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Młodzi na ulicy – Toruńska Strefa Chwały
Forum wychowawców
Święci Pastuszkowie w Grudziądzu

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Jeden gorliwy pasterz
znaczy więcej niż całe zastępy
najemników.
Bp Wiesław Śmigiel

Obowiązek
ewangelizacji
stusie, by w pełni wypełnić
swoje powołanie. Prawu temu
odpowiada obowiązek ewangelizacji – wzywał św. Jan Paweł II w encyklice „Redemptoris
missio”. Sposobów głoszenia
Ewangelii jest tyle, ilu ludzi
zakochanych w Chrystusie.
Do tej misji są wezwani nie
tylko kapłani, czego wyrazem
była chociażby Toruńska Strefa
Chwały, cykliczne wydarzenie
modlitewno-ewangelizacyjne,
organizowane przez toruńskie
wspólnoty i skierowane szczególnie do młodych.
A co z tymi, którzy nie mogą
czynnie zaangażować się
w dzieło ewangelizacji? Moja
przyjaciółka ma czterech małych
synków. Ostatnio jeden z nich
wbiegł do kuchni, wołając: – Powiedziałem cały! Widział rodziców, którzy się modlą, więc też
chciał odmówić Różaniec.
Nie wiemy, gdzie Pan nas
pośle dzisiaj, ale dzielmy się
radością spotkania z Nim, a On
zatroszczy się o owoce. „Oni
zaś poszli i głosili Ewangelię
wszędzie, a Pan współdziałał
z nimi i potwierdził naukę znakami, które jej towarzyszyły”
(Mk 16, 20).
Renata Czerwińska
www.niedziela.pl

Ks. Paweł Borowski

osoba ma prawo usłyKktóryażda
szeć Dobrą Nowinę Boga,
objawia się i daje w Chry-

W czasie gali rektor ks. kan. Dariusz Zagórski dziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób działali
na rzecz seminarium na przestrzeni minionego ćwierćwiecza

ĆWIERĆ WIEKU ISTNIENIA
Jubileusz to okazja do spojrzenia w przeszłość, ale także do odważnego
patrzenia w przyszłość. Taką okazję mieli uczestnicy uroczystości przeżywanej
z okazji 25-lecia istnienia Wyższego Seminarium Duchownego w Toruniu
BARTOSZ KWIATKOWSKI

B

oża Opatrzność sprawiła,
że od 4 lat jest mi dane
być członkiem wyjątkowej
wspólnoty Wyższego Seminarium
Duchownego im. bł. Stefana Wincentego Frelichowskiego w Toruniu, będącej miejscem wzrastania
młodych mężczyzn na drodze ku
kapłaństwu.

Dom
Seminarium to dom szczególny,
gdyż ma charakter formacyjny,
i wszystko, co się w nim dzieje,

ma mieć właśnie taki wymiar. Jednocześnie my, klerycy, nie jesteśmy
ludźmi z innej planety i tak jak
każdy człowiek mamy codzienne
obowiązki, zadania i problemy,
które z pomocą Boga i współbraci
rozwiązujemy. Jesteśmy wezwani do
szczególnej służby Bogu i ludziom,
a czas seminarium ma nas do tego
odpowiednio przygotować.
Najważniejszym miejscem
w naszym domu jest kaplica, gdzie
najpełniej doświadczamy Bożej
obecności, zwłaszcza poprzez
uczestnictwo w codziennej Eucha-

rystii, rozważanie Bożego Słowa czy
osobistą modlitwę. Nad formacją
kleryków czuwają księża moderatorzy: rektor, wicerektor i ojciec
duchowny, których zadaniem jest
troska o kleryków, organizowanie
dnia, wspólnych modlitw i towarzyszenie im na drodze wzrastania.
Wszyscy staramy się przede wszystkim stworzyć prawdziwy dom, będący wspólnotą wzajemnej miłości
braterskiej, wszak nie można kochać
Boga, nie miłując braci.

dokończenie na str. VIII
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Bal niepodległości
W ramach obchodów stulecia
odzyskania niepodległości Domowy Kościół Diecezji Toruńskiej zaprasza na Bal Niepodległości, który odbędzie się
10 listopada o godz. 19 w Dworze Artusa w Toruniu. Zabawę
poprowadzi małżeństwo znanych aktorów – Radosław Pazura i Dorota Chotecka-Pazura,
wystąpi również toruńska artystka Joanna Czajkowska-Zoń
z zespołem. Dochód z biletów
w całości zostanie przeznaczony
na cele charytatywne. Więcej
informacji na stronie http://
wieczorniepodleglosci.com.pl/.
Kursy Szkoły
Nowej Ewangelizacji
w Grudziądzu
Szkoła Nowej Ewangelizacji
Diecezji Toruńskiej zaprasza
mieszkańców Grudziądza i okolic na kursy poświęcone pogłębieniu życia chrześcijańskiego. Pierwszy z nich to kurs
„Nowe życie”, który w dniach
9-11 listopada odbędzie się
w parafii pw. św. Maksymiliana
Kolbego, a kolejny „Chłopiec
z chlebami” będzie miał miejsce w dniach 16-18 listopada
w parafii pw. św. Józefa. Więcej
informacji oraz zgłoszenia pod
adresem: e-mail: snetorun@
gmail.com lub pod nr. tel. 515-276-456. 
rc

W trosce o wolność serca
związkuzprzypadającą450.roczWKostki,
nicą śmierci św. Stanisława
patrona młodzieży, ogól-

nopolska inauguracja roku formacyjnego Ruchu Rodzin Nazaretańskich odbyła się 29 września
w sanktuarium w Rostkowie (diec.
płocka). Hasłem były słowa z Psalmu 42: „Dusza moja pragnie Boga – głębia przyzywa głębię”.
W uroczystości uczestniczyło ok.
1,4 tys. pielgrzymów z całej Polski.
Liczną grupę stanowili również
przedstawiciele diecezji toruńskiej
wraz z moderatorem ks. kan. Sylwestrem Ćwiklińskim. Program był
przeplatany akcentami patriotycznymi dla uczczenia setnej rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości.
CentralnympunktembyłaMszaśw.
z udziałem 40 kapłanów z różnych diecezji, której przewodniczył
bp Piotr Libera. W homilii zachęcał
do tego, by naśladować postawę
duchową św. Stanisława i nie lękać
się wielkich pragnień, choć po ludzku czasami wydają się niemożliwe
do wykonania. Apelował też, by
dążyć do prawdziwego szczęścia,
wolności serca i świętości.
Podczas konferencji krajowy
moderator RRN ks. Dariusz Kowalczyk podkreślił, by na drodze do
świętości szukać wsparcia i orędownictwa Maryi. To Ona nauczy
nas przyjaźni z Chrystusem, który

Beata Budziak

zapraszamy

DIECEZJA – ROSTKOWO

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Rostkowie podczas spektaklu
o św. Stanisławie Kostce

umacnia swoją łaską i da odwagę,
by kroczyć Jego drogą. Jest jednak coś, co stawia tamę działaniu
Matki Bożej w nas: to działanie
na własną rękę, słuchanie ducha
tego świata, podążanie za modą,
ludzką mentalnością. Żyjemy
tak, jakbyśmy nigdy nie spotkali
Maryi, jakbyśmy nie byli Jej dziećmi. Wtedy pragnienia się wypalają. Co zrobić, by temu nie ulec?
Należy zawierzyć się Matce Bożej,
spotykać się z Nią na modlitwie
i zapraszać do swej codzienności,
a Ona – najczulsza Matka – poprowadzi nas drogą do Boga.
Kiedy dorośli słuchali konferencji, najmłodsze dzieci oglądały

spektakl w wykonaniu uczniów ze
Szkoły Podstawowej z Rostkowa
„W drodze do świętości”. W piękny
i prosty sposób pokazano w nim
wielką odwagę św. Stanisława
Kostki i jego trud w kroczeniu
drogą ku Bogu. Był on prawdziwym wojownikiem wolności serca.
Członkowie RRN i jego sympatycy umocnieni duchowo wrócili do
swych diecezji, parafii i domów,
a w wielu sercach pozostało pragnienie, by na wzór św. Stanisława w naszej codzienności, żyjąc
w niepodległym kraju, toczyć walkę
o wolność serca tak, by głębia
mogła przyciągać głębię.
Elżbieta Czapiewska

UNISŁAW – TORUŃ

Mariola Majorek

Procesja
Gwiaździsta
W

Modlitwa różańcowa w Unisławiu zgromadziła wielu uczestników
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wielu miejscowościach w Polsce 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej,
miała miejsce Gwiaździsta Procesja Różańcowa. Odbyła się ona
także w naszej diecezji, m.in.
w Toruniu i Unisławiu. W parafii pw. św. Bartłomieja Apostoła
w Unisławiu wierni modlili się
w intencji świata, naszej ojczyzny
i parafii. 
jac
www.niedziela.pl

wiadomości

NICWAŁD

Wzór dla młodych

Uczniowie podczas programu słowno-muzycznego

nieść światło tam, gdzie panują życiowe ciemności i miłością
zwyciężać nienawiść.
Po Eucharystii wszyscy udali
się do Nicwałdu, by tam na terenie szkoły uczestniczyć w dalszej części uroczystości. Ksiądz
Biskup poświęcił tablice pamiątkowe na terenie szkoły oraz przed
wejściem. Przedstawiono historię szkoły i odbyło się przybicie

pamiątkowych gwoździ do drzewca sztandaru. Następnie uczniowie złożyli uroczyste ślubowanie,
wysłuchano okolicznościowych
przemówień i gratulacji, uczniowie zaprezentowali program
słowno-muzyczny przybliżający
postać patrona. Zwieńczeniem
uroczystości był piknik na świeżym powietrzu.
Ks. Paweł Borowski

Ewa Jankowska

Renata Czerwińska

szony patronem niewielkiej szkoły podstawowej w Nicwałdzie.
Ten wielki duchem kapłan od
teraz stał się wzorem pięknego
człowieczeństwa, świętego życia
chrześcijańskiego oraz niezwyciężonego ducha.
Uroczystość nadania patronatu i poświęcenia sztandaru
szkoły odbyła się 12 października. Mszy św. w kościele pw. św.
Kosmy i Damiana w Okoninie
przewodniczył bp Wiesław Śmigiel. Zgromadzonych w świątyni przywitał proboszcz ks. kan.
Marek Wysiecki, a dyrektor szkoły Aleksandra Materka poprosiła
Księdza Biskupa o poświęcenie
sztandaru. W homilii bp Wiesław przypomniał sylwetkę bł.
ks. Frelichowskiego i podkreślił,
że jest on wspaniałym wzorem
do naśladowania dla młodego

pokolenia. – Ks. Frelichowski
sprawił, że obóz, miejsce tragiczne i smutne, stało się miejscem
miłości – mówił. Zaznaczył, że
kiedy zbliżało się wyzwolenie
obozu, współwięźniowie mówili
ks. Frelichowskiemu, by nie chodził do chorych na tyfus, by się
nie zarazić, bo będzie potrzebny
na wolności. On wówczas powiedział: – Nie jestem księdzem na
jutro, ale na dziś. Jeśli dziś nie
będę kapłanem, to jutro też nim
nie będę. Przepiękne słowa i wielka mądrość młodego kapłana
stały się wielkim świadectwem
dla innych.
Po homilii Ksiądz Biskup
odmówił modlitwę poświęcenia sztandaru szkoły. Od tej
chwili wspólnota uczniów i pracowników Szkoły Podstawowej
w Nicwałdzie stała się kontynuatorem wielkiej misji, jaką
rozpoczął ks. Frelichowski –
służyć każdemu człowiekowi,

Ks. Paweł Borowski

męczennik II wojBcentyłogosławiony
ny światowej ks. Stefan WinFrelichowski został ogło-

Obchodom 18. Dnia Papieskiego towarzyszyły różne wydarzenia w naszej diecezji. W Toruniu był to m.in. 1. Bieg Papieski, spotkanie z Moniką i Marcinem
Gomułkami, prowadzącymi blog o małżeństwie i rodzicielstwie; piknik rodzinny w parafii pw. Miłosierdzia Bożego; Msza św. w katedrze Świętych Janów
wraz z przedstawicielami Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia” oraz pochód
przez miasto w stronę pomnika Papieża Polaka, życzliwie odbierany przez
przechodniów. Z okazji 40. rocznicy wyboru kard. Karola Wojtyły na Stolicę
Piotrową mieszkańcy Torunia i regionu mieli również możliwość wysłuchania
słynnych „Nieszporów ludźmierskich”. Obszerniejsza relacja w kolejnym numerze.
rc

www.niedziela.pl

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej Kotwica zorganizowało 10 października na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu czuwanie w intencji
trwającego na Watykanie synodu o młodzieży. Wspólna modlitwa o mądrość
i moc Ducha Świętego dla biskupów uczestniczących w synodzie rozpoczęła
się Apelem Jasnogórskim, po czym młodzi trwali przed Najświętszym Sakramentem. Na zakończenie czuwania odprawiono Mszę św., na wszystkich
uczestników czekał poczęstunek przygotowany przez duszpasterstwo akademickie Źródło.
Na zdjęciu: młodzież modli się z ks. Dawidem Wasilewskim, duszpasterzem
młodzieży 
ej
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MŁODZI NA ULICY
Uwielbienie, modlitwa, uliczna ewangelizacja,
wspólny taniec, śpiew i gra na instrumentach
połączyły młodzież 13 października
podczas Toruńskiej Strefy Chwały
zorganizowanej przez Duszpasterstwo Młodzieży
Diecezji Toruńskiej Kotwica. Młodzi wyszli
na ulice Starego Miasta w Toruniu,
by dać świadectwo swojej wiary i radości
płynącej z przyjaźni z Jezusem
EWA JANKOWSKA

S

obotnią Toruńską Strefę
Chwały rozpoczęła gra miejska „12 godzin z życia św.
Stanisława Kostki” zorganizowana
przez Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży Diecezji Toruńskiej. Do
rozgrywek stanęła grupa 46 młodych z Lubawy, Torunia, Chełmna,
Grudziądza i Kijewa Królewskiego. Wśród zadań, które czekały
na uczestników, były: układanie
rozsypanki ze zdjęć, rebusy, zabawa w głuchy telefon, układanie
rymowanek; a wszystko to związane było z tematyką św. Stanisława
Kostki, patrona młodzieży, którego
rok obchodzimy w Kościele katolickim z racji przypadającej 450.
rocznicy jego śmierci.

Ks. Łukasz Meszyński

Zawiązanie wspólnoty

Łukasz Włodarski

Uczestnicy gry miejskiej o św. Stanisławie Kostce

Spotkanie przy kawie było okazją do ciekawych rozmów
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W Godzinie Miłosierdzia spotkaliśmy się na Rynku Staromiejskim,
by modlić się Koronką, prosząc
Boga o potrzebne łaski na czas
spotkania z drugim człowiekiem.
Pięknym doświadczeniem było
włączanie się do wspólnej modlitwy przechodniów spacerujących
po Starym Mieście. Razem ze
wspólnotami zaangażowanymi
w Duszpasterstwie Młodzieży Diecezji Toruńskiej Kotwica przygotowaliśmy dla mieszkańców wiele
religijnych atrakcji. Wyszliśmy
na ulice, by wspólnie uwielbiać
Boga, śpiewem, tańcem, częstując
innych kawą i słodyczami z cytatami z Pisma Świętego. Tak niewiele
potrzeba, by na twarzy człowieka
pojawił się uśmiech. Krótka rozmowa, spacer, modlitwa, to wszystko,
aby pokazać ludziom, Kim dla nas
jest Jezus Chrystus, Pan i Zbawiciel.
Idąc ulicami toruńskiej Starówki,
mogliśmy spotkać uśmiechniętą młodzież, która opowiadała
o swoim doświadczeniu wiary i nie
wstydziła się głosić Chrystusa.
Podczas wspólnych tańców
mogliśmy się zintegrować między wspólnotami oraz zachęcić
do zabawy inne osoby, które na
początku z pewnym dystansem
nas obserwowały z boku. Jednak

przełamanie lodów okazało się
łatwiejsze niż przypuszczaliśmy.
Ludzie bardzo chętnie dołączali do
młodzieży, uczyli się śpiewów i kroków, by wspólnie z nami spędzić
miło czas i poznać bliżej wartość
wspólnoty.

Wszyscy jesteśmy
Kościołem
Wspólnota Góra Błogosławieństw
przedstawiła scenkę ewangelizacyjną mówiącą o Bożej miłości.
Mimo że w życiu często zbaczamy
z właściwej ścieżki, gubimy się, to
musimy pamiętać, że mamy odkupienie w Jezusie, którego ojcowskie
ramiona czekają, by przytulić nas
do Jego miłosiernego serca. Komentarz do scenki przypomniał nam, że
wszyscy tworzymy Kościół, ludzie
różnych stanów, młodzi, starsi,
świeccy i osoby konsekrowane.
Wszyscy jesteśmy za niego odpowiedzialni i mamy dbać nie tylko
o to, by go bronić, ale także o to, by
przez nasze ręce, słowa, otwartość
serc szerzyła się Boża chwała, by
głosić Ewangelię ludziom, którzy
jej nie znają lub pobłądzili na życiowych drogach.

Młody święty
W kościele pw. Ducha Świętego
jezuita o. Michał Kłosiński przybliżył nam sylwetkę św. Stanisława Kostki, którego relikwie
były obecne w świątyni. Opowiedział o odwadze tego młodego
świętego w kroczeniu za Chrystusem. Musiał on stawić czoła
wielu trudnościom, by oddać
swoje życie Panu. Mimo młodego wieku odznaczał się wielką
wiarą i zaufaniem Bogu, ponieważ
nawet za cenę sprzeciwu rodzicom był zdecydowany, by zostać
jezuitą i prowadzić życie prowadzące do świętości. „Do wyższych
rzeczy zostałem stworzony” – to
zawołanie św. Stanisława Kostki
powinno przypominać nam o celu,
do którego dążymy, niebie.
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

Młodzi uwielbiają Boga tańcem

Świadectwo
Mocnym zakończeniem Mszy św.
był wyświetlony wywiad z panią
Kazimierą, która opowiedziała
o swoich trudnych wspomnieniach z pobytu w obozie koncentracyjnym. Dramatyczne sceny
wojny, prześladowania, poniżanie drugiego człowieka, lęk
o swoje życie i niepewność jutra,
które nam, ludziom młodym, są
znane tylko z opowieści, zwróciły
uwagę na to, by doceniać to, że
żyjemy w czasach pokoju. Pani
Kazimiera w obozie zajmowała
się przerabianiem sutann księży,
którzy byli uwięzieni w obozie
koncentracyjnym w Dachau, na

niezłomną wiarę, która nawet
gdy jest ciężko, da nam siłę do
przezwyciężania słabości i wypełni nasze serca nadzieją.
Po Eucharystii przy wspólnym
stole w domku Duszpasterstwa
Akademickiego Studnia mogliśmy wymienić się spostrzeżeniami, doświadczeniami z całego
dnia oraz szukać odpowiedzi na
nurtujące nas pytania dotyczące
wiary.
Toruńska Strefa Chwały była
pięknym doświadczeniem wspólnoty młodego, żywego Kościoła,
który tworzą ludzie obdarowani
różnymi talentami, którymi chcą
oddać Bogu chwałę. Dzięki ciągłemu budowaniu relacji z Chrystusem stajemy się prawdziwymi
świadkami Ewangelii w społeczeństwie, naszych rodzinach,
szkołach, wśród rówieśników. I

Wspólnota Bacówka podczas ulicznej ewangelizacji
www.niedziela.pl

Renata Czerwińska

materiały, z których żony niemieckich oficerów szyły sobie
ubrania. Do jednej z takich
sutann były przyszyte relikwie
św. Stanisława Kostki, które pani
Kazimiera przez całą wojnę miała
przy sobie, ukrywając je przed
władzami obozowymi. Opowiedziała również o niezwykłym spotkaniu z bp. Michałem
Kozalem, dziś błogosławionym
męczennikiem. Razem z innymi
więźniarkami były świadkami
kaźni biskupa, który po torturach, mimo umęczenia, ostatkami sił udzielił im błogosławieństwa. Jak sama mówi, właśnie
to błogosławieństwo i bliskość
relikwii św. Stanisława pomogły
jej przetrwać czas wojny. Była to
szczególna lekcja historii, patriotyzmu i walki o wartości, które
nie mogą zaginąć. Musimy mieć

który odziedziczyliśmy od Boga,
jest nam ono dane przez śmierć
Jezusa Chrystusa.

Renata Czerwińska

Spotkaliśmy się z Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie, który mówił do naszych
serc. Uwielbienie poprowadzili
o. Michał Kłosiński oraz zespół
wspólnoty Promisja. Podczas
adoracji mogliśmy pojednać się
z Bogiem w czasie spowiedzi oraz
skorzystać z posługi wspólnot,
które prowadziły modlitwę wstawienniczą.
Kulminacyjnym punktem
Toruńskiej Strefy Chwały była
Eucharystia, na której zebrały
się setki wiernych. Na wstępie
ks. Artur Szymczyk, dyrektor
Wydziału Duszpasterskiego Kurii
Diecezjalnej Toruńskiej, zachęcił,
byśmy za przykładem św. Stanisława Kostki oddali Jezusowi
swoje życie i byśmy prosili tego
młodego świętego, „żeby nasze
życie było jak światło, które
w ciemnościach wielu osób,
w mrokach tych, którzy nas otaczają, wskazuje jasną drogę, ku
Temu, który daje nam życie”.
W homilii franciszkanin o. Tycjan Kubiak nawiązał do filozoficznego określenia „homo viator” –
człowiek pielgrzymujący. Zwrócił
uwagę na to, że i my całe życie
pielgrzymujemy ku radości życia
wiecznego. Wspomniał ewangelicznego bogatego młodzieńca,
który pragnął od życia czegoś
więcej niż tylko dobra doczesne,
który pytał Boga: „Co ma czynić,
aby osiągnąć życie wieczne?”.
Pewnie wielu młodych ludzi, stojąc na progu dorosłości zadaje
podobne pytania. Należy sobie
uświadomić, że niebo to dar,

Renata Czerwińska

Spotkanie z Jezusem

Wspólna Koronka do Miłosierdzia Bożego na toruńskiej Starówce
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Forum wychowawców
potkanie odbyło się 5 paźSosoby
dziernika i zgromadziło
mające wpływ na proces

kształcenia dzieci i młodzieży.
Obecni byli nie tylko nauczyciele,
wychowawcy i katecheci, lecz
także rodzice.
Celem wydarzenia było podniesienie jakości wychowania
dzieci i młodzieży przez stworzenie przestrzeni wymiany
doświadczeń pomiędzy wychowawcami, zwiększenie u wychowawców świadomości związanej z zagrożeniami w dziedzinie
wychowania, dostarczenie właściwych narzędzi w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
związanych z nowymi zjawiskami społeczno-kulturalnymi oraz
związanymi z nowymi technologiami komunikacyjnymi oraz bezpieczeństwa w sieci internetowej.
Organizatorami 2. Forum
Wychowawców były: Wydział
Katechetyczny Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej (ks. dr Mariusz Wojnowski), Wydział Edukacji Urzędu
Miasta Torunia (Anna Łukaszewska) oraz Centrum Kształcenia

Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego
i Doskonalenia Nauczycieli.
Pierwszym prelegentem była
Małgorzata Błajet z Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w Toruniu. W swoim wystąpieniu
wskazała na przyczyny depresji. Wśród nich wymieniła m.in.:
przemoc w rodzinie, zaniedbanie
przez rodziców, psychiczne lub
fizyczne wykorzystywanie przez
opiekunów. Następnie podała
dane statyczne. Według nich na
depresję choruje 1% dzieci przedszkolnych, 2% dzieci w wieku
6-12 lat, a wśród nastolatków
4-8%. Jak zauważyła, ważne
miejsce w leczeniu depresji leży
po stronie szkół i wychowawców. To oni mogą podpowiedzieć
rodzicom kierunek działania, ale
także motywować do podjęcia lub
kontynuowania leczenia.
Z drugim wykładem wystąpił
Borys Gniot, psychiatra ze Szpitala Psychiatrycznego w Toruniu.
Na początku prelekcji zapoznał
słuchaczy z określeniem zespół
depresyjny. Jest nim stan choro-

Ks. Paweł Borowski

Po raz drugi w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II w Toruniu odbyło się Forum Wychowawców.
Tegoroczna edycja poświęcona była problemowi depresji wśród dzieci i młodzieży

Ks. Mariusz Wojnowski otwiera obrady

bowy przejawiający się w zaburzeniach psychicznych objawiający się okresową zmianą szeregu
obszarów życia psychicznego.
Dużą część swojego wystąpienia poświęcił objawom choroby
depresyjnej i jej leczeniu.
Następnie uczestnicy forum
podczas panelu dyskusyjnego
mieli okazję zadawać pytania
prelegentom. Dzięki temu mogli
uzyskać odpowiedzi na interesu-

jące ich tematy, poradę ekspertów z dziedziny leczenia depresji
wśród dzieci i młodzieży.
Forum Wychowawców nie ma
charakteru jednorazowego, lecz
jest przewidziane na kolejne lata.
W ten sposób pewna cykliczność
zakłada zwiększenie zakresu
oddziaływania na wychowawców
i wychowanków.
Ks. Mariusz Wojnowski

Uwielbieniowa reanimacja

Renata Czerwińska

hcemy pokazywać młodym,
że wiara ma moc, przynosi
Cprzemianę,
uzdrowienie, nadaje

Spotkanie zgromadziło nie tylko młodych, lecz także ich nauczycieli
i katechetów
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życiu sens; że Kościół jest domem,
w którym na każdego z nich czeka
kochający Ojciec – pisze toruńska
wspólnota Posłanie o spotkaniach
„Yolo – uwielbieniowa reanimacja”, które od 11 października
rozpoczęły się w kościele garnizonowym w Toruniu. Będą się
odbywać w każdy drugi czwartek
miesiąca.
Nazwa pochodzi od używanego
przez młodzież akronimu „yolo”
(you only live once”). Jest to
zachęta do spróbowania czegoś
nowego, ale też do uświadomienia sobie, że skoro „żyje się tylko

raz”, nie można tego zmarnować.
Tematem pierwszego spotkania było przyjęcie miłości Bożej,
a tym samym daru własnego
życia. Młodzi mieli czas zarówno na żywiołowe uwielbienie, jak
i na wyciszenie podczas adoracji
Najświętszego Sakramentu, konferencji ks. Artura Szymczyka czy
świadectwa osoby ze wspólnoty.
Podczas całego spotkania kapłani
służyli sakramentem pojednania, z czego uczestnicy chętnie
korzystali.
Najbliższe spotkanie z cyklu
„Yolo – uwielbieniowa reanimacja”
8 listopada w toruńskim kościele
garnizonowym o godz. 19.
Renata Czerwińska
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Małgorzata Borkowska

wiara i życie

Mszy św. przewodniczy ks. kan. Sylwester Ćwikliński,
koncelebransami byli ks. Przemysław Wolny i ks. Stanisław Szczęsny

Ucałowanie relikwii przez wiernych

ŚWIĘCI PASTUSZKOWIE W GRUDZIĄDZU
Relikwie świętych pastuszków Franciszka i Hiacynty Marto z Fatimy, którym ukazywała się
Matka Boża i przekazywała swoje orędzie, znalazły miejsce w kościele pw. Świętych Apostołów
Piotra i Pawła i Najświętszej Maryi Panny z Fatimy w Grudziądzu
MAŁGORZATA BORKOWSKA

W

dniu kolejnej rocznicy objawień fatimskich 13 października miało miejsce wprowadzenie relikwii świętych
Pastuszków z Fatimy do parafii w Grudziądzu.
Relikwiarz ze szczątkami świętych na stałe
został zainstalowany w pobliżu ołtarza głównego. Uroczystość rozpoczęła się montażem
słowno-muzycznym. Zgromadzeni odmówili
Litanię do św. Franciszka i Hiacynty. Po modlitwie uczestnicy nabożeństwa mieli możliwość
uczczenia relikwii dzieci fatimskich.

Świętych obcowanie
Mszy św. przewodniczył ks. kan. Sylwester
Ćwikliński, proboszcz parafii z Ryńska. Koncelebransami byli ks. Przemysław Wolny
oraz ks. Stanisław Szczęsny. – Witam serdecznie całą, już wielopokoleniową, rodzinę
fatimską. Minęło wiele lat, odkąd tutaj się
gromadzimy. Podążamy dzisiaj nie tylko za
dziećmi fatimskimi, nie tylko na wezwanie
Pana Boga, lecz także z potrzeby serca. Nie
z ciekawości, ale z przekonaniem, że tu
www.niedziela.pl

jest szczególne źródło łaski, miłości, która
nas ubogaca – mówił ks. kan. Ćwikliński.
W homilii zwrócił się do wiernych: – Powtarzamy przynajmniej w każdą niedzielną
uroczystość: „Wierzę w świętych obcowanie”.
O tym, że w to wierzę, mówi moja codzienna
modlitwa do świętego patrona czy moich
świętych patronów. O tej wierze mówi też to,
że we wspomnienie, w tym dniu, kiedy mój
święty patron (święta patronka) wszedł do
chwały nieba, razem z nim włączam się, aby
oddać Bogu cześć i chwałę, wypowiedzieć
wdzięczność za opiekę i powierzyć siebie.

Spotkanie z aniołami
Pastuszkowie z Fatimy mieli głosić orędzie
Matki Bożej dotyczące całego świata. Rok
przed objawieniami maryjnymi dzieciom ukazały się anioły. W ten sposób Duch Święty
przygotował je, aby w dziecięcej prostocie
przekazywały współczesnej ludzkości, która
zapomniała o Ewangelii, nadprzyrodzone
przesłanie zbawienia. Franciszek i Hia-

cynta w dziecięcym wieku odpowiedzieli
na zaproszenie Pana Boga swoją miłością.
Msza św. zakończyła się błogosławieństwem
relikwiarzem.
Po Mszy św. wyruszyła procesja fatimska.
W trakcie procesji odmawiano tajemnice
radosne Różańca. Rozważania oparte były na
nauczaniu św. Jana Pawła II. Ks. kan. Piotr
Neumann, proboszcz miejsca, gorąco zachęcał do modlitwy o rychłe wyniesienie na
ołtarze s. Łucji, ostatniej z trojga pastuszków,
którym Matka Boża objawiała się wielokrotnie w Fatimie w 1917 r. W niesienie
figury Maryi zaangażowani byli członkowie Wspólnoty Odnowy w Duchu Świętym
oraz Rycerze Niepokalanej, goście i sympatycy parafii, kobiety, mężczyźni, młodzież
i kapłani. W czasie wieczornego przejścia
ulicami osiedla, tak jak w Fatimie, na słowa
modlitwy „Chwała Ojcu”, a także refrenu
„Ave Maryja” lampiony i świece zostały
uniesione. Na zakończenie uroczystości
w kościele odśpiewano Apel Jasnogórski.

I
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Obiad był okazją do poznania przyjaciół WSD

Koncert zespołu seminaryjnego przygotowany pod dyrekcją
Krzysztofa Zaremby, kierownika muzycznego Teatru „Baj Pomorski”

ĆWIERĆ WIEKU ISTNIENIA
Jubileusz

dokończenie ze str. I

Przyjaciele
Dziś, z racji coraz bardziej postępującego procesu laicyzacji świata, droga powołania kapłańskiego staje się często trudna
i wymagająca wielu wyrzeczeń,
a to powoduje, że obserwujemy
spadek liczby powołań, także
w naszej diecezji. Zdajemy sobie
sprawę, że jako ludzie posiadający ideały i świadomi swoich
słabości, nie bylibyśmy w stanie
wytrwać w powołaniu bez pomocy modlitewnej przychylnych
nam ludzi. Towarzystwo Przyjaciół WSD istnieje praktycznie
od początku powstania seminarium. Zrzesza obecnie ponad
tysiąc osób z terenu naszej diecezji. Ich zadaniem jest codzienna,
stała modlitwa za powołanych
i o nowe powołania do naszego
domu.
Od 3 lat w drugą sobotę października odbywają się zjazdy
Towarzystwa Przyjaciół. Zapraszamy do siebie wszystkich,
którzy do niego należą, a także
innych ludzi, którym nie jest obojętna sprawa powołań.
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W tym roku zjazd Towarzystwa
Przyjaciół zbiegł się z jubileuszem 25-lecia istnienia naszego seminarium. 13 października do naszego domu przybyli
licznie goście pragnący przeżyć
ten dzień razem z nami. Spotkanie rozpoczęło się o godz. 9.30
uroczystą galą, w czasie której
rektor ks. kan. Dariusz Zagórski dziękował wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób działali na
rzecz seminarium na przestrzeni
minionego ćwierćwiecza. Była
to też okazja do wspomnień,
uczynionych za sprawą słów
Księdza Rektora oraz przybyłych na uroczystość biskupów –
bp. Wiesława Śmigla i bp. Andrzeja Suskiego, który erygował
seminarium 8 września 1993 r.
Goście obejrzeli krótki film
o historii seminarium, przygotowany przez kleryków oraz
ks. Leszka Stefańskiego, który
jeszcze do niedawna pełnił funkcję wicerektora WSD. Po gali
ks. kan. Zagórski wygłosił krótki wykład na temat sługi Bożej
m. Magdaleny Mortęskiej. Centralnym punktem spotkania
była Eucharystia pod przewod-

. 28 października 2018

nictwem bp. Wiesława Śmigla,
który w homilii wskazał, jak
ważnym miejscem na mapie diecezji jest seminarium duchowne,
jak niezwykle istotne w formacji
przyszłego pokolenia kapłanów
jest stawianie im wysokich wymagań.

Agapa
Po uczcie duchowej przyszedł czas
na obiad w refektarzu seminaryjnym, stwarzający też najlepszą
okazję dla nas, kleryków, do poznania przyjaciół, którzy ogarniają
nas codzienną modlitwą, a nierzadko także pomocą materialną,
gdyż seminarium w dużej mierze
utrzymuje się właśnie z ofiar wiernych. Kolejnym punktem dnia była
Koronka do Miłosierdzia Bożego,
której przewodniczył ks. Paweł
Rochman, wicerektor seminarium.
Ostatnim tego dnia, a jednocześnie niezwykle emocjonującym
wydarzeniem był koncert zespołu
seminaryjnego, który przygotował
repertuar pod dyrekcją Krzysztofa
Zaremby, kierownika muzycznego
Teatru „Baj Pomorski”.
Nasi goście pełni wrażeń powrócili do swoich domów, a my
pełni zapału rozpoczynamy kolej-

ne 25 lat pięknej, choć ciężkiej
pracy dla dobra Kościoła.
Bogu niech będą dzięki za
to, że pozwala mi doświadczać
tego pięknego czasu, jakim jest
formacja w seminarium. Zdając
sobie sprawę, że nie byłaby ona
możliwa, gdyby nie modlitwa
moich bliskich, a także przyjaciół, pragnę w imieniu wszystkich
kleryków i moderatorów z serca
podziękować i zapewnić o tym, że
odwdzięczamy się naszą modlitwą w czasie Mszy św. sprawowanej w intencji dobrodziejów
zarówno żyjących, jak i zmarłych
w każdą środę o godz. 18.
Bartosz Kwiatkowski
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