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MYŚL
NA TYDZIEŃ
Wiara łączy się z kosztami,
ale ostatecznie człowiek
otrzymuje życie i bezpieczeństwo i już tu, na ziemi, może
być niezwykle szczęśliwy.
Bp Wiesław Śmigiel

Boży plan
zbierać się na nabożeństwach
w naszych kościołach czy
wokół przydrożnych kapliczek,
zastanówmy się, do czego Bóg
wzywa nas osobiście.
Każdy może na swój sposób
służyć Panu: czy to w kapłaństwie, czy w rodzinie, czy w życiu wspólnotowym; w klasztorze klauzurowym, ale i w świecie; w mieście i w małej wiosce; poprzez współczesne środki
przekazu, ale i poprzez zwyczajną rozmowę, wspólną kawę, zabawę z dzieckiem. Ważne, aby codziennie – podczas
modlitwy, Eucharystii, rozważania Pisma Świętego –
wsłuchać się w Jego głos. Do
czego Pan wzywa mnie dzisiaj?
Jak mam wypełniać codzienne
obowiązki? Może Pan chce,
bym się z kimś pojednał?
A może właśnie teraz mam złożyć przed drugą osobą świadectwo o Bożym działaniu w moim
życiu?
Maryja, Królowa Apostołów,
najwierniej odpowiedziała na
wezwanie Pana. Niech i dziś
wstawia się za nami, abyśmy
wszędzie tam, gdzie jesteśmy,
mogli wypełnić Boży plan dla
naszego życia.
Renata Czerwińska
www.niedziela.pl

Joanna Kruczyńska

pochylamy się nad
tajemnicą życia i powoWłaniamaju
Maryi. Kiedy będziemy

Bp Wiesław z uśmiechem błogosławił, rozmawiał, dopytywał, podziwiał i gratulował, co spotykało się
z radosną życzliwością i otwartością tych starszych oraz śmiałością tych młodszych

PRZEKAZYWAĆ HISTORIĘ

Diecezja toruńska jest spadkobierczynią istniejącej w latach 1243 – 1992 diecezji
chełmińskiej, która w latach 1251 – 1821 swą stolicę miała w Chełmży. Dawna
katedra, dzisiaj konkatedra Świętej Trójcy w Chełmży, jest ważnym miejscem
na mapie rozwoju Kościoła. W prastarej świątyni, obecnie najstarszym obiekcie
ceglanym na ziemi chełmińskiej, mówią wieki, stąd w celu podtrzymania
pamięci historycznej i religijnej oraz w trosce o dziedzictwo duchowe,
21 kwietnia odbył się ingres bp. Wiesława Śmigla do konkatedry w Chełmży
JOANNA KRUCZYŃSKA

D

atę ingresu do konkatedry
w Chełmży wyznaczono
na sobotę przed Niedzielą
Dobrego Pasterza. Uroczystość
wpisała się w radosny okres
wielkanocny, a ciepłe przyjęcie
biskupa przez wiernych z Chełmży podkreślała słoneczna pogoda,
zdecydowanie ułatwiająca przeżycie spotkania w chłodnych,

gotyckich murach konkatedry. –
Wchodząc tutaj, doświadczyłem
historii pięknej diecezji chełmińskiej. Przejmujemy tę historię, by
ją przekazywać kolejnym pokoleniom; przejmujemy, by była nie
tylko historią, ale by stała się
żywym Kościołem – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas ingresu
w Chełmży.

Wprowadzenie
Ingres, czyli uroczyste wejście
bp. Wiesława Śmigla do konkatedry w Chełmży, rozpoczęło się
w samo południe. Ksiądz Biskup
w asyście Kapituły Konkatedralnej

dokończenie na str. V
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Wariacje gotyckie
Pionowy Wymiar Kultury ogłosiło konkurs plastyczny „Wariacje
gotyckie”. Jest to druga edycja
konkursu, którego pomysłodawcą jest dr Joanna Bielska-Krawczyk, prezes fundacji i historyk
sztuki, były wykładowca Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu. Celem konkursu jest
wyłonienie najlepszych wypowiedzi artystycznych autorstwa
młodych ludzi, którzy podejmą
próbę spojrzenia świeżym okiem
na kwestię gotyckości. Gotyk jest
bowiem wizytówką Torunia. Tak
się składa, że powraca on również
często w kulturze popularnej, tym
samym okazując się wciąż bardzo
atrakcyjnym dla współczesnego
człowieka. Często wykorzystywany w stylistyce „fantasy”, stał się
także inspiracją dla tak znanych
polskich artystów jak chociażby
Zdzisław Beksiński czy Tomasz
Bagiński. Konkurs miał zachęcić młodych ludzi do tego, by
zgodnie ze swoją wrażliwością
i wyobraźnią oraz upodobaniami
właściwymi pokoleniu podjęli się
stworzenia „wariacji” na temat

gotyku. Prace nie musiały mieć
charakteru sakralnego. Doceniano samodzielność, kreatywność,
refleksyjność, krytyczne podejście, ale też spodziewano się
kompozycji dbających o estetykę,
po prostu pięknych.
Konkurs adresowany był do
uczniów liceów plastycznych
oraz studentów Akademii Sztuk
Pięknych, co wyraźnie widać
w poziomie prac prezentowanych
na wystawie, który był naprawdę wysoki. Liczba nadesłanych
zgłoszeń prześcignęła najśmielsze oczekiwania organizatorów –
nadesłano ich ponad 120. Zdecydowana większość prac to obrazy,
jednak parę z nich to także rzeźby czy fotografie. Prace przybyły
z całej Polski, m.in. z Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, Katowicach, Gdańsku, Zielonej Górze,
Tarnowskich Górach, ale też z liceów plastycznych w Warszawie,
we Wrocławiu, w Supraślu, Gdyni
czy Szczecinie.
Poza wyłonieniem laureatów
konkursu muzeum podjęło się
organizacji wystawy pokonkursowej, na którą zakwalifikowało się
50 prac. Wystawa podzielona jest
na trzy główne motywy, które prze-

Ks. Paweł Borowski

bieżącego roku
Muzeum Diecezjalne w ToruNniua początku
we współpracy z Fundacją

Praca Izabeli Sak pt. „Drzewo gargulców”

wijały się w dziełach: styl gotycki
w architekturze, postać człowieka
gotyckiego oraz fantastyczne stworzenia.  Joanna Ciechanowska

Wystawę można oglądać
w Muzeum Diecezjalnym
przy ul. Żeglarskiej 7 w Toruniu
do 20 maja.

TORUŃ

Spotkanie dyrektorów
Szkół Nowej Ewangelizacji

Agata Durka

oruń był gospodarzem spotkaTmienia
nia Ogólnopolskiego PorozuDyrektorów Kerygmatycz-

Uczestnicy spotkania Szkół Nowej Ewangelizacji
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nych Szkół Nowej Ewangelizacji,
które odbyło się 15 kwietnia
i zgromadziło ponad 40 osób
z całej Polski. Tematykę spotkania
określa zazwyczaj senat całego
gremium, któremu przewodzi
ks. Artur Sepioło z diecezji gliwickiej. Pracowano nad zagadnieniem formacji animatorów

posługujących we wspólnotach,
czego owocem będzie opracowanie dyrektorium formacyjnego
dla animatorów. Zajęto się również tematem pentekostalizacji
Kościoła katolickiego. Ubogaceniem spotkania była Liturgia
Godzin wraz z bp. Wiesławem
Śmiglem, który wygłosił homilię,
a później odpowiadał na pytania związane z duszpasterstwem
i ewangelizacją. 
SNE
www.niedziela.pl

wiadomości

zapraszamy

RUCH RODZIN NAZARETAŃSKICH

Z Maryją do komunii z Chrystusem
przeddzień Święta Miłosierdzia Bożego
WPielgrzymka
7 kwietnia odbyła się 21. Międzynarodowa
Ruchu Rodzin Nazaretańskich na

Jasną Górę. Jej hasłem przewodnim były słowa:
„Przez Maryję Duch Święty prowadzi do komunii
z Chrystusem”. Zbiegła się ona z oktawą Zmartwychwstania Pańskiego. Wśród licznie przybyłych (ok. 2 tys. osób) byli też członkowie ruchu
z diecezji toruńskiej ze swoim moderatorem
diecezjalnym, ks. kan. Sylwestrem Ćwiklińskim.
Spotkanie rozpoczęło się w archikatedrze
Świętej Rodziny w Częstochowie konferencją
prowadzoną przez ks. Dariusza Kowalczyka,
moderatora krajowego RRN. Powiedział on
m.in., że kiedy uczestniczymy w Eucharystii, Jezus obdarza nas miłością oraz darami Ducha Świętego. Musimy prosić Maryję
o zrozumienie tej łaski. Matka Boża chce nas
uświęcić, warto Ją zatem prosić o otwarcie
serca na miłość do Boga i drugiego człowieka.

Pielgrzymka do Cierpic
Już dziewiętnasty raz wierni podążą w pieszej
pielgrzymce do Matki Bożej Królowej Polski
w Cierpicach, organizowanej przez Stowarzyszenie Rodzin Katolickich. Wyjście 3 maja z kościoła
pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny w Toruniu (Stawki) o godz. 8.15, a następnie Msza św. odpustowa w Cierpicach o godz.
12.30. 
rr

W następnej części spotkania uczestnicy
przeszli procesyjnie ulicami miasta, rozważając
tajemnice radosne Różańca, po czym spotkali
się w Bazylice Jasnogórskiej na Eucharystii.
Przewodniczył jej i homilię wygłosił delegat
Konferencji Episkopatu Polski bp Andrzej Siemieniewski. Podkreślił on, że Kościół jest rodziną nazaretańską. To, co Bóg uczynił w naszym
życiu, nazywamy świadectwem. Przykład
dobrego życia jest także ewangelizacją.
Na zakończenie dnia skupienia odbyła się
godzinna adoracja Najświętszego Sakramentu
z rozważaniem i Koronką do Miłosierdzia
Bożego. Oprawę muzyczną i rozważania
przygotowali członkowie RRN z diecezji rzeszowskiej. Po błogosławieństwie Najświętszym Sakramentem wszyscy rozjechali się
do domów umocnieni duchowo na dalsze
działania w diecezjach.
Henryka Bernatowicz

Modlitwa za ojczyznę
W rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja i przypadającą tego dnia uroczystość Matki Bożej
Królowej Polski odbędzie się Msza św. w intencji
ojczyzny. Eucharystii sprawowanej o godz. 12 na
toruńskim Rynku Staromiejskim przewodniczyć
będzie bp Wiesław Śmigiel. 
jk
Toskańskie impresje
Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej organizuje pielgrzymkę do północnych Włoch w dniach 1-10 lipca. W programie
nawiedzenie takich miejsc jak: Altötting, Werona,
Mediolan, Lukka, Piza, Volterra, San Gimignano,
Chianti, Florencja, Siena, Padwa, Wenecja, Wiedeń, Ołomuniec. Informacje i zapisy: ks. Mariusz
Wojnowski, tel. 508-777-082 lub e-mailowo na
adres: mariusz.wojnowski@wp.pl . 
jk

CHEŁMŻA

Niedziela powołaniowa

Taizé Grębocin
Wspólnota Słowo
Życia zaprasza na
spotkanie młodych
w podtoruńskim
Grębocinie, które
odbędzie się w dniach 25-27 maja pod hasłem:
„Ogniem posoleni”. W programie spotkania
modlitwa, która podobnie jak w Taizé, będzie
wyznaczać rytm dnia, rozważanie Słowa Bożego
i workshop’s, czyli spotkania tematyczne z interesującymi ludźmi. Zgłoszenia do 20 maja. Szczegóły na www.spotkaniegrebocin.pl . 
jk

Ks. Marek Stacherski

Wspólnota ta w parafii istnieje od 1910 r.
W czasie każdej Mszy św. okolicznościowe
kazanie o duchowości FZŚ wygłosił o. Izydor,
franciszkanin z parafii pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Toruniu. Liturgia

Słowa oraz modlitwa powszechna czytana
była przez Wspólnotę FZŚ. Po każdej Eucharystii członkowie wspólnoty rozdawali foldery o FZŚ. Wieczorem odbyło się spotkanie
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, na
które zaproszeni zostali wszyscy pragnący
zapoznać się z duchowością tej wspólnoty.
Ks. Dawid Gapiński

Archiwum redakcji

pw. św. Mikołaja w Chełmży 15
kwietnia odbyła się Niedziela PowołanioWwa doparafii
Franciszkańskiego Zakonu Świeckich.

Florianum
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny oraz Ochotnicza Straż Pożarna w Grucie
zapraszają na uroczyste wprowadzenie relikwii
św. Floriana, które odbędzie się 4 maja o godz.
18. Ceremonii przewodniczyć będzie bp Wiesław
Śmigiel. Patronat medialny nad wydarzeniem
sprawuje m.in. „Niedziela” – „Głos z Torunia”.  jk

Członkowie Franciszkańskiego Zakonu Świeckich z ks. Dawidem Gapińskim i o. Izydorem
www.niedziela.pl

Konkurs chóralny
Stowarzyszenie Musica Vera zaprasza chóry
amatorskie różnych wyznań chrześcijańskich
do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Chóralnym w ramach 3. edycji Festiwalu Muzyki
Sakralnej MUSICA VERA. Konkurs odbędzie
się 27 października, ale już teraz można zgłaszać uczestników. Więcej informacji na stronie:
http://musicavera.pl/#konkurs. 
rc
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Uczestnicy i laureaci konkursu biblijnego

Diecezjalny Konkurs Biblijny
Szkół Salezjańskich
miał miejsce finał DiecezjalWnegoZespole
Konkursu Biblijnego zaty-

tułowanego „Czytam Pismo
Święte”. Uczniowie toruńskich
„salezjanów” mają wiele możliwości, by rozwijać swoje pasje.
Tym razem jednak to Szkoła
Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego wraz z Wydziałem
Katechetycznym Kurii Diecezjalnej Toruńskiej zaprosiła uczniów
klas IV-VI szkoły podstawowej

oraz klas VII i II-III gimnazjum
do udziału w Diecezjalnym Konkursie Biblijnym. Jego tematem
była Ewangelia wg św. Łukasza. W konkursie wzięły udział
603 osoby z całej diecezji, a do
ostatniego etapu zakwalifikowało się 60 uczestników.
Etap diecezjalny i rozstrzygnięcie konkursu odbyły się 14 kwietnia, w przeddzień Narodowego
Dnia Czytania Pisma Świętego.
Jak zaznaczył jeden z rodziców

finalistów, pytania, zwłaszcza
opisowe, nie były łatwe. Mimo to
młodzież zdobyła całkiem sporą
liczbę punktów.
W młodszej kategorii wiekowej pierwsze miejsce zajął Błażej
Krajewski, drugie – Zofia Pieczka,
a trzecie – Róża Dzięgielewska.
W starszej kategorii wiekowej
zwyciężył Tomasz Wolentarski,
drugie miejsce zajęła Natalia
Kucińska, a trzecie – Paweł Krajewski.

Patronat honorowy nad konkursem objęli bp Wiesław Śmigiel
oraz ks. Roman Jachimowicz SDB
(Inspektor Towarzystwa Salezjańskiego Inspektorii pw. św. Wojciecha z siedzibą w Pile). Diecezjalny
Konkurs Biblijny został wpisany
na listę konkursów Kuratorium
Oświaty w Bydgoszczy.
Uczestnikom gratulujemy wiedzy biblijnej i życzymy dalszych
sukcesów.
Renata Czerwińska

sko-pomorskiego – wzięło udział
700 uczniów z 69 szkół. Do ścisłego finału dostało się ponad
40 osób, spośród których wyłoniono 20 laureatów.
Pierwsze miejsce zajęła Zofia
Strzyżewska ze Szkoły Podstawo-

wej w Mycielewie, drugie – Martyna Kaja Kumor z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Bądkowie.
Trzecie miejsce zdobyły ex aequo
Kaja Julianna Stróżyk ze Szkoły
Podstawowej w Mycielewie oraz
Klaudia Kotas z Zespołu Szkół
w Konecku.
Wśród laureatów byli także
uczniowie ze szkół znajdujących się na terenie diecezji
toruńskiej: Paweł Malinowski
ze Szkoły Podstawowej nr 4
w Toruniu, Tomasz Wolentarski
ze Szkoły Podstawowej nr 11
w Grudziądzu oraz Kamila Weronika Kosela z Gimnazjum nr 1
w Wąbrzeźnie.
Jedną z wielu nagród dla zwycięzców jest pielgrzymka do Rzymu, ufundowana przez Urząd
Marszałkowski Województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
Karol Fetka

Konkurs wiedzy CEM
uż po raz szósty Centrum EduJPopiełuszki
kacji Młodzieży im ks. Jerzego
w Górsku zorgani-

Anna Głos

zowało konkurs wiedzy o wielkich Polakach. W tym roku jego
bohaterką była św. Faustyna
Kowalska. Gala wręczenia nagród

laureatom i finalistom odbyła się
12 kwietnia.
W konkursie – skierowanym
do uczniów klas VI i VII szkół
podstawowych oraz dawnych
klas gimnazjalnych położonych
na terenie województwa kujaw-

Zwycięzcy 6. edycji konkursu „Wielcy Polacy”
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PRZEKAZYWAĆ HISTORIĘ
mawiając z ludźmi, wysłuchuje
ich krytyki, ale zaraz też pyta, co
ów człowiek chciałby w tej sprawie zrobić, by rozwiązać problem
i proponuje swoją pomoc, współpracę. Na zakończenie, cytując
słowa św. Matki Teresy z Kalkuty,
Ksiądz Biskup zachęcił wiernych,
by mimo problemów nie ustawali
w czynieniu dobra i byciu prawdziwymi świadkami Chrystusa
Zmartwychwstałego.

Wśród swoich
Podczas uroczystości na ziemi
chełmżyńskiej bp. Śmigla powitali
przedstawiciele władz: burmistrz
Jerzy Czerwiński, przewodniczący Rady Miasta Janusz Kalinowski, przewodniczący Rady Gminy
Janusz Iwański oraz wicewójt Kazimierz Bober. – Pragniemy, by każda
wizyta Księdza Biskupa w Chełmży była pobytem u siebie i wśród
swoich, a nasza szczerość i wiara
są gwarantem takiej rzeczywistości – mówił burmistrz Czerwiński.
W przygotowanie uroczystości zaangażowało się wiele osób.
Na podkreślenie zasługuje oprawa
muzyczna, którą zapewnili po raz
pierwszy wspólnym śpiewem chór
św. Cecylii pod kierunkiem Alfonsa Dorawy oraz Parafialny Chór
Ludzi Młodych pod kierunkiem
Tomasza Niżygorockiego, a także

Bp Wiesław ze wspólnotą Żywego Różańca

Powiatowa i Miejska Orkiestra
Dęta pod kierunkiem Jacka Kałamarskiego oraz prof. Czesław Grajewski grający na organach.
Po Eucharystii bp Wiesław
spotkał się z grupami i wspólnotami działającymi przy parafii
konkatedralnej w Chełmży: Liturgiczną Służbą Ołtarza, Żywym
Różańcem, chórem św. Cecylii,
scholą dziecięcą, Parafialnym
Chórem Ludzi Młodych, wspólnotą modlitewną Samuel, Domowym Kościołem, wspólnotą Dzieci
Boże, wspólnotą młodzieżową
Miłosierdzie, wspólnotą Przyjaciele Misji, a w tym z rodziną
ks. kan. Wojciecha Łapczyńskiego – misjonarza pochodzącego
z Chełmży, a także najmłodszymi grupami, czyli Parafialnym

Klubem Seniora oraz wspólnotą
mężczyzn Tymoteusz. Proboszcz
parafii ks. kan. Krzysztof Badowski podkreśla, że to spotkanie
było ważne, gdyż zazwyczaj wierni znają się głównie w obrębie
wspólnoty, w której działają, a to
była jedna z rzadkich okazji, by
mogli się przekonać, jak wiele
osób z wiarą i oddaniem poświęca
swój czas i siły dla dobra innych.
Bp Wiesław natomiast starał się
jak najpełniej wykorzystać te krótkie chwile spotkania z członkami
wspólnot. Z uśmiechem błogosławił, rozmawiał, dopytywał,
podziwiał, gratulował, co spotykało się z radosną życzliwością
i otwartością tych starszych oraz
śmiałością tych młodszych.
Joanna Kruczyńska

Zdjęcia: Piotr Jasiński

Chełmżyńskiej i kapłanów z diecezji podążył w procesji z domu
parafialnego do świątyni, gdzie
w nawie głównej proboszcz miejsca
i prepozyt Kapituły Konkatedralnej Chełmżyńskiej ks. kan. Krzysztof Badowski podał bp. Wiesławowi do ucałowania relikwie
i okadził go. Biskup pokropił
wiernych wodą święconą i procesja wyruszyła do prezbiterium. Tam dzieci, młodzież i rada parafialna powitali biskupa,
a ks. kan. Badowski złożył bp. Wiesławowi życzenia z okazji przypadającej tego dnia szóstej rocznicy
sakry biskupiej.
Bp Wiesław Śmigiel w homilii
zwrócił uwagę, że świat wymaga od chrześcijan odwagi, którą
daje tylko wiara i otwarcie się
na działanie łaski Boga. Niestety
współczesny człowiek bardziej niż
Bogu ufa samemu sobie. To jest
zawodne, prowadzi do odsunięcia się od sakramentów i kryzysu
wiary, a dalej do krytyki Kościoła
i wszystkiego, co z nim związane, bo człowiekowi nie chce się
podejmować wysiłku pójścia za
Jezusem zgodnie z Jego nauką.
– Wiara łączy się z kosztami, ale
ostatecznie człowiek otrzymuje
życie i bezpieczeństwo i już tu,
na ziemi, może być niezwykle
szczęśliwy – mówił kaznodzieja.
Bp Wiesław podkreślił, że roz-

Pragniemy, by każda wizyta Księdza Biskupa w Chełmży była pobytem
u siebie i wśród swoich – mówił burmistrz Jerzy Czerwiński
www.niedziela.pl

Spotkanie z członkami chóru św. Cecylii – jednej z trzech silnych grup
śpiewaczych chełmżyńskiej parafii
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łem wszystkich kleryków (czyli
36 osób) Wyższego Seminarium
Duchownego Diecezji Toruńskiej
im. bł. ks. Stefana Wincentego
Frelichowskiego w Toruniu oraz
rektora ks. kan. prof. dr. hab. Dariusza Zagórskiego, wicerektora ks. Leszka Stefańskiego, ojca
duchownego ks. dr. Andrzeja Kowalskiego.
Pielgrzymi z Torunia 17 kwietnia uczestniczyli w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Cudownego
Obrazu Matki Bożej. Następnego
dnia doświadczyli mocy wspólnej
modlitwy powołanych podczas
m.in. konferencji abp. Grzegorza Rysia, metropolity łódzkiego,
adoracji Najświętszego Sakramentu prowadzonej przez bp. Andrzeja Przybylskiego, biskupa
pomocniczego archidiecezji często-

chowskiej, przejścia procesyjnego
z archikatedry pw. Świętej Rodziny
na Jasną Górę pod przewodnictwem
abp. Wojciecha Polaka, metropolity
gnieźnieńskiego i Prymasa Polski, Mszy św. w języku łacińskim
w Bazylice Jasnogórskiej, której
przewodniczył i homilię wygłosił abp Jorge Carlos Patrón Wong,
sekretarz Kongregacji ds. Duchowieństwa, zawierzenia Najświętszej Maryi Pannie dokonanego
przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego.

Pójść do serca
Temat pielgrzymki oznacza pójść
do serca, to znaczy zejść głębiej,
zgłębić otrzymany dar i uczynić z niego centrum życia kapłańskiego – wyjaśnił abp Jorge

Carlos Wong. W tym kontekście
ks. kan. prof. dr hab. Zagórski
mówił o fatimskim motywie dwóch
serc jako przestrzeni i zwierciadle
formacji seminaryjnej. Ksiądz
Rektor zwrócił uwagę na ważne
aspekty pielgrzymowania alumnów na Jasną Górę. – Wszystkie
seminaria z Polski i delegacje
z państw ościennych stają u stóp
Maryi, czyli u Tej, która od wieków
przyjmuje pielgrzymów, u Tej, do
której pielgrzymuje naród polski – powiedział. I dalej objaśnił:
– Ten motyw pielgrzymowania
jest niezwykle ważny, gdyż wiąże
się z koniecznością zmiany życia.
Mamy wzorzec w sercach Maryi
i Jezusa, według których mamy
się przemieniać i to jest wspomniana wspólnota serc. Według
tego wzorca świętości formowa-

Beata Pieczykura

eminarium jest wspólnotą
wychowawczą w drodze” – te
słowa posynodalnej adhortacji apostolskiej „Pastores dabo
vobis” św. Jana Pawła II kształtują czas formacji w seminarium
duchownym, czyli okres rozeznawania powołania i podejmowania
życiowych decyzji zarówno pod
względem podniesienia poziomu
wykształcenia przyszłych kapłanów, jak i pogłębienia ich życia
duchowego. W sposób widzialny stały się faktem podczas
5. Ogólnopolskiej Pielgrzymki
Wyższych Seminariów Duchownych na Jasną Górę, która odbyła
się w dniach 17-18 kwietnia pod
hasłem: „W Sercu Jezusa, w Sercu
Maryi”. Te dni doświadczenia
jedności wspólnoty seminaryjnej
i kapłańskiej były również udzia-

Klerycy Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Toruńskiej z rektorem ks. kan. prof. dr. hab. Dariuszem Zagórskim,
wicerektorem ks. Leszkiem Stefańskim, ojcem duchowym ks. dr. Andrzejem Kowalskim
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Zdjęcia: kl. Maciej Kozłowski/SAI

WSD Diecezji Toruńskiej na Jasnej Górze

... i moderatorzy

Alumni podczas pielgrzymki...

ły się pokolenia Polaków. Drugi
wątek, który przyświeca naszym
seminaryjnym spotkaniom na
Jasnej Górze, to doświadczenie
jedności i braterskości. Myślę,
że to jest ważne, tyle braci
w jednym miejscu w odwiedzinach u swojej ukochanej Matki
Maryi. Tę jedność realizujemy
w ramach metropolii gdańskiej
podczas spotkań 3 seminariów:
Gdańska, Pelplina i Torunia. Ten
element jedności warty jest podkreślenia: klerycy utożsamiają
się z pozostałymi powołanymi,
idą naprzeciw, poznają nowych
kolegów. Najważniejsza oczywiście jest obecność u Maryi, u Tej,
która jest mistrzynią, wychowawczynią powołań kapłańskich. To
pojawianie się u Niej jest ważne
dla każdego seminarzysty oraz
formatorów. Ksiądz Rektor poinformował, że pielgrzymowanie
kleryków z Torunia na Jasną Górę
uradowało bp. Wiesława Śmigla,
czego wyrazem było błogosławieństwo. – Błogosławieństwo to
nie tylko symboliczny gest, lecz
także realna obecność biskupa
w formacji alumnów i jego błogosławieństwo, które płynie od
pasterza diecezji i spływa na
nasz dom formacyjny – dodał
ks. kan. prof. dr hab. Zagórski.

Mówią powołani
Historie powołanych do kapłaństwa są różne, a wspólne jest to,
że do każdego z nich Chrystus
podchodzi indywidualnie i mówi
z miłością: „Pójdź za Mną!”.
Kl. Paweł z roku 4. wspomina,
że powołanie odkrył właśnie na
Jasnej Górze. – Podczas Apelu usłyszałem, że jesteśmy u Mamy, która
zna nasze serca i może nas skutecznie do Pana Boga przybliżyć
www.niedziela.pl

i pomóc nam w każdych trudnościach. Dlatego cieszę się, że jestem
tu, u Kogoś kto może mi pomóc
dobrze przeżyć życie i dojść do
kapłaństwa. Fajne jest to, że jesteśmy taką wielką ekipą, wszystkie
seminaria przyjechały, i choćby
to, kiedy kilka tysięcy męskich
gardeł razem śpiewa, robi wrażenie. Jesteśmy razem i jesteśmy na
Jasnej Górze, sądzę, że to każdemu
z nas może pomóc. Dla kl. Przemysława z 4. roku pobyt w Częstochowie jest czasem refleksji. – Za
każdym razem, kiedy przeżywam
obecność Matki Bożej, nasuwają się myśli, czy na pewno jest
to powołanie, czy nie jest to mój

wymysł, czy na pewno Chrystus
powołuje mnie do kapłaństwa. Ilekroć jestem przy Matce, tylekroć
odkrywam, że życie w kapłaństwie
jest dla mnie, że Pan powołuje
mnie do tego – opowiada. I dalej
wyjaśnia: – Kiedy spojrzymy na
karty Pisma Świętego, zobaczymy, że wspólnota zawsze miała
pewną moc, budowała; i tak jest
w seminarium. Jestem z braćmi
i wiem, że jeden drugiego wspiera. Wzrastanie w powołaniu jest
mocne, jeżeli my jesteśmy mocni,
źródłem tej mocy jest oczywiście
Jezus, Chrystus, który uświęca tę
wspólnotę i błogosławi na każdej
drodze, a także Maryja.

Jak uczeń
Pielgrzymi z seminarium w Toruniu w braterskiej wspólnocie
uczyli się w materialistycznym
świecie być znakiem tego, co
duchowe, prosili Pana żniwa o to,
by potrafili rzucić swoje życie
na wiatr Ducha Świętego. Zadaniem na przyszłość stały się dla
nich słowa abp. Wonga: – Ksiądz
nigdy nie powinien być spokojny,
nieruchomy, przekonany o tym,
że wszystkie rzeczy są dobrze
poukładane, przeciwnie – ma
żyć jak uczeń, a więc być ciągle
w drodze, zasłuchany w Ducha
Świętego. 
I

ZOSTAŃ KAPŁANEM
ragniesz kroczyć drogą powołania
kapłańskiego? Dołącz do nas!
P Kandydaci
do Wyższego Semina-

rium Duchownego Diecezji Toruńskiej winni zgłosić się osobiście
do Księdza Rektora z następującymi dokumentami: własnoręcznie
napisanym podaniem o przyjęcie,
skierowanym do biskupa toruńskiego Wiesława Śmigla; własnoręcznie
napisanym życiorysem; świadectwem moralności wystawionym
przez księdza proboszcza i katechetę;
świadectwem dojrzałości (oryginał
i odpis, można dołączyć w późniejszym terminie); świadectwem ukończenia nauki religii, jeśli przedmiot
ten nie widnieje na świadectwie
ukończenia szkoły średniej; aktem
urodzenia; metryką sakramentu
chrztu i bierzmowania; ksero dowodu osobistego (2 egz.) i książeczki
wojskowej; siedmioma aktualnymi
fotografiami zgodnymi z wymaganiami stosowanymi przy wydawaniu
dowodów osobistych (w tym jedną

w postaci elektronicznej, którą kandydat wprowadza do systemu Internetowej Rejestracji Kandydatów –
www.irk.umk.pl/); wydrukowanym
z systemu Internetowej Rejestracji
Kandydatów i podpisanym formularzem podania (2 egzemplarze);
metryką ślubu kościelnego rodziców;
potwierdzeniem wpłaty rekrutacyjnej (dokonanym na koncie indywidualnym, które kandydat otrzymuje po
zarejestrowaniu się w Internetowej
Rejestracji Kandydatów).
W związku z tym, że alumni Wyższego Seminarium Duchownego
Diecezji Toruńskiej odbywają studia
filozoficzno-teologiczne na Wydziale
Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja
Kopernika w Toruniu, kandydaci do
WSD są zobowiązani zarejestrować
się na stronie internetowej UMK
i odbyć rozmowę kwalifikacyjną
z wiedzy religijnej.
Termin rejestracji internetowej dla
kandydatów dostępny na www.umk.
pl/rekrutacja/

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w budynku WT UMK przy
ul. Gagarina 37 w Toruniu dnia 11 lipca o godz. 9.
Lektury do rozmowy kwalifikacyjnej: podręczniki do nauki religii
w szkołach średnich;„Być chrześcijaninem. Teologia dla szkół średnich”,
red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992,
cz. I: „Wiara chrześcijańska”, pkt. B i C
(s. 49-265).
Ks. Leszek Stefański,
wicerektor WSD w Toruniu
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Oprawę liturgiczną Mszy św. zapewnili członkowie Domowego Kościoła
rejonu Koniuchy

Na spotkanie przybyły małżeństwa starsze, ale również
wiele młodszych z małymi dziećmi

DIECEZJALNY DZIEŃ WSPÓLNOTY
DOMOWEGO KOŚCIOŁA
Członkowie Domowego Kościoła Diecezji Toruńskiej spotkali się na Diecezjalnym Dniu
Wspólnoty zorganizowanym w toruńskim Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
oraz Wyższym Seminarium Duchownym
JOANNA KRUCZYŃSKA

S

potkanie wspólnoty Domowego Kościoła, czyli rodzinnej gałęzi Ruchu Światło-Życie odbyło się 15 kwietnia.
Przybyły na nie starsze małżeństwa, ale również wiele młodszych z małymi dziećmi.
– Diecezja toruńska ma wiele
skarbów. Wy jesteście jednym
z tych najcenniejszych – mówił do
członków wspólnoty Domowego
Kościoła bp Wiesław Śmigiel na
rozpoczęcie Mszy św. sprawowanej w kaplicy seminaryjnej.
Postrzegając łono rodziny jako
miejsce wzrastania na drodze do
świętości, bp Wiesław docenił
działanie Domowego Kościoła
w tym względzie. Kaznodzieja
odniósł się do Ewangelii i mówił
o trzech elementach wspierających budowanie świętości w człowieku, czyli o Słowie Bożym jako
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tym, które przynosi pokój, ranach
Jezusa oznaczających miłość oraz
rybie będącej symbolem ludzkiej
codzienności, w której Jezus pragnie być obecny. Ksiądz Biskup
zauważył, że elementy te zawierają się w formacji Domowego
Kościoła, m.in. w Namiocie Spotkania, miłości rodzinnej czy praktykach religijnych.
Kaznodzieja podkreślił, że kroczenie drogą ku świętości jest
jednoznaczne z byciem świadkiem Jezusa Zmartwychwstałego. – Domowy Kościół tak długo
będzie się rozwijał, jak długo
wy będziecie świadkami Jezusa Zmartwychwstałego – mówił
bp Śmigiel. Nawiązując do najnowszej adhortacji papieża Franciszka „Gaudete et exsultate”,
Ksiądz Biskup przywołał przeszkody w dążeniu do świętości

. 29 kwietnia 2018

zwyczajnego dnia. Należy do nich
m.in. indywidualizm, czyli nadmierne skupianie się na sobie, czy
spirytualizm, czyli zbytnie zatopienie się w duchowości przy jednoczesnym zaniedbywaniu obowiązków wynikających z pełnionych ról społecznych. – Życzę
wam odwagi, mądrości i otwarcia się na łaskę Pana Boga, bo
sami nic nie zrobimy. Tylko dzięki otwarciu się na łaskę możemy doświadczyć Pana Jezusa
i skutecznie zanieść Go innym –
podsumował bp Wiesław.
Na zakończenie Eucharystii
para diecezjalna Domowego
Kościoła Ewa i Sylwester Winiarscy podziękowali bp. Wiesławowi oraz kapłanom, opiekunom
kręgów Domowego Kościoła, za
obecność i modlitwę, rektorowi
Wyższego Seminarium Duchow-

nego za przyjęcie wspólnoty na
Mszy św. w kaplicy seminaryjnej, a członkom rejonu Koniuchy
i diakonii muzycznej za oprawę
liturgiczną.
Dalsza część spotkania, czyli
Szkoła Formacji oraz agapa,
odbyły się w Centrum Dialogu
im. Jana Pawła II. 
I
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