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Łańcuszek z gwarancją
Bezgraniczne zaufanie –
rozmowa o kulturze Indian
Spotkanie ze świętym

MYŚL
NA TYDZIEŃ
Nowo narodzone Dziecię
uczy nas wszystkich miłości
i szacunku dla życia ludzkiego
i siebie nawzajem.
Bp Wiesław Śmigiel

Zachwyt
w poszukiwaniu
bowiem pełnia czasów i Bóg
wszedł w dzieje świata, i rodzi
się Miłość w ludzkich sercach.
W zdumieniu i radości w różnych
zakątkach diecezji toruńskiej
uczestniczymy w spotkaniach,
koncertach, kiermaszach charytatywnych, jasełkach i śpiewamy kolędy. Wyrazem braterstwa,
pokoju i pomocy potrzebującym
była też płonąca świeca Wigilijnego Dzieła Pomocy. Dziś jesteśmy świadkami największych
jasełek na świecie. Razem z Trzema Królami możemy wyruszyć
w drogę w poszukiwaniu Dzieciątka np. w Toruniu i Grudziądzu. W toruńskiej katedrze Świętych Janów o godz. 11 Mszę św.
celebruje bp Wiesław Śmigiel. Po
Liturgii barwny Orszak Trzech
Króli przejdzie ulicami Starówki
na Nowy Rynek. O piękno jasełek wystawianych w przestrzeni
publicznej zatroszczyli się m.in.
młodzi z Grębocina i klerycki
zespół Synowie.
Boża chwała zajaśniała również w życiu Stefana Wincentego
Frelichowskiego, harcerza, kapłana, męczennika. W roku 20-lecia
jego beatyfikacji mamy szansę
zachwycić się na nowo wewnętrznym pięknem bł. ks. Stefana.
Beata Pieczykura
www.niedziela.pl

Ewa Jankowska

hwała Pańska otoczyła nas
w świętą noc narodzenia
CJezusa
Chrystusa. Nadeszła

Laureaci „Cor Bonum” z bp. Wiesławem Śmiglem i ks. prał. Danielem Adamowiczem

ŚWIĘTO DOBROCI
W

dzień liturgicznego wspomnienia Najświętszej Maryi
Panny z Guadalupe 12 grudnia ub.r. Caritas Diecezji Toruńskiej
zorganizowała w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego spotkanie wigilijne z koncertem kolęd zespołu
Claritas dla podopiecznych, pracowników, wolontariuszy i gości.
Obecni byli m.in. bp Wiesław Śmigiel, dyrektorzy placówek Caritas
oraz reprezentanci władz samorządowych i miejskich.
– Wspólnie jesteśmy dla siebie pewną szansą, pewną formą
odczytywania własnego życia,
powinności i misji, którą Pan

Bóg dla każdego z nas przeznaczył. Tą misją jest szukanie Boga,
otwieranie swojego serca na
Niego – mówił w homilii dyrektor
CDT ks. prał. Daniel Adamowicz.
Po Mszy św. w sali parafialnej odbyło się spotkanie, podczas którego goście podzielili
się opłatkiem, składając sobie
życzenia, i zasiedli do wspólnego
stołu.
Co roku Caritas Diecezji Toruńskiej przyznaje wyróżnienia „Cor
Bonum” osobom szczególnie zaangażowanym w wolontariat i służbę
drugiemu człowiekowi. Statuetki
otrzymali: Izabela Ziętara, dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 4 w Toruniu, ks. kan. Marek Borzyszkowski,
proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu, oraz
Aleksander Paweł Nowakowski,
właściciel piekarni „Nowakowski-Tradycja” z Iłowa.
Ksiądz Biskup przypomniał,
że święto Caritas to święto ludzkiej dobroci, które uświadamia,
że „bez życzliwości, bez dobroci
i pomocy drugiemu człowiekowi
życie ludzkie traci sens, a prędzej
czy później, nawet jeśli nie utraci
sensu, stanie się bardzo jałowe
i pozbawione szczęścia”.
Ewa Jankowska
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KAZANICE

olontariusze Szkolnego Koła
Caritas, Gromada Zuchowa
W„Wesołe
Bąble” oraz biblioteka
szkolna Zespołu Szkół w Kazanicach przygotowały w grudniu ub.r.
Mikołajkowy Kiermasz Charytatywny. W tym dniu roznosił się po
szkole zapach domowych wypieków. Można było kupić ciasto,
ciasteczka, babeczki i świąteczne pierniki domowej produkcji.
Smakołyki przygotowali uczniowie
klasIIIGimnazjumorazVIIiVIIISzkoły Podstawowej, a także ich mamy,
które ochoczo wsparły inicjatywę
swoich dzieci. Świąteczny klimat
tworzyły również ręcznie wykonane bombki. Opiekę nad wolontariuszami sprawowały Dorota
Ruczyńska i Dorota Zabłotna.
Zuchy wraz ze swoim opiekunem Urszulą Strychalską przygotowały stoisko z ozdobami i upo-

minkami świątecznymi. Piękne,
ręcznie wykonane choinkowe
świecidełka, bombki, poduszki
i inne skarby cieszyły się popularnością. Bardzo dobrym prezentem świątecznym może być także
książka. Wiedzą o tym uczniowie
klasy VIII, dlatego wraz z Haliną Pokojską zachęcali do kupna lektur. Urszula Strychalska
szczególne podziękowania składa na ręce Anny Figger, Stefanii
Ługiewicz, Pauliny Banackiej,
Emilii Grzybowskiej, Małgorzaty
Zawadzkiej, Agnieszki Stawiarskiej i Kamili Kądzieli. Dziękuje
również koleżankom – Renacie
Łukwińskiej i Marioli Pułce, które
zajęły się techniczną stroną przygotowania straganu. Drugi dzień
kiermaszu ubogaciła wizyta św.
Mikołaja, który chętnie pozował
do selfie i nie szczędził słodyczy.

Archiwum autora

Mikołajkowy
Kiermasz Charytatywny

Kiermasz mikołajkowy w szkole cieszył się dużym zainteresowaniem
zarówno wśród dzieci, jak i dorosłych

Organizatorzy dziękują wszystkim tym, którzy pomogli przygotować kiermasz i przyczynili się
do tego, że stoły uginały się pod
ciężarem smakołyków, jak również tym, którzy wykonali ręcznie
pracochłonne i niepowtarzalne
ozdoby. To była wspólna akcja
charytatywna, której celem jest
pomoc ludziom potrzebującym.
Ze sprzedaży smakołyków i bombek wolontariusze Caritas zebrali

403,31 zł, zuchy natomiast zgromadziły kwotę 552, 60. Pieniądze
zostaną przekazane chorym, niepełnosprawnym i ubogim dzieciom
z całej Polski.
Corocznie dołączamy się do
akcji Caritas o wymownej nazwie
„Warto być bohaterem”. Zapraszamy kolejne osoby, by przyłączyły się do naszej kiermaszowej
rodziny.
Andrzej Chołaszczyński

GRUDZIĄDZ

odpustowe ku czci
św. Mikołaja Biskupa w bazyUliceroczystości
grudziądzkiej rozpoczęły się

rekolekcjami adwentowymi, które
w dniach 3-5 grudnia poprowadził ks. Andrzej Kowalski, ojciec
duchowny Wyższego Seminarium
Duchownego w Toruniu. Sumę
odpustową z udziałem kapituły
kolegiackiej i kapłanów przybyłych z różnych stron diecezji
sprawował bp Wiesław Śmigiel.
Homilię wygłosił ks. kan. Jan
Kalinowski, kustosz sanktuarium Matki Bożej Brzemiennej
w Wąbrzeźnie. Podkreślił, że
Adwent ma niezwykłe znaczenie
dla katolików: czekamy na przyjście do nas miłosiernego Boga.
W tradycji Kościoła św. Miko-
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łaj – czczony w wielu parafiach
naszej ojczyzny – jest przedstawiany jako człowiek obdarzający biednych. Czyniąc miłosierdzie, naśladował Chrystusa. My,
Polacy, powinniśmy wielbić Boga
Miłosiernego za dar odzyskania
niepodległości. Warto też wspomnieć św. Faustynę Kowalską
i św. Jana Pawła II, którzy mówili
o potrzebie miłosierdzia. Miłosierdzie odbudowuje więź człowieka z Bogiem i bliźnimi.
Nie tak dawno obchodziliśmy
Dzień Ubogich. Warto wsłuchać
się w orędzie Ojca Świętego Franciszka, który pisze, że ubodzy
nas ewangelizują. – Poczujmy
się wszyscy dłużnikami Boga –
zakończył kaznodzieja.

S. Klemensa

Ku czci św. Mikołaja

Św. Mikołaj, patron grudziądzkiej bazyliki,
uczy dziś postawy miłosierdzia

Młodzież ze Szkoły Podstawowej
nr 9 w Grudziądzu, która licznie
przybyła na Mszę św., w serdecznych słowach podziękowała za
obecność bp. Wiesławowi. Słowa

podziękowania skierował również
proboszcz ks. kan. Dariusz Kunicki.
Na zakończenie odśpiewano pieśń
„Ciebie, Boże, chwalimy”.
Zenon Zaremba
www.niedziela.pl

wiara i życie

zapraszamy

BRODNICA

Archiwum Bractwa św. Izydora

Spotkanie
rolników
spotkanie DuszAcezjidwentowe
pasterstwa Rolników DieToruńskiej oraz Bractwa
św. Izydora odbyło się w uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny
8 grudnia ub.r. Dzięki gościnności ks. kan. Grzegorza Bohdana
spotkanie miało miejsce w Brodnickim Centrum Caritas.
Słowo wstępu wygłosił diecezjalny duszpasterz rolników
ks. kan. Zbigniew Gański. Następnie zebrani wysłuchali wykładu
Łukasza Piaseckiego „Polskie
drogi do niepodległości – gen. Józef Haller”. W kolejnej części
spotkania ks. Andrzej Kowalski

Zebrani w Brodnickim Centrum Caritas

wygłosił prelekcję „W mocy Bożego Ducha”, nawiązując do rozpoczynającego się nowego roku
liturgicznego.
W południe rozpoczęła się
Msza św. pod przewodnictwem
ks. kan. Gańskiego, którą koncelebrowali księża z diecezji
toruńskiej. Po liturgii uczestnicy
odmówili Różaniec, modląc się
o potrzebne łaski dla rolników.
W nabożeństwie wziął udział

minister rolnictwa i rozwoju wsi
Jan Krzysztof Ardanowski. Była
też możliwość rozmowy z ministrem, który wygłosił krótką
prelekcję oraz poruszył ważne
kwestie dotyczące rolnictwa.
Podczas spotkania podsumowano miniony rok oraz omówino bieżące sprawy Duszpasterstwa Rolników i Bractwa
św. Izydora.
Katarzyna Bukowska

Koncert kolęd
Zespół klerycki Synowie, działający przy Wyższym Seminarium
Duchownym w Toruniu, zaprasza na koncert kolęd. Odbędzie się on 13 stycznia w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II
(pl. ks. Frelichowskiego 1)
o godz. 16.30. Wstęp wolny.

MSZANO

Rekolekcje
adwentowe
tłomieja w Mszanie. Nauki wygłosił ks. Paweł Borowski, rzecznik
prasowy biskupa toruńskiego.
Każdego dnia parafianie uczestniczyli w Mszach św. z nauką.
Pierwszego dnia podczas
Eucharystii poświęcono ikonę
Matki Bożej Fatimskiej „W Tobie
jedność”. Zostanie ona przekazana do nowej kaplicy w Małkach,
której budowa planowana jest
na 2020 r. Następnie odbyło się
modlitewne czuwanie ze śpiewem
kanonów z Taizé, które poprowww.niedziela.pl

Beata Klonowska

woje rekolekcje adwentowe
w dniach 7-9 grudnia ub.r.
Sprzeżywała
parafia pw. św. Bar-

Uczestnicy rekolekcji

wadziła wspólnota Słowo Życia
z Torunia.
W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny została odprawiona
Msza św. odpustowa w Małkach, gdzie wspólnie modlono
się przed ikoną Matki Bożej
Fatimskiej.

Ostatniego dnia rekolekcji proboszcz ks. Sławomir Witkowski
oraz parafianie podziękowali rekolekcjoniście za skierowane do nich
słowa. Czas rekolekcji parafialnych
był dla wszystkich dobrym duchowym przygotowaniem na narodzenie Jezusa Chrystusa w sercach.
ej

Spotkanie
Kolędników Misyjnych
3. Diecezjalne Spotkanie Kolędników Misyjnych będzie miało
miejsce 12 stycznia w Centrum
Kultury i Sportu w Jabłonowie
Pomorskim.
Rozpoczęcie o godz. 8.30 konkursem gwiazd betlejemskich
i strojów grup kolędniczych;
w programie również wspólne
kolędowanie, spotkanie z afrykańskim diakonem Juliuszem
Ditrichem Sangą i prezentacja multimedialna o Kościele
w Tanzanii oraz przedstawienie
„Z kolędą w domu”. Spotkanie
zakończy się Mszą św. w parafii
pw. Chrystusa Króla pod przewodnictwem bp. Józefa Szamockiego.

Rekolekcje
u sióstr elżbietanek
Siostry Elżbietanki Prowincji
Toruńskiej zapraszają w dniach
11-14 stycznia do Grudziądza na zimowe dni skupienia
dla dziewcząt zatytułowane
„W mocy Bożego Ducha”. Więcej
informacji i zapisy pod nr. tel.
695-032-165 lub u s. Eweliny
pod adresem: www.facebook.
com/elzbieta.wegierska.1.
Inauguracja spotkań
Oazy Akademickiej
Na Wydziale Teologicznym UMK
rozpoczyna swoją działalność
Oaza Akademicka Diecezji
Toruńskiej. Spotkania formacyjne dla studentów odbywać się będą w każdy drugi
i czwarty poniedziałek miesiąca
o godz. 19.30 w sali 37. Pierwsze spotkanie zaplanowano na
14 stycznia.
rc

6 stycznia 2019 . nr 1 (1255) niedziela

III

głos z Torunia

ŁAŃCUSZEK Z GWARANCJĄ
W sieci telefonii komórkowych krążą tzw. łańcuszki. Są różne: czasem to apel o ratującą życie krew,
czasem taki, że „jak prześlesz do 10 osób, to spotka cię szczęście”. Zdarzają się też z prośbą o modlitwę.
Jedni je ignorują, inni rozsyłają dalej – tak na wszelki wypadek: klik i poszło. Domowy Kościół
Diecezji Toruńskiej proponuje Sztafetę Modlitwy. Rzec można, że to swoisty rodzaj łańcuszka, który
na pewno „zadziała”. Jednak tam trzeba zrobić coś więcej niż tylko „klik”. Znajdą się odważni?
JOANNA KRUCZYŃSKA

Z

askoczony pytaniem o to,
skąd pomysł na Sztafetę
Modlitwy, Sylwester Winiarski z pary diecezjalnej DK odpowiada, że to dar Domowego
Kościoła dla małżeństw i tak
naprawdę całość „zrzuca” na
Pana Boga, bo to On jest gwarantem skuteczności akcji.

Osoby biorące udział w Sztafecie
Modlitwy pragną otworzyć na
sakrament małżeństwa i związane z nim łaski młodych ludzi, którzy często twierdzą, że do tego, by
być razem, nie jest im potrzebny
żaden papier. Inicjatorom akcji
zależy na wzroście świadomości
w sytuacji podejmowania decyzji o małżeństwie, które jest nie
tylko papierem, ale sakramentem
i przysięgą składaną drugiemu
człowiekowi w obecności Boga.
Danie czasu sobie samemu, ukochanej osobie i zrobienie miejsca
Bogu wpływa na nierozerwalność związków małżeńskich
i prawdziwe bycie z tym drugim
aż do śmierci. Niektórych to przeraża i wtedy być może faktycznie nie dorośli do związku i być
może za takich trzeba modlić się
podwójnie. Dla innych ten czas
do śmierci jest dużo za krótki
i próbują uhandlować z Bogiem
jeszcze tydzień, miesiąc, rok,
z ukochanym mężem czy żoną.
Właśnie tak, w codziennej miłości, trosce, zrozumieniu, rodzi się
świętość małżeńska. Nie oznacza
to oczywiście braku kryzysów.

IV
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Iwona Ochotny

Zyski

Wiara w Boga jest pokazywana i przekazywana w postawach,
gestach i we wspólnym życiu

Mało prawdziwie brzmi hasło:
„My się nigdy nie kłócimy”, gdyż
gdzie uczucia, tam emocje. Ale
w trójkącie małżeńskim stworzonym z Panem Bogiem pokonywanie kryzysów przychodzi
łatwiej. Nabiera się łagodności
i na współmałżonka, który przed
chwilą zaszedł za skórę, patrzy
się ze spokojem i cierpliwością.
W takim układzie nie trzeba
wiele mówić, bo wiara w Boga
jest pokazywana i przekazywa-

na w postawach, gestach; we
wspólnym życiu. Troską członków Domowego Kościoła i jedną
z intencji Sztafety Modlitwy są
również powołania kapłańskie
i zakonne, gdyż bez namaszczonych dłoni kapłana nie ma
małżeństwa.

Straty?
Zasady udziału w sztafecie są
proste. Justyna i Karol Strzał-

kowscy pod nr. tel. 692-631-318 (codziennie do godz. 19)
lub adresem: strz.karol@gmail.
com prowadzą zapisy. Do nich
trzeba się zgłosić i podać jeden
wybrany dzień, w którym chce
się wziąć udział w sztafecie. Na
stronie http://torun.oaza.pl/
sztafeta-modlitwy można sprawdzić swój dzień modlitwy. Sztafetę rozpoczęto 30 grudnia ub.r.,
w święto Świętej Rodziny. Organizatorzy zaznaczają, że będzie
trwała do skutku i dopóki będą
chętni. Jest adresowana głównie do małżeństw, ale dołączyć
mogą również wdowy, wdowcy, kapłani czy osoby samotne.
Jeden zgłoszony dzień udziału w sztafecie oznacza ofiarowanie w wyżej wymienionych
intencjach codziennej modlitwy,
dowolnego postu, Eucharystii
i w miarę możliwości adoracji
Najświętszego Sakramentu.
Można do tego dołączyć inną,
dobrowolną ofiarę. Jest to więcej niż sieciowe przekazywanie
dalej SMS z treścią tzw. łańcuszka. Tutaj trzeba poświęcić cały
dzień. Czym jednak jest ten jeden
dzień wobec tego, co otrzymaliśmy od naszych rodziców lub
czego uczymy się od małżeństw
w rodzinie czy wśród znajomych? Może jest właśnie wśród
najbliższych jakieś małżeństwo
w kryzysie albo młodzi, którzy
tkwią w ciemnym zaułku życia
w związku niesakramentalnym
i trzeba im pomóc? Odważysz się
oddać coś z siebie, by oni siebie
nie utracili…? 
I
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

W niedzielne popołudnie 16 grudnia ub.r.
w Centrum Dialogu Społecznego w Toruniu
odbyło się spotkanie autorskie z Mikołajem
Wyrzykowskim na temat jego najnowszej książki „Ufając dżungli: opowieści misyjne padre
Krystiana”. Podczas spotkania słuchacze
mogli posmakować peruwiańskich potraw
oraz usłyszeć o kulturze Indian
Ewa Jankowska

Z Mikołajem Wyrzykowskim, podróżnikiem,
pisarzem, autorem wielu książek przygodowych
oraz tomików poezji, rozmawia Ewa Jankowska
Podczas spotkania autorskiego

BEZGRANICZNE ZAUFANIE
MIKOŁAJ WYRZYKOWSKI: –Historia tej książki zaczęła się już
w 2015 r., kiedy wyjechałem
na projekt Camino de Santiago
organizowany przez marszałka kujawsko-pomorskiego dla
młodzieży z województwa. Tam
spotkałem ks. Krystiana, który
wówczas przechodził rekonwalescencję po wypadku motocyklowym w Peru i zgodził się opiekować naszą grupą. Pamiętam
wieczór opowieści z misji…
Chłonąłem anegdoty z życia
w Ameryce Południowej, jako że
zawsze fascynowały mnie podróże. Czułem się, jakbym czytał
książkę podróżniczo-przygodową, jednak w tamtym momencie
zupełnie nie myślałem o książce.
To ks. Krystian zwrócił się do
mnie ok. rok później z prośbą pomocy w spisywaniu jego
wspomnień i w efekcie 2 miesiące tych wakacji spędziłem
w Santiago, gdzie skończyłem
książkę.
www.niedziela.pl

– Tytuł książki mówi o zaufaniu
dżungli, możesz rozwinąć ten
temat?

– To dobre pytanie, jako że tytuł
odgrywa w całej książce bardzo
ważną rolę. Jej tematem przewodnim jest zaufanie Opatrzności Bożej
w planach, decyzjach, w pracy
misyjnej. Porównuję to z Indianami,
którzy bezgranicznie ufają dżungli: ona jest ich matką, daje ciepło
i pożywienie, jest domem. Misjonarz
łączy w sobie te dwie wiary.
– Czy chciałeś kiedyś zostać misjonarzem?

– Nie myślałem o tym w dosłownym znaczeniu tego słowa. Chciałem i nadal liczę, że uda mi się
kiedyś wyjechać na misje jako
wolontariusz. Tak też zaczęły się
moje rozmowy z ks. Krystianem,
kiedy w autobusie pędzącym
gdzieś przez Hiszpanię wyjaśniał,
że brakowało mu rąk do pomocy
na parafii w Peru. W tym momencie myśl o misjach zagnieździła
się w mojej głowie. Jednocześnie
chciałbym być misjonarzem po
prostu na tyle, na ile potrafię, tu
i teraz. Stąd właśnie ta publikacja.
– Czego nauczyłeś się podczas pisania tej książki, czy w jakiś sposób
zmieniło się dzięki niej Twoje życie?

– Powiedziałeś, że zawsze fascynowały Cię inne kultury, czego ciekawego dowiedziałeś się o życiu
w Peru i w dżungli?

Archiwum Mikołaja Wyrzykowskiego

EWA JANKOWSKA: – Twoja najnowsza książka „Ufając dżungli: opowieści misyjne parde Krystiana” jest
opowiadaniem o misji ks. Krystiana
Bółkowskiego, kulturze Peru i pełnym przygód życiu w dżungli. Skąd
pojawił się pomysł na napisanie
takiej książki?

Autor książki Mikołaj
Wyrzykowski wraz z jej
bohaterem ks. Krystianem
Bółkowskim

– Nauczyłem się słuchać
i poznałem, jak ubogacająca
może być zmiana perspektywy:
choćby spojrzenie na naszą kulturę i wiarę z punktu widzenia
Indian. Przez pisanie mogłem
się poczuć tak, jakbym sam przeżył kilka lat na misjach w Peru.
To właśnie uwielbiam w pisaniu i mam nadzieję, że czytelnik
będzie mógł doświadczyć tego
samego.

– Życie w Peru to zupełnie inny
świat, a ja, od kiedy zacząłem
pisać, uwielbiam przenosić się
w inne światy. Weźmy choćby
wiarę chrześcijańską, która miesza się tam z wierzeniami ludowymi. Zwyczaje Indian znacznie
różnią się od naszych. Obchodzą nawet swoje święta, jak np.
„Señor de los Milagros”, podczas
którego wychodzą z procesją na
ulice miast i proszą „Pana Jezusa od cudów”, by zachował kraj
przed trzęsieniem ziemi oraz dziękują za miniony rok bez kataklizmów. Mieszkańcy dżungli mają
inny tryb życia, w pełnym zaufaniu Matce Ziemi, nie martwią się
o jedzenie czy schronienie. Nie są
też zbyt punktualni (śmiech). My
mamy zegarki, a oni mają czas.
Różnice te są bardzo ciekawe
i pokazują jak wiele możemy się
nauczyć od siebie nawzajem.
– Jakie masz plany na przyszłość,
kolejne książki?

– Teraz będę wracał do Prowansji, by skończyć tam moje
studia… Kto wie, może coś więcej
z tego wyniknie? 
I
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WDZIĘCZNOŚĆ ZA ODDANYCH KAPŁANÓW
W roku 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości parafia pw. św. Wojciecha
w Jabłonowie upamiętniła dwóch byłych proboszczów, działaczy patriotycznych –
ks. Juliana Dzionarę i ks. Józefa Czubka
ALEKSANDRA WOJDYŁO

Świętość
– Patrząc na życie św. Franciszka
Ksawerego i naszych przedwojennych proboszczów, uświadamiamy
sobie potrzebę zdobywania świętości. Dziękujemy Bogu za świadectwo życia przedwojennych proboszczów naszej parafii – mówili
w słowie powitania przedstawiciele
parafian.
W uroczystej Mszy św. uczestniczyły także siostry pasterki z matką
generalną Gracjaną Zborałą, władze miasta i gminy, członkowie
rodziny śp. ks. Józefa Czubka oraz
rodziny pomordowanych w latach
1939-45 parafian.

Misje

Tablice upamiętniające
zmarłych proboszczów

sób nie wyróżnić dwóch bohaterów,
proboszczów naszej parafii – ks.
Juliana Dzionary i ks. Józefa Czubka. Ich działalność, żywy, pełen
miłości duszpasterskiej kontakt
z wiernymi, oddanie sprawie niepodległości oraz miłość do Boga
i Ojczyzny powinny być dla nas
inspiracją do tego, aby – według
słów św. Jana Pawła II – „nasze
serca były przepełnione miłością
i sprawiedliwością, uczciwością
i ofiarnością, szacunkiem do
innych i troską o dobro wspólne, jakim jest wolna Ojczyna” –
dodał.
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W homilii bp Suski, przypominając życie i postawę św. Franciszka
Ksawerego, poruszył temat charyzmatu misji oraz troski o biednych. – Dzieło Kościoła rozwija
się i odnawia przez misje, głoszenie Ewangelii – mówił. Zwrócił
uwagę na potrzebę duchowego
i materialnego wsparcia misji,
a także dawanie świadectwa życia
chrześcijańskiego. W dalszej części podjął temat wspomagania
powołań misyjnych oraz pomocy
materialnej. – Kiedy Kościół traci
na misyjności, traci na swoim
życiu – podkreślał Biskup Senior.
Życzył parafianom i gościom, aby
św. Franciszek Ksawery przypominał o wypełnianiu wezwania
Chrustowego: „Idźcie na cały świat
i nauczajcie wszystkie narody”.

Patriotyzm
Ksiądz Biskup, wspominając jabłonowskich proboszczów okresu
międzywojennego i lat okupacji,

Zdjęcia: Aleksandra Wojdyło

U

roczystość odsłonięcia pamiątkowych tablic odbyła
się 3 grudnia ub.r. podczas
Mszy św. odpustowej ku czci
św. Franciszka Ksawerego, którą
sprawował biskup senior Andrzej
Suski.
Proboszcz ks. kan. Janusz
Kowalski przypomniał trudne
lata germanizacji na Pomorzu
oraz działań niepodległościowych.
– Mówiąc o patriotyzmie, nie spo-

Pamięć wiernych o byłych proboszczach jest wciąż żywa

KS. JULIAN DZIONARA – proboszcz parafii w Jabłonowie od
1914 r. Odważnie głosił hasła patriotyczne i wolnościowe. Wspólnie
z działaczami niepodległościowymi w latach 1918-20 założył Radę
Ludową i Straż Ludową w Jabłonowie oraz werbował ochotników do
wojska polskiego. W grudniu 1918 r. – delegat do Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. 18 stycznia 1920 r., po wkroczeniu wojsk polskich
do Jabłonowa, odprawił uroczystą Mszę św. polową, podczas której
podziękował Opatrzności Bożej i Matce Bożej za odrodzoną Polskę.
Zmarł 19 października 1927 r. Jego dążenie do odbudowy wolnej
Polski pozostało w pamięci parafian i jest przekazywane przez
kolejne pokolenia.
KS. JÓZEF CZUBEK – proboszcz w Jabłonowie w latach 1928-45.
Członek Rady Ludowej (1918-20). Za swoją patriotyczną działalność
w czasie zaborów odznaczony w 1929 r. Złotym Krzyżem Zasługi. Od
1939 do 1940 r. więziony w Brodnicy i KL Stutthof. Wrócił do Jabłonowa przy końcu kwietnia 1945 r., odprawił jedną Mszę św. w kościele
pw. św. Wojciecha; zmarł 1 maja 1945 r. Został pochowany na cmentarzu parafialnym w Jabłonowie.
Biogramy kapłanów na podstawie opracowania Ewy Rzepki
oraz rodziny ks. Józefa Czubka
podkreślił, że są doskonałym
wzorem tych, którzy kochając
Boga, jednocześnie wielką miłością obdarzali Ojczyznę i z miłością służyli bliźnim.
Po Mszy św. odsłonięto tablice
upamiętniające życie przedwo-

jennych proboszczów – ks. Juliana Dzionary i ks. Józefa Czubka
oraz odnowione tablice pomordowanych parafian okresu II wojny światowej. Następnie poświęcił je bp Andrzej Suski.

I
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wiara i życie

GRUDZIĄDZ

parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny
Ww Grudziądzu
14 grudnia ub.r.
odbyło się adwentowe spotkanie
młodzieży z cyklu Pokolenie JPII
pod hasłem: „Wielbi dusza moja
Pana”. „Nie można wielbić Pana
bez czystego serca” – ta myśl
towarzyszyła zebranym podczas
nabożeństwa pokutnego oraz
sakramentu pokuty i pojednania.
Zespół muzyczny powitał przybyłą młodzież piosenką „Obudź
mnie do wiary, Matko” z repertuaru Guadalupe. Utwór ten pojawił się nieprzypadkowo: powstał
jako podziękowanie Panu Bogu
za niezwykły pontyfikat św. Jana
Pawła II. To właśnie ten święty
jest patronem spotkań grudziądzkiej młodzieży. – Pieśnią prosiliśmy Maryję, by na nowo nauczyła
nas, jak wierzyć, jak ufać Bogu,
jak przyjmować Jezusa – mówił
ks. Waldemar Konczalski, wika-

riusz i opiekun Wspólnoty Słowo
Życia z Grudziądza.
Uczestnicy spotkania zostali zaproszeni do tego, by sami
stworzyli rachunek sumienia dla
młodzieży. Wchodząc do kościoła, każda osoba otrzymała obrazek z wizerunkiem Matki Bożej
Częstochowskiej, Jezusa Miłosiernego, św. Jana Pawła II lub
św. Teresy od Dzieciątka Jezus,
którzy są przedstawieni także
na obrazach w kościele. W ten
sposób, podchodząc do obrazów,
młodzi utworzyli cztery grupy,
których zadaniem było napisanie modlitwy przeproszenia.
Rachunek sumienia odczytany
został przed Najświętszym Sakramentem w czasie nabożeństwa
pokutnego.
Podczas adoracji młodzież
miała możliwość przystąpienia
do sakramentu pokuty i pojednania. Przed ołtarzem ustawio-

Ks. Wojciech Jonik

Obudź nas do wiary, Matko

Radość towarzyszyła uczestnikom spotkania

no paschał, a przy nim świeczki
i naczynia z wodą. Ogień jest
symbolem wypalania słabości,
a woda – oczyszczenia. Każdy,
kto przystąpił do spowiedzi,
zapalał od paschału świeczkę,
umieszczał ją w naczyniu z wodą,
a następnie, wchodząc do prezbiterium, uwielbiał Pana Boga.
Adoracja zakończyła się błogosławieństwem Najświętszym
Sakramentem. Oprawę muzyczną
spotkania zapewnił parafialny
zespół muzyczny.

Na zakończenie zebrani wspólnie odśpiewali Apel Jasnogórski,
po czym udali się do salki parafialnej na agapę. Nie zabrakło
słodkości, muzyki i sympatycznych rozmów.
Małgorzata Borkowska
Kolejne spotkanie z cyklu Pokolenie JPII, na które zaprasza młodzież
wraz z księżmi marianami, odbędzie się 15 lutego w parafii pw. Niepokalanego Serca Najświętszej
Maryi Panny w Grudziądzu

TORUŃ

Centrum Dialogu
im. Jana Pawła II 11 grudnia
Wub.r.toruńskim
odbyła się uroczystość wrę-

czenia medalu Unitas Durat Palatinatus Cuiaviano-Pomeraniensis
ks. inf. Stanisławowi Gruntowi
z diecezji pelplińskiej. Wyróżnienie wręczył marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr
Całbecki, który podkreślił wielki
wkład ks. inf. Grunta w kształtowanie ducha patriotyzmu i troski
o niepodległość, a także wielkie
zasługi dla obecnego województwa kujawsko-pomorskiego. – Nie
byłoby wolnej Polski, gdyby nie
tacy ludzie jak Ksiądz Infułat –
mówił.
Zaznaczył, że dziś trzeba pielęgnować tą pamięć. – Dziś, kiedy
Kościół jest brutalnie atakowany,
pamiętajmy, że takie jednoznaczwww.niedziela.pl

ne sądy prowadzą do ponownego zniewolenia. Dziś, gdy tak
łatwo wydaje się sądy o księżach
i Kościele, łatwo się też zapomina o zasługach Kościoła dla
tożsamości narodu i odzyskania
niepodległości – dodał marszałek
Całbecki.
Dziękując za otrzymane wyróżnienie, ks. inf. Stanisław Grunt
podzielił się świadectwem swojej
posługi w Toruniu i Bydgoszczy.
Ceremonia była połączona
z promocją książki prof. Wojciecha Polaka „Dla Niepodległej”,
w której autor dużą część poświęcił właśnie Kościołowi i jego roli
w odzyskiwaniu niepodległości.
Prof. Marian Golon z Oddziału IPN w Gdańsku podkreślił,
że książka prof. Polaka pokazuje, że wartości, które niesie

Ks. Paweł Borowski

Zasłużony dla Niepodległej

Nie byłoby wolnej Polski, gdyby nie tacy ludzie jak Ksiądz Infułat –
mówił marszałek

nasza historia są nadal aktualne i ważne. Dzięki Kościołowi
naród nie zatracił swojego języka
i kultury. Kościół był fundamentem walki o niepodległość. Wielu
duchownych odegrało ogromną
rolę w kształtowaniu ducha narodu. – Bez Kościoła nie byłoby
Polski – dodał.
Autor publikacji prof. Wojciech
Polak zaznaczył, że świętujemy

stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę, ale nie stulecie
niepodległości. Dodał, że „ze stu
lat, które minęły od odzyskania
niepodległości, ponad pięćdziesiąt to czas ponownej niewoli.
Rok 1918 przyniósł nam niepodległość, o którą musieliśmy bardzo szybko ponownie
walczyć”.
Ks. Paweł Borowski
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20-lecie beatyfikacji ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego

SPOTKANIE ZE ŚWIĘTYM
W

2019 r. przywołujemy bardzo
ważne wydarzenia z historii diecezji toruńskiej. Myślimy tu przede wszystkim o pielgrzymce papieża św. Jana Pawła II
do Torunia, a także o beatyfikacji
męczennika ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego (1913-45).
Miała ona miejsce podczas spotkania z papieżem na lotnisku
toruńskim 7 czerwca 1999 r.
Byliśmy wtedy świadkami niecodziennego wydarzenia, była
to bowiem pierwsza w historii
chrześcijaństwa beatyfikacja w tej
części Polski. Od tego dnia nasza
diecezja ma swojego wyjątkowego
świętego orędownika. Niniejszym
tekstem chcę zaprosić czytelników
„Głosu z Torunia” do odkrywania
przez kolejne miesiące naszego
błogosławionego. Pomogą nam
w tym zarówno teksty, w tym
i naszego orędownika, jak i zaproszenia na różne spotkania poświęcone bł. ks. Stefanowi.

słów i świadectw osób, które spotkały ich na swojej drodze życia.
Dlatego w prezentowanych tekstach będziemy się odwoływać do
różnych spotkań z bł. ks. Stefanem
Wincentym Frelichowskim. Jedną
z ważniejszych płaszczyzn spotkań z naszym błogosławionym
są spotkania przez lekturę tekstów,
które nam pozostawił. Myślimy tu
głównie o „Pamiętniku” oraz „Rozważaniach na tle Ewangelii wg
św. Łukasza”. Dzięki nim poznajemy wewnętrzny świat młodego
człowieka, który szuka w swoim
życiu woli Boga. Nie zapominamy
także o zachowanej korespondencji
obozowej, która stanowi niemalże relikwie po naszym męczenniku. Poza tym ważną odsłonę
spotkań z ks. Stefanem stanowią
i te, które są owocem świadectw
różnych osób o nim. To dotyczy
zarówno świadectw z osobistych
spotkań z błogosławionym, jak
i tych w wymiarze duchowym.

Różne spotkania

Bp Andrzej Suski
o błogosławionym

Spotkania ze świętymi mają różne
wymiary, różnorodne są też i drogi
ich poznawania. Jedną z piękniejszych jest odwołanie się do słów
świętych i błogosławionych oraz

Na początku naszych spotkań
z błogosławionym odwołam się
do słów bp. Andrzeja Suskiego,

zapraszamy
Zapraszamy na cykl spotkań „Nasze spotkania z bł. ks. Stefanem
Wincentym Frelichowskim”. Będą się one odbywać raz w miesiącu w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym w Toruniu. Pierwsze spotkanie już we wtorek
8 stycznia o godz. 18. Wezmą w nim udział siostrzeńcy ks. Stefana –
Krzysztof i Zygmunt, którzy podzielą się swoimi spotkaniami z wujkiem. To synowie Marcjanny Jaczkowskiej (1926–2003), najmłodszej siostry ks. Frelichowskiego. Dzięki niej wielu miało możliwość
na nowo i nieco inaczej odkryć ks. Stefana.
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L’osservatore romano

DK. WALDEMAR ROZYNKOWSKI

Siostra ks. Frelichowskiego Marcjanna Jaczkowska
podczas beatyfikacji

pierwszego biskupa toruńskiego,
który w taki sposób opisał swoje
spotkanie z ks. Stefanem oraz
fascynację jego osobą: „Moja osobista i serdeczna więź z ks. Stefanem Wincentym Frelichowskim
zawiązała się na kilka lat przed
jego beatyfikacją, gdy w połowie 1992 r., już po utworzeniu
diecezji toruńskiej, odwiedziła
mnie pani Marcjanna, siostra
błogosławionego, przekazując
maszynopis pamiętnika swego
brata, pisany w latach 1929-39,
w okresie szkolnym, seminaryjnym i na początku kapłańskiej
służby. Kopia odbita przez kalkę
sprawiała trudności w czytaniu,
ale lektura wciągała mnie coraz
bardziej tak bardzo, że poświęciłem na nią bez mała całą noc.
Trudno nie ulec fascynacji
wyznaniom młodego człowieka,
zapisanym na własny użytek
duchowy, z których wręcz bije całkowita szczerość, niekiedy aż do
bólu. Zauroczył mnie ten zapis,
bo odzwierciedla dzieje duszy
kogoś, kto zmaga się ze sobą,

wykuwa swój charakter, nosi
w sercu wielkie ideały i potrafi
dokonać w młodości opcji fundamentalnej, tego radykalnego
wyboru drogi życiowej, któremu
będzie wierny do końca, aż do
męczeńskiej śmierci za drutami
obozu koncentracyjnego Dachau,
gdzie odda życie w służbie braciom, współwięźniom zarażonym
tyfusem plamistym”. 
I
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