończenie ze str. I

Harcerska Gala w Dworze Artusa

Obchody rocznicowe wraz
z modlitwą o rychłą kanonizację
męczennika z Dachau odbyły się
także w parafiach, którym patro-

nuje bł. Stefan W. Frelichowski:
w Jastrzębiu (23 lutego) i na toruńskim Podgórzu (25 lutego).
Ks. Paweł Borowski
4 marca 2018 . nr 9 (1211) niedziela
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NIECH ZAPALAJĄ SIĘ ZNICZE PAMIĘCI
Z Zbigniewem Matuszewiczem, dyrektorem Zespołu Szkół nr 1
im. Zesłańców Sybiru w Toruniu, rozmawia Helena Maniakowska

ZBIGNIEW MATUSZEWICZ:
– W 2006 r. zostałem dyrektorem
Zespołu Szkół nr 1 w Toruniu,
w skład którego wchodziły Gimnazjum nr 6 i VI Liceum Ogólnokształcące. Szkoły nie miały
imienia. Anna Kłobukowska,
ówczesna dyrektor Wydziału
Edukacji Urzędu Miasta Torunia,
przyjęła prośbę Zofii Kalisz, prezes Związku Sybiraków Oddział
w Toruniu, o pomoc w zalezieniu
szkoły, której uczniowie pełniliby
funkcję pocztu sztandarowego
Związku Sybiraków. Byliśmy
jedyną szkołą, która pozytywnie odpowiedziała na ich apel.
W Toruniu były też inne działania Sybiraków: odsłonięto tablicę pamiątkową w krużgankach
kościoła pw. Najświętszej Maryi
Panny, obelisk na Cmentarzu
Komunalnym nr 2 im. Ofiar
II wojny światowej przy ul. Grudziądzkiej, jednemu z rond na
toruńskim Rubinkowie nadano
imię Sybiraków. Oddział toruński
Związku Sybiraków ma swoje koła
w Toruniu, Brodnicy i Grudziądzu.
W Toruniu brakowało tylko szkoły
noszącej imię Sybiraków. Wspierany zatem przez p. Kalisz przedstawiłem Radzie Pedagogicznej
propozycję nadania obu szkołom
imienia Zesłańców Sybiru. Ostatecznie uroczystość nadania imienia i wręczenia sztandaru odbyła
się 17 września 2009 r. Sztandar
został poświęcony przez bp. Józefa
Szamockiego podczas Mszy św.
w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Toruniu. Było to wielkie
święto toruńskich Sybiraków,
którzy o tej szkole mówią „nasza
szkoła”.

VI
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Sybirakom życzenia świąteczne.
Ważnym elementem obchodów
Dnia Sybiraka jest rajd rowerowy
rozpoczynany przy kościele pw.
św. Jakuba w Toruniu, a kończony na Barbarce.

– Jakie działania planuje szkoła
celem dalszego utrwalania pamięci
o Sybirakach?

– Szkoła, realizując przedsięwzięcia poświęcone utrwalaniu
pamięci o Sybirakach, współpracuje ze Związkiem Sybiraków, władzami Miasta Torunia
i Kujawsko-Pomorskim Urzędem Marszałkowskim. W szkole
utworzono izbę pamięci, w której
gromadzone są pamiątki przekazywane przez Sybiraków.
Na terenie szkoły odsłonięto
pomnik poświęcony masowym
deportacjom Polaków na Sybir.
Autorem pomnika jest toruński
Sybirak, architekt Adam Kołodziej. Z inicjatywy ambasady
Azerbejdżanu w Polsce odsłonięto tablicę upamiętniającą
Michała Buttowd-Andrzejkowicza, zesłańca z drugiej połowy
XIX wieku. Szkoła była organizatorem ośmiu edycji konkursu dla
uczniów województwa kujawsko-pomorskiego pt. „Syberyjska
Golgota” – losy Sybiraków na
Wschodzie w latach 1795 – 1956.
Dzięki wsparciu Miasta Torunia i Urzędu Marszałkowskiego
wydano wspomnienia toruńskich
Sybiraków. Uczniowie i Sybiracy
uczestniczą w Marszach Pamięci
Ofiar Polskiego Sybiru w Białymstoku i Wrocławiu. Podobny marsz jest organizowany
17 września w Toruniu, gdzie po
Mszy św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego przechodzimy
na Cmentarz Komunalny nr 2
im. Ofiar II wojny światowej.
Uczniowie spotykają się systematycznie z Sybirakami podczas
żywych lekcji historii, uroczystości szkolnych i państwowych.
Staramy się w ramach wolontariatu wspomagać naszych
patronów. Z okazji świąt Bożego
Narodzenia uczniowie wysłali

cy z oddziałami związku i przy
wsparciu władz samorządowych
i oświatowych. Uczestnicy zjazdu
obradują wspólnie i w grupach
tematycznych. Odrębne zespoły
stanowią dyrektorzy szkół i prezesi

Helena Maniakowska

HELENA MANIAKOWSKA: – Jest
Pan dyrektorem VI Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru
w Toruniu. Jak doszło do nadania
szkole tego imienia?

Zbigniew Matuszewicz wśród Sybiraków.
Pierwsza z lewej zasłużona Sybiraczka Zofia Kalisz

– Dyrektorzy szkół im. Zesłańców
Sybiru spotykają się podczas zjazdów krajowych. Proszę o kilka informacji na ten temat.

– Zjazdy Dyrektorów Szkół i Placówek oraz Prezesów Stowarzyszeń
noszących imiona upamiętniające Zesłańców Sybiru zainicjował
Kazimierz Korczyński, prezes
Związku Sybiraków Oddziału
w Nowym Sączu. Podstawowym
celem jest wymiana doświadczeń,
koordynowanie wspólnych działań,
integracja środowiska i wzajemne
poznanie się. Zjazdy organizowane są przez szkoły we współpra-

stowarzyszeń oraz nauczyciele.
W ostatnim dniu dokonuje się
podsumowania zjazdu i podejmowane są uchwały. Treść ich przekazywana jest do Zarządu Głównego Związku i do wszystkich
szkół, placówek i stowarzyszeń.
Ostatnim zadaniem jest wybór
następnego organizatora zjazdu.
Każdy organizator uzupełnia kronikę zjazdu. Dotychczas odbyły się
one w Nowym Sączu, Augustowie,
Jerzmankach, Toruniu, Bolesławcu, Chełmie, Olsztynie. W 2018 r.
gospodarzem zjazdu będzie
Łódź. 
I
www.niedziela.pl

wiara i życie

pw. Chrystusa
Króla w Toruniu 9 lutego
WMsząkościele
św. rozpoczęto obchody

78. rocznicy deportacji Polaków na Syberię. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył
kapelan Sybiraków ks. prał. Józef Nowakowski, a współcelebransem był ks. prał. Andrzej
Nowicki, proboszcz miejsca, który
powitał zebranych, podkreślając,
że „ważna jest pamięć noszona
w sercu, a także przebaczenie
za tamte krzywdy i cierpienie”.
Homilię wygłosił ks. prał. Nowakowski, który powiedział m.in.,
że dla ludzi na Syberii ważne
było, aby przeżyć, przetrwać,
i trudno jest teraz przekazać ich
zmagania w sferze uczciwości,
w atmosferze zagrożenia podczas transportu w dzikie tereny,
następnie przy różnorodności ich
morderczej pracy. Patrzymy na to
wszystko dzisiaj z innej perspek-

tywy, ale ważne jest przemyślenie
tego. Trzeba wierzyć, że jednak
sprawiedliwość jest możliwa, tak
samo jak możliwa jest życzliwość
i wzrastanie w miłości.
Po Mszy św. uczestnicy uroczystości przeszli na teren Zespołu
Szkół nr 1 im. Zesłańców Sybiru.
Tam, na placu przed szkołą, przed
pomnikiem Zesłańców Sybiru, po
odegraniu hymnu państwowego Jan Myrcha, prezes Związku
Sybiraków oddziału toruńskiego, wygłosił słowa powitania.
Obecni byli Sybiracy z Torunia,
Chełmży i Koła Rodzin Sybiraków
z Golubia-Dobrzynia, nauczyciele
i uczniowie Zespołu Szkół nr 1
im. Zesłańców Sybiru w Toruniu oraz poczty sztandarowe.
Przybyli także przedstawiciele
władz rządowych i samorządowych województwa kujawsko-pomorskiego, władz miasta
Torunia, Centrum Szkolenia

Helena Maniakowska

PAMIĘĆ I PRZEBACZENIE

Poczty sztandarowe podczas Mszy św.

Artylerii i Uzbrojenia im. gen. Bema w Toruniu, Fundacji gen. Elżbiety Zawackiej, przedstawiciele związków kombatanckich,
Towarzystwa Miłośników Lwowa
i Kresów Południowo-Wschodnich. Z uwagi na niską temperaturę prezes Jan Myrcha zachęcił
zebranych, aby gromkimi okla-

skami podziękowali wszystkim
za przybycie. Następnie złożono
kwiaty i znicze pod pomnikiem
Zesłańców Sybiru, w czym pomogli uczniowie klas mundurowych
oraz odegrano hymn Sybiraka.
Spotkanie zakończono poczęstunkiem w szkole.
Helena Maniakowska

Pietrzak to młody,
świecki katecheta, doktoMrantateusz
teologii na Uniwersyte-

cie Papieskim Jana Pawła II
w Krakowie, autor książek: „Boża
kompania”, „Blogobojni, czyli
o nowych mediach w Kościele”
oraz „Myśli Bożego komandosa”. Promocja tej ostatniej oraz
wieczór autorski Mateusza
Pietrzaka odbyły się 7 lutego
w księgarnio-kawiarni „Libri
e Caffé” w Toruniu.
Spotkanie animował Michał
Mikołajczak, właściciel „Libri
e Caffé”, który odwołując się
do treści książki, rozpoczął
dyskusję od pytania: Czy Jezus
należał do Bożego GROM-u?
Pietrzak zauważył, że Jezus to
przecież wojownik, mężczyzna
silny siłą charakteru i poczuciem
www.niedziela.pl

odpowiedzialności, stąd winien
być wzorem dla każdego mężczyzny.
W swojej najnowszej książce
Pietrzak ukazuje w skondensowany sposób różne aspekty prawdziwej męskości rozumianej jako
hart ducha, umiejętność walki ze
swoimi słabościami. Doskonałą
okazją do sprawdzenia się w tym
względzie są dla autora wyprawy w góry, po których swoistym
duchowym przewodnikiem jest
bł. Pier Giorgio Frassati.
Pietrzak odnosi się również
do zdobyczy techniki. – Telefon
komórkowy, laptop czy tablet
mogą stać się narzędziem grzechu (…). Jednak elektronika może
nam również pomagać w drodze
do świętości – przypomina autor
i dodaje, że „to przecież my sami

Joanna Kruczyńska

STWORZONY, BY CHRONIĆ

Mateusz Pietrzak (pierwszy z prawej) podczas spotkania autorskiego
w „Libri e Caffé” w Toruniu

nadajemy znaczenie i wartość
rzeczom”.
Kto więc w opinii autora jest
Bożym komandosem? Okazuje się, że każdy, kto walczy ze
swoimi słabościami, z grzechem.
Komandos bowiem jest stworzony nie po to, by zabijać, ale by
chronić. I pewnie dlatego młody
pisarz działa na polu mediów społecznościowych niczym na polu

bitwy. Walczy o wartości, w tym
także o przywrócenie męskiej
seksualności naturalnego, a nie
wulgarnego pojmowania.
Joanna Kruczyńska
„Myśli Bożego komandosa” do nabycia w księgarnio-kawiarni „Libri e Caffé” w Toruniu przy ul. Franciszkańskiej 16 lub księgarni internetowej: www.bonito.pl
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MUZYCZNE REKOLEKCJE
toruńską Starówkę po kilkuNkoncertów,
a nastu latach powraca cykl
który tłumnie przy-

ciągał słuchaczy z całego regionu. Koncerty Wielkotygodniowe
są adresowane do każdego bez
wyjątku. Mogą być dla słuchacza
zatrzymaniem, wyciszeniem, a dla
niektórych mogą nawet stanowić
trzydniowe muzyczne rekolekcje
bezpośrednio wprowadzające
w klimat Triduum Paschalnego.
Inicjatorami Koncertów Wielkotygodniowych byli: były dyrektor
Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej
śp. Marek Wakarecy oraz kantor
diecezji toruńskiej ks. Mariusz Klimek. Przywrócenia w Toruniu po
kilkunastu latach cyklu przy wsparciu województwa kujawsko-pomorskiego i Urzędu Miasta Torunia
podjęło się Stowarzyszenie Musica
Vera, organizator odbywającego
się w nowych świątyniach Torunia
Festiwalu Muzyki Sakralnej Musica
Vera. Kierownictwo artystyczne
nad wydarzeniem objął Paweł Głowiński, dyrektor Festiwalu Musica
Vera.

Pierwsza edycja przywróconego cyklu dedykowana jest śp. Markowi Wakarecemu, a podczas koncertu inauguracyjnego wystąpi
jego bratanek Paweł Wakrecy oraz
muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej.
Na wszystkie koncerty wstęp jest
bezpłatny.
PROGRAM
Wielki Poniedziałek
26 marca, godz. 19.30
Kościół pw. św. Jakuba Apostoła
w Toruniu, Rynek Nowomiejski 6
Koncert inauguracyjny – Marek
Wakarecy in memoriam: „Siedem
ostatnich słów Chrystusa na krzyżu”– jedno z najwspanialszych dzieł
światowej muzyki sakralnej autorstwa Josepha Haydna w wykonaniu toruńskich muzyków jako hołd
pamięci złożony Markowi Wakarecemu.
Wykonawcy: Paweł Wakarecy –
fortepian, Muzycy Toruńskiej Orkiestry Symfonicznej, Judyta Lipka –
recytacja

Wielki Wtorek
27 marca, godz. 19.30
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, ul. Panny
Marii 2
„Via Crucis” – muzyczna droga
wiodąca od Ogrodu Oliwnego aż
pod krzyż, opowiedziana barwami
głosu, organów i saksofonu przez
wybitnych polskich improwizatorów.
Wykonawcy: Maciej Sikała – saksofon, Bogusław Grabowski – organy,
Agnieszka Morisson – sopran
Wielka Środa
28 marca, godz. 19.30
Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu, ul. Panny
Marii 2
„Stabat Mater Dolorosa” – dwa
dzieła o tym samym tytule skomponowane w odstępie ponad dwóch
stuleci przez Giovanniego Battistę Pergolesiego i Mariana Sawę
wyobrażające cierpienia Matki
Bożej pod krzyżem Chrystusa.
Wykonawcy: Magda Anna
Aniszkiewicz – sopran, Agnieszka

Morisson – sopran, Karol Bartosiński – kontratenor, Schola Cantorum
Thorunensis, Robert Matusiak –
fortepian, Wojciech Sarba – organy,
Paweł Głowiński – dyrygent.
Więcej na: https://www.facebook.com/festival.musicavera.
Paweł Głowiński

WIELKI POST Z „GŁOSEM Z TORUNIA”

Odejdź od ekranu, idź się pokaż Panu
dejdź od ekranu, idź się pokaż
Panu! W czasie Wielkiego Postu
Ospędź
z Nim kilka chwil miłości.
Każdego dnia kilka chwil... 40 dni.
By żyć. Czeka na Ciebie w kościele.
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Ks. Paweł Borowski
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współpraca: Joanna Kruczyńska
ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń
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Nie masz czasu? To prawda. Długo
pracujesz? To prawda. Jesteś zmęczony? To prawda. I On to wie, dlatego
czeka. Z ukojeniem, z ciszą. Cały. Bądź
z Nim w kaplicy. Znajdź Go.
Miejsca całodziennej adoracji
Najświętszego Sakramentu:
TORUŃ
1. Kościół akademicki pw. Ducha
Świętego (jezuici), Rynek Staromiejski
2. Kościół pw. św. Józefa – sanktuarium Matki Bożej Nieustającej Pomocy (redemptoryści),
ul. św. Józefa 23/35
3. Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła – sanktuarium
Matki Bożej Niepokalanej Królowej Rodzin (franciszkanie),
ul. Poznańska 49

4. Kościół pw. Najświętszej Maryi
Panny Częstochowskiej (paulini),
ul. Konstytucji 3 Maja 3c
5. Kościół pw. Matki Bożej Królowej
Polski, ul. Rydygiera 21
6. Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II, ul. Starotoruńska 1
BRODNICA
Kościół pw. św. Katarzyny
Aleksandryjskiej (fara), ul. Farna 1
DZIAŁDOWO
Kościół pw. Podwyższenia
Krzyża Świętego, pl. Biedrawy 3
GRUDZIĄDZ
Kościół rektoralny pw. św. Franciszka Ksawerego, ul. Kościelna 10

NOWE MIASTO LUBAWSKIE
Kościół pw. św. Tomasza Apostoła – sanktuarium Matki Bożej
Łąkowskiej, ul. Kościelna 10
LUBAWA
Kościół pw. św. Jana Chrzciciela i św.
Michała Archanioła,ul. Kupnera 22
UNISŁAW
Kościół pw. św. Bartłomieja Apostoła, ul. Chełmińska 57
Ponadto w kościele pw. św. Marcina w Boleszynie odbywa się adoracja Najświętszego Sakramentu
w godzinach od 15 do 23.
Prosimy Kapłanów o przesłanie
informacji o miejscach całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu w całej diecezji toruńskiej.
Redakcja „Niedzieli”
www.niedziela.pl

