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MYŚL
NA TYDZIEŃ
Niech dobre przeżywanie
teraźniejszości będzie
wezwaniem, byśmy
nieustannie się nawracali, zmieniali swoje życie
i traktowali każdą sekundę
naszego życia jako okazję,
by być świętym.

Ewa Jankowska

Bp Wiesław Śmigiel

Przyjaciele
potkania ze świadkaSporuszające.
mi wiary zawsze są
Zarówno ze

świętymi sprzed 2000 lat –
Janem Chrzcicielem, patronem toruńskiej katedry –
jak i bliższymi naszym
czasom Janem Pawłem II
czy Hanną Chrzanowską.
To także spotkania z tymi,
którzy dzięki wierze w Boga
przetrwali szczególnie ciężkie próby.
W tym miesiącu na młodych czekają Diecezjalne
Dni Młodzieży w Hartowcu,
a w sierpniu – już bez ograniczeń wiekowych – wyrusza Piesza Pielgrzymka
Diecezji Toruńskiej. Dobrze
jest mieć swoje środowisko
wiary, móc „spotkać się
z ludźmi o podobnym spojrzeniu na świat”. W końcu,
jak pisze św. Teresa z Ávila,
„wspaniałym środkiem,
aby cieszyć się Bogiem,
jest przyjaźń z Jego przyjaciółmi”.
Renata Czerwińska

www.niedziela.pl

Eucharystię poprzedziło uroczyste wprowadzenie bp. Śmigla do świątyni przez księży kanoników
Kapituły Katedralnej Toruńskiej

Ś

PREKURSOR

więty Jan ogłaszał Chrystusa, wybiegał przed
Niego, by pokazać prawdziwego Baranka i Boga –
mówił ks. kan. Dariusz Zagórski podczas Mszy św. w uroczystość Narodzin św. Jana
Chrzciciela, patrona miasta,
kapituły i katedry.
Sumie odpustowej przewodniczył bp Wiesław Śmigiel.
Obecni również byli: biskup
Józef Szamocki, biskup senior
Andrzej Suski, księża kanonicy Kapituły Katedralnej
Toruńskiej, kapłani posługujący w diecezji, władze miasta,
siostry zakonne, klerycy oraz
wierni świeccy.
Ks. kan. Zagórski w homilii
zaznaczył, że w historii św. Jana kluczowym momentem

były jego narodziny. Przypomniał, że to wydarzenie wiązało się z dwiema kwestiami –
bezpłodnością i milczeniem.
Z tych dwóch spraw pozornie
nic nie mogło się dokonać.
Nawiązał również do tego, że
św. Jan był człowiekiem prawdy: – Był człowiekiem, który
bezwzględnie wskazywał na
to, co złe i co jeszcze należy
poprawić.
Poszukując źródła upadku człowieka, kaznodzieja
zaznaczył, że jest to grzech
pychy. – Tuż przed upadkiem kroczy pycha – podkreślił. Jako przewodnika
w skromności i oddawaniu
Bogu chwały podał przykład
właśnie św. Jana Chrzciciela. On daje piękny wzór, jak

wskazywać na Boga, dawać
świadectwo o wielkości Zbawiciela oraz jak prowadzić
innych do Niego.
Oprawę muzyczną zapewnił
Archidiecezjalny Chór Męski
Cantores Minores z Warszawy.
Przed Mszą św. w świątyni
odbył się Koncert Maltański,
zorganizowany przez Zakon
Maltański, którego patronem
jest św. Jan Chrzciciel.
Zakon Maltański co miesiąc, w każdą trzecią niedzielę
o godz. 12.30, współorganizuje w katedrze Świętych Janów
Msze św. Maltańskie. Organizowane są one szczególnie dla
osób chorych i niepełnosprawnych, które są dowożone do
świątyni.
Ewa Jankowska
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GRUDZIĄDZ

Szpitalu SpeWsławaRegionalnym
cjalistycznym im. dr. WładyBiegańskiego w Grudzią-

dzu 15 czerwca bp Wiesław Śmigiel przewodniczył Eucharystii,
w czasie której zostały wprowadzone do kaplicy szpitalnej relikwie bł. Hanny Chrzanowskiej,
polskiej pielęgniarki. Mszę św.
koncelebrowali ks. kan. Andrzej
Bartman i ks. Stanisław Szczęsny, kapelani szpitala.
Bł. Hanna Chrzanowska
swoją posługę realizowała
przed II wojną światową oraz
po niej. Może być wzorem dla
młodych dziewcząt do wykonywania zawodu pielęgniarki.
Współpracowała z kard. Karolem Wojtyłą w duszpasterstwie służby zdrowia. Obecnie
w kaplicy na stałe znajdują
się relikwie św. Jana Pawła II
i bł. Hanny Chrzanowskiej.

Ksiądz Biskup zaznaczył,
że Jezus swoją obecnością
promieniuje na sale szpitalne, pracowników, personel
medyczny, na każdego, kto
przekracza próg tego szpitala
i dotyka każdego swoją miłością i błogosławieństwem.
– Kiedy człowiek trafia do
szpitala i jest pacjentem, to
przychodzi przede wszystkim,
aby odzyskać zdrowie. Wiemy,
że nie tylko personel medyczny
jest w stanie przywrócić nam
zdrowie, choć wiele jest w jego
rękach. Potrzeba siły duchowej, która pozwoli współpracować z wiedzą medyczną –
dodał.
Bp Śmigiel przypomniał, że
w czasie pogrzebu bł. Hanny
Chrzanowskiej św. Jan Paweł II
mówił, że była dla nas wcieleniem Chrystusowych błogosła-

Małgorzata Borkowska

Być światłem

Na wspólnej modlitwie spotkali się pacjenci oraz personel
medyczny

wieństw z Kazania na Górze,
zwłaszcza tego, które mówi:
„błogosławieni miłosierni”.
Trzeba być szczerym, klarownym, żeby być światłem.
Bł. Hanna Chrzanowska jest
taką przejrzystą osobą, przypomina o nadziei życia wiecznego w niebie.
Na zakończenie bp Śmigiel podzielił się refleksją, że

„te relikwie, są pomocą dla
chorych. Pomagają w uświadomieniu sobie naszej roli
w Kościele, że mamy się
uświęcać. Patronom kaplicy
udało się zrealizować ideały,
jakimi się kierowali. Bł. Hannie Chrzanowskiej udało się
to w środowisku medycznym
wśród ludzi chorych”.
Małgorzata Borkowska

GRUDZIĄDZ

statnie przed wakacjaOz cyklu
mi spotkanie młodzieży
Pokolenie JPII odbyło

się w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Grudziądzu. Proboszcz ks. kan. Marek
Borzyszkowski, wspominając
uroczystość Zesłania Ducha
Świętego, mówił: – Niech
zstępuje Duch Święty na nas,
zebranych w tej świątyni, abyśmy poczuli się jak w Wieczerniku, jak Apostołowie z Maryją i niewiastami, byśmy byli
wzbogaceni Jego łaską.
Zebrani modlili się do
Matki Bożej, aby towarzyszyła im i wstawiała się za nimi.
Ks. Marcin Banach mówił
o zazdrości, jednym z siedmiu grzechów głównych. Jest

II

to grzech, który wyniszcza,
izoluje, stawia w konfrontacji
z drugim człowiekiem. Odniósł
się do Izraela jako narodu
wybranego, który też kiedyś
chciał być jak inni. Doprowadziło to naród do utraty swojej
tożsamości.
Św. Jan Paweł II nauczał, że
każdy ma swoje Westerplatte.
– Każdy ma przestrzeń swojego życia, której musi bronić,
o którą musi dbać. Każdy ma
swoje Westerplatte przede
wszystkim w sercu, które jest
może słabe, może pogubione,
zranione, samotne. Trzeba go
bronić, aby nie utracić tożsamości – kontynuował kaznodzieja.
Adoracja miała pomóc
poddać się działaniu Ducha
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Małgorzata Borkowska

W obronie serca

W czasie Apelu Jasnogórskiego

Świętego. Każdy w ciszy mógł
przedstawić Panu swoje radości i troski, pozwolić Jemu na
uzdrowienie. Jezus powinien
mieć szansę wejść w zakamarki naszego życia. Zgromadzeni modlili się także
o dary Ducha Świętego, które
otrzymali w sakramencie
bierzmowania. Prosili o Bożą
moc i błogosławieństwo. Część

modlitewna zakończyła się
odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.
Gospodarze przygotowali
plenerową grę, która wymagała od uczestników wiedzy
religijnej. Była to także okazja
do integracji młodzieży. Spotkanie zwieńczyła agapa przy
ognisku.
Małgorzata Borkowska
www.niedziela.pl

wiadomości

TORUŃ

was odpoczywam –
zwrócił się bp Wiesław ŚmiPgielrzy
do rodzin z Ruchu Świat-

ło-Życie podczas zakończenia
roku formacyjnego.
W toruńskim Zespole Szkół
Salezjańskich 23 czerwca
zebrali się członkowie Oazy
Dzieci Bożych, Oazy Akademickiej i Domowego Kościoła m.in. z parafii toruńskich,
grudziądzkich, z Brodnicy,
Chełmży, Chełmna, Grębocina, Papowa Toruńskiego
i Złotorii. Wspólnoty ruchu
działają w 27 parafiach naszej
diecezji.
Podczas Mszy św. Ksiądz
Biskup zwrócił uwagę na to,
że „by otworzyć się na łaskę
i moc Ducha Świętego, potrzebujemy formacji”. Prowadzi

ona do uznania Chrystusa za
Pana i Zbawiciela, podjęcia
z Nim bardzo osobistej relacji. Kiedy jednak w perykopie
ewangelicznej z tego dnia
Piotr Apostoł wyznaje wiarę,
Jezus mówi mu o tajemnicy
paschalnej. „Wyznanie wiary
łączy się z przyjęciem całego
misterium paschalnego, co
więcej, człowiek wierzący sam
zostanie w nie wprowadzony.
Będzie w nas musiał umrzeć
stary człowiek i narodzić się
nowy, który będzie kierował
się Ewangelią i Duchem Świętym” – zaznaczył.
Ważnym momentem było
rozesłanie oaz rekolekcyjnych.
Rekolekcje odbędą się m.in.
w Smolanach k. Ełku, Pyzówce
k. Nowego Targu, Częstocho-

Renata Czerwińska

Potrzeba formacji

Moderatorzy gotowi do wyruszenia na rekolekcje

wie, Otwocku, a także w Toruniu oraz Hartowcu i Nowej
Wsi Szlacheckiej. Biskup
Wiesław wręczył moderatorom zapalone świece – symbol
Chrystusa zawsze obecnego
pośród wierzących. Z okazji
Dnia Ojca podziękował również ojcom rodzin za świadectwo ich życia. Nie zabrakło
przypomnienia o zainicjowanej przez Domowy Kościół
Diecezji Toruńskiej Sztafecie

Modlitwy w intencji Rodzin.
Może do niej dołączyć każdy,
kto w wybranym dniu chce
ofiarować w intencji rodzin
swoją modlitwę lub dowolne
wyrzeczenia. Więcej informacji o inicjatywie: www. http://
torun.oaza.pl/sztafeta-modlitwy/ .
Świętowanie zakończyło
się wspólnym poczęstunkiem
i zabawami dla dzieci.
Renata Czerwińska

TORUŃ

lat nie mówiło się
o dziejach osób, które
Wbyłyiele
obecne na nieludzkiej

ziemi, a i dziś niewiele się
mówi – zauważył ks. prał.
Józef Nowakowski, kapelan
Związku Sybiraków Oddziału
Toruńskiego, podczas Mszy
św. w toruńskim kościele pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Przytoczył również wspomnienia ks. Michała Hellera, który jako
dziecko wraz z rodziną został
wywieziony na Sybir oraz
Janiny Krajdochy, absolwentki
prawa Uniwersytetu Lwowskiego, która na Syberii dała

www.niedziela.pl

się poznać jako nauczycielka
z powołania.
Eucharystia, która miała
miejsce 14 czerwca w kościele Mariackim, zainaugurowała obchody 30-lecia powstania Związku Sybiraków oraz
10-lecia nadania imienia
Zesłańców Sybiru VI Liceum
Ogólnokształcącemu w Toruniu. – Było to dla nich czymś
ważnym, że mogli Sybiraków
poznać, porozmawiać z nimi
i posłuchać. Mają dla nich
ogromny szacunek – mówi
o licealistach jedna z nauczycielek. – Nie każda szkoła ma
szczęście mieć takiego patrona.

Renata Czerwińska

Uroczystości Sybiraków

Członkowie związku Sybiraków przed pamiątkową tablicą

Po Mszy św. Sybiracy, którzy
przybyli nie tylko z Torunia,
ale i z Brodnicy, Golubia-Dobrzynia i innych miejscowości,
wraz z uczniami VI LO oraz
ks. prał. Józefem Nowakowskim i ks. Michałem Hajduczenią (kościół prawosławny)
przeszli do Muzeum Etnograficznego, gdzie odsłonięto

tablicę upamiętniającą założenie związku. Po wręczeniu
wyróżnień osobom zasłużonym podzielono się licznymi
wspomnieniami. Zwrócono
również uwagę, że na pierwsze
spotkanie przed 30 laty przybyło 450 osób, a obecnie pozostała ich zaledwie garstka.
Renata Czerwińska
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DAJ SIĘ UZDROWIĆ

Diecezjalne Dni Młodzieży odbywają się w Hartowcu od 2013 r. Gromadzą co roku blisko
400 młodych ludzi z księżmi, siostrami zakonnymi i opiekunami. Wiele osób przyjeżdża po raz
kolejny. Co przyciąga młodzież do tego, by spędzić tam kilka dni swoich wakacji?
Z Marianną Muchą, wolontariuszką DDM, i ks. Dawidem Wasilewskim,
Diecezjalnym Duszpasterzem Młodzieży, rozmawia Ewa Jankowska

– Tegoroczne hasło zaczerpnięte
z Ewangelii wg św. Mateusza to
„Przyjdźcie do mnie wszyscy”, co
może ono oznaczać dla młodego
człowieka?

M.M.: – Całe zdanie brzmi
„Przyjdźcie do mnie wszyscy,
którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a ja was pokrzepię”
(Mt 11,28), te słowa Jezusa
mówią właśnie o uzdrowieniu.
KS. D.W.: – Szerszy kontekst
tego zdania pokazuje, że Jezus
kierował te słowa do osób, które
były obciążone swoją religijnością, traktowały wiarę jako
prawo i obowiązek. Chrystus
mówi do nich, by nie traktować

IV

– Program DDM wygląda bardzo zachęcająco, jakie spotkania
przygotowaliście w tym roku?

Ks. Paweł Borowski

Katarzyna Caban

KS. DAWID WASILEWSKI:
– Kluczem będzie sakrament
namaszczenia
chorych, ostatnie namaszczenie, wiatyk. Będzie też
mowa o sakramentach uzdrowienia, czyli o chrzcie świętym, pokucie i pojednaniu.
MARIANNA MUCHA: – To
bardzo ciekawy pomysł,
ponieważ jest to
sakrament, który
troszkę stoi na
uboczu. Namaszczenie chorych
w myślach wielu młodych ludzi
jest zarezerwowane dla osób
starszych. Dlatego warto ten
temat z młodymi w tym roku
rozważyć.

M.M.: – Przyjedzie Basia
Turek, niepełnosprawna fizycznie kobieta, którą Jezus uzdrowił wewnętrznie. Mówić będzie
o Jego miłości, której doświadcza mimo swoich ograniczeń
i czerpie z niej „pełnymi garściami”. Z koncertami wystąpią: Maleo Reggae Rockers,
Arkadio oraz zespół Synowie
z naszego toruńskiego seminarium.
KS. D.W.: – Odwiedzą nas
również przedstawiciele Puckiego Hospicjum pw. św. Ojca
Pio, którego założycielem był
śp. ks. Jan Kaczkowski, którzy
nazywają siebie „ekspertami od
umierania”. Zajmują się wsparciem psychicznym osób, które
są w hospicjum oraz prowadzą rozmowy z ich rodzinami,
pomagają „oswoić” się ze śmiercią. Świadomość i zaakceptowanie śmierci to również wyraz
uzdrowienia. Każdy z nas ociera
się o ten temat i czasami nie
wiemy, jak się zachować.
– Dodatkowo młodzi spędzają
czas na modlitwie, jedzą razem
posiłki…

KS. D.W.: – Tak, podczas
DDM goszczą ich rodziny,
poznają swoich rówieśników,
mogą się integrować, tańczyć.
Uczestniczą w Eucharystii,
którą sprawuje bp Wiesław
Śmigiel. To jest też dla nich
ważne, że przełamuje się
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pewne bariery. Ksiądz Biskup
siada z nimi przy stole i po
prostu rozmawia.
M.M.: – Mają możliwość
bycia ze swoimi kapłanami, katechetami, siostrami
zakonnymi, klerykami. Mogą
zobaczyć, że w Kościele jest
zaangażowanych wiele osób,
które są w porządku, można
z nimi porozmawiać, dzielą
nasze wartości.

zwieńczenie i podsumowanie
roku formacyjnego. Wpisuje się
w formę bycia razem i wspólnego przeżywania tego, co się
w ciągu roku wykształciło.
To jest też spotkanie między
wspólnotami, otwiera oczy
na to, że obok nas są młodzi
ludzie, dla których Bóg jest
równie ważny. To pomaga młodym w przeżywaniu wiary po
powrocie do domów i swoich

Ks. Paweł Borowski

wiary jako konieczności, ale
żeby patrzeć na nią głębiej.

EWA JANKOWSKA: – Co roku
podczas DDM odkrywany jest
kolejny sakrament. Jaki zostanie
przybliżony w tym roku?

Wspólna zabawa

KS. D.W.: – To jest taka obecność z życia wzięta, poza parafią. Skracamy dystans, razem
skaczemy, płaczemy, modlimy
się, to też mocno oddziałuje.

środowisk. Dla wielu jest to
„zapalnik” i chcą dalej głosić
o Chrystusie. Takie spotkanie
poszerza spojrzenie, pomaga
uczyć się siebie.

– Czy DDM są diecezjalną alternatywą dla lednickich spotkań?

– W jaki sposób można zapisać
się na DDM?

M.M.: – W Hartowcu spędzamy ze sobą kilka dni, to
daje możliwość wejścia głębiej
w niektóre tematy, coś może się
w sercu wydarzyć i rozwijać
w tym czasie.
KS. D.W.: – Myślę, że
wykształciła nam się taka
diecezjalna propozycja dla
młodzieży i kapłanów. To

M.M.: – Wystarczy wejść
na stronę www.tiny.pl/twxk6
i wypełnić formularz. Minimalny wiek uczestnika to 14 lat,
koszt całego spotkania to 70
zł. Zapisy trwają do 15 lipca,
a wszelkie pytania można kierować na adres kotwicatorun@
gmail.com lub www.facebook.
com/kotwicatorun .
I
www.niedziela.pl

Zdjęcia: Renata Czerwińska

z życia Kościoła

Wśród osób, które dzieliły się świadectwem wiary, byli również Monika i Marcin Gomułkowie, znani z vloga „Początek wieczności”

KONCERT

W SANKTUARIUM

D

ojazd autobusem z drugiego końca miasta zajął
Paulinie prawie godzinę.
Jarek przebył motorem ponad
30 km, by spędzić czas na
adoracji Najświętszego Sakramentu – i został na koncercie.
Kasia i Jacek wybrali się tam
z trójką dzieci i przyjaciółmi ze
wspólnoty. „Chcemy spotkać
się z ludźmi o podobnym spojrzeniu na świat i posłuchać
dobrej muzyki” – mówili.
Koncert „Młodzi w mocy
Bożego Ducha” odbył się
przy sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy
Nowej Ewangelizacji i św. Jana
Pawła II w Toruniu w niedzielę
16 czerwca. Poprzedziły go
trzydniowe warsztaty wokalno-instrumentalne prowadzone przez Marzenę i Zbigniewa Małkowiczów z zespołu
Lumen oraz Martę Ławską
z zespołu TGD.
Niedzielne popołudnie w Porcie Drzewnym to nie tylko czas
muzyki i tańca, ale i świadectw.
Jako pierwsi swoją wiarą dzielą się muzycy z popularnego
wśród młodych zespołu Wyrwani z niewoli, potem przychodzi
www.niedziela.pl

czas na wypowiedzi młodzieży
z duszpasterstwa akademickiego działającego przy toruńskim
kościele Ojców Redemptorystów. Wstrząsająca jest opowieść dziewczyny, która od
człowieka, któremu zaufała,
doświadczała przemocy zarówno psychicznej, jak i fizycznej.
Przełom spowodował Kurs Alfa,
odbywający się w parafii. Osobiste spotkanie z Bożą miłością
pozwoliło jej uwierzyć, że może
żyć inaczej i odzyskać godność.
Dziś z radością posługuje we
wspólnocie i głosi moc zmartwychwstałego Pana.
Patronat nad wydarzeniem
objął bp Wiesław Śmigiel.
Przewodniczył on również wieczornej adoracji Najświętszego
Sakramentu, będącej kulminacyjnym momentem programu. Jaki był odbiór wydarzenia
wśród uczestników? „Cudowny
koncert”, „Było fantastycznie”, „Jestem zachwycona!”.
A chyba najlepszą rekomendację dał pięcioletni Jaś, który
jeszcze w kilka dni po wydarzeniu śpiewał koncertowe
piosenki.
Renata Czerwińska

Procesja z relikwiami świętych

Muzyka uwielbienia łączy pokolenia
7 lipca 2019 . nr 27 (1281) niedziela

V

Zdjęcia: Ewa Jankowska

głos z Torunia

Obchody ku czci Matki Bożej rozpoczęły się w sanktuarium Miłosierdzia Bożego

UKOCHANA MATKA

Wierni od wieków oddają cześć Maryi w różnych wizerunkach.
To Ona pociesza, oręduje do Boga, wspomaga i podnosi, kiedy brakuje sił.
Przed 27 laty bp Andrzej Suski powierzył Matce Bożej Nieustającej Pomocy nowo utworzoną
diecezję toruńską jako głównej patronce, a Jej żywy kult trwa do dziś

Co

roku setki wiernych biorą udział
w diecezjalnych obchodach ku czci
Matki Bożej Nieustającej Pomocy, by
dziękować za otrzymane łaski oraz prosić
o Jej dalszą opiekę.

z pożogi wojennej jest doroczna procesja ulicami miasta Torunia. Trwa ona
nieprzerwanie od 1947 r., z wyjątkiem
przerwy w latach komunizmu. W uroczystej procesji, której przewodniczył
bp Wiesław Śmigiel, modlono się przy
czterech ołtarzach, przygotowanych przez
wspólnoty parafialne. Wzięli w niej udział
licznie zebrani wierni wszystkich stanów
Kościoła.

Trzy narzędzia

We Mszy św. uczestniczyli wierni z całej diecezji

Modlitwa wdzięczności
Maryja zgromadziła swoich czcicieli 27 czerwca w diecezjalnym sanktuarium Miłosierdzia Bożego, gdzie modlono się przed
Jej wizerunkiem nowenną oraz Koronką do
Miłosierdzia Bożego. Jej Niepokalanemu
Sercu powierzano sprawy całej diecezji,
chorych i cierpiących, powołanych do służby Bożej, dzieci, rodziny oraz wszystkie
intencje, które każdy z przybyłych przyniósł w sercu.
Aktem wdzięczności za ocalenie
ikony Matki Bożej Nieustającej Pomocy
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Najważniejszym momentem obchodów
była Eucharystia w sanktuarium Matki
Bożej Nieustającej Pomocy na toruńskich
Bielanach.
W homilii bp Wiesław Śmigiel przedstawił trzy narzędzia, jakie daje Maryja, aby
nieustannie pomagać swoim dzieciom.
Zauważył, że „pierwszym z nich jest
otwarcie na Słowo Boga, posłuszeństwo
Słowu. Maryja całym swoim życiem uczy
Kościół i każdego z nas, że tylko posłuszeństwo Słowu Bożemu może dać nam
szczęście”. Jako drugie narzędzie wskazał
modlitwę, która jest trwaniem przy Jej
Synu. Matka Boża wielokrotnie objawiała, że modlitwa, szczególnie różańcowa,
jest Jej miła i „ocali świat oraz zachowa
pokój”. Trzecim wezwaniem Maryi są
sakramenty święte, które pieczętują naszą
bliskość z Bogiem. Są to przede wszystkim Komunia św. oraz sakrament pokuty

i pojednania. – Nic tak nie przemienia
życia człowieka, jak słowo potwierdzone
przyjętą do serca Komunią św. – podkreślił
bp Wiesław.

Źródło pokoju
Matka Boża chce obdarzać każdego człowieka wewnętrznym pokojem. Bp Śmigiel
zauważył, że „jeśli w sercu człowieka jest
wiara, to mamy świadomość, że gwarancją pokoju jest modlitwa i różaniec”.
Zwrócił uwagę, że postać Maryi jest dla
wierzących szczególnie ważna. – Jeśli
ktoś chce nas obrazić lub dopuszcza się
prowokacji, ponieważ szuka rozgłosu, to
często uderza właśnie w Matkę Bożą, w Jej
wizerunek. Zrozumiałe, że to boli chrześcijan, bo wiara pozwala w Maryi zobaczyć
naprawdę Matkę, a nikt nie godzi się na
obrażanie swojej Mamy – dodał.
Na zakończenie Eucharystii Ksiądz
Biskup odmówił akt zawierzenia diecezji toruńskiej Maryi. – Dziś Kościół
toruński staje przed Twoim wizerunkiem,
aby z Tobą wielbić Boga Odkupiciela,
by dziękować za Twoje macierzyńskie
pośrednictwo, uczyć się od Ciebie zawierzenia, miłości i doskonałego zjednoczenia z Chrystusem – modlił się bp Śmigiel.
Zwieńczeniem uroczystości był koncert
pieśni maryjnej parafialnego chóru Perpetuo Soccorso – Modlitwa o pokój na świecie.
Ewa Jankowska
www.niedziela.pl

wiara i życie

Świeżość
radości

Ks. Paweł Borowski

TORUŃ

inęło 25 lat od dnia, w którym odpoMi przez
wiedzieli TAK na wezwanie Chrystusa
sakrament święceń zostali włą-

Srebrni jubilaci z księżmi biskupami

czeni w Jego kapłaństwo. Srebrni jubilaci
zgromadzili się na wspólnej modlitwie,
by dziękować Bogu za ten niezasłużony
dar i prosić Go o wierność powołaniu
i gorliwość w jego realizacji. Eucharystii sprawowanej 11 czerwca w kaplicy
toruńskiego seminarium przewodniczył
bp Andrzej Suski, który udzielił święceń
kapłańskich jubilatom.

jak pisał bł. ks. Frelichowski, „smutny
kapłan, albo nie rozumie swojego powołania, albo zmylił drogę”.
We wspólnej modlitwie w intencji jubilatów uczestniczyli: bp Wiesław Śmigiel,
bp Józef Szamocki, kapłani, siostry zakonne i klerycy.
Ks. Paweł Borowski

Radość jest tym, co powinno charakteryzować życie kapłańskie. – Ona jest
jak czyste powietrze, którym się lekko
oddycha, służy wzmocnieniu sił, orzeźwia, dodaje otuchy, otwiera na drugiego
człowieka – mówił bp Andrzej. Dodał,
że kapłan nie może pozwolić na to, by
została w nim zabita radość, ponieważ,

GRUDZIĄDZ

Dziękczynienie

Anna Głos

kolegiackiej pw. św. Mikołaja
Biskupa w Grudziądzu ks. kan. DaWriuszbazylice
Kunicki, proboszcz miejsca,

Życzenia księdzu jubilatowi składały
grupy parafialne i wierni

LIDZBARK

czystość Trójcy Przenajświętszej”. Podziękował za dokonania księdza proboszcza
i prosił Boga, aby obdarzał go zdrowiem
i siłą do dalszej posługi kapłańskiej.
Życzenia jubilatowi złożyli m.in.
kapłani wraz z prepozytem Kapituły
Kolegiackiej Grudziądzkiej ks. inf. Tadeuszem Nowickim, przedstawiciele
Rady Parafialnej i Gospodarczej, prezydent Grudziądza.
Zenon Zaremba

przewodniczył Mszy św. dziękczynnej
w 25. rocznicę święceń kapłańskich,
które otrzymał 11 czerwca 1994 r. z rąk
bp. Andrzeja Suskiego.
Homilię wygłosił ks. kan. Jarosław
Janowski, który podkreślił, że „piękne
jest to, że jubileusz 25 lat kapłaństwa
ks. kan. Kunickiego odbywa się w uro-

R E K R U TA C J A
Trwa rekrutacja do Wyższego
Seminarium Duchownego w Toruniu.
Kandydaci winni przedstawić
wymagane dokumenty
Księdzu Rektorowi do 10 lipca.
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się
15 lipca. Więcej informacji:
www.wsdtorun.pl/rekrutacja2019

Wierna posługa

siądz prał. Wojciech Niedźwiecki, proKświętował
boszcz kościoła Mariackiego w Toruniu,
25-lecie kapłaństwa w swojej rodzinnej parafii pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku.
Dziękował Bogu i Matce Bożej za dar
życia i powołania, prosił o miłosierdzie

Boże i łaski w pełnieniu dobra. Na rękę
kapłana nałożony został wianek i wręczono mu krzyż na znak bezgranicznej Bożej
miłości i zwycięstwa Chrystusa.
Bp Andrzej Suski w homilii dziękował za sakramenty sprawowane dzięki kapłaństwu ks. prał. Wojciecha, za

Justyna Michalska

Ks. prał. Wojciech
Niedźwiecki
podczas
błogosławieństwa

www.niedziela.pl

wygłaszane słowo Boże, poprowadzone rekolekcje, odprawiane Msze św.,
pobłogosławione związki małżeńskie,
ochrzczone dzieci, chorych zaopatrzonych sakramentami na ostatnią drogę
życia i za wielu odprowadzonych na
drugi brzeg. To kapłan kontynuuje na
ziemi dzieło zbawienia. Złożył również
podziękowanie za wieloletnią służbę
przy jego boku w sprawowanej funkcji
sekretarza. 

Ewa Rogozińska
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Ewa Jankowska

Archiwum pielgrzymki

głos z Torunia

Grupa Brodnicka

Grupa Działdowska

W DRODZE DO MATKI
C

zas wakacji jest dla wielu odpoczynkiem od nauki, okazją do wyjazdów za
granicę czy odwiedzenia znajomych.
Można ten czas wykorzystać również na
pogłębienie swojej relacji z Bogiem. Dobrą
okazją ku temu jest pójście na pieszą
pielgrzymkę do Pani Częstochowskiej.
Pielgrzymowanie jest nie tylko zmierzaniem do jasnogórskiego celu, jest to
wyruszenie w głąb siebie, poruszenie
serca, czas modlitwy i zawierzenia życia
Jezusowi i Jego Matce.
W dniach 1-12 sierpnia odbędzie się
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej
na Jasną Górę. W jej skład wchodzą 41.
Piesza Pielgrzymka z Torunia i 39. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej.
GRUPY PIELGRZYMKOWE
I ICH PRZEWODNICY:
Piesza Pielgrzymka Diecezji Toruńskiej
Kierownik: ks. kan. Wojciech Miszewski,
tel. 601 705 049, e-mail: womisz@wp.pl,
parafia pw. św. Antoniego, ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
41. Piesza Pielgrzymka z Torunia
na Jasną Górę
Grupa Biała – Toruń
Przewodnik: ks. Mariusz Ciesielski,
tel. 722 103 195, e-mail: marcie48@wp.pl,
parafia pw. św. Antoniego, adres: ul. św.
Antoniego 4, 87-100 Toruń
Grupa Akademicka Żółta – Toruń
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Przewodnik: o. Maciej Ziębiec, tel. 512
426 636, e-mail: maciej.cssr@gmail.com,
parafia pw. św. Józefa, adres: ul. św. Józefa
23-25, 87-100 Toruń
Grupa Niebieska – Toruń
Przewodnik: o. Savio Folcholc, tel. 535
038 277 , e-mail: savioosppe@gmail.com,
parafia pw. Matki Bożej Częstochowskiej,
adres: ul. Konstytucji 3 Maja 3c
Grupa Brązowa – Toruń – św. Alberta
Przewodnik: ks. Adam Machowski, tel. 600
394 947, e-mail: ksadam@op.pl,
parafia pw. Najświętszego Serca Pana
Jezusa, Otłoczyn, Szlak Bursztynowy 49,
87-700 Aleksandrów Kuj.
Grupa Pomarańczowa – Grudziądz
Przewodnik: ks. Piotr Śliwiński, tel. 663
386 976, e-mail: piotrsl7@wp.pl,
parafia pw. św. Mikołaja, adres: ul. Kościelna 1, 86-300 Grudziądz
Grupa Zielona – Wąbrzeźno, Jabłonowo
Pomorskie
Przewodnik: ks. Bartłomiej Surdykowski, tel. 531 395 489, e-mail: szurbartek1989@wp.pl,
parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski,
adres: pl. Jana Pawła II 22, Wąbrzeźno
39. Pielgrzymka Ziemi Lubawskiej
Koordynator: ks. Karol Schmidt, tel.
730 221 248,
parafia pw. św. Barbary, adres: Złotowo
67, 14-260 Lubawa
Grupa Nowe Miasto Lubawskie
Przewodnik: ks. Tomasz Trzebiatowski, tel.

664 755 878, e-mail: elimelek@me.com,
parafia pw. św. Tomasza Apostoła, adres:
ul. Kościelna 10, 13-300 Nowe Miasto Lub.
Grupa Lubawa
Przewodnik: ks. Damian Kuna, tel. 601
736 107, e-mail: matatka@interia.pl,
parafia pw. św. Jana Chrzciciela, adres:
ul. Kupnera 22, 14-260 Lubawa
Grupa Działdowo
Przewodnik: ks. Łukasz Otremski, tel.
796 163 164, e-mail: lotr84@gmail.com,
parafia pw. św. Wojciecha, adres:
ul. Nidzicka 4, 13-200 Działdowo
Grupa Franciszkańska – Brodnica
Przewodnik: o. Beniamin Zarzecki, tel.
792 778 513, e-mail: beniamin.ofm@
gmail.com,
parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP,
adres: ul. Sądowa 5a, 87-300 Brodnica
Ks. kan. Wojciech Miszewski
Kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej na Jasną Górę
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zapraszamy
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Jubileusz Stowarzyszenia Rodzin Katolickich
Z okazji a.

???????????????

W noc Bożego Narodzenia bp Józef Szamocki przewodniczył Mszy św.
pasterskiej w budowanej świątyni pw. Najświętszej budującej się świątyni. Licznie przybyłych na Liturgię parafian i gości przywitał proboszcz
o. Mariusz Lorenc, paulin. Po Mszy św. dzielono się opłatkiem i składano
sobie życzenia. Oprawę muzyczną przygotował zespół Totus Tuus. Na
zdjęciu członkowie zespołu Totus Tuus z Księdzem Biskupem i o. Mariuszem Lorencem OSPPE. 
xpb

Mszy św. pasterskiej w sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II przewodniczył biskup senior
Andrzej Suski. W uroczystej procesji kustosz sanktuarium o. Andrzej Laskosz CSsR wniósł figurkę Dzieciątka Jezus. Po okadzeniu żłóbka rozpoczęła się Msza św., którą koncelebrowali m.in. ojcowie redemptoryści
posługujący w Radiu Maryja i TV Trwam.
xpb

