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Ufać, dawać Jezusa i ratować świat
Nasze podróże małe i duże
Narzeczeni – echa pielgrzymowania

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Kiedy Bóg dokonuje cudu,
potrafi wodę naszej zwyczajności, codzienności zamienić
w najlepsze wino, czyli
w łaskę, szczęście.
Bp Wiesław Śmigiel

Nasza Mama

historia, w której wiele wydarzeń
przybrałoby zdecydowanie inny
przebieg, gdyby nie interwencja
Maryi Matki. To Ona, niczym
w Kanie Galilejskiej, często ratowała nasz naród, orędując u Syna.
Wielu mogłoby podać świadectwa
wsparcia przez Matkę Bożą w ich
prywatnym życiu bądź w życiu
najbliższych. To nawrócenia,
uzdrowienia z choroby czy uzależnień, znalezienie dobrego współmałżonka, narodziny upragnionego dziecka. Można wymieniać
długo, bo wiadomo, że mama zna
najlepiej potrzeby swojego dziecka
i najtrafniej na nie odpowiada.
Nie dziwi zatem tak liczny udział
wiernych w odpustach w parafiach, którym patronuje Maryja.
W bieżącym numerze publikujemy relację z Rywałdu Królewskiego, gdzie Matka Boża Królowa
Pocieszenia przyciąga spragnionych Jej opieki, oraz z Nowego
Miasta Lubawskiego, gdzie Matka
Boża Łąkowska objawiła się już
w XIII wieku i do dzisiaj obdarza
wsparciem uciekających się do
Niej.
W Kościele katolickim wierni
czczą Matkę Bożą w Jej różnych
obliczach, bo ukazują one Jej
wielorakie przymioty i fakt, że
ta Matka może wszystko wyprosić
u Syna.  Joanna Kruczyńska
www.niedziela.pl

Ks. Paweł Borowski

olacy mają słabość do Maryi,
ale i Matka Boża ukochała
Pnaród
polski. Świadczy o tym

Bp Wiesław udziela indywidualnego błogosławieństwa dzieciom

NOWOMIEJSKA KANA
– Największy cud, jakiego dokonuje Bóg, to przemiana wody w wino:
z naszej codzienności, z tego, co nam towarzyszy, przez łaskę potrafi uczynić
szczęście i prowadzić nas do nieba. Maryja zaprosiła nas do Kany Galilejskiej, by nam o tym przypomnieć – mówił bp Wiesław Śmigiel podczas
uroczystych obchodów ku czci Matki Bożej w diecezjalnym sanktuarium
Matki Bożej Łąkowskiej w Nowym Mieście Lubawskim
KS. PAWEŁ BOROWSKI

P

rzygotowując się do uroczystego odpustu, wierni już
od 4 września uczestniczyli
w rekolekcjach. Nosiły one tytuł
„Duch, który umacnia miłość”,
a poprowadził je ks. kan. Wiesław
Pacak. Pierwszy dzień rekolekcji rozpoczął się Nieszporami.
Następnie czciciele Matki Bożej
wraz z figurą łodziami i kajakami
przepłynęli do Łąk Bratiańskich,

miejsca objawień Matki Bożej,
gdzie odprawiono Eucharystię.
Po Mszy św. odbyła się procesja
różańcowa ze świecami.
W kolejnych dniach nowomiejskie sanktuarium gromadziło
parafian i pielgrzymów na nabożeństwach dla chorych, małżonków oraz kapłanów pochodzących
z parafii i posługujących w niej.
Nie mogło zabraknąć specjalne-

go czuwania dla młodzieży oraz
całonocnego czuwania poprzedzającego główne uroczystości.

Nowe prawo
W sobotnie przedpołudnie 8 września bp Wiesław Śmigiel w asyście kapłanów, w tym członków

dokończenie na str. V
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głos z Torunia

TORUŃ

strony pełna nazwa plaZwajednej
cówki, czyli Szkoła PodstawoTowarzystwa Salezjańskiego

im. św. Dominika Savio w Toruniu i rok jej założenia (1997),
wizerunek jej patrona – św. Dominika Savio i herb Towarzystwa Salezjańskiego oraz miasta
Toruń, z drugiej zaś strony hasło:
„Bóg, Honor, Ojczyzna” wypisane
wokół godła Polski – tak pokrótce
można scharakteryzować wygląd
nowego sztandaru Szkoły Podstawowej Salezjańskiej, który
poświęcił bp Wiesław Śmigiel
podczas uroczystej Mszy św. na
rozpoczęcie roku szkolnego.
Jest taka dobra tradycja
naszych szkół, że każdy nowy
rok szkolny rozpoczynamy popołudniową Mszą św. sprawowaną w kościele parafialnym
pw. św. Antoniego w Toruniu –
tak było i 3 września. Świątynia
wypełniła się po brzegi uczniami,
ich rodzicami oraz kadrą pedagogiczną wraz z wikariuszem
księdza inspektora salezjanów
ks. Adamem Popławskim SDB,

a także miejscowymi salezjanami
i proboszczem ks. kan. Wojciechem Miszewskim. Eucharystii przewodniczył bp Wiesław
Śmigiel. Zaznaczył on charakter
służebny każdej szkoły katolickiej oraz potrzebę pomnażania
talentów, jakie Pan Bóg ofiarował
każdej młodej osobie. Po homilii została ukazana cała bogata
symbolika sztandaru szkoły,
którego poświęcenia dokonał
bp Wiesław.
W dalszej kolejności ks. Adam
Popławski SDB zaprezentował
zebranym sztandar i przekazał
go dyrektorowi ks. Mariuszowi
Witkowskiemu SDB. Następnie
został zaprzysiężony poczet
sztandarowy, złożony z uczniów
klas VIII i odbyło się ślubowanie
całej społeczności uczniowskiej
na nowy sztandar. W treści ślubowania usłyszeć można było
m.in. zobowiązanie uczniów do
wiernego naśladowania św. Dominika Savio oraz godnego
reprezentowania szkoły. Na
zakończenie Eucharystii Ksiądz

Archiwum szkoły

U salezjanów

Bp Wiesław święci plecaki pierwszoklasistów

Biskup poświęcił plecaki pierwszoklasistów, życząc wszystkim
błogosławionego roku zmagań
dydaktycznych, wychowawczych
i duszpasterskich.
Po Mszy św. uczniowie przeszli do budynku szkolnego, do
swoich klas, na pierwsze spotkanie z wychowawcą. Aktualny rok dla społeczności szkolnej
jest wyjątkowy, ponieważ trwa
rozbudowa szkoły podstawowej.
W nowej części szkolnej oprócz
domu zakonnego dla miejscowej

wspólnoty salezjanów znajdą się
dodatkowe specjalistyczne sale
lekcyjne (m.in. fizyczna, chemiczna) z zapleczami, a także
pomieszczenia dla szeroko pojętej administracji. Wszystko po
to, aby zapewnić jak najlepsze
warunki uczniom naszej szkoły,
których z roku na rok przybywa,
co potwierdza opinię, że oferta edukacyjna i wychowawcza
szkół salezjańskich jest znana
i ceniona.
Ks. Bartłomiej Chmielewski SDB

ŚWIERCZYNKI – KALISZ

rupa pielgrzymów z parafii
pw. Świętych Janów w ŚwierGczynkach
wraz z wikariuszem

ks. Marcinem Furmanem nawiedziła 8 września sanktuarium
św. Józefa w Kaliszu. Wyjechaliśmy w godzinach porannych, aby
od godz. 10.30 móc uczestniczyć
w programie, przygotowanym przez
kustoszy sanktuarium. O godz. 12
uczestniczyliśmy w Eucharystii, której przewodniczył biskup
kaliski Edward Janiak; koncelebransami byli biskup pomocniczy
kaliski Łukasz Buzun, proboszcz
kaliskiego sanktuarium ks. prał. Jacek Plota oraz kapłani przybyli
z innymi grupami, m.in. z Diece-

II

zjalną Kaliską Pielgrzymką Jubilatów, którzy w tym Nadzwyczajnym Roku świętują 25- i 50-lecie
małżeństwa.
W homilii bp Buzun przypomniał, jakie jest znaczenie jubileuszu, i zachęcił do dziękczynienia. Następnie w obecności
biskupów i innych osób zgromadzonych w świątyni jubilaci
z całej diecezji kaliskiej odnowili przyrzeczenia małżeńskie.
W naszej grupie były dwie pary
małżeńskie i one również skorzystały z odnowienia przyrzeczeń. Przed błogosławieństwem
w kaplicy Cudownego Obrazu
bp Janiak dokonał aktu zawie-
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Archiwum autorki

Spotkanie ze św. Józefem

Ze świerczynkowskiej parafii do św. Józefa Kaliskiego wyjechały 54 osoby

rzenia, a po Eucharystii każdy
indywidualnie mógł przed świętym obrazem oddać intencje,
z którymi przybył.
O godz. 16 wyjechaliśmy
w drogę powrotną do Świerczynek napełnieni szczególną łaską.

Niech ten święty czas będzie okazją, by głębiej i na nowo odkryć,
jak potężnym patronem i orędownikiem jest św. Józef. Dziękujemy
ks. Marcinowi Furmanowi za opiekę duchową podczas pielgrzymki.
Katarzyna Umińska
www.niedziela.pl

wiadomości

DIECEZJA

Wolna dla Boga
więzi z Nim i Kościołem. Wiemy,
jak bolesnym doświadczeniem
jest wdowieństwo. Owdowiałe
osoby często zadają pytanie:
„Dlaczego akurat mnie Pan Bóg
tak doświadczył?”. W końcu przychodzi czas refleksji: „Jak mam
dalej żyć, czego ode mnie oczekuje Pan Bóg w tej nowej sytuacji
i co mogę dalej czynić?”.
Kościół w swoim nauczaniu
i trosce duszpasterskiej o wszystkich ludzi nie zapomina o wdowach i wdowcach. Pod wpływem
Ducha Świętego już od początku
chrześcijaństwa ukazuje drogę do
świętości w stanie wdowieństwa.
Czerpiąc ze wskazań św. Jana
Pawła II, który mówił, że „wdowy
w niemałym stopniu mogą przyczynić się do świętości i działalności Kościoła”, w naszej diecezji w 2013 r. powstała pierwsza
grupa wdów konsekrowanych,

Katolicki Toruń

to nie tylko
dopust Boży, lecz także zaproWszeniedowieństwo
od Boga do pogłębionej

Wdowy diecezji toruńskiej wraz z opiekunem duchowym, ks. kan. Andrzejem Piontkowskim

które pragną przeżywać wdowieństwo w jedności z Jezusem
i Maryją. Grupa ta pod opieką
kapłana zapoznaje się i pogłębia
duchowość właściwą dla wdowiego stanu. Osoby te niczym się
nie wyróżniają, prowadzą proste życie. Apostołują modlitwą

i pracą, starają się żyć Słowem
Bożym, uczestniczą w codziennej
Mszy św. i adorują Chrystusa
Eucharystycznego.
Zachęcamy wdowy do podjęcia
zaproszenia do tej szczególnej
formacji.
Wiesława Korzeniewska

Kontakt informacyjny: Kuria Diecezjalna Toruńska, Wydział Spraw
Życia Konsekrowanego,
87-100 Toruń, ul. Łazienna 18
ks. kan. Andrzej Piontkowski –
tel. (56) 622-35-30
Wiesława Korzeniewska –
tel. 606-131-956

W dniach 28-30 września Domowy Kościół Diecezji Toruńskiej
obchodzić będzie jubileusz
40-lecia istnienia. Będzie to jednocześnie rozpoczęcie kolejnego
roku formacji, któremu przyświeca hasło:„Młodzi w Kościele”. Uroczystości odbędą się w kościele
pw. Matki Bożej Zwycięskiej oraz
na przylegającym do świątyni
terenie, w tzw. Ogrodach Maryi.
Program
28 września (piątek)
godz. 19 – Adoracja Najświętszego Sakramentu, modlitwa
małżeńska
godz. 21 – Apel Jasnogórski
29 września (sobota)
godz. 9.30 – Przygotowanie do
Eucharystii
godz. 10 – Eucharystia dziękczynna pod przewodnictwem
bp. Wiesława Śmigla
godz. 11.30 – konferencja„Sługa
Boży ks. Franciszek Blachnicki

www.niedziela.pl

i jego dzieła. Drogi soborowej
odnowy Kościoła w Polsce” –
dr Michał Białkowski
– multimedialna prezentacja
Domowego Kościoła i jego historii w Toruniu – Remigiusz Sokalski
– świadectwa par założycielskich
godz. 13 – Koncert uwielbienia,
świadectwa, słowo księdza moderatora i zaproszonych gości
godz. 15 – Agapa (w ogrodzie
przez cały czas zabawa dla dzieci)
30 września (niedziela)
godz. 13 – Eucharystia ze świadectwami małżeństw z parafialnego kręgu DK, zaproszenie małżeństw do Domowego Kościoła.
jk

Aleksandra Osińska

JUBILEUSZ DOMOWEGO KOŚCIOŁA W TORUNIU

Stało się już tradycją, że w pierwszą sobotę września przy mogile pomordowanych przez Niemców w pierwszych dniach września 1939 r., znajdującej
się w lesie w okolicach Błotek i Przysieka, odbywa się modlitwa za ofiary
II wojny światowej. W tym roku takie spotkanie modlitewne odbyło się
1 września. Poprowadził je ks. Czesław Kustra CSMA, proboszcz parafii
w Przysieku. W spotkaniu wzięli udział mieszkańcy okolicznych miejscowości, w tym Przysieka, Torunia, Górska oraz Złejwsi Wielkiej.
W zbiorowej mogile spoczywają ciała zamordowanych przez hitlerowców
17 osób, w tym 16 cywili oraz jednego żołnierza Wojska Polskiego.
Jarosław Mikołajczyk
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Tłumy pielgrzymów przybywają do sanktuarium
Matki Bożej Królowej Pocieszenia w Rywałdzie Królewskim na doroczny odpust ku Jej czci. To miejsce
nieustannie przyciąga ludzi
i żyje miłością maryjną.
Trzydniowe uroczystości
odbywające się w tym roku
od 7 do 9 września zakończyły się uroczystą Mszą św.
pod przewodnictwem
bp. Józefa Szamockiego
Procesja z figurą Matki Bożej z sanktuarium do ołtarza polowego

UFAĆ, DAWAĆ JEZUSA
I RATOWAĆ ŚWIAT
K

ustosz sanktuarium o. Mirosław Jankowski OFMCap,
witając pielgrzymów, kapłanów oraz siostry zakonne, wyraził
życzenie, aby wszyscy z ufnością
prosili Matkę Bożą Rywałdzką, by
wysłuchała intencji, kierowanych
do Niej w tym sanktuarium.

Bóg nie zapomina
o człowieku
W homilii bp Józef zwrócił uwagę
na to, jak ważną osobą w dziejach
zbawienia jest Maryja. Ta, która
Bożą łaską została przygotowana
do tego, by stać się oblubienicą
Ducha Świętego, porodziła Jezusa
– Życie, dzięki któremu żyjemy.
Podkreślał także, że zadaniem człowieka jest zaufanie Jezusowi jako
jedynemu Zbawicielowi i Królowi
wszechświata i ogłaszanie prawdy
objawionej, że Bóg nie zapomina
o człowieku nawet w największym

IV

nieszczęściu. – Bóg nas odwiecznie
kocha i pragnie, abyśmy tę miłość
przyjęli. Odpowiedzieć miłością to
znaczy zaufać, że Bóg działa dla
naszego dobra w każdym położeniu, i że nas wybrał, powołał
i usprawiedliwił – dodał.
To sanktuarium Bóg wybrał, aby
opowiadać w nim o swojej miłości do człowieka. – Tu Bóg mówi
„Kocham cię” – podkreślił Ksiądz
Biskup. Nawiązał także do osoby
kard. Stefana Wyszyńskiego, nazywając go szczególnym znakiem
Bożej miłości. Prymas Tysiąclecia,
internowany przez władze komunistyczne w klasztorze rywałdzkim
we wrześniu 1953 r., w pierwszą
noc w klasztorze, widząc obraz
Matki Bożej Rywałdzkiej w swej
celi, wypowiedział słowa zaufania
do Boga i wdzięczności za miłość
objawioną w tym wizerunku. Bp
Szamocki zachęcił pielgrzymów,
aby w tym miejscu odnawiali pragnienie Bożej miłości i głosili ją
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Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło

ALEKSANDRA WOJDYŁO

„Obyśmy, wyjeżdżając do swoich domów i codziennych obowiązków
z tego wyjątkowego miejsca, któremu patronuje Maryja, odczuli,
że tutaj Pan Bóg odnowił w nas pragnienie miłowania Jego i siebie
nawzajem” – życzył pielgrzymom bp Józef Szamocki

innym. Zwrócił uwagę, że nie ma
możliwości, aby pokonać plany
Boże i przeszkodzić w objawieniu
chwały Bożej w każdym człowieku.
Potrzeba tylko zawierzenia Bożej

Opatrzności, maryjnego „fiat”
i współpracy z Bożą łaską. Bp Józef wyraził pragnienie, abyśmy,
wyjeżdżając do swoich domów
i codziennych obowiązków z tego
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

Czas dziękczynienia
Tradycją rywałdzką jest składanie w tym uroczystym dniu dziękczynienia Bogu za plony. Wyrazem tego były jak zawsze piękne
wyplecione wieńce żniwne, chleby,
warzywa i owoce, które zostały
poświęcone przez bp. Józefa. Dni
maryjnego odpustu były również
okazją do poznania części klasztoru
na co dzień zamkniętych dla osób
świeckich. Bracia kapucyni zaprosili do odwiedzenia celi internowania
sługi Bożego kard. Stefana Wyszyńskiego, sali jego pamięci z licznymi pamiątkami i dokumentami,
klasztornych katakumb, pustelni
oraz do wędrówek po krużgankach
i barwnym ogrodzie.
Proboszcz miejsca, dziękując
wszystkim za pomoc w organizacji rywałdzkiego święta ku czci
Matki Bożej, zaprosił do wspólnej
dziękczynnej modlitwy za wszystkich ofiarodawców, dobrodziejów
i wolontariuszy. 
I
www.niedziela.pl

NOWOMIEJSKA KANA
dokończenie ze str. I
Kapituły Nowomiejskiej, przewodniczył Mszy św. odpustowej.
Nawiązując w homilii do Ewangelii o weselu w Kanie Galilejskiej, zauważył, że wesele odbywało się trzeciego dnia, a w Biblii
ma to duże znaczenie. Trzeciego
dnia zmartwychwstał Chrystus,
trzeciego dnia Bóg dał Izraelowi
swoje prawo na Synaju. – Tak
jak na Synaju Bóg daje prawo,
tak Jezus daje nowe wino, nowe
prawo, nowe zasady życia jako
znak nowego przymierza – mówił
bp Wiesław.
O znaku, który dokonał się
w Kanie Galilejskiej, nie wiedzieli weselnicy. Świadkami byli
tylko nieliczni. – Jezus pokazuje
nam, jak trudno jest pojąć całą
rzeczywistość cudu i znaku, jak
trudno jest spojrzeć na coś, co
widzimy oczami wiary – zauważył i podkreślił, że tym, co przeszkadza nam w rozpoznawaniu znaków Bożych, jest grzech
świata. Współczesny człowiek,
patrząc na Kościół, często widzi
tylko grzech i słabość. Tymczasem owszem, są one obecne, ale
nie jest to cała prawda. Trzeba
zrobić wszystko, by tego grzechu było jak najmniej, ale i mieć
świadomość, że „kiedy spojrzymy na Kościół oczami wiary, nie
widzimy tylko tego, co słabe,
ale dostrzegamy wiele znaków i cudów, których dokonuje
Bóg”.

Potęga łaski
– Kiedy Bóg dokonuje cudu, jest
to cud obfity. On daje więcej niż
jesteśmy w stanie poprosić –
zaznaczył Ksiądz Biskup, podkreślając, że Pan jest dawcą radości. Przeciwnicy Kościoła robią
wszystko, by ją odebrać, byśmy
skupiali się tylko na naszym
grzechu i słabości. Tymczasem
za wskazaniem Maryi mamy
robić wszystko to, co mówi Chrystus, a wówczas nikt i nic nie

Mszy św. odpustowej przewodniczy bp Wiesław Śmigiel

Zdjęcia: ks. Paweł Borowski

wyjątkowego miejsca, któremu
patronuje Maryja, odczuli, że tutaj
Pan Bóg odnowił w nas pragnienie
miłowania Jego i siebie nawzajem.
Nawiązując do jubileuszu stulecia
odzyskania przez Polskę niepodległości, porównał Polaków do
narodu wybranego, który z wypełnionym nadzieją sercem wierzył,
że z Bożą pomocą odzyska wolność. – Nasza wolność przed laty
została wywalczona, wypracowana
i wymodlona. Każde pokolenie ma
swój najlepszy czas do modlitwy,
zaufania i uzdrowień duchowych –
mówił, wzywając do ufności wiążącej się z podejmowaniem zobowiązań i byciem wiarygodnym
człowiekiem. – Nie byłoby wolności bez tej ufności. Jeżeli zależy nam na dobru ojczyzny i nas
samych, trzeba zawierzyć Panu
Bogu – podkreślił Ksiądz Biskup.
Mówiąc o współczesnej epidemii
nieufności, wezwał do zaufania
Bogu i wypełniania zobowiązań
na wzór Maryi i Józefa. Podkreślił, że nasza przyszłość będzie
dobra, jeśli powierzymy ją Panu
i nie damy skusić się lękom nieufności, bowiem przez ufność dajemy Jezusa i ratujemy świat oraz
doświadczamy w życiu Bożego
działania.

Zapalanie świec symbolizujących modlitwy
zanoszone za wstawiennictwem Matki Bożej Łąkowskiej

odbierze nam radości, którą On
przynosi. – Nie jest to łatwe, ale
jest to możliwe, bo łaska jest
potężniejsza niż grzech – zaznaczył. Dzięki naszej otwartości na
łaskę i słowo Jezusa ludzie mogą
w Niego uwierzyć. O to należy
prosić Maryję, która podprowadza nas do Niego.
Po Mszy św. poświęcono ziarno siewne i odbyła się procesja
eucharystyczna. W czasie nabożeństwa „Kwiatki dla Matki”
indywidualne błogosławieństwo
otrzymały niemowlęta i dzieci,
a podczas Mszy św. dla młodzieży jej uczestnicy odmówili akt
oddania Matce Bożej.

Sanktuarium Matki Bożej Łąkowskiej znajduje się w Nowym
Mieście Lubawskim założonym
przez Krzyżaków w 1325 r. nad
Drwęcą, gdzie ziemia chełmińska
styka się z lubawską. Kościół
parafialny pw. św. Tomasza, rozbudowywany przez XIV wiek
i następne, zdumiewa bogactwem
gotyckich i barokowych skarbów
sztuki. Od 1971 r. fara szczyci
się mianem bazyliki mniejszej,
od 2012 r. jest kościołem kolegiackim Kapituły Nowomiejskiej. Kościół został afiliowany
w 2004 r. do papieskiej Bazyliki
Matki Bożej Większej w Rzymie.
Ks. Paweł Borowski
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ECHA PIELGRZYMOWANIA (4)

NARZECZENI

M

się na wakacyjne 9 dni trudu, zmęczenia,
pokuty i bólu? Każdy z nas idzie z własną
intencją, czasem jest ona cięższa, czasem
lżejsza. Na pielgrzymce doceniamy każdą
najmniejszą rzecz, doceniamy to, czego na
co dzień nie potrafimy docenić. Gdy po całym
dniu wędrowania dochodzimy na wyznaczone

Archiwum autorów

am na imię Paweł i wraz z moją narzeczoną Kingą chcielibyśmy podzielić się
świadectwem naszego pielgrzymowania.
W tym roku na pielgrzymi szlak wyruszyłem
po raz piąty, a Kinia po raz siódmy. Kinia
przez 5 lat pielgrzymowała z toruńską grupą
białą, a ja z grupą niebieską – paulińską.

Kinga i Paweł stali się narzeczonymi u stóp Pani Jasnogórskiej

Od 2 lat wspólnie pielgrzymujemy z grupą
niebieską, ponieważ jestem jej współorganizatorem, a Kinia odpowiedzialna jest za
diakonię muzyczną. 4 sierpnia po raz kolejny
wyruszyliśmy na pątniczy szlak. Dla mnie czas
przygotowań do pielgrzymki był czasem szczególnym. Wraz z o. Savio Folcholcem OSPPE,
przewodnikiem naszej grupy, planowaliśmy
całą pielgrzymkę i jej przebieg od podstaw.
Ojciec przewodnik jako jeden z nielicznych wiedział o moim planie oświadczenia się Kindze.
Dla nas czas pielgrzymowania jest czasem
pięknym i cudownym. Dlaczego decydujemy

VI

niedziela nr 38 (1240) . 23 września 2018

miejsce noclegowe, jesteśmy już zmęczeni
i otrzymujemy gościnę, jest to wspaniałe
uczucie. W tym momencie potrafimy docenić
nie tylko dobra materialne, ale przede wszystkim drugiego człowieka, w którym jest nasz
Pan Jezus Chrystus. Czas pielgrzymowania,
czas spędzony z ludźmi, których na początku się w ogóle nie zna, uczy nas szacunku
i miłości do bliźniego – współbrata z grupy
pielgrzymkowej. W życiu jest tak jak i na
pielgrzymce, człowiek nigdy nie jest sam,
jest rodzina, grono przyjaciół i znajomych,
a nad tym wszystkim jest jeszcze nasz Pan.

To tak jakby Bóg Ojciec patrzył na wszystko
z góry, Jezus Chrystus szedł razem z nami,
a Duch Święty unosił się nad nami. Razem
z Kinią przekonujemy się o tym każdego
dnia. Podczas pielgrzymowania w każdym
uśmiechu, spojrzeniu, smutku, radości oraz
słowie padającym z ust brata i siostry jest
obecny nasz Pan Jezus Chrystus. Jak co roku
były chwile zwątpienia, chwile bólu, ale to
wszystko wydaje się być niczym w porównaniu do ogromu radości, jakiej człowiek może
doświadczyć na pielgrzymim szlaku.
W tym roku ostatni dzień pielgrzymki był
wyjątkowy nie tylko dlatego, że po raz drugi
wspólnie z Kinią przybyliśmy do tronu naszej
Matki. Otóż na Kinię czekała niespodzianka,
której, jak się później okazało, kompletnie się
nie spodziewała. Uzgodniłem razem z o. Savio, że wraz z Kinią wejdę pod Cudowny
Wizerunek Matki Jasnogórskiej z biało-czerwonymi różami z racji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i jako współorganizator zawierzę naszą grupę, nasze rodziny,
wszystkie intencje z naszych parafii, ale
szczególnie te intencje, z którymi pielgrzymowaliśmy. Gdy przyszedł ten czas, bardzo się
stresowałem, nie mogłem z siebie wydobyć
słów. Po zawierzeniu grupy nadszedł czas na
oświadczyny. 2 lata temu, gdy szedłem w pieszej pielgrzymce, modliłem się o rozeznanie
swojego powołania. Niespełna 3 tygodnie po
zakończonej pielgrzymce poznałem Kinię,
a kilka miesięcy później została moją dziewczyną. Gdy Kinia usłyszała moje pytanie,
bardzo się wzruszyła i ledwo słyszalnym głosem wypowiedziała „tak”. Bardzo się wtedy
ucieszyłem, że modlitwy, które zanosiłem
przez całą tegoroczną pielgrzymkę, pomogły.
Ogarnął mnie spokój i jednocześnie szczęście,
którego nie da się opisać słowami. Po wyjściu
z kaplicy Matki Bożej czekała na nas cała
nasza grupa, która składała nam życzenia,
ciesząc się razem z nami. Niektórzy płakali
ze szczęścia razem z nami. Pokazało nam
to, że nasza grupa to nasza rodzina. Chcielibyśmy zakończyć nasze świadectwo kiedyś
zasłyszanym cytatem: „Nie zapomnijmy, że
na Jasną Górę pielgrzymujemy tylko 300 km,
a do Ziemi Obiecanej wędrujemy przez całe
nasze życie”. Dziękujemy wszystkim, którzy
modlili i modlą się w naszej intencji. Bóg
zapłać! 
Kinga i Paweł
www.niedziela.pl

wiara i życie

Archiwum Ogniska

„Nasze podróże małe
i duże” – pod tym hasłem dzieci z Ogniska
Wychowawczego
parafii pw. Miłosierdzia Bożego
i św. Faustyny w Toruniu spędziły wakacje,
które trwały w placówce od 23 czerwca
do 31 sierpnia
Zadowoleni uczestnicy zajęć ogniskowych podczas wycieczki do Płocka

J

NASZE PODRÓŻE MAŁE I DUŻE

uż pierwszego dnia wakacji wesoła gromadka wraz
z opiekunami wyjechała do
Przysieka, gdzie stacjonowała
w Ośrodku Szkoleniowym Caritas Diecezji Toruńskiej im. Jana Pawła II. Wyjazd miał charakter integracyjny. W trakcie
pobytu dzieci korzystały z boisk
sportowych, zwiedzały okolice,
otrzymały posiłki, a wieczorem
wzięły udział w zabawach i tańcach przeplatanych dowcipem,
współzawodnictwem i muzyką.

Cudze chwalicie...
Drugim kierunkiem podróży był
Płock. Uczestnicy zwiedzali Wzgórze Tumskie z katedrą, w której
znajdują się groby Bolesława II
Krzywoustego i Władysława I
Hermana. Ponadto uczestnicy
zobaczyli dom Władysława Broniewskiego, pomnik poety i stary
dąb nazwany jego imieniem. Podczas spaceru po Starym Rynku
o godz. 12 słuchali hejnału
z wieży ratuszowej oraz odwiedzili sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Miłą atrakcją był pobyt
w płockim zoo.
Dużą frajdę milusińskim przyniósł wyjazd na Kaszuby, do miejwww.niedziela.pl

scowości Wdzydze Kiszewskie,
gdzie zwiedzili skansen i uczestniczyli w warsztatach malowania na szkle, oraz do Kościerzyny
i Szymbarku.
Kolejnym miejscem pobytu
wychowanków były Fojutowo,
Chojnice i Jezioro Charzykowskie.
W Fojutowie dzieci miały możliwość podziwiać słynny akwedukt,
tzw. skrzyżowanie rzek, gdzie górą
przepływa Wielki Kanał Brdy,
a 9 metrów niżej płynie rzeka Czerska Struga oraz wejść na drewnianą wieżę, z której rozpościera się
piękny widok na okolice Borów
Tucholskich. W Chojnicach oglądały baszty, bramę Człuchowską, bazylikę większą i mniejszą,
ratusz i metalowego tura, będącego symbolem miasta. Jednak
największą atrakcją tego dnia był
pobyt na plaży nad Jeziorem Charzykowskim, gdzie podopieczni
pod czujnym okiem ratowników
i wychowawców zażywali kąpieli, budowali zamki z piasku, grali
w piłkę plażową oraz podziwiali
statki w porcie.

...swoje znacie
Wiele radości i satysfakcji przyniosły uczestnikom wakacji

spacery i wycieczki organizowane w rodzinnym Toruniu przez
wychowawców, panie Justynę
i Agnieszkę, z udziałem praktykantki UMK pani Natalii. Wychowankowie zwiedzali liczne
miejsca kulturalne, edukacyjne
i historyczne, m.in. Muzeum Bajek
i Zabawek, Muzeum Etnograficzne, Muzeum im. Tony’ego Halika,
a także uczestniczyli w warsztatach w Piernikarni Mistrza Bogumiła, Centrum Edukacji Młyn Wiedzy, ruinach Zamku Krzyżackiego,
Domu Legend Toruńskich oraz
Osadzie Leśnej na Barbarce.
Dla poszukiwaczy przygód zorganizowano zajęcia poprawiające
sprawność fizyczną podczas pobytu w Piernikowym Miasteczku,
na plaży na Błoniach Nadwiślańskich, siłowniach pod chmurką
i placach zabaw, na basenach
miejskich, wypoczynku w parku
miejskim, a gdy pogoda płatała
figle, dzieci i młodzież spędzały
aktywnie czas na kręgielni czy
uczestnicząc w zajęciach lekkoatletycznych. Dzięki warsztatom
zorganizowanym w miejscach
pobytu i zajęciom edukacyjnym
uczestnicy mogli poszerzyć swoją
wiedzę, umiejętności oraz rozwijać sprawność ruchową.

Ognisko odwiedzili funkcjonariusze Straży Miejskiej, którzy
zorganizowali w placówce quiz
na temat bezpiecznych form spędzania wakacji w mieście i poza
nim, ogłosili konkurs plastyczny
pod hasłem: „Bezpieczne wakacje
na rowerze”. O bezpieczeństwie
wychowankowie uczyli się także
podczas zajęć zorganizowanych
w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu
Drogowego.
Wakacje zakończyły się spotkaniem przy ognisku w ruinach
Zamku Krzyżackiego, pieczeniem kiełbasek i świętowaniem
urodzin dzieci z lipca i sierpnia
oraz konkursami: plastycznym
i podsumowującym wiadomości
zdobyte przez wychowanków podczas wyjść i wyjazdów.
Uczestnicy wakacji korzystali
z wypoczynku nieodpłatnie dzięki
środkom uzyskanym w drodze
konkursu ofert z województwa
kujawsko-pomorskiego, Polskiej
Akcji Humanitarnej w ramach
programu „Pajacyk” oraz Gminy
Miasta Toruń.
Przed dziećmi kolejny rok
szkolny. Życzymy, by obfitował
on w jak najwięcej sukcesów oraz
powodów do zadowolenia.
Agnieszka Bajcar
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zapraszamy
Nowe Życie
Szkoła Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej św. Jana Umiłowanego Ucznia zaprasza na podstawowy kurs ewangelizacyjny
„Nowe Życie”. Kurs jest elementem programu międzynarodowej sieci Szkół Nowej Ewangelizacji powstałych w odpowiedzi
na wezwanie św. Jana Pawła II.
Może wziąć w nim udział każdy,
kto ukończył 18 lat i pragnie
nauczyć się odpowiadać na miłość
Boga do człowieka oraz otwierać
swe serce, by Jezus mocą Ducha
Świętego mógł je przemienić na
wzór swojego Serca. Kurs odbędzie się w dniach 28-30 września
(rozpoczęcie w piątek o godz.
17.30, zakończenie w niedzielę
ok. godz. 15) w sali św. Gerarda
(obok Domu Pielgrzyma) przy
ul. św. Józefa 23/35 w Toruniu.
Koszt kursu wynosi 30 zł (w tym
opłata organizacyjna i obiad
w sobotę). Zgłoszenia do 25 września na adres: snetorun@gmail.
com lub pod nr. tel. 515-276-456.
jk

Ku pamięci ofiar
w Raciniewie
30 września (niedziela) przy mogile zbiorowej cywilnych ofiar
okupanta niemieckiego z okresu II wojny światowej w Raciniewie odbędzie się uroczystość
patriotyczno-religijna połączona
z odsłonięciem i poświęceniem
tablicy pamiątkowej zamontowanej na obelisku. Na uroczystość
zapraszamy mieszkańców Unisławia, województwa kujawsko-pomorskiego i turystów z całego
kraju. Organizatorem wydarzenia jest Marcin Kalkowski, radny
gminy Unisław.
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W programie:
godz. 13.30 – wystawienie posterunku honorowego,
godz. 13.55 – wprowadzenie kompanii honorowej oraz sztandarów,
godz. 14 – Msza św. pod przewodnictwem bp. Wiesława Śmigla.
Po Eucharystii część patriotyczna,
podczas której m.in. wystąpienia
zaproszonych gości, odsłonięcie
i poświęcenie tablicy pamiątkowej, Apel pamięci, złożenie
kwiatów, zasadzenie dębu niepodległości, koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu orkiestry
wojskowej.
Uroczystość została objęta Patronatem Narodowym Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy w Stulecie Odzyskania
Niepodległości, ponadto patronat
honorowy sprawują: wojewoda
kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, biskup toruński Wiesław Śmigiel oraz wójt gminy
Unisław Jakub Danielewicz. Patronat medialny nad wydarzeniem
sprawują TVP3 i„Niedziela” –„Głos
z Torunia”.
jk
Musica Vera
W dniach 5-27 października
w Toruniu odbędzie się trzecia
edycja Festiwalu Muzyki Sakralnej
MUSICA VERA pod hasłem„Muzyka Nowych Świątyń”. Organizatorem Festiwalu jest w tym roku
Stowarzyszenie MUSICA VERA, zaś
jego dyrektorem Paweł Głowiński.
Koncert inauguracyjny pt.„Bogurodzica” odbędzie się 5 października o godz. 19.30 w kościele
pw. Matki Bożej Królowej Polski
(Rubinkowo I) w wykonaniu
zespołu Jerycho, który stosuje
improwizowaną polifonię oraz
instrumenty średniowieczne.
Kolejne koncerty odbędą się:
– 6 października o godz. 19.30
w kościele pw. św. Józefa (Bielany) – spektakl muzyczny w charakterze teatru cieni w wykonaniu scholi dziecięcej Armia Pana
działającej przy parafii pw. św.
Maksymiliana Marii Kolbego pod
kierownictwem Elżbiety Mućki;
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– 13 października o godz. 19.30
w kościele pw. św. Antoniego
(Wrzosy) – koncert pt. „Bach
z Pasją”, który w postaci transkrypcji fortepianowej na 4 ręce
zaprezentują Robert Matusiak
i Kamil Węgorek;
– 20 października o godz. 19.30
w sanktuarium Miłosierdzia Bożego (Koniuchy) – „Stabat Mater”
autorstwa Ewy Fabiańskiej-Jelińskiej na sopran solo, flet traverso,
skrzypce, wiolonczelę i klawesyn.
Koncert finałowy odbędzie się
27 października o godz. 19.30
w kościele pw. św. Michała Archanioła (Rybaki) i połączy tradycyjny
śpiew gregoriański z improwizacjami jazzowymi. Wystąpią: Maciej
Sikała (saksofonista-improwizator), Bogusław Grabowski (improwizacje organowe) oraz Schola
Cantorum Thorunensis.
Wstęp na wszystkie wydarzenia
jest wolny.
jk
Bieg Papieski
Fundacja Dzieło Nowego Tysiąclecia zaprasza na 1. Bieg Papieski,
który odbędzie się wToruniu 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
Akademia
Rozwoju Talentów
Zapraszamy do podjęcia formacji
w ramach tzw. Akademii Rozwoju
Talentów, która jest prowadzona
w Polsce, a od zeszłego roku także
i w Toruniu. W tym roku odbędą
się następujące ścieżki: formacja
dla mężczyzn (rok I), formacja
dla kobiet (rok I i II), biblijny kurs
finansowy CROWN, formacja lidera (zarządcy dóbr Bożych – rok I)
oraz szkoła charyzmatów (rok I).

Zapraszamy do zapoznania się
z tematyką zajęć poszczególnych ścieżek, warunkami uczestnictwa, jak i terminami spotkań
pod adresem: http://rozwijajtalenty.pl/rekrutacja-2018-2019/
torun. Formularz zapisów:
http://rozwijajtalenty.pl/rekrutacja-2018-2019/torun/formularz-zapisow-torun-2018-2019.
Wszelkie pytania można kierować:
sekretariat@rozwijajtalenty.pl lub
tel. 537-466-025. Zajęcia oparte
są na nauczaniu Pisma Świętego, Tradycji Kościoła katolickiego
oraz świadectwie prowadzących,
którzy będą co miesiąc dojeżdżać
z Koszalina. Akademia Rozwoju Talentów spotyka się po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie
19 października przy parafii pw.
św. Józefa w Toruniu. Organizatorami ART jest Szkoła Nowej
Ewangelizacji Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej we współpracy ze Szkołą Nowej Ewangelizacji
Diecezji Toruńskiej.
Ks. Andrzej Kowalski
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 Zespole Szkół nr 28,
ul. Przy Skarpie 13. Więcej informacji i zapisy: http://rekolekcje.
poslanie.pl.
rc
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