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Pamiętamy o św. Andrzeju Boboli
Urodzaj życia
Z Kujaw do Panamy
Inauguracja budowy Centrum Caritas w Brodnicy

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Potrzebujemy
Ducha Świętego,
aby mówić jednym językiem
i tworzyć wspólnotę.
Bp Wiesław Śmigiel

Jak patrzy Bóg
(por. Ps 8). Kim jesteśmy, że Bóg
tak nas kocha? Co On w nas
widzi? Co się dzieje, gdy na nas
patrzy? Czy jest radosny, czy
smutny, a może zdenerwowany? Odpowiedzi na te dylematy
możemy szukać także teraz,
kiedy w czerwcu modlimy się
słowami Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Wpatrujemy się w Chrystusa, Boga
i Człowieka, prosimy, aby On
był dla nas wzorem, aby nasze
serca były cierpliwe i wielkiego
miłosierdzia, hojne i posłuszne, aby stały się „gorejącymi
ogniskami miłości”, abyśmy
pamiętali, że Bóg nas kocha,
każdego z nas. Miłość Bożą
mogli odkryć ci, którzy zgromadzili się w katedrze w Toruniu
oraz w kościołach naszej diecezji, by wzywać Ducha Świętego, Światła błogosławionego.
Bł. Matka Maria Karłowska również modliła się do Ducha Świętego, który „potrafi kształtować
mądrość ludzką”, i zachęcała do
tego swoje siostry oraz każdego
z nas. Tylko życie w bliskości
ze Stwórcą wyda owoc, będzie
szczęśliwe i pełne zachwytu, tak
jak mówi Psalm 8, 10: „O Panie,
nasz Panie, jak przedziwne Twe
imię po wszystkiej ziemi!”.
Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

Renata Czerwińska

zym jest człowiek, że o nim
pamiętasz, i czym syn człoCwieczy,
że się nim zajmujesz?”

Bp Wiesław Śmigiel przewodniczy Mszy św. w kościele pw. Ducha Świętego w Toruniu

PRZYBĄDŹ, DUCHU ŚWIĘTY
W drugiej połowie ubiegłego stulecia zaczęto określać Ducha Świętego
jako Wielkiego Nieobecnego. Ale czy to do końca trafne sformułowanie?
Uczestnicy czuwania w Wigilię Zesłania Ducha Świętego w toruńskiej
katedrze oraz Mszy św. w kościele pw. Ducha Świętego (19-20 maja) mogli
się przekonać, że jest Bogiem bliskim, Parakletem – obrońcą i lekarzem dusz
RENATA CZERWIŃSKA

W

skazywały już na to słowa
katechezy ks. Andrzeja
Kowalskiego, ojca duchownego toruńskiego Wyższego
Seminarium Duchownego, rozpoczynającej sobotnie czuwanie w katedrze Świętych Janów.
Zgromadzili się tam członkowie
różnych wspólnot, nie tylko
związanych z ruchem charyzmatycznym; osoby różnych stanów

(siostry zakonne, kapłani, świeccy, współprowadzący modlitwę
klerycy); z torunianami modlili
się mieszkańcy m.in. Golubia czy
Kowalewa Pomorskiego. Taki był
zresztą zamysł tego spotkania,
aby było to czuwanie diecezjalne
wraz z biskupem toruńskim Wiesławem Śmiglem. Ta różnorodność uczestników przypominała
scenę z Wieczernika.

Uzdrowieni i posłani
Zesłanie Ducha Świętego, które
miało miejsce w dzień Pięćdziesiątnicy 2 tys. lat temu, jest nadal
bardzo aktualne w życiu chrześcijanina. Jest przeciwstawieniem
budowania wieży Babel, kiedy
ludzie, dufni w swoje możliwości,

dokończenie na str. VII
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Pielgrzymi zdążający do Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy

Archiwum parafii

głos z Torunia

JASTRZĘBIE – BRODNICA

W drodze do Matki
parafii pw. Nawiedzenia Najświętszej Maryi
Panny i bł. ks. Stefana Wincentego FreliZchowskiego
w Jastrzębiu 13 maja tradycyjnie

wyruszyła piesza pielgrzymka do parafii
pw. Matki Bożej Fatimskiej w Brodnicy. W drodze dołączyła do nas grupa pątników z parafii
pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Górznie. Wspólnie rozważaliśmy Różaniec, Litanię

Loretańską oraz treść objawień Matki Bożej.
W Brodnicy uczestniczyliśmy w uroczystej Sumie odpustowej pod przewodnictwem
bp. Wiesława Śmigla, podczas której Ksiądz
Biskup dokonał koronacji figury Matki Bożej
Fatimskiej.
Pragniemy podziękować przewodnikowi
naszej grupy, ks. kan. Krzysztofowi Wojnow-

skiemu, proboszczowi parafii z Jastrzębia, za
gościnne i serdeczne przyjęcie pielgrzymów
z Górzna oraz za poprowadzenie naszej wspólnej pielgrzymki do Brodnicy. Dzięki staraniom
Księdza Kanonika pielgrzymi z Jastrzębia (180
osób) i z Górzna (70 osób) stanowili w tym dniu
najliczniejszą grupę pątników.

Pielgrzymi

BIAŁUTY

parafii pw. św. Jakuba ApoWpodczas
stoła w Białutach 20 maja
Mszy św., której prze-

wodniczył proboszcz ks. Grzegorz
Malinowski, w kaplicy filialnej
w Pruskach trzech kandydatów – Michał Ciesielski, Paweł
Szklarski i Maciej Żebrowski –
zostało włączonych do grona
ministrantów. Chłopcy w obecności parafian złożyli uroczyste
ślubowanie wierności i służby
Jezusowi. Następnie proboszcz
po modlitwie za kandydatów i na
znak dopuszczenia ich do służby
liturgicznej nałożył komże i kołnierzyki ministranckie.
W okresie rocznego przygotowania chłopcy uczyli się podstaw
służenia, poznali ministranckie

II

modlitwy, ale przede wszystkim uświadomili sobie, że podczas Mszy św. służą nie tylko
kapłanowi, lecz także samemu
Bogu. Nowi ministranci dostąpili
zaszczytu bycia blisko wydarzeń,
które mają miejsce na każdej
Eucharystii. Odtąd będą mogli
nosić Świętą Księgę, krzyż, kadzidło i światło, a także dawać znaki
dzwonkami i podawać dary ofiarne. Zrozumieli, że przez swoją
posługę będą przede wszystkim
pracować nad sobą, nad tym, by
stać się lepszymi – obowiązek
zbiórek, dyżurów na Mszach św.
czy nabożeństwach to dawanie
przykładu innym, to służba Chrystusowi i drugiemu człowiekowi.
Dzięki nim każda Eucharystia
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Archiwum parafii

Nowi ministranci

Proboszcz ks. Grzegorz Malinowski z nowymi ministrantami

będzie miała podniosły, uroczysty
charakter oraz pozwoli wiernym
na głębsze i piękniejsze jej przeżycie.
Wszyscy bardzo się cieszymy
i gratulujemy nowym ministrantom, życząc im przede wszystkim
wytrwałości i radości w służeniu
przy ołtarzu. Na zakończenie kie-

rujemy również do nich słowa
św. Jana Pawła II, o których nie
powinni zapominać podczas
pełnienia swoich obowiązków:
„Wasza służba przy ołtarzu jest
nie tylko obowiązkiem, lecz także
wielkim zaszczytem, prawdziwą
świętą posługą”.
Parafianki
www.niedziela.pl

wiadomości

CHEŁMŻA – BIELCZYNY

zorem lat ubiegłych już po raz
trzeci parafia pw. św. MikołaWja Biskupa
w Chełmży zorganizo-

wała 12 maja Charytatywny Bieg
Miłosierdzia z okazji odpustu
bł. Juty. Wydarzenie to zgromadziło
28 uczestników marszu z kijkami
nordic walking oraz taką samą
liczbę biegaczy. Wszyscy mieli do
pokonania tę samą trasę, ok. 5 km,
spod bazyliki w Chełmży do sanktuarium bł. Juty w Bielczynach.
Podczas wręczania medali wyróżniono dwie kategorie (mężczyźni

i kobiety), jednak to nie miejsce na podium i kolor medalu
były najważniejsze. Biegaczom
i uczestnikom marszu przyświecał wyjątkowy cel: wspieraliśmy
materialnie i duchowo mieszkankę naszego miasta – Oliwię
Więcławską. Zgromadzone fundusze zostały przeznaczone na
kontynuację jej rehabilitacji.
W dniu odpustu bł. Juty 13 maja odbyła się pielgrzymka piesza
z Chełmży do Bielczyn, w której brali udział m.in. ucznio-

Jarosław Jagielski

Bieg Miłosierdzia

Grupie maszerującej z kijkami przewodniczy proboszcz
ks. kan. Krzysztof Badowski

wie klas mundurowych ze szkoły
w Głuchowie. Z tej okazji Sumie
przewodniczył i homilię wygłosił
ks. kan. Władysław Erdmański,
proboszcz parafii pw. Wniebo-

wzięcia Najświętszej Maryi Panny
w Gostkowie. Następnie odbyła się procesja eucharystyczna
wokół kaplicy.
Joanna Dąbrowska

ŚWIERCZYNKI – PIGŻA

z parafii w ŚwierczynWprzyierni
kach 16 maja zgromadzili się
figurce św. Andrzeja Boboli w Pigży, aby podziękować za
patrona Polski. Spotkanie rozpoczęliśmy nabożeństwem majowym. Wspólnie odśpiewaliśmy
Litanię Loretańską, zawierzając
Maryi za wstawiennictwem świętego trudności życia codziennego.
Nasz patron został wyrzeźbiony z uniesionymi rękami, jakby
chciał pokazać nam drogę do
Jezusa i zachęcić, abyśmy trwali

w Jezusie jak latorośl w winnym
krzewie, pokazać nam niebo,
które jest wiecznością dla każdego, kto chce pójść za Chrystusem.
Po nabożeństwie otrzymaliśmy
błogosławieństwo, którego udzielił wikariusz ks. Marcin Furman.
Dziękujemy mieszkańcom Pigży,
bowiem z ich inicjatywy w 1997 r.
powstała przydrożna figurka
św. Andrzeja Boboli, przy której
16 maja wierni gromadzą się na
modlitwie.
Katarzyna Umińska

Katarzyna Umińska

Pamiętamy o św. Andrzeju Boboli

Wierni ze Świerczynek przy figurze św. Andrzeja Boboli

TORUŃ

wykonaniem
„Bogurodzicy” rozpoczął się
M19 onumentalnym
maja w toruńskiej katedrze
Świętych Janów 33. Świętojański Festiwal Organowy. Muzycy
Orkiestry Koncertowej Wojska
Polskiego pod kierownictwem
Grzegorza Mielimąki oraz
Bartosz Jakubczak (organy)
z Uniwersytetu Muzycznego
Fryderyka Chopina w Warszawie przedstawili nie tylko kompozycje religijne (w tym hymn
„Gaude Mater Polonia”), lecz

www.niedziela.pl

także uwerturę Stanisława Moniuszki.
Świątynia wypełniła się po
brzegi, a w miarę trwania koncertu do słuchaczy, wśród których
był bp Wiesław Śmigiel, dołączali turyści i rodziny z małymi
dziećmi.
Miłośników muzyki organowej czeka w cyklu festiwalowym
jeszcze pięć koncertów w różnych
toruńskich świątyniach. Festiwal zakończy się w toruńskiej
katedrze 23 czerwca o godz. 19.

Renata Czerwińska

Świętojański Festiwal Organowy

Muzycy Orkiestry Koncertowej Wojska Polskiego

Na organach zagra Karol Mossakowski, zwycięzca Grand Prix
de Chartres we Francji – jednego

z najbardziej prestiżowych konkursów organowych na świecie.
Renata Czerwińska
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URODZAJ ŻYCIA
„Panie dobry jak chleb, bądź uwielbiony od swego Kościoła, bo Tyś do końca nas umiłował” –
któż z nas nie zachwycił się tą melodyjną i bogatą w treść pieśnią o miłości Boga do człowieka?
W tej miłości zawiera się Boża mądrość, którą Pan dzieli się z nami przez Ducha Świętego
OPRAC. S. RAFAELA OLSZOWA CSDP

K

ościół objawiony światu
w dniu Pięćdziesiątnicy
otrzymał od Chrystusa dar
mądrości. Jezus po swoim
zmartwychwstaniu zapewnił
Uczniów, że Duch Święty wszystkiego ich nauczy i wszystko przypomni. Św. Jan Paweł II w encyklice o Duchu Świętym („Dominus
et Vivificantem”) tak to wyjaśnia:
„Duch Święty «nauczy» i «przypomni» – to znaczy, że w sobie
właściwy sposób będzie pobudzał
Apostołów do rozpowszechniania
Ewangelii zbawienia, ale znaczy także, iż będzie dopomagał
we właściwym zrozumieniu treści Chrystusowego Orędzia, że
zapewni mu ciągłość i tożsamość
wśród zmieniających się warunków i okoliczności” (DV4).
Od dnia Pięćdziesiątnicy wspólnota Kościoła cieszy się nie tylko
obecnością swego Zbawiciela, lecz
także pomocą Ducha Świętego

w wypełnianiu misji powierzonej
jej przez Chrystusa. Niezbędny jest
więc Kościołowi dar Ducha Świętego, którym jest mądrość. Papież
Franciszek w swoim nauczaniu
odnosi ten dar do wszystkich wierzących: „Mądrość jest właśnie
tym: łaską umiejętności postrzegania wszystkiego oczyma Boga.
Jest to po prostu widzenie świata,
sytuacji, okoliczności, problemów
oczyma Boga. Mądrość to dzieło Ducha Świętego w nas”. To
Boże patrzenie na rzeczywistość
zapewnia nam skuteczne i wiarygodne dawanie świadectwa
według woli Bożej.

Mądrość ziarna
i mądrość gleby
O. Remigiusz Recław SJ w rekolekcjach „7 darów Ducha Świętego” wyjaśnia na podstawie

przypowieści ewangelicznych
znaczenie każdego z darów dla
naszego życia. Opisując dar
mądrości posługuje się przypowieścią o siewcy (Mt 13, 3-9).
Ziarno rzucane w ziemię przez
siewcę określa jako życie zawierające mądrość Boga. Glebą jest
człowiek. Zarówno ziarno, jak
i gleba mają swoją mądrość,
jednak ziarno posiada mądrość
Boga. Człowiek mądry (gleba)
przyjmuje mądrość Boga, życie
Boże dane mu przez Chrystusa.
Ponieważ w ziarnie jest życie,
gleba wydaje owoc. Gleba bez
ziarna, jak i ziarno bez gleby nie
wyda owocu, stąd Bóg potrzebuje
naszej współpracy, byśmy wydali owoc dla królestwa Bożego –
Kościoła. Dar mądrości, który
otrzymujemy, kiedy przyjmujemy Słowo Boże, zapewnia nam
wzrost, bogate plony i życie
wieczne.

Oda do kłosa pszenicy
Pszeniczny kłosie
złocisty jak odblask słońca pełen dobra
nie martw się
że obumrzesz w ludzkich dłoniach
które uczynią cię chlebem...
To Pan
właśnie tą drogą uczy nas – ludzi
ofiary miłości
aż do rozdania siebie
bez reszty...
S. Rafaela Olszowa CSDP

IV
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Mądrość pokory
Aby dobrze wypełnić swoje
życiowe powołanie względem
Boga, rodziny i Kościoła, trzeba w pokorze zwrócić się do
Pana i liczyć na Jego łaskę. Bł.
Matka Maria Karłowska zalecała siostrom modlitwy do Ducha
Świętego, szczególnie w trudnościach. Gdy jedna z nich miała
wątpliwości, czy podoła swoim
obowiązkom, Matka wysłała ją
do kaplicy z poleceniem: „Idź,
poproś Ducha Świętego, a sprawę
załatwisz!”. Największe sukcesy i pokój ducha zdobywają ci,
którzy ufają Bogu, ale nauczyli
się również przyjmować zarówno
swoje powodzenia, jak i pomyłki.
Stawać w pokorze przed Panem
Bogiem, sobą samym i innymi –
oto prawdziwa mądrość. Tacy
ludzie nie trwonią swoich sił na
żałowanie czegoś, co nie wróci.
Ludzie mądrzy potrafią przyjąć
swoje błędy i pomyłki, przebaczyć je sobie, a nawet przewidzieć je w przyszłości. Nie chodzi
tu o akceptację grzechów, lecz
o świadomość własnych słabości
i podnoszenie się z nich według
swoich możliwości. Przed rachunkiem sumienia bł. Matka Maria
polecała swoim podopiecznym
tak wzywać Ducha Świętego:
„Duchu Święty – Duchu Święty
światła i prawdy, Ty, który przenikasz głębokości serc, przed którym nie ma nic skrytego, spuść
promień Boskiego światła Twego,
aby nim oświecony rozum mój
mógł poznać wielkość i brzydotę grzechów moich. Ukaż mi
zło, które popełniłam, i dobro,
które zaniedbałam, a ukaż mi
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Joanna Kruczyńska

z życia Kościoła

Gleba bez ziarna, jak i ziarno bez gleby nie wyda owocu, stąd Bóg potrzebuje naszej współpracy, byśmy wydali owoc dla królestwa Bożego

to wszystko tak jasno, jak sama
ujrzę wtedy, gdy stanę przed
stolicą Sprawiedliwości Twojej” (Trzydniowe rekolekcje dla
wychowanek).
Pokora to świadomość, że nie
jestem doskonały i mam do tego
prawo, bo jestem tylko i aż człowiekiem. To jednocześnie droga
ku doskonałości duchowej. Bez
mądrego wykorzystania pomyłek
i słabości nigdy nie zdobędziemy
jakiejkolwiek umiejętności w sferze ducha lub ciała.

Mądrość prostoty
Imponuje nam prostota niektórych świętych: Jana Chrzciciela,
s. Faustyny, Ojca Pio czy Jana
Pawła II. Trzcina na wietrze to
my wszyscy. Jan Chrzciciel – przeciwnie. Jest jak skała, nieugięty,
zwycięski, odważny – dlatego,
że taki prosty. Wiele cywilizowanych języków ma podobne
brzmienie słów: „prostak” i „prowww.niedziela.pl

sty”, a przecież pierwsze z nich
degraduje człowieka, a drugie
wynosi i jest nieodzowne na
drodze do królestwa Bożego.
Prostotą nazywamy służbę
dobrej sprawie, zarówno w sferze widzialnej, jak duchowej.
Zbawiciel wezwał nas do pójścia
za Nim, nazywając siebie samego
drogą. Jest ona nie tylko najprostsza, ale również prostująca
tych, którzy nią idą.
Prostota upodabnia każdego
z nas do dziecka, które jest wzorem szczerości, zaufania Bogu
i ludziom, dlatego Jezus zachęca
nas do takiej postawy i pomaga
ją osiągnąć, ofiarując swój dar
mądrości przez Ducha Świętego. Bł. Matka Maria z prostotą
pouczała, że „Duch Święty potrafi
kształtować mądrość ludzką”,
która wesprze nas w poznaniu
siebie i przekazywaniu wartości
innym. Polecała modlić się do
Ducha Świętego, aby dobrze ocenić, co jest najważniejsze.

Mądrość
poczucia humoru
Dar mądrości kryje w sobie optymizm i pogodę ducha. Kiedy
zauważamy je u niektórych
osób, dziwimy się, że nie dotyka ich smutek, brak nadziei
czy zniechęcenie. Nawet niepokojące wieści ze świata nie
powinny nas przygnębiać, ale
pobudzać do większej ufności Bogu, dla którego nie ma
sytuacji bez wyjścia. Aby smutek nie zdominował naszego
życia, szukajmy tego, co w górze
i w naszym sercu: Boga. Każdy
człowiek ma w sobie wiele dobra
i radości, dlatego jest w stanie
wznosić swe myśli i pragnienia w radosnym uwielbieniu
i obdarowywać ludzi uśmiechem. Nasze słabe strony także
mogą być okazją do spojrzenia na siebie z dystansem
i humorem. Tak czynili świę-

ci, nawet w sytuacjach trudnych.
Dar mądrości i radości mieli
w sobie św. Jan Paweł II, św. Ojciec
Pio i ceniony obecnie ks. Dolindo
Ruotolo, którego ogrom cierpień
nie zdołał odłączyć od miłości
Chrystusa i Kościoła. Świadczą
o tym liczne książki powstałe na podstawie listów i myśli
zapisywanych na obrazkach
i kartkach, którymi ów kapłan
obdarował swoich znajomych.
Niech przykłady świętych, czyli
Bożych przyjaciół, staną się dla
nas zachętą do radosnego spojrzenia na codzienność, bo wtedy
łatwiej będzie pokonywać trudności życiowe i ponosić ofiary aż do
tej największej – daru z samego
siebie, jak pokazał Jezus. Widok
dojrzewającego zboża na polskich
niwach niech przypomina o owocach naszego życia. Ile naręczy
kwiatów, symbolu dobrych czynów zgromadziliśmy do tej pory
dla swego Stwórcy? 
I
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O. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

Młodzież województwa kujawsko-pomorskiego
przygotowuje się wspólnie do wyjazdu na Światowe
Dni Młodzieży w Panamie w styczniu 2019 r.
Od 2017 r. patronem tej ziemi jest św. Jan Paweł II,
inicjator ŚDM i orędownik w budowaniu wspólnej
tożsamości i jedności całego regionu. Grupę tworzy
90 osób z diecezji bydgoskiej, włocławskiej i wspólnej
grupy diecezji toruńskiej i redemptorystów,
w większości mieszkańcy Kujaw i Pomorza
Grupa podczas zwiedzania toruńskiej Starówki

Z KUJAW DO PANAMY

potkania odbywają się pod
hasłem: „Z Kujaw do Panamy”
Si służą
wzajemnemu poznaniu,

integracji, duchowemu przygotowaniu, a przede wszystkim odkrywaniu tego, jak św. Jan Paweł II
i jego nauczanie mogą być inspiracją i wsparciem w umacnianiu
jedności mieszkańców województwa. Młodzież i duszpasterze czynią także plany, jak być dobrymi
ambasadorami ziemi kujawsko-pomorskiej w Panamie wobec
młodzieży całego świata.
W dniach 18-19 maja część
grupy spotkała się w Toruniu
przy sanktuarium Matki Bożej

Nieustającej Pomocy (redemptoryści), by zapoznać się, dzielić się
świadectwem przeżycia poprzednich ŚDM w Krakowie w 2016 r.
i wspólnie modlić o dobre przeżycie następnych w Panamie oraz
ich piękne owoce. Osią spotkania
były słowa Ewangelii o Zwiastowaniu Maryi, które powrócą
do młodych w Panamie, ostatnie orędzie papieża Franciszka
na ŚDM w 2017 r. (przeżywane
w diecezjach w Niedzielę Palmową) oraz program formacyjny dla
młodzieży „Oto ja”, proponowany
przez Krajowe Duszpasterstwo
Młodzieży w Polsce.

Grupa zwiedzała także toruńską Starówkę, modliła się
w katedrze Świętych Janów
oraz w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej
Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.
Spotkanie zwieńczył wyjazd do
Bydgoszczy na koncert ewangelizacyjny „Pełna łaski” w Artego
Arenie, w związku z rozpoczęciem peregrynacji obrazu Matki
Bożej Częstochowskiej w tej
diecezji. Nauczanie o Duchu
Świętym wygłosił ks. Dominik
Chmielewski SDB, a modlitwie
towarzyszył zespół Nie ma
GO tu.

Z inicjatywą ogłoszenia św. Jana Pawła II patronem województwa wyszedł w 2016 r. Sejmik
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, a sprawa ta zyskała aprobatę biskupów diecezji należących do województwa. Jesienią
2016 r. ówczesny ordynariusz
toruński bp Andrzej Suski zwrócił się do Stolicy Apostolskiej
o ustanowienie św. Jana Pawła II
patronem województwa, na co
udzielono zgody.
Kolejne spotkania grupy
„Z Kujaw do Panamy” zaplanowane są na jesień tego roku.
O. Mariusz Mazurkiewicz CSsR

geście wkoWczętosymbolicznym
pania łopat 15 maja rozpobudowę nowego budynku

Brodnickiego Centrum Caritas
Diecezji Toruńskiej. Znajdować
się w nim będą Bursa Szkolna
i Środowiskowy Dom Samopomocy. Na inauguracji prac związanych z rozbudową centrum
był obecny bp Wiesław Śmigiel
oraz przedstawiciele inwestorów,
władz parlamentarnych, samorządowych i miejskich. Pasterz
diecezji podkreślił, że Caritas
swoje działanie kieruje nie tylko
do osób wierzących, lecz także do
każdego, kto tej pomocy potrzebuje. – Dziś nie rozpoczynamy
budowy budynku, ale budujemy

VI

dom, w którym każdy będzie mógł
czuć się bezpiecznie – powiedział
Ksiądz Biskup.
Centrum działało do tej pory
w starym budynku dyktowo-drewnianym o przestarzałej i nienadającej się do modernizacji konstrukcji. – Przez ostatnie 3 lata na
bieżące remonty i naprawy oraz
instalacje m.in. systemu ostrzegania pożarowego wydaliśmy blisko
150 tys. zł. Okazuje się, że dalsze
remonty są nieadekwatne i nie
spełniają podstawowego zadania
budynku, którym jest bezpieczeństwo podopiecznych – powiedział
ks. kan. Grzegorz Bohdan, dyrektor placówki. Istnieje poważne
ryzyko, że w ciągu 2-3 lat reali-
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Ks. Paweł Borowski

Inauguracja budowy
Centrum Caritas w Brodnicy

Wkopanie pierwszych łopat pod budowę nowej siedziby
Brodnickiego Centrum Caritas Diecezji Toruńskiej

zowanie zadań może być niemożliwe z powodu złego stanu
budynku.
Aby rozwiązać trudności lokalowe, Centrum złożyło wniosek
o dofinansowanie w konkursie na
inwestycje w infrastrukturę społeczną. Projekt zyskał aprobatę.

Nowy budynek ma być w pełni
dostępny dla osób niepełnosprawnych i spełniać wszystkie
standardy związane z prowadzonymi działaniami. Koniec inwestycji planowany jest na przełom
2018/19 r.
Ks. Paweł Borowski
www.niedziela.pl

wiara i życie

PRZYBĄDŹ,
DUCHU ŚWIĘTY
Ksiądz Biskup błogosławi dzieci

dokończenie ze str. I

Kościół Ducha Świętego
Drugą częścią świętowania Zesłania Ducha Świętego była Suma
w kościele pw. Ducha Świętego.
Przygotowaniem były 3-dniowe rekolekcje, prowadzone przez
ks. Pawła Borowskiego. Kościół
akademicki nie obejmuje parafii,
jego częstymi gośćmi są wykładowcy, nauczyciele, studenci (to
właśnie studencki chór Studnia
Jakubowa uświetnił śpiewem
Eucharystię). Ze względu na położenie w sercu Starego Miasta
i dogodną godzinę na Mszę św.
przybyło wielu rodziców z dziećwww.niedziela.pl

mi. Co usłyszeli zebrani w kolejnym toruńskim Wieczerniku?

Wielki Obecny
– Wielki dar Ducha Świętego to
odpowiedź na wołanie Kościoła
zgromadzonego wokół Maryi –
przypomniał w homilii bp Wiesław. Zauważył, że tu właśnie
spełniają się słowa Pana Jezusa, który zapewniał, że Bóg nie
odmówi Ducha Świętego tym,
którzy Go o to proszą. A mając
obietnicę Jego obecności we własnym życiu, chrześcijanin może
czuć się bezpieczny. Ksiądz
Biskup, mówiąc o dniu Pięćdziesiątnicy, zauważył, że św. Łukasz nieprzypadkowo nawiązuje do sceny nadania prawa na
Synaju: oto podczas Zesłania
Ducha Świętego rodzi się nowa
społeczność, rozpoczyna się proces odnowy tego, co zostało zburzone. Przywołał również obraz
św. Pawła: organizmu, w którym
wszystkie członki, choć różne,
stanowią jedno i troszczą się
o siebie nawzajem. Ta różnorodność również jest bogactwem:
„Służcie sobie nawzajem tym
darem, jaki każdy z was otrzymał” (1 P 4, 10).
Czuwania w katedrze i kościele
akademickim nie były jedynymi
w naszej diecezji, także w wielu
innych świątyniach wierni zbierali
się, aby wzywać Ducha Świętego.
– Jesteśmy ludem spragnionym
Pana – mówił bp Śmigiel. – Bóg
tymczasem odpowiada na to wołanie – zapewnił ks. Andrzej
Kowalski; On sam chce odnowić
w nas dar swojego Ducha, pragnie, abyśmy ożyli. 

Renata Czerwińska

Wierni podczas czuwania w katedrze

Ks. Artur Szymczyk i wspólnota Posłanie

Zdjęcia: Renata Czerwińska

chcieli działać bez Boga. Skończyło się to rozłamem, tymczasem w Wieczerniku Duch Święty
czyni z Apostołów – choć tak
bardzo różnych – jedno. – Potrzebujemy Ducha Świętego, aby
mówić jednym językiem i tworzyć wspólnotę – zapewniał bp
Wiesław Śmigiel. To On uzdalnia
człowieka do wyjścia z egoizmu,
od wad do cnót, i przemawiania
językiem miłości. Nieprzypadkowo w trakcie czuwania ks. Artur
Szymczyk wraz ze wspólnotą
Posłanie poprowadził zebranych
w katedrze do modlitwy za siebie
nawzajem, ale także za osoby,
które są dla nich trudne oraz za
miasto i diecezję. Jak zaznaczył
bp Wiesław, jedność w Kościele
jest darem i zadaniem: ten, kto
doświadczył mocy Ducha Świętego, jest posłany, aby nieść światło
Chrystusa innym. Dlatego też
każdy z uczestników na koniec
sobotniego spotkania otrzymał
świecę zapaloną od paschału, aby
przypominała mu o tym apostolskim zadaniu.

Uczestnicy wyszli ze spotkania z zapalonymi świecami,
aby nieść innym światło Chrystusa
3 czerwca 2018 . nr 22 (1224) niedziela
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zapraszamy

SAI

TEKA
Wydział Teologiczny oraz Katedra
Etnologii i Antropologii Kulturowej Wydziału Nauk Historycznych
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika
w Toruniu zapraszają w dniach
14-15 czerwca na Teologiczno-Etnologiczną Konferencję Akademicką TEKA. Temat konferencji:
„Człowiek – modlitwa i medytacja”. Tegoroczna edycja będzie
miała charakter międzynarodowy.
Szczegółowy program na www.
teologia.umk.pl . 
rc

Święcenia diakonatu
i prezbiteratu
Czerwiec w diecezji toruńskiej
to miesiąc, w którym kandydaci
do kapłaństwa przyjmują święcenia diakonatu i prezbiteratu.
Jest to czas wzmożonej modlitwy za przyszłych kapłanów oraz
o nowe powołania. Zapraszamy
do udziału w uroczystości święceń diakonatu, która odbędzie
się 9 czerwca (sobota) o godz. 10
w katedrze Świętych Janów
w Toruniu pod przewodnictwem
bp. Józefa Szamockiego. Święcenia prezbiteratu będą miały
miejsce w toruńskiej katedrze
16 czerwca (sobota) o godz. 10.
Udzieli ich bp Wiesław Śmigiel.
Otoczmy serdeczną modlitwą
przyszłych diakonów i kapłanów.
rc
Marsz dla Życia i Rodziny
10 czerwca w Toruniu odbędzie
się Marsz dla Życia i Rodziny.
Zostanie on poprzedzony Eucharystią o godz. 12.30 w katedrze
Świętych Janów. Przewodniczyć
jej będzie bp Wiesław Śmigiel.
Po Mszy św. o godz. 14 marsz
wyruszy z Rynku Staromiejskiego
w kierunku Rynku Nowomiejskiego. Tego dnia w diecezji toruńskiej marsze odbędą się również
w Grudziądzu, Brodnicy oraz
Działdowie.
rc
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25-lecie wspólnoty
„Woda Życia”
Grudziądzka Wspólnota Odnowy
w Duchu Świętym „Woda Życia”
obchodzi w tym roku 25-lecie.
Msza św. dziękczynna będzie sprawowana 24 czerwca o godz. 18
w bazylice pw. św. Mikołaja w Grudziądzu. Po niej wieczór uwielbienia, a następnie chwila wspomnień i poczęstunek. Członkowie
wspólnoty zapraszają wszystkie
osoby, które kiedykolwiek się z nią
zetknęły (np. przez rekolekcje), do
wspólnego świętowania. 
rc
Spotkania
Duszpasterstwa Rodzin
Wydział Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
zaprasza na spotkania rejonowe
wszystkich środowisk, wspólnot
i stowarzyszeń, kapłanów i dekanalnych duszpasterzy rodzin
zaangażowanych w duszpasterstwo rodzin w diecezji toruńskiej.
Spotkania odbędą się dla wszystkich trzech rejonów:
toruńskiego – 9 czerwca, Centrum
Dialogu Jana Pawła II, pl. ks. Frelichowskiego 1, Toruń;
brodnickiego – 16 czerwca, Brodnickie Centrum Caritas, ul. Gajdy 3;
grudziądzkiego – 23 czerwca,
Bursa Szkolna Caritas, ul. Chełmińska 97, Grudziądz.
W programie każdego spotkania:
godz. 8.30 – Msza św.,
godz. 9 – aktualne wskazania
dotyczące duszpasterstwa narzeczonych i małżeństw,

godz. 9.45 – trudności czy niezdolność do zawarcia małżeństwa,
godz. 10.30 – przerwa,
godz. 10.45 – standardy funkcjonowania Poradni Życia Rodzinnego,
godz. 11.30 – kurs„Powrót i odnowa” – pomoc osobom borykającym się z konsekwencjami aborcji,
godz. 12 – wolne wnioski i zakończenie.
Ks. Jarosław Ciechanowski,
dyrektor Wydziału
Duszpasterstwa Rodzin
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej
Śladami bł. ks. Jerzego
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Toruńskiej w dniach
22-24 czerwca już po raz ósmy
organizuje Pieszą Pielgrzymkę
Śladami Męczeństwa bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Trasa pielgrzymki wiedzie z Górska, miejsca
uprowadzenia bł. ks. Jerzego, do
Włocławka, miejsca odnalezienia
ciała męczennika. Zapisy i szczegółowe informacje pod nr. tel.
501-937-378.
jk
Diecezjalna pielgrzymka
do Kalisza
W ramach przeżywania Nadzwyczajnego Roku św. Józefa Kaliskiego 15 września odbędzie się
pielgrzymka diecezji toruńskiej
do sanktuarium św. Józefa w Kaliszu. Podczas niej opiece Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny
powierzymy naszą diecezję, księży biskupów, duchownych, osoby
konsekrowane, parafie, rodziny,
ojców i mężczyzn, a także chorych i cierpiących. Ramowy program pielgrzymki przedstawia się
następująco:
godz. 10.30 – powitanie,
godz. 11 – konferencja,
godz. 11.40 – nabożeństwo do
św. Józefa,
godz. 12 – Eucharystia,
godz. od 14 do 15 – czas przed
cudownym wizerunkiem tylko
dla naszej diecezji.

Parafie chcące zorganizować pielgrzymkę autokarową proszone są
o kontakt z ks. kan. Zdzisławem
Syldatkiem, proboszczem parafii
pw. św. Józefa Oblubieńca w Grudziądzu, moderatorem diecezjalnym Bractwa św. Józefa Diecezji
Toruńskiej, koordynującym pielgrzymkę diecezji toruńskiej pod
nr. tel. 668-821-144.
Dk. Waldemar Rozynkowski,
wicedyrektor
Wydziału Duszpasterskiego
Kurii Diecezjalnej Toruńskiej

Koncert Finałowy
Festiwalu Muzyki Dawnej
W Grudziądzu od 16 maja trwa
Festiwal Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza. Towarzyszą mu
koncerty, pokazy tańców, wykłady, a także warsztaty chóralne,
prowadzone przez Pawła Bębenka. Na koncert finałowy festiwalu
10 czerwca o godz. 16 zaprasza
grudziądzka bazylika pw. św. Mikołaja. Pod kierownictwem Jacka
Urbaniaka wystąpi Polska Opera
Królewska z kompozycją renesansowego poety Sebastiana
Klonowica „Hebdomas, czyli
siedem pieśni o stworzeniu
świata”. 
rc
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