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Miejsce uzdrowienia i pocieszenia – Wardęgowo
Bóg ma ostatnie słowo
Diakonat stały to powołanie

BPJG/M.Kępiński

nr

w numerze:

Bp Józef wita pielgrzymów grupy niebieskiej u stóp Jasnej Góry

WOJOWNICY PANA
MYŚL
NA TYDZIEŃ
Pielgrzymka pokazuje nam,
jak trudna i skomplikowana,
a jednocześnie radosna
i wspaniała jest droga
prowadząca do świętości.
Bo pielgrzymka ma być drogą,
która uczy nas świętości.
Bp Wiesław Śmigiel

www.niedziela.pl

Ilu potrzeba serc, by wymodlić wolność? Ilu potrzeba stóp i dłoni, by ją
ponieść? Ilu ust, by ją głosić? Jak liczna musi być armia, by odniosła zwycięstwo? Wystarczy 1147 wojowników, by wymodlić, ponieść i głosić wolność,
by ocalić to, co najcenniejsze, by nie utracić wewnętrznej wolności, którą
może dać tylko Chrystus
KS. PAWEŁ BOROWSKI

B

oża armia w liczbie 1147
wojowników dotarła 12 sierpnia na Jasną Górę. Po przebyciu blisko 400 km w przeciągu 9-12
dni oddali pokłon swojej Królowej,
zawierzając Jej wszystkie sprawy
swoich serc, sprawy Kościoła
i Ojczyzny. Odnieśli zwycięstwo

bez użycia broni. Odziani jedynie
w zbroję Bożą, o której pouczał św.
Paweł w liście do Efezjan.

Pancerz sprawiedliwości
Droga na Jasną Górę z diecezji
toruńskiej trwała od 9 do 12

dni w zależności od miejsca
rozpoczęcia wędrówki. Była to
droga zmagania się ze sobą,
wewnętrznej walki ze słabościami i pokusami, wsłuchiwania
się w głos Chrystusa wzywający

dokończenie na str. IV-V
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GRUDZIĄDZ

kościele pw.
Podwyższenia Krzyża ŚwięWtegogrudziądzkim
11 sierpnia odbył się kon-

cert żywiołowej muzyki gospel.
Usłyszeliśmy muzykę i śpiew
w wykonaniu amerykańskiej
grupy Chester Burke Jr. & Company. Założyciel zespołu Chester
Lee Burke Jr. jest utalentowanym, klasycznie wykształconym
pianistą i wokalistą, z bogatym
życiorysem muzycznym. Zespół,
założony przez niego 5 lat temu,
od początku współpracuje ze
świetną, czarnoskórą wokalistką
Elbernitą Clark-Terrell. Ich głoszenie Dobrej Nowiny poprzez śpiew
zaowocowało wydaniem dwa lata
temu płyty zatytułowanej „Jesus,
I Bless Your Name”, którą można
było zakupić po koncercie. Lider
zespołu, zapowiadając kolejne
utwory, podkreślał, że gospel to

Dobra Nowina o Jezusie, który
przyszedł nas zbawić. Będąc
ludźmi wierzącymi, powinniśmy zgodzić się na to, by panował On nad naszym życiem.
Dopiero wtedy zrozumiemy, że
nie ma cudowniejszej osoby niż
Bóg. Swą autentyczną radością
z wyznawanej śpiewem wiary
artyści dzielili się z publicznością
w kościele. W trakcie wykonywania utworu „Potężny Bóg” z głębokim przekonaniem zachęcali
do tańca; można było odnieść
wrażenie, że kościół na moment
zamienił się w salę taneczną.
Gesty unoszenia rąk, taniec, klaskanie i wspólny śpiew rozgrzały
serca od najmłodszych do najstarszych uczestników tego niezwykłego koncertu. Zespół Chester
Burke Jr. & Company zaprezentował 90 minut dobrej muzyki

Wiesław Żurawski

Wakacyjny koncert gospel

Żywiołowe pieśni rozgrzały serca wiernych

i piosenki religijnej, a na zakończenie dwukrotnie przypomniał
znany szlagier grupy Edwin Hawkins Singers „Oh, Happy Day”

z 1969 r. Kościół wypełniony po
brzegi publicznością zagrzmiał
gromkimi oklaskami na stojąco.
Wiesław Żurawski

GRUDZIĄDZ

okazji Święta Policji 24 lipca
w bazylice pw. św. Mikołaja
ZBiskupa
w Grudziądzu odprawiona

została uroczysta Msza św., której
przewodniczył bp Wiesław Śmigiel w asyście ks. kan. Dariusza
Kunickiego, proboszcza miejsca,
ks. kan. Dariusza Żurańskiego,
diecezjalnego kapelana policji
oraz ośmiu kapłanów z Grudziądza. Na rozpoczęcie bp Wiesław
serdecznie powitał zebranych na
Eucharystii policjantów z komendantem Policji Województwa
Kujawsko-Pomorskiego insp. Marcinem Woźniakiem i komendantem policji grudziądzkiej insp. Dariuszem Knoffem na czele, a także
rodziny policjantów, poczty sztandarowe Wojska Polskiego, policji,
straży pożarnej i służby więziennej. Zachęcił obecnych do wspól-

II

nej modlitwy za ludzi, którzy
strzegą porządku publicznego,
narażając swoje życie. W homilii
bp Śmigiel zauważył, że policja
należy do tej formacji społecznej, od której wymaga się dużo
dyspozycyjności, co ma poważny wpływ na stosunki rodzinne. Czytając Ewangelię, przypominamy sobie scenę, kiedy Pan
Jezus znajdował się wśród tłumu
i mówił: „Kto pełni wolę mojego
Ojca, jest moim bratem i siostrą”.
W niespokojnych czasach biblijnych nad wspólnotą rodzinną
rolę opiekuna sprawował ojciec.
Formacja policji – mówił dalej
bp Wiesław – opiera się na służbie
i poświęceniu. To dzięki niej czujemy się bezpieczni i za to dzisiaj
chcemy wyrazić Bogu wdzięczność, szczególnie za tych funkcjo-
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S. Klemensa

Święto Policji

Święto Policji to czas modlitwy za osoby pełniące
trudną funkcję społeczną

nariuszy, którzy oddali swoje
życie w służbie porządku i odpowiedzialności. Niech dobry Bóg
błogosławi wszystkim policjantom i ich rodzinom – zakończył
Pasterz.
Oprawę liturgiczną przygotowali policjanci, a Eucharystię

wzbogacił śpiewem chór męski
Echo. Przedstawiciele policji
podziękowali Księdzu Biskupowi za przewodniczenie Mszy św.
i docenienie ich trudnej służby. Po
błogosławieństwie odśpiewano
hymn „Boże, coś Polskę”.
Zenon Zaremba
www.niedziela.pl

wiadomości

TORUŃ

rocznicę męczeńskiej
śmierci św. Maksymiliana
WMarii77.
Kolbego toruńska świąty-

nia pod jego wezwaniem wypełniła się wiernymi. Na sumę
odpustową pod przewodnictwem
bp. Wiesława Śmigla przybyli
parafianie, siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus, uczestnicy
minipielgrzymki, ale też wierni
z innych parafii, chcący uczcić
tego niezwykłego orędownika.
W swojej homilii pasterz toruński przybliżył sylwetkę świętego,
przypominając, w jaki sposób
radził on sobie z wyzwaniami
i przeciwnościami. Nie brakowało
ich w jego życiu i posługiwaniu,
a podczas kanonizacji papież Jan
Paweł II nazwał go świętym na
trudne czasy. – Święty Maksymi-

lian pokazał nam, że jeśli chcemy
zwyciężać zło, jeśli chcemy pokonywać trudności, jest tylko jedna
droga: droga miłości, ewangelizacji i zawierzenia Panu Jezusowi – zaznaczył Biskup Śmigiel.
Inny ważny aspekt życia tego
wielkiego świętego to – paradoksalnie – jego małość. Niezwykle
inteligentny, podejmujący zadania ewangelizacyjne, przekraczające wyobrażenia jego współczesnych, całe życie zmagał się ze
słabym zdrowiem. Przywołując
postacie biblijnego Dawida, Mojżesza, Jeremiasza czy Gedeona
Biskup Wiesław zwrócił uwagę
na to, że Bóg powołuje to, co
małe i słabe: „nie tak bowiem
człowiek widzi «jak widzi Bóg»,
bo człowiek patrzy na to, co

Renata Czerwińska

Tylko jedna droga –
droga miłości

Po zakończonej uroczystości wierni mogli ucałować relikwie świętego
męczennika

widoczne dla oczu, Pan natomiast
patrzy na serce” (1 Sm 16, 7).
„Tacy ludzie, po ludzku patrząc,
słabi, okazywali się bohaterami”. To szansa dla każdego z nas:
również doświadczamy słabości,
grzechu, brakuje nam talentów,
ale „znamy drogę do dobrego
i miłosiernego Boga”, a „On nas
wybiera i daje nam wspaniałe

i wielkie zadania, jak również
moc, by je realizować – tak jak
dał świętemu Maksymilianowi” –
zapewnił hierarcha.
Na zakończenie Mszy św. zgromadzeni wierni odmówili litanię
do św. Maksymiliana, po czym
wyruszyli w procesji eucharystycznej dookoła kościoła.
Renata Czerwińska

WARDĘGOWO

pierwszą niedzielę
miesiąca do sanktuarium
WMatkikażdą
Bożej w Wardęgowie przy-

bywają licznie pielgrzymi, aby
za wstawiennictwem Maryi prosić dobrego Pana o zdrowie dla
siebie i swoich podopiecznych.
O godz. 12.15 sprawowana jest
Msza św., a po niej odprawiane
jest nabożeństwo dziękczynno-błagalne do Pani Wardęgowskiej.
Na koniec kapłan udziela błogosławieństwa lourdzkiego.
Kult maryjny w Wardęgowie
sięga XVIII wieku, kiedy Matka
Boża objawiła się wiejskiemu
chłopcu w świetlistym wizerunku
na blasze. Z tego miejsca później
wytrysnęło źródełko. „Samem

www.niedziela.pl

widział – wspomina w 1880 r.
ks. Jakub Fankidejski – jak ci,
którzy na oczy cierpią, pocierają
sobie oczy wodą, kalecy obmywają swoje rany, inni piją wodę
w chorobie i do domów ją dla
innych biorą” (Wojciech Wielgoszewski, „U Pani Wardęgowskiej”, „Głos z Torunia” 21/2015).
I w obecnych czasach nie brakuje
uzdrowień na ciele i duszy za
przyczyną Maryi.
– W tym miejscu modlitwą
otaczamy szczególnie osoby
chore, cierpiące oraz ich rodziny
i opiekunów współuczestniczących w niesieniu krzyża choroby,
którzy dają w ten sposób świadectwo miłości – mówił kustosz

Aleksandra Wojdyło

Miejsce uzdrowienia
i pocieszenia

Ks. Michał Napierała, kustosz sanktuarium, udziela błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem

sanktuarium ks. Michał Napierała, zapraszając wszystkich do
odwiedzania tego wyjątkowego
miejsca oraz poszukiwania pocieszenia i uzdrowienia. – Przybywajmy tu coraz częściej i jak
najliczniej. Nie zatrzymujmy tego
bogactwa, jakim jest Boże błogosławieństwo, tylko dla siebie.

Maryja każdego wysłuchuje –
dodał.
Matko Boża Wardęgowska,
udziel nam pomocy, bądź dobrą
i miłosierną lekarką, a jeśli taka
wola Twego Syna, wspomóż
w przyjmowaniu kielicha goryczy choroby i cierpienia.
Aleksandra Wojdyło
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Ks. Paweł Borowski

Archiwum grupy białej

głos z Torunia

Bp Wiesław, odwiedzając poszczególne grupy,
udzielał pątnikom błogosławieństwa

Podczas pielgrzymki wieczernikami stawały się podwórka, remizy,
sale gimnastyczne, a nawet balkony

WOJOWNICY PANA
dokończenie ze str. I

Każdy wojownik powinien troszczyć się o to, by chronić głowę.
Pielgrzymi stosowali różne
nakrycia głowy: od chustek po
słomkowe kapelusze. Nie zapominali jednak o duchowym hełmie zbawienia. Ochronić swoje
życie można dzięki ofierze Jezusa,
która dokonała się na drzewie
krzyża i uobecnia się na ołtarzach świata podczas Eucharystii. Dlatego każdego dnia pątnicy
uczestniczyli w Mszy św. i karmili
się Ciałem Chrystusa. Miejscowości na pielgrzymkowej trasie
wypełniały się modlitwą, a wie-

czernikami stawały się nie tylko
napotykane kościoły i kaplice,
lecz także wiejskie podwórka,
balkony, stodoły, remizy czy sale
gimnastyczne.

Buty Dobrej Nowiny
Św. Paweł zachęcał Efezjan do
dawania świadectwa w każdym
czasie. Pielgrzymi głosili Ewangelię sobie nawzajem poprzez
konferencje i dzielenie się świadectwami w swoich grupach.
Nieśli jednak Chrystusa także
tam gdzie przyjęto ich na nocleg.
Niczym ewangeliczni uczniowie
posłani przez Pana nieśli pokój

Pielgrzymi z Działdowa weszli na Jasną Górę,
trzymając w ręku słoneczniki

IV

niedziela nr 34 (1236) . 26 sierpnia 2018

BPJG/M.Kępiński

Archiwum grupy działdowskiej

do nawrócenia i troski o wolność nie tylko od zniewolenia
nałogami i grzechami, lecz także
o wolność, która uzdalnia do
większej miłości. Każdy kilometr
w nogach to okazja do odkrywania tego, co ukryte na dnie serca.
Boży wędrowcy dzięki głoszonym konferencjom coraz bardziej
rozumieli, że nikt sam nie może
uczynić siebie sprawiedliwym, że
ten dar można otrzymać tylko
od Jedynego Sprawiedliwego
– Chrystusa, który, będąc bez
grzechu, może przyodziać nas
łaską.

Hełm zbawienia

Na tyłach każdej grupy zmierzającej na Jasną Górę można było
dostrzec siewców sprawiedliwości, którzy przyodziewali pielgrzymów łaską w sakramencie pokuty
i pojednania. Jednym z nich był bp
Józef Szamocki, który podkreślał,
że wolność Ojczyzny wywalczyli
ludzie przyobleczeni łaską, którzy
sami byli wewnętrznie wolni. Nie
ma innej drogi.
Drogi asfaltowe, leśne i polne
stały się świadkami zrzucania
duchowych kajdan, które skuwały serca czasem przez długie
lata. Pielgrzymi, choć utrudzeni drogą i upałem, uskrzydleni
niczym ptaki szybowali ku niebu.

Pielgrzymi grupy żółtej weszli na Jasną Górę
opasani długą biało-czerwoną flagą
www.niedziela.pl

Bp Wiesław wraz z uczestnikami minipielgrzymki modli się za pątników
zmierzających na Jasną Górę

Ks. Paweł Borowski

Ks. Paweł Rochman

z życia Kościoła

Pielgrzymi z Brodnicy podczas meczu z mieszkańcami Wiewiórczyna

Boży tam, gdzie ich przyjęto i błogosławili tych, którzy czasem
w drodze pukali się w czoło lub
rzucali obelgi.
Grupa zielona ziemi chełmińskiej podczas drogi rozdawała
obrazki z modlitwami do bł. ks. Stefana Frelichowskiego, bł. Marii
Karłowskiej oraz cudowny medalik Matki Bożej. Niejednokrotnie
gospodarze przyjmujący pielgrzymów na noclegi dzielili się
swoimi radościami i smutkami.
Długie rozmowy były okazją do
wzajemnego ubogacania się,
budzenia nadziei i podtrzymywania na duchu.

Każdego dnia pielgrzymi trud
podejmował wraz z wiernymi
bp Józef Szamocki, który zmierzał
ku Jasnej Górze codziennie z inną
grupą. Dzielił trud drogi, głosił
konferencje, spowiadał, rozmawiał i rozpalał serca miłością
do Kościoła i Ojczyzny. Z pasją
opowiadał o naszych rodakach,
którzy dzięki wierności Bogu
i trosce o własne sumienia i serca
doprowadzili do odzyskania niepodległości. Wolność Ojczyzny
została przez nich wywalczona,
wypracowana i wymodlona. Teraz
kolej na nas, byśmy tej wolności
nie roztrwonili, nie zmarnowali.
Zaznaczył jednak, że patrząc na
to duchowe wojsko, w którym
nie brakuje całych rodzin oraz
obecni są przedstawiciele wszystkich stanów, spokojnie patrzy
w przyszłość. – Jesteście kolejnym
pokoleniem, które niesie wolność
Ojczyzny w swoich wolnych sercach – mówił Ksiądz Biskup.
www.niedziela.pl

Ks. Paweł Borowski

Biskup pielgrzym

Bp Wiesław odwiedził także rodziny przyjmujące pielgrzymów

Duchowe zaplecze
Wędrując do tronu Maryi, pielgrzymi nie byli sami. Duchowo
towarzyszyli im uczestnicy minipielgrzymki, którzy każdego
dnia przemierzali toruńskie ulice
i modlili się w intencji zmierzających na Jasną Górę. Modlitwą
otaczał ich także bp Wiesław Śmigiel, który odwiedził pątników na
trasie, udzielając im błogosławieństwa. Dzień, w którym Ksiądz
Biskup odwiedził niestrudzonych

wędrowców, naznaczony był i upałem, i deszczem. Dołączając do
poszczególnych grup na trasie,
Pasterz diecezji zasmakował trudu
wędrówki. Modlił się wraz z nimi
w kościołach w Sieradzu czy Łasku
oraz kibicował pielgrzymom grupy
z Brodnicy podczas meczu piłki
nożnej w Wiewiórczynie.

Czas owocowania
Pielgrzymka na Jasną Górę
zakończyła się w duchu wiel-

kiej radości, która udzieliła się
każdemu. Było to widać podczas
Mszy św. wieńczącej pielgrzymi
trud. Wdzięczność i radość wypełniała serca. Nie zakończyła się
jednak nasza ziemska wędrówka
do domu Ojca. Teraz nadszedł
czas, by trud podjęty przez blisko
1,2 tys. pielgrzymów przyniósł
owoce w codziennym życiu i sprawił, że w przyszłym roku do tronu
Królowej Polski wyruszy nas jeszcze więcej.
Ks. Paweł Borowski
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Zdjęcia: Renata Czerwińska
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Żołnierze przedefilowali toruńską starówką,
wzbudzając życzliwe reakcje przechodniów

BÓG MA OSTATNIE SŁOWO
– Możemy być dobrej myśli: Bóg panuje nad każdą sytuacją! Zło
nie może zatriumfować, bo to On ma ostatnie słowo – zapewniał
w homilii ks. Dariusz Iwański. W toruńskim kościele garnizonowym w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny
15 sierpnia miały miejsce obchody święta Wojska Polskiego

E

ucharystia pod przewodnictwem proboszcza parafii, ks.
płk. Ryszarda Stępnia zgromadziła żołnierzy, harcerzy, kombatantów, władze miasta, ale też
wszystkich tych, którzy chcieli
modlić się w intencji Ojczyzny. Byli
wśród nich przedstawiciele innych
wyznań, w tym proboszcz parafii
prawosławnej mitrat ks. płk Mikołaj Hajduczenia oraz proboszcz
parafii ewangelicko-augsburskiej,
pastor Michał Walukiewicz.

Źródło nadziei
Księga Apokalipsy, której fragment
Kościół odczytuje dziś w liturgii,
powstawała w trudnych czasach,
kiedy chrześcijanom, doświadczającym prześladowań, brakowało nadziei. Autor natchniony –

VI

jak zauważył kaznodzieja – chce
skierować ich spojrzenie ku Bogu,
pokazać Jego moc. Tę wszechmoc
obrazują również Niepokalane
Poczęcie Maryi oraz wzięcie Jej
z duszą i ciałem do nieba.
Działanie Boże widać też
w wydarzeniu zwanym cudem
nad Wisłą. Ks. Iwański zwrócił
uwagę, że choć uzbrojenie naszego wojska po I wojnie światowej
było słabe, a jego morale nadszarpnięte, mieszkańcy Warszawy, trwając na modlitwie, nie
zakładali przegranej. Według
przekazów żołnierze w święto Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny widzieli nad polem
bitwy Matkę Bożą. Nawet jeśli
niektóre osoby są co do tego sceptyczne, nie mogą zaprzeczyć, że
cudem było odzyskanie nadziei
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Ks. Dariusz Iwański w swojej homilii zachęcał
do pokładania nadziei w Bogu

przez walczących i odparcie nawały bolszewickiej – nie tylko od
stolicy, ale i od całej Europy.
Zarówno wydarzenia opisywane
w Apokalipsie, jak i bliskie Polakom
wydarzenia historyczne są wezwaniem dla współczesnego człowieka
do zmiany perspektywy, myślenia
kategoriami eschatologicznymi,
pokładania nadziei w Stwórcy, który jest Panem historii –
zaznaczył w homilii kapłan.

Ku pokrzepieniu
Po Eucharystii nastąpił przemarsz wojska przez toruńską
Starówkę w stronę pomnika
Józefa Piłsudskiego, gdzie miał
miejsce uroczysty apel, połączony
z wręczeniem nowych nominacji.
Defilada i spotkanie patriotyczne

spotkały się z niezwykle życzliwym odbiorem.
W tym dniu mieszkańcy Torunia
mogli również skorzystać ze specjalnej oferty Muzeum Diecezjalnego, w którego zasobach znajduje się
oryginalny obraz Jerzego Kossaka
„Cud nad Wisłą” (1930). Warto
zwrócić uwagę, że autor swoją
wizję bitwy warszawskiej pokazuje jako starcie cywilizacji, triumf
dobra nad złem. Prelekcja na temat
tego dzieła, bardziej symbolicznego niż historycznego, wzbudziła
duże zainteresowanie. Przez kilka
godzin muzeum odwiedzali turyści
(głównie rodziny z dziećmi) by obejrzeć obraz stworzony – podobnie
jak sienkiewiczowskie powieści,
również wspomniane w homilii
ks. Iwańskiego – ku pokrzepieniu
serc. 
Renata Czerwińska
www.niedziela.pl

wiara i życie

10 LAT DIAKONATU STAŁEGO W KOŚCIELE W POLSCE (4)

DIAKONAT STAŁY TO POWOŁANIE
Od

10 lat urzeczywistnia się
w Kościele w Polsce powołanie do diakonatu stałego. Przez ten czas uczymy się, że
istnieje takie powołanie. Trudno powiedzieć, na ile zaistniało
ono już w świadomości naszych
wspólnot diecezjalnych, parafialnych oraz mniejszych grupach
duszpasterskich. Wiemy jedno:
powołanie do diakonatu stałego jest darem Boga zarówno dla
powołanego, jak i wspólnoty,
w której ów posługuje. Poza tym,
jeżeli Bóg daje takie powołanie,
niewątpliwie widzi potrzebę jego
obecności w Kościele.

w życiu konkretnej osoby. Jak
każde chodzenie za Chrystusem,
również i ono wymaga troski,
wrażliwości, otwartości, a także
odwagi i siły do podjęcia swoistej
walki duchowej o jego obecność.
Jak w każde powołanie, wpisany jest w nie trud, który człowiek wiary nazwie krzyżem.
Z perspektywy minionych 10 lat
widzę, że jest coraz więcej
takich miejsc, w których myśli
się o nowych powołaniach do
diakonatu stałego. Spotykamy
coraz więcej osób, które inspirują, podpowiadają i pomagają
w rozeznawaniu tego powołania.

Istnieje powołanie

Cierpliwie do przodu

W Kościele w Polsce jesteśmy
na etapie intensywnego odkrywania istoty i swoistej odrębności powołania do diakonatu
stałego. Nasze doświadczenie
jest w tym względzie cały czas
skromne i dotyczy to zarówno
refleksji teologicznej, jak i praktycznej strony obecności i posługi
diakona stałego. Jednocześnie
w zagadnieniu tym dotykamy
kwestii fundamentalnej. Chodzi
mianowicie o to, aby powołanie
do diakonatu stałego odczytywać
jako powołanie pełne i finalne.
Jest to niezmiernie ważna perspektywa w patrzeniu na obecność diakona stałego w strukturach diecezjalnych, szczególnie
na poziomie parafii. Nie mam
wątpliwości, że sami diakoni stali
uczą się takiego właśnie patrzenia na swoje powołanie.

Patrząc na minione lata obecności diakonów stałych w Kościele
w Polsce oraz na genezę zaistnienia tego powołania w naszym
kraju, widać wyraźnie, że czynimy małe, ale konsekwentne
i systematyczne kroki do przodu. Można je określić mianem
kroków wiary, ponieważ często
idziemy w nieznane i obawiamy
się reakcji otoczenia. Czasami
chcielibyśmy bardziej dynamicznych decyzji i zmian, ale być
może w tym czasie są one nie
tylko niemożliwe, ale i wręcz
niewskazane. Wprowadzanie
diakonatu stałego niesie za sobą
zmianę mentalności, przyzwyczajeń, tradycji, a tego nie da się
zmienić tak szybko.
Sami diakoni stali zbierają
każdego roku kolejne ważne
doświadczenia. Wymienię niektóre z nich. Od 2014 r. organizowane są w okresie wakacyjnym
rekolekcje dla diakonów stałych,
ich rodzin oraz osób zainteresowanych tym powołaniem. Od
2016 r. diakoni stali spotykają
się na Jasnej Górze. Przeżywając

Droga wiary
W refleksji nad powołaniem
diakona stałego trzeba zawsze
pamiętać o tym, że dotykamy tu
drogi wiary, która uobecnia się
www.niedziela.pl

Archiwum autora

DK. WALDEMAR ROZYNKOWSKI

Diakoni stali podczas dni skupienia na Jasnej Górze

adwentowy dzień skupienia,
zawierzają Maryi powołanie diakońskie i swoje rodziny. Diakoni
stali są również zapraszani na
różne spotkania – od konferencji
poprzez spotkania formacyjne
do rekolekcji – aby dzielić się
doświadczeniem powołania. To
bardzo cenne spotkania, ponieważ stwarzają możliwość zapoznania się z nimi, a czasami
i przekonania innych, że takie
powołanie jest darem Boga.

Dokumenty synodalne
Cieszy bardzo, że w zwoływanych w ostatnich latach w Polsce synodach archidiecezjalnych
i diecezjalnych podejmowany jest
często temat diakonatu stałego.
Świadczy to tym, że pojawia
się on w różnych środowiskach
kościelnych. Choć od zapisów
w dokumentach Kościoła lokalnego do powołania ośrodków formacji i święceń diakonów stałych
droga jest długa, to jednak jesteśmy świadkami nowego etapu
w rozważaniach nad obecnością
diakonatu stałego w Kościele
w Polsce.

Stałość posług
W Kościele przyzwyczailiśmy
się do wielu działań i planów,
które określamy mianem nadzwyczajnych. Kiedy bp Andrzej
Suski wprowadzał w diecezji
toruńskiej stałe posługi akolity i lektora oraz diakonat stały,
często powtarzał, że w Kościele w Polsce i w naszej diecezji
przyszedł czas, aby wprowadzać
posługi zwyczajne i odwoływać
się do nich. Trudno nie zgodzić
się z tym stwierdzeniem.

Pomoc w odkrywaniu
Szczególnym powołaniem i charyzmatem diakona jest posługa,
czyli diakonia. Jestem przekonany, że obecność diakona stałego
może pomagać w odkrywaniu
i urzeczywistnianiu Kościoła,
który służy. Jest to jednak uzależnione od kilku warunków: po
pierwsze od tego, czy sam diakon
stały tak właśnie rozumie swoje
powołanie. Po drugie ważnym
jest także to, jak inni w Kościele
patrzą na jego powołanie i czego
od niego oczekują. 
I
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zapraszamy
10. edycja Dziękczynienia
w Rodzinie
Sanktuarium Najświętszej Maryi
Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu
zaprasza 1 września na „Dziękczynienie w Rodzinie”. O godz. 11
będzie miała miejsce Msza św.
pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla, o godz. 18.30 procesja maryjna, a o godz. 21 – Apel
Jasnogórski. W programie również
koncerty i atrakcje dla rodzin.
rc

maryjne w Licheniu oraz miejsce urodzin i chrztu św. Faustyny
Kowalskiej. Zwiedzimy również
kopalnię soli w Kłodawie, a miłośnicy kąpieli będą mogli skorzystać
z pobytu w termach w Uniejowie.
Pielgrzymka odbędzie się w dniach
14-16 września (piątek-niedziela). Planowana godzina wyjazdu
z Torunia: piątek ok. godz. 14,
powrót w późnych godzinach
wieczornych w niedzielę. Koszt:
370 zł. Szczegółowe informacje
i zapisy: tel. 501-938-028; e-mail:
torun@niedziela.pl.
Ks. Paweł Borowski

pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla, spotkania formacyjne
(w tym wprowadzenie w posługę
ceremoniarza), koncert ewangelizacyjny zespołu toruńskiego Wyższego Seminarium Duchownego
„Synowie” oraz uhonorowanie
ministranta roku. Podczas dnia
skupienia będzie można nabyć
czasopismo KNC wraz z komiksem: „Miłość, która ożywia kamień – historia Stasia Kostki”.
Zgłoszenia uczestników z poszczególnych dekanatów należy przesyłać na adres d.urbi@wp.pl do
7 września.
rc
Festiwal Muzyki
Organowej i Kameralnej
W Grudziądzu od końca lipca trwa
druga edycja Festiwalu Muzyki
Organowej i Kameralnej. Kolejny koncert będzie miał miejsce
w kościele pw. św. Maksymiliana
Marii Kolbego na Strzemięcinie –
16 września o godz. 16 wystąpią
z koncertem Ryszard Żołędziewski
i Piotr Rojek z Wrocławia. W programie utwory m.in. Mozarta,
Czajkowskiego, Brahmsa, a także
muzyka filmowa.
rc

Festiwal Muzyki Dawnej
w Chełmnie
W ramach 4. edycji Festiwalu Muzyki Dawnej im. Piotra z Grudziądza
w chełmińskim kościele pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
8 września o godz. 18 z koncertem„Z Piotrem z Grudziądza przez
muzykę dawnej Europy” wystąpi
chór Tibi Mariae pod dyrekcją Małgorzaty Gołuńskiej-Michny.
rc

Nabór do Studium
Muzyki Kościelnej
Diecezji Toruńskiej
Studium Muzyki Kościelnej Diecezji
Toruńskiej im. G.G. Gorczyckiego
(ul. Jodłowa 13, Toruń) ogłasza
nabór na rok szkolny 2018/2019 na
kierunki organista kościelny oraz
kantor. Kandydaci w dniu inauguracji winni przedstawić następujące dokumenty: podanie, opinię
księdza proboszcza, świadectwo
maturalne (lub ostatnio uzyskane
świadectwo szkolne), ewentualny dyplom lub świadectwo szkoły
muzycznej, 3 zdjęcia oraz wpłacić
200 zł.
Wymienione dokumenty można
przesyłać na adres: Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej,
Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18, 87-100 Toruń.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 603-943-694 oraz na stronie internetowej: www.studiumorganistowskie.
diecezja.torun.pl.
Ks. dr Mariusz Klimek,
dyrektor Studium Muzyki Kościelnej Diecezji Toruńskiej

Pielgrzymka Niedzieli
Zapraszamy czytelników„Niedzieli” do udziału w pielgrzymce do
Lichenia, Kalisza, Świnic Warckich
i Głogowca. Uczestniczyć będziemy w diecezjalnej pielgrzymce do
sanktuarium św. Józefa w Kaliszu,
nawiedzimy także sanktuarium

Diecezjalny Zjazd
Ministrantów i Lektorów
Parafia Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa w Toruniu będzie gospodarzem Diecezjalnego Zjazdu
Ministrantów i Lektorów, który
odbędzie się 15 września. W programie: Msza św. koncelebrowana

Dożynki diecezjalne
Wąbrzeźno będzie gospodarzem
dożynek diecezjalnych i wojewódzkich. Świętowanie rozpocznie
się 2 września konkursem wieńców dożynkowych o godz. 10,
następnie o godz. 11.30 w kościele
pw. Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza będzie miała
miejsce Msza św. pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla. Miasto
również przygotowało tego dnia
wiele atrakcji.
Na dożynki diecezjalne zapraszają
ks. kan. Jan Kalinowski, proboszcz
parafii, oraz ks. kan. Zbigniew
Gański, diecezjalny duszpasterz
rolników.
rc
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3. edycja festiwalu
Musica Vera
W dniach 5-27 października będzie
mieć miejsce kolejna edycja festiwalu muzyki sakralnej „Musica
Vera”. W toruńskich świątyniach
wybudowanych po II wojnie światowej zabrzmi zarówno muzyka
organowa, smyczkowa, jak i jazzowa; przewidziany jest też konkurs
chórów amatorskich. Z koncertem
inauguracyjnym zatytułowanym
„Bogurodzica” 5 października
o godz. 19.30 w kościele pw. Matki
Bożej Królowej Polski wystąpi
zespół Jerycho.
Organizatorzy festiwalu – stowarzyszenie Musica Vera z ks. kan. Mariuszem Klimkiem, dyrektorem Studium Muzyki Kościelnej Diecezji
Toruńskiej oraz Pawłem Głowińskim, założycielem i dyrygentem
Schola Cantorum Thoruniensis –

zapraszają jednocześnie do współpracy wolontariuszy zainteresowanych muzyką sakralną, pragnących
zobaczyć, jak wygląda organizacja
dużego wydarzenia muzycznego,
posiadających zmysł logistyczny,
potrafiących pracować w zespole
i będących osobami pogodnymi
i komunikatywnymi. Więcej informacji pod adresem: dyrektor@
musicavera.pl lub numerem telefonu: 605-237-141.
rc
Bieg Papieski
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza na I Bieg Papieski, który
odbędzie się w Toruniu 13 października pod hasłem: „Pobiegnijmy z rodziną ku świętości”. Słowa
te nawiązują do motta 18. Dnia
Papieskiego – „Promieniowanie
ojcostwa”. Zaplanowano dwie
kategorie – bieg główny, którego
długość będzie wynosić 9666 m
(tyle, ile dni wynosił pontyfikat Jana
Pawła II) oraz bieg rodzinny (300 m).
Zapisy pod linkiem: https://zapisy.
sts-timing.pl/371/.
rc
Rekolekcje
z ks. Johnem Bashoborą
Katolickie Stowarzyszenie Ewangelizacyjne „Posłanie” zaprasza
na rekolekcje charyzmatyczne,
które w dniach 16-18 listopada
poprowadzi w Toruniu ks. John
Bashobora z Ugandy. Odbędą się
one w Centrum Targowym „Park”
przy ul. Szosa Bydgoska 3. Więcej
informacji i zapisy: http://rekolekcje.poslanie.pl.
rc
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