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Orędownik we wszystkich sprawach –
św. Józef w diecezji
O posłudze kapłańskiej
Miłosierny Bóg czeka, byśmy wrócili

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Bóg nieustannie wypatruje
każdego z nas, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy nie
zmarnowali Jego miłości.
Bp Wiesław Śmigiel

Myśli, kto pyta
wielkie rzeczy.
Jaki był ten miniony czas,
czas rozpoczęty pokornym
pochyleniem głowy pod szczyptą popiołu? Czy wyznaczyłem
sobie jakieś postanowienia
wielkopostne? Czy było to
może skrupulatne odsłanianie
kolejnych kółek zdrapki wielkopostnej? Na ile udało się
wypełnić obrane postanowienia? Czy wsparłem się na filarach Wielkiego Postu, jakimi są
modlitwa, post i jałmużna? Co
z moim uczestnictwem w „Gorzkich żalach” i Drodze Krzyżowej? Czy zachowałem post od
np. alkoholu? Czy podzieliłem
się tym, co mam, z tymi, którzy mają jeszcze mniej? Czy
zwróciłem się do Boga poprzez
uczestnictwo w rekolekcjach,
a następnie sakramencie pokuty
i pojednania?
Pytania to niebezpieczne
twory, bo po pierwsze zmuszają do myślenia, a po drugie,
jak ktoś pyta, to może uzyskać
odpowiedź nawet wówczas,
gdy w gruncie rzeczy wcale
nie chce jej znać.
Został jeszcze tydzień. Może
da się jeszcze coś zrobić? Zapytaj, może usłyszysz wołanie
Boga i człowieka?
Joanna Kruczyńska
www.niedziela.pl

Anna Głos

już piąta niedziela WielTczeo tydzień
kiego Postu. Został jeszi zaczną dziać się

W drodze do nowej siedziby harcerzom towarzyszą relikwie ich błogosławionego patrona
ks. Stefana W. Frelichowskiego

RELIKWIE U HARCERZY
ANNA GŁOS

W

kościele garnizonowym
pw. św. Katarzyny w Toruniu 4 marca odbyła się
uroczysta Msza św. kończąca
35. Rajd Kopernikański i rozpoczynająca peregrynację relikwii
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego, patrona polskich
harcerzy, po Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP.
Mszę św. pod przewodnictwem
bp. Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji toruńskiej, koncelebrowali ks. prał. Józef Nowakowski, kapelan hufca ZHP w Toruniu
oraz proboszcz miejsca ks. płk.
Ryszard Stępień. W Eucharystii wzięli bardzo liczny udział
członkowie ZHP, ZHR, Rangersi,

Skauci Europy oraz Skauci Króla
z terenu całej Polski.
Ksiądz Biskup w homilii, zwracając się do harcerzy w nawiązaniu do Ewangelii oraz postawy ich patrona, przypomniał,
że wielkość człowieka objawia
się wtedy, kiedy potrafi stanąć
w obronie najsłabszych i najbardziej bezbronnych. Musi też
nauczyć się bronić swoich przekonań i swojej wiary podobnie
jak bł. ks. Frelichowski, który był
głęboko wierzącym i odważnym
kapłanem. Pasterz Toruński przypomniał, że mamy wierzyć nie
z powodu korzyści, ale dlatego,
że Bóg jest miłością, która jest
najpiękniejszym motywem wiary.

Po Mszy św. odbył się uroczysty przemarsz z relikwiami Błogosławionego pod nową siedzibę
komendy ZHP im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, która mieści się na
terenie Zespołu Szkół nr 10 przy pl.
św. Katarzyny 9. W uroczystości
uświetnionej występem orkiestry
wojskowej Garnizonu Toruń, oprócz
władz Chorągwi Kujawsko-Pomorskiej ZHP, uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych
miasta, województwa oraz Kuratorium Oświaty. Po apelu i wręczeniu
nagród aktu uroczystego otwarcia
siedziby Komendy Hufca ZHP dokonali przedstawiciele władz miasta
i harcerzy, a poświęcił ją bp Wiesław Śmigiel. 
I
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PAPOWO TORUŃSKIE

uroków zimy na południu
Polski skorzystała grupa
Zdzieci
i młodzieży z parafii pw.

św. Mikołaja Biskupa w Papowie Toruńskim, wybierając się
do Zakopanego na odpoczynek.
Wyjazd z inicjatywy proboszcza
ks. Jarosława Ciechanowskiego
zorganizowany i dofinansowany został przez Kapitułę Dobroczynną działającą przy parafii.
Jako opiekun pojechał wikariusz
ks. Marcin Jędraszek, a obowiązków kierownika kolonii podjął się
parafianin Krzysztof Dembiński.
Wyjazd odbył się w dniach
19-23 lutego. Opiekunowie zaplanowali wycieczkę szlakiem nad
Morskie Oko, największe jezioro
Tatr położone na wysokości ok.
1350 m n.p.m. Wszyscy z entu-

zjazmem pokonali 9 kilometrów
w jedną stronę, aby następnie
ogrzać się w schronisku, jedząc
ciepłą szarlotkę, podziwiać piękne
widoki oraz stanąć na tafli jeziora,
zimą pokrytego grubą warstwą
lodu i śniegu. Zaspy oraz wzniesienia stwarzały możliwość zabawy i zjeżdżania z nich podczas
czasu wolnego. Pogoda dopisała, a słońce pięknie oświetlało
ośnieżone szczyty. Chętni obejrzeli
także skocznię Wielką Krokiew
i zakupili pamiątki.
Celem kolejnej wyprawy była
Dolina Kościeliska, szlak był krótszy i bardziej płaski od tego na
Morskie Oko, lecz jeden element
pozostał wspólny – w schronisku
znowu podana została szarlotka. Najbardziej wytrwali podczas

Archiwum parafii

Podziwiali góry
Grupa z opiekunami na zimowym szlaku w Tatrach

odpoczynku udali się wyżej, szlakiem w kierunku Smreczyńskiego
Stawu. Nie zabrakło także wyjazdu na Krupówki.
Kręte szlaki, ścieżki biegnące
raz stromo w górę, kiedy indziej
gwałtownie w dół zwieńczone
były również pobytem w schronisku w Dolinie Kondratowej,
skąd rozciąga się niesamowity
widok na znane szczyty – Kasprowy Wierch oraz Giewont. Podczas schodzenia po oblodzonych

szlakach najmłodsi potrzebowali
często pomocy starszych, jednak
wspólnymi siłami wszystkim
udało się bezpiecznie powrócić
do ośrodka.
Podczas wyjazdu nie zabrakło
podziękowań dla opiekunów oraz
pani pielęgniarki, która czuwała
nad zdrowiem i samopoczuciem
uczestników, a na zakończenie nadziei na kolejny wyjazd
w wakacje. 

Parafianka

TORUŃ

Najświętszej Maryi Panny
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana
WPawłasanktuarium
II w Toruniu stali akolici i stali lek-

torzy z naszej diecezji 3 marca przeżywali
wielkopostny dzień skupienia. Wzięło w nim
udział ok. 100 osób.
Spotkanie rozpoczęło się od powitania
przez kustosza sanktuarium o. Andrzeja
Laskosza CSsR, który zaznajomił zebranych

z historią sanktuarium oraz jego charyzmatem i misją. Następnie uczestniczyliśmy
w nabożeństwie pierwszej soboty miesiąca
oraz Eucharystii. Na zakończenie dnia skupienia przeżyliśmy Drogę Krzyżową, której
rozważania dotyczyły życia oraz posługi
bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego.


Dk. Waldemar Rozynkowski

Jerzy Kalinowski

Dzień skupienia stałych akolitów i lektorów

Podczas Drogi Krzyżowej

GRUDZIĄDZ

Rekolekcje wielkopostne

S. Klemensa

bazylice kolegiackiej pw.
św. Mikołaja w Grudziądzu
Ww dniach
17-21 lutego odbyły

Harcerze niosą krzyż podczas rekolekcyjnej Drogi Krzyżowej
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się rekolekcje wielkopostne, które
prowadził o. Henryk Ślusarczyk
SVD, misjonarz zgromadzenia
werbistów, który przez kilkanaście lat posługiwał w Anglii.
Rekolekcjonista wykorzystał
wiele przykładów z własnych
przeżyć i doświadczeń z tego
właśnie okresu.
W czasie rekolekcji odbyła się
Droga Krzyżowa ulicami parafii.

Rozważania prowadził o. Henryk,
a krzyż do poszczególnych stacji
nieśli przedstawiciele grup działających w parafii, m.in. harcerze,
ministranci, członkowie chóru
kościelnego Kolegiata i scholi
parafialnej. Nie zabrakło okazji
do skorzystania z sakramentu
pokuty i pojednania; modlono
się na różańcu, słowami nowenny przed ołtarzem Matki Bożej
Łaskawej oraz adorowano Najświętszy Sakrament.
Zenon Zaremba
www.niedziela.pl

zapraszamy

O nauczaniu Benedykta XVI
W

ykład „Misja Kościoła
w nauczaniu papieża Benedykta XVI” wygłoszony 28 lutego
przez ks. dr. hab. Janusza Szulista, prof. UMK, uświetnił 5.
rocznicę zakończenia pontyfikatu
Josepha Ratzingera. Prelegent
omówił relacje Kościoła ze współczesnym światem, podkreślając
fundamentalny wkład papieża

seniora do posoborowej eklezjologii. W żywej dyskusji zadano
pytania m.in. o ocenę stosunków państwo-kościół w Polsce
w wypowiedziach Benedykta XVI.
Spotkanie zorganizował Klub
Inteligencji Katolickiej w Toruniu, a jej moderatorem był prezes
dr Michał Białkowski.
Monika Dejneko-Białkowska

TORUŃ

Diecezjalne Mistrzostwa LSO
w Piłce Nożnej Halowej
iecezjalne Mistrzostwa LiturDNożnej
gicznej Służby Ołtarza w Piłce
Halowej odbyły się 24

Archiwum LSO

lutego. Turniej został rozegrany
w Toruniu i Unisławiu.
Młodzież zmagała się w trzech
kategoriach wiekowych: ministranci (szkoła podstawowa do 6
klasy), lektorzy młodsi (7 klasa
SP i gimnazjum), lektorzy starsi (szkoły ponadgimnazjalne).
W mistrzostwach wzięło udział
prawie czterystu ministrantów
i lektorów z naszej diecezji. Wszystkim towarzyszył ogromny duch
walki i zdrowa rywalizacja. Nie
brakowało także łez radości z osiągniętych sukcesów oraz łez smutku
po niepowodzeniach.
Zwycięzcami w poszczególnych
kategoriach zostali: ministranci

z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu,
lektorzy młodsi z parafii pw. św.
Mikołaja Biskupa w Zwiniarzu,
lektorzy starsi z parafii pw. Matki
Bożej Królowej Różańca Świętego
w Iłowie.
Zwycięzcom gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów na turnieju
ogólnopolskim, który odbędzie się
w dniach 1-2 maja w Rzeszowie.
Wyrazy wdzięczności za pomoc
w organizacji oraz sprawnym przeprowadzeniu turnieju składam
ks. kan. Markowi Linowieckiemu,
ks. kan. Wojciechowi Murawskiemu, ks. Mariuszowi Malinowskiemu oraz ks. Adamowi Czerwińskiemu.
Ks. Dawid Urbaniak,
diecezjalny duszpasterz LSO

Ministranci z parafii pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Toruniu – zwycięzcy w najmłodszej kategorii z opiekunem
i organizatorami mistrzostw
www.niedziela.pl

Księdzu
Biskupowi Józefowi Szamockiemu, z okazji
imienin, życzymy obfitości łask
Boga i opieki
Matki Bożej Nieustającej Pomocy,
patronki diecezji.
Niech w Nadzwyczajnym Roku św. Józefa Kaliskiego
nie zabraknie Księdzu Biskupowi siły
do pochylania się nad tymi najbardziej potrzebującymi, zagubionymi we
współczesnej cywilizacji braku miłości
i wypełniania powołania w myśl swojego świętego patrona – opiekuna małżeństw, rodzin i sierot.
Redakcja i Czytelnicy „Głosu z Toruniu”
TORUŃ

Odpust zupełny
2017 r. sankWPannypaździerniku
tuarium Najświętszej Maryi
Gwiazdy Nowej Ewan-

gelizacji i św. Jana Pawła II
w Toruniu dekretem Penitencjarii
Apostolskiej nadano szczególne przywileje związane z łaską
odpustu zupełnego. Dzięki temu
dekretowi, wydanemu „dla
umocnienia pobożności wiernych i zbawienia dusz, na mocy
uprawnień przyznanych jej przez
Najdostojniejszego w Chrystusie
Ojca Franciszka” wierni mogą
uzyskać odpust zupełny w następujące dni roku:
25 marca – Zwiastowanie Pańskie, 2 kwietnia – dzień narodzin dla nieba św. Jana Pawła II,
27 kwietnia – dzień kanoniza-

cji św. Jana Pawła II, 13 maja –
wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Fatimy, 18 maja – dzień
narodzin ziemskich św. Jana
Pawła II, 7 czerwca – święto
patronalne św. Jana Pawła II,
16 października – dzień wyboru
kard. Karola Wojtyły na papieża,
22 października – dzień św. Jana
Pawła II, 1 listopada – uroczystość Wszystkich Świętych.
Aby uzyskać odpust zupełny,
należy nawiedzić sanktuarium
w jeden z wymienionych dni,
być w stanie łaski uświęcającej
i bez przywiązania do grzechu
oraz pomodlić się w intencjach
Ojca Świętego. Uzyskany odpust
zupełny można ofiarować za siebie lub za zmarłych.
jk
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ORĘDOWNIK WE WSZYSTKICH
SPRAWACH
Trwa ustanowiony przez papieża Franciszka Nadzwyczajny Rok św. Józefa w jego sanktuarium
w Kaliszu. Opiekun Świętej Rodziny patronuje także toruńskiemu kościołowi z sanktuarium
Matki Bożej Nieustającej Pomocy – Patronki diecezji toruńskiej.
A jak oddawali mu cześć nasi przodkowie?
WOJCIECH WIELGOSZEWSKI

Ś

więty Józef jest patronem Kościoła
powszechnego, sprawiedliwości, małżeństw, sierot, robotników, cieśli, stolarzy, kołodziejów, drwali, inżynierów,
podróżujących, wychowawców, bezdomnych,
tułaczy. Wzywa się go w sytuacjach beznadziejnych. Jako opiekun Jezusa i Maryi,
którzy towarzyszyli jego ostatnim chwilom,
patronuje rodzinom i dobrej śmierci. Św.
Teresa od Jezusa, XVI-wieczna reformatorka
Karmelu, która obrała św. Józefa za patrona,
tak określiła jego orędownictwo: „Innym
świętym (…) dał Bóg łaskę wspomagania nas
w tej lub owej potrzebie, temu zaś chwalebnemu Świętemu, jak o tym wiem z własnego
doświadczenia, dał władzę wspomagania nas
we wszystkim”.

gdzie jest także ukazany w witrażu. Postać św.
Józefa jako Opiekuna Świętej Rodziny zobaczymy na ołtarzu bocznym w chełmińskiej
farze (w predelli wyobrażenie jego śmierci),
na obrazie w farze wąbrzeskiej i polichromii w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny w Toruniu. Poświęcano mu dzwony:
w 1863 r. w Grodzicznie z wizerunkiem św.
Józefa z Dzieciątkiem na ręku, a w 1924 r.
w kościele pw. św. Wojciecha w Lidzbarku
z napisem łacińskim: „Vivos voco, mortuos
plango” („Wołam żywych, opłakuję umarłych”; tłum. W.W.).

Bractwa św. Józefa

Spośród parafii objętych współcześnie diecezją toruńską patronował przed wojną jedynie Turznicom k. Grudziądza. Obecnie jego
wezwanie mają parafie i kościoły w Chełmnie,
Grudziądzu i Toruniu oraz kościoły filialne
w Elgiszewie (parafia Chełmonie) i Trzebczyku (parafia Kijewo Królewskie). Były też
kaplice pw. św. Józefa u pallotynów w Chełmnie, elżbietanek w Chełmży, Grudziądzu,
Kowalewie Pomorskim i Toruniu; tutaj także
u redemptorystów. Ołtarze ku jego czci postawiono m.in. w bazylice katedralnej w Toruniu, bazylice w Nowym Mieście Lubawskim,
farze w Brodnicy, w kościołach: św. Jakuba
w Toruniu, Chełmoniu, Iłowie, Kiełbasinie,
Kowalewie, Łasinie, Radomnie. Wyobrażenia
świętego znajdziemy w wielu innych świątyniach, m.in. obrazy w Grabowie, Jastrzębiu,
Mikołajkach, figury w kościele pw. św. Wojciecha w Działdowie, Przełęku, Sampławie,

IV
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Szymon Głos

Wezwania i patronaty

Święta Rodzina. Malowidło ścienne
Kazimierza Mitery z 1929 r. w kościele
garnizonowym w Toruniu

Najstarsze bractwo na terenie dzisiejszej
diecezji toruńskiej powołano przy kościele
pw. św. Jakuba w Toruniu w 1692 r., w okresie międzywojennym złączone ze Zgromadzeniem Matek Chrześcijańskich. W 1712 r.
powstało w Radomnie, w 1852 r. w Kiełbasinie, w 1890 r. przy kościele Świętojańskim
w Toruniu, w 1928 r. w parafii pw. Chrystusa
Króla w Toruniu. Przynależność do bractwa
zobowiązywała m.in. do życia według zasad
wiary katolickiej, zachowywania trzeźwości,
częstego przystępowania do stołu Pańskiego.
Odpusty obchodzono 19 marca w uroczystość
św. Józefa Oblubieńca kojarzoną wówczas
ze wspomnieniem jego śmierci. W trzecim
tygodniu po Wielkanocy obchodzono oktawę
św. Józefa z kulminacją w środę – dniu wspomnienia św. Józefa Opiekuna Świętej Rodziny i Kościoła. W kościele Świętych Janów
obchodzono wtedy kolejny odpust bracki.
Odpusty świętowano niezwykle uroczyście,
np. w kościele pw. św. Jakuba po Mszy św.,
wystawieniu Najświętszego Sakramentu,
Nieszporach i procesji, członkowie bractwa
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

przybyły do Iłowa, gdzie do tej pory prowadzą przedszkole, uczą religii i przygotowują
dzieci do sakramentów. Ważnym punktem
miejscowego życia duchowego jest tutejsza
kaplica pw. św. Józefa. Opiekę nad kaplicą
pw. swojego świętego patrona objęły józefitki
także w Toruniu w 1955 r. Pierwsze przybyłe
wtedy siostry posługiwały przy domu ojców
remptorystów; z czasem podjęły się pracy
przy chorych, katechizacji dzieci. Do historii przejdzie ich duchowa posługa w czasie
trwania II Soboru Watykańskiego, kiedy nie
odstępowały od Najświętszego Sakramentu
w czasie całodobowego czuwania.

gromadzili się na modlitwie przy ołtarzu
św. Józefa.
Patronat Opiekuna Świętej Rodziny przyjęło
także Katolickie Stowarzyszenie Robotników
Polskich w Chełmży i Towarzystwo Kolejarzy
przy parafii pw. św. Mikołaja w Grudziądzu.
O czci, jaką żywił dla św. Józefa bł. ks. Stefan
Wincenty Frelichowski, świadczy jego list
z obozu w Dachau z 19 września 1942 r.,
w którym przypisuje jego opiece swoje cudowne uzdrowienie i możliwość pełnienia posługi
kapłańskiej.

Szymon Głos

Pod tym obrazem modlili się w kościele
św. Jakuba w Toruniu członkowie Bractwa
św. Józefa

Pasterki i józefitki
Orędownictwu św. Józefa polecały się zakony. Siostry pasterki skupiły się na realizacji
ewangelicznego hasła: „Szukać i zbawić to,
co zginęło” (Łk 19, 10), prowadząc domy
misyjne dla dziewcząt, których poranione
dusze leczono za pomocą nauczania i pracy.
W Toruniu przy obecnej ul. Skłodowskiej-Curie założyły Szpital Dobrego Pasterza –
jedyną w Polsce instytucję, w której leczenie
ciała łączono z terapią moralną i psychiczną. A wszystko pod egidą „Opiekuna Dzieła
Dobrego Pasterza”. Bł. Maria Karłowska,
założycielka Zgromadzenia Sióstr Pasterek
od Opatrzności Bożej, wzywała do jego orędownictwa: „Módlcie się do św. Józefa, bo
przecież On jest naszym zarządcą”.
Zgromadzenie Sióstr Świętego Józefa
prowadziło działalność apostolską na terenie naszej dzisiejszej diecezji w Warlubiu
od 1934 r. 5 lat po wojnie siostry józefitki
www.niedziela.pl

Św. Alfons Liguori, założyciel Zgromadzenia Najświętszego Odkupiciela (redemptorystów), wyraził przekonanie, że „po Matce
Bożej, św. Józef jest ze wszystkich świętych
najukochańszy Bogu. Ma on dzięki temu
wielką siłę Pana w sobie i może uzyskać
łaski dla swoich wyznawców”. Niespełna 200
lat później we wrześniu 1927 r. uroczyście
poświęcono kaplicę redemptorystów przy ul.
św. Józefa na toruńskich Bielanach, która rok
później, po sprowadzeniu obrazu Matki Bożej
Nieustającej Pomocy, stała się sanktuarium
maryjnym. Przystąpiono też do budowy niższego seminarium (juwenatu). Nauczyciel tej
szkoły o. Stanisław Solarz zasłużył się na
polu dobroczynnym, stawiając we współpracy
z władzami miejskimi świetlice dla ubogich
w Toruniu i Grudziądzu.
W Chełmnie małe seminarium św. Józefa
utworzyli w 1931 r. księża pallotyni (Stowarzyszenie Apostolstwa Katolickiego).
W 1938 r. ukończyli budowę szkoły z internatem (wtedy dla 70 alumnów), jednak ambitne plany edukacyjne wkrótce zniweczyła
okupacja niemiecka.

Elżbietanki
Siostry ze Zgromadzenia św. Elżbiety, popularne elżbietanki, dla których św. Józef jest
patronem życia wewnętrznego, przybyły do
Torunia w 1886 r., 2 lata później do Grudziądza, w 1895 r. do Chełmży, by poświęcić się
ubogim, chorym, opuszczonym i dzieciom.
Prowadziły ochronki, domy starców, sierocińce, ambulatoria, odwiedzały chorych
w domach. W Toruniu utworzyły Dom św.
Józefa dla Starców i Kalek (ul. Sienkiewicza
36), w Grudziądzu Sierociniec dla Dziewcząt
pw. Wszystkich Świętych (ul. Rybacka 11)
i Sierociniec dla Chłopców (ul. Bydgoska
5), a w Chełmży – Dom św. Józefa (ul. Tumska) i Lecznicę Powiatową (ul. Szewska
19). Opiekowały się dziećmi w ochronkach

Aleksandra Wojdyło

Redemptoryści i pallotyni

Wizerunek św. Józefa w kościele
pw. św. Katarzyny w Łasinie (fragment)

w Kowalewie i chorymi w szpitalu rejonowym w Łasinie (dokąd przybyły w 1930 r.)
i w szpitalu miejskim w Toruniu.

Felicjanki i Służebniczki Maryi
W 1922 r. przybyły z Krakowa do Łasina siostry felicjanki otaczające św. Józefa
„szczególnym kultem i wielkim zaufaniem”.
Opiekowały się ochronką i prowadziły szkołę gospodarczą dla dziewcząt. Obecnie od
23 lat miejsce domu felicjanek zajmuje klasztor Mniszek Bosych Zakonu Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel pw. Matki Bożej
Nieustającej Pomocy i św. Józefa – nazywanych siostrami karmelitankami bosymi.
W latach międzywojennych Brodnica,
Golub, Radzyń i Wąbrzeźno cieszyły się
posługą Sióstr Służebniczek Najświętszej
Panny Maryi z pleszewskiej prowincji św.
Józefa. Siostry służebniczki prowadziły
ambulatoria w Radzyniu i Golubiu, w Brodnicy lazaret i sierociniec, a w Wąbrzeźnie dom
starców. Wszędzie prowadziły ochronki. Jak
widać, zgromadzenia zakonne pojmowały
posługę józefińską jako opiekę nad tymi
najmniejszymi, jako że św. Józef w Betlejem,
na wygnaniu egipskim i w warsztacie ciesielskim w Nazarecie, też opiekował się Synem
– w oczach świata także Tym najmniejszym.

I
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Bł . k s . St efa n Wi nc e n t y
Fr el ic howsk i
pat ron e m k a pł a nów
diec ez j i toruńsk iej (II)

O POSŁUDZE
KAPŁAŃSKIEJ

W

yjątkowym źródłem do
poznania sylwetki duchowej
ks. Stefana jest prowadzony przez niego w latach 1929-39
„Pamiętnik”. Jako kapłan wpis
uczynił w nim tylko raz. Pod datą
15 marca 1939 r. czytamy następujące słowa: „Dziś druga rocznica
mych prymicji. Dzięki Ci, Panie, za
to, co doznałem przez te dwa lata.
Nawet za me błędy i odchylenia
od Twej woli. Wracam obecnie do
Ciebie, Panie, by Ci naprawdę służyć. Mam może opalone już trochę
skrzydła, lecz, Panie, w głębokiej
pokorze klękam przed Tobą i proszę: daj mi szczerze prowadzić
życie i nigdy nie być aktorem życiowym. Daj odwagę życia według
wskazań Twoich. Klękam niżej niż
zwykle. Tyś moim Panem. I stałeś się mym Ojcem. Panie, daję
Tobie me życie. Nie umiem wyrazić
mych obecnych myśli. Niech te
chwile mego wahania życiowego
i odchodzenia od Ciebie staną mi
się obecnie mocą. Boże, chcę być
naprawdę kapłanem”.
Jak widać, ks. Stefan chciał
patrzeć na swoje dotychczasowe

kapłaństwo bardzo szczerze. Nie
omawiał w szczegółach swojej
posługi, stawał jednak wobec
Boga w pokorze, gdyż widział,
jak w wielu sytuacjach odchodził
od Niego. Prosił Boga, aby swojej
posługi duszpasterskiej nie traktował jak aktorstwa.
Prośmy, za przyczyną bł. ks. Ste-fana, o dar szczerości dla naszych
kapłanów, szczerości w relacji do
Boga oraz w relacji do drugiego
człowieka.

Najświętsze
Serce Jezusa
II wojna światowa wybuchła 1 września 1939 r. To był akurat pierwszy
piątek miesiąca. Oznacza to, że
ks. Stefan w pierwszy dzień wojny
posługiwał przede wszystkim
w konfesjonale. Być może nawet
nie przypuszczał, że ta właśnie
posługa będzie jedną z głównych
podczas wojny.
Siostra ks. Stefana, Marcjanna Jaczkowska, tak wspominała
pierwszy dzień wojny: „Tego dnia

Wicek przyszedł do naszego domu
razem z ks. Janem Mykowskim
i ks. Janem Mantheyem. W domu
wisiał obraz Najświętszego Serca
Jezusowego. Wicek podszedł do
niego i poświęcił całą naszą rodzinę Sercu Jezusowemu. Wcześniej
wszyscy byliśmy u spowiedzi
i Komunii św. W naszej rodzinie
zawsze mieliśmy nabożeństwo do
Najświętszego Serca Jezusowego.
W każdy pierwszy piątek miesiąca
czciliśmy Serce Jezusowe, przede
wszystkim poprzez spowiedź
i Komunię św. Uroczyściej przeżywaliśmy także każdą niedzielę
po pierwszym piątku miesiąca.
Mieszkając jeszcze w Chełmży,
uczestniczyliśmy w uroczystych
Nieszporach i litanii przy ołtarzu
Najświętszego Serca Jezusowego”.
Przywołanie pierwszego piątku miesiąca na początku drogi
krzyżowej ks. Stefana nie może
być przypadkowe. Nasz Błogosławiony podpowiada kapłanom,
jak zachowywać się w chwilach
trudnych, wskazuje im na Serce
Jezusa.
Kapłani miejcie odwagę przylgnąć do Serca Jezusowego.
Macie dobrą receptę na czas
walki, zarówno dla siebie, jak
i dla tych pośród których postawił
was Chrystus.

Ks. Paweł Borowski

Sakrament pojednania

Odnowiony konfesjonał w kościele Mariackim w Toruniu;
to w nim ks. Stefan słuchał spowiedzi
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Współwięzień ks. Wojciech Gajdus, proboszcz w podtoruńskiej
parafii w Nawrze, tak wspominał
obecność ks. Stefana w pierwszych tygodniach aresztowania
w Forcie VII w Toruniu: „Była
w toruńskim Forcie VII na piętrze ciemna sklepiona piekarnia żołnierzy. Tuż za piecem
pod ścianą było trochę miejsca,

Archiwum Toruńskiego Wydawnictwa Diecezjalnego

DK. WALDEMAR ROZYNKOWSKI

„Daj mi szczerze prowadzić
życie i nigdy nie być aktorem
życiowym”. Stefan Wincenty
– kapłan

gdzie Wicek słuchał spowiedzi.
Chłopcy i mężczyźni po omacku
szli do kąta piekarni. Tam czekał
Człowiek, który z Bogiem jednał
dusze. Widziałem kilkakrotnie gest proszalny, zaklinający
to Boga, to człowieka, łączący
ich w jedność. Widziałem ludzi,
którzy wracali z konfesjonału –
piekarni, od człowieka, który
tam zawsze czekał pewny Bożej
ofiary”.
Od początku drogi krzyżowej
ks. Stefan nie tylko posługiwał
sakramentem pojednania, ale
wręcz walczył o jego obecność
w miejscach przetrzymywania
więźniów. Wydaje się, że w ten
sposób, z jednej strony walczył
o konkretnego człowieka, z drugiej otrzymywał poczucie sensu
swojej obecności w więzieniach
oraz obozach.
Bł. ks. Stefanie, ucz kapłanów naszej diecezji gorliwości
w udzielaniu sakramentu pojednania. Daj im także pragnienie
częstego korzystania z tego
sakramentu.
I
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Anna Głos

wiara i życie

W procesji z darami złożono m.in. chleb

Wezwania modlitwy wiernych odczytuje Janusz Klaman, terapeuta
wolontariusz

MIŁOSIERNY BÓG CZEKA, BYŚMY WRÓCILI
W Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnień i Współuzależnienia w Toruniu – z inicjatywy
Krucjaty Wyzwolenia Człowieka Diecezji Toruńskiej oraz parafii pw. Matki Bożej Łaskawej
w Toruniu – po raz kolejny odbyły się rekolekcje dla osób mających problem z nadmiernym spożywaniem alkoholum, Anonimowych Alkoholików oraz ich rodzin

T

egoroczne rekolekcje odbyły się w dniach
3 i 4 marca, a ich hasłem były słowa
z Ewangelii wg św. Łukasza: „…Ten
mój syn był umarły, a znów ożył…” (Łk 15,
24). Nauki głosił ks. Karol Schmidt, proboszcz parafii pw. św. Barbary w Złotowie,
od wielu lat współpracujący z ośrodkiem
czerniewickim.
2-dniowy czas wielkopostnych ćwiczeń
rekolekcyjnych rozpoczął się 3 marca uroczystą Mszą św. pod przewodnictwem bp.
Wiesława Śmigla, ordynariusza diecezji
toruńskiej. Eucharystię koncelebrowali m.in.
kapelan ośrodka w Czerniewicach ks. Adam
Machowski, proboszcz parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Otłoczynie, ks.
Karol Schmidt oraz inni kapłani, przyjaciele
czerniewickiej placówki. Słowo powitania
i życzenia owocnego przeżycia rekolekcji
skierował do zebranych proboszcz miejsca
ks. kan. Mariusz Stasiak.

By się nie upodlić
Ksiądz Biskup w homilii podkreślił, że czas
rekolekcji otwiera na łaskę i siłę Pana Boga,
który pragnie każdego z nas przyprowadzić
www.niedziela.pl

do swojego domu i uczynić domownikiem.
W nawiązaniu do przypowieści o Synu Marnotrawnym kaznodzieja powiedział, że może
się w niej odnaleźć każdy z nas. Bardzo często
w życiu jest tak, że mimo miłości drugiego człowieka, poczucia bezpieczeństwa pod
własnym dachem łudzimy się, że będziemy
szczęśliwsi w świecie narkotyków czy alkoholu. Pozornie tak się wydaje na początku,
ale potem przychodzi dramat. Nałóg ma to
do siebie, że upadla człowieka i doprowadza
do takiego stanu, w którym wszystkie relacje
z Bogiem i drugim człowiekiem stają się martwe. Wydawałoby się po ludzku, że nie ma
odwrotu, ale Ewangelia pokazuje, że można
wrócić do pełnego życia w rodzinie i społeczeństwie, i zakosztować nie tylko relacji
z Bogiem, ale także z drugim człowiekiem.
Wymaga to wysiłku, w którym wspierają
nas wspólnota, terapeuci, ale łatwiej wychodzić z nałogów i zasmakować radości życia
w domu Ojca, gdy wspiera nas swoją łaską.
Pan Bóg jest w niej niezwykle hojny, bo obdarowuje nie tylko tego, który jest blisko niego
cały czas, ale też człowieka, który powraca
z bardzo trudną historią życia. – Bóg jest
miłosierny, daje nam łaskę – przypomniał

bp Wiesław – ale też wzywa nas i to nie jest
wezwanie na zasadzie przymusu. Bóg jest
jak Ojciec, który stoi i wypatruje z miłością
syna, który powraca, bo wszystko stracił.
Taki jest Bóg. Nieustannie wypatruje każdego
z nas, abyśmy powrócili do Niego, abyśmy
nie zmarnowali Jego miłości.

Wspólna droga
Po słowie Pasterza Toruńskiego w procesji z darami pacjenci ośrodka złożyli chleb
i wino oraz kosz z różańcami, które zostały
przez niego poświęcone; otrzymał je każdy
z uczestników rekolekcji. Na zakończenie
Eucharystii Janusz Klaman, akolita oraz terapeuta wolontariusz w tutejszym ośrodku,
podziękował Księdzu Biskupowi, kapłanom
i wszystkim obecnym za wspólną modlitwę.
Wspomniał również o początkach rekolekcji
w tutejszym ośrodku, które wywodzą się
z diecezji pelplińskiej.
Czas rekolekcji był okazją do wspólnej
modlitwy różańcowej, Drogi Krzyżowej,
wysłuchania konferencji oraz do podzielenia
się świadectwami w drodze do trzeźwości.
Anna Głos
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ZAPRASZAMY
Ekstremalna Droga Krzyżowa
EDK Toruń – rozpoczęcie Mszą św.
w kościele pw. Matki Bożej Łaskawej
i św. J. Escrivy (Czerniewice) 23 marca o godz.
19. Trasa liczy 56 km. Wiedzie przez tereny związane z męczeńską śmiercią bł. ks.
Jerzego Popiełuszki i kończy się na tamie we
Włocławku. Koordynatorami są ks. Andrzej
Jankowski i Maciej Waczyński.
EDK Wąbrzeźno – rozpoczęcie 23 marca
o godz. 19.30 Mszą św. sprawowaną w kościele farnym pw. Świętych Apostołów Szymona
i Judy Tadeusza. Wierni 40 km trasą przejdą
przez okolice Wąbrzeźna; zakończenie przy
krzyżu na placu kościoła pw. Matki Bożej
Królowej Polski. Spotkanie informacyjne
odbędzie się 22 marca w wąbrzeskiej farze
ok. godz. 19. Więcej informacji udziela Marta
Marchlewska (tel. 600-962-669).
EDK Grudziądz – rozpoczęcie 23 marca
o godz. 20.30 Mszą św. w kościele pw. Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny
(kościół młodzieżowy). Trasa prowadzi
przez kościoły śródmieścia do sanktuarium
w Mokrem i z powrotem do kościoła młodzieżowego. Długość trasy 26 km.
Zapisy na każdą z trzech Ekstremalnych
Dróg Krzyżowych na www.edk.org.pl .

Droga Krzyżowa Wydziału
Teologicznego
Wydział Teologiczny Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu organizuje 4. Toruńską
Ekstremalną Drogę Krzyżową (TEDK). Rozpoczęcie 23 marca o godz. 21 w kościele pw. św.
Antoniego na Wrzosach. Trasa liczy ponad
40 km i kończy się w kaplicy Wydziału Teologicznego UMK. Zapisy na TEDK na www.tedk.
pl lub e-mailowo na adres: nagid@nagid.pl.

Droga Krzyżowa ulicami miast
Toruń – rozpoczęcie 23 marca o godz. 17
w kościele garnizonowym pw. św. Katarzyny w Toruniu i przejście ulicami Starówki
do katedry Świętych Janów. W nabożeństwie
uczestniczyć będą m.in. biskupi toruńscy.
Grudziądz – rozpoczęcie 23 marca o godz.
16.30 w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Moniuszki i przejście
do kościoła pw. Ducha Świętego.
jk

MISTERIA MĘKI PAŃSKIEJ
Lubawa – 24 i 25 marca, godz. 19 – hala OSiR
przy Gimnazjum im. Biskupów Chełmińskich.
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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 – plac przy
ul. Owocowej 25.
xpb

ŚWIATOWY DZIEŃ MŁODZIEŻY
W Niedzielę Palmową 25 marca obchodzony będzie 33. Światowy Dzień Młodzieży
pod hasłem: „Nie bój się Maryjo, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga” (Łk 1, 30). Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej – „KOTWICA” zaprasza młodzież przygotowującą się do
sakramentu bierzmowania wraz z duszpasterzami, katechetów, harcerzy i wszystkich
młodych naszej diecezji do Torunia, aby
młodzieńczy entuzjazm i radość wiary dzielić
razem z bp. Wiesławem Śmiglem.
Program
Kościół akademicki pw. Ducha
Świętego (jezuici)
godz. 13 – zawiązanie wspólnoty – zespół
kleryków WSD w Toruniu „Synowie”, świadectwo Szymona Bednarskiego,
godz. 13.45 – katecheza kerygmatyczna –
o. Maciej Ziębiec,
godz. 14.30 – koncert zespołu SUNDAY WORSHIP, modlitwa uwielbienia, wstawiennicza,
sakrament pokuty i pojednania, świadectwo
Bartosza Krakowiaka,
godz. 16 – poświęcenie palm i procesja ewangelizacyjna do katedry Świętych Janów,
Katedra Świętych Janów
godz. 16.30 – Eucharystia pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Po Mszy św. „Dla
każdego coś smacznego” – poczęstunek w Centrum Dialogu Społecznego (ul. Łazienna 22).
Ks. Dawid Wasilewski,
diecezjalny duszpasterz młodzieży

PANAMA 2019
Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej – „KOTWICA” informuje, że młodzież
z diecezji toruńskiej w dniach 17-31 stycznia 2019 r. pojedzie do Panamy w ramach
grupy „Redemptor” i weźmie udział w programie „Dni w Diecezjach”. Grupa zamieszka
w Panamie na terenie parafii pw. św. Gerarda
Majella. Szczegółowe informacje na ten temat
na stronie www.redemptor.pl/panama2019 .
Liczba miejsc ograniczona.
Koszt od osoby wynosi 6.5 tys. zł oraz
kieszonkowe w dolarach USD (ta waluta
jest używana w Panamie). Terminy wpłat: do
15 kwietnia 2018 r. – 1 tys. zł od osoby, do
30 września 2018 r. – 650 dolarów USD +
brakująca suma w złotówkach. Wpłat należy
dokonywać na konto: Dom Zakonny Prowincji
Warszawskiej Zgromadzenia Najświętszego
Odkupiciela w Toruniu, nr konta: 81 1600
1303 1849 8675 2000 0001, Bank BGŻ BNP
Paribas SA. Tytuł płatności: nazwisko(a)
PANAMA 2019.
Zapisy prowadzi i informacji udziela
o. Mariusz Mazurkiewicz CSsR, e-mail: panama2019.redemptor@gmail.com .
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