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MYŚL
NA TYDZIEŃ
Maryja nie objawiła się
jako znak zagłady,
ale jako znak nadziei,
gdyż pokazuje
drogę ocalenia.
Zdjęcia: Anna Głos

Bp Wiesław Śmigiel

Piękne wakacje
akacje. Czas odpoczynku
i nabierania sił. Dzisiaj nie
Wbrakuje
pomysłów na przeżycie

wakacji w klimacie duchowym,
aby na wakacyjnych ścieżkach
nie zabrakło Boga. O tym, że
tak jest, świadczą pielgrzymki
organizowane przez parafie
w naszej diecezji, ruchy czy
stowarzyszenia, m.in. z parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku
i pw. Świętych Janów w Świerczynkach. Na polskich drogach, które przemierzamy,
znajdują się świątynie; w nich
każdego dnia jest sprawowana
Msza św. Pamiętajmy o tym
zwłaszcza w niedzielę, ponieważ od Boga odpoczynku nie
ma. Na wakacyjnych szlakach
towarzyszy nam Matka Boża,
Ta, którą w tytule Matki Bożej
Szkaplerznej czcimy we wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Góry Karmel, przypadające 16 lipca. Tego dnia
można przyjąć szatę Maryi,
np. w Klasztorze Sióstr Karmelitanek Bosych w Łasinie.
Niezależnie, gdzie spędzany
wakacje, najważniejsze jest to,
aby były przeżyte w przyjaźni
z Bogiem. Wtedy będą piękne
i szczęśliwe.
Beata Pieczykura

www.niedziela.pl

Każdego roku do Matki Bożej
przybywają tysiące pielgrzymów

WSKAZUJĄCA DROGĘ
ALEKSANDRA WOJDYŁO

Lipy – jedno z najbardziej wyjątkowych
miejsc na mapie
diecezji toruńskiej.
Tu jest czczona Maryja w tajemnicy Jej
nawiedzenia w domu
św. Elżbiety. Mała
drewniana figurka
Maryi z Dzieciątkiem
na ręku i książką
w dłoni. Przed Matką
Bożą każdy z nas
jest dzieckiem

P

rzed Maryją z otwartym
sercem, z pokorą, w głębokim skupieniu i ciszy
klękają pielgrzymi. Przybywają
samotnie i z rodzinami, wpa-

trując się z ufnością w malutką
figurkę Matki, która nigdy nie
opuszcza swych dzieci. Zapatrzenie w wizerunek, skupienie na twarzy, jasne spojrzenie, wypatrywanie pomocy,
nadziei, ratunku, a niekiedy
i łza w oku – radości, smutku,
żalu, wzruszenia. Zatroskani o rodziny, dzieci, młodzież
z wiarą powierzają Maryi swoje
intencje. Proszą, dziękują, opowiadają o swym życiu, dzielą
się jak z ziemską matką swymi
codziennymi sprawami. Czasami najzwyczajniej przy Niej
chcą odpocząć, nic nie mówić,
tylko słuchać, być. Ona zawsze
im towarzyszy, wysłuchuje,
bierze w ramiona, ukazuje
drogę świętości, ale i mówi:
„Uczyńcie wszystko, cokolwiek
mój Syn wam powie”.

Łaskami słynąca
figura Matki Bożej

Dzieje sanktuarium
Sanktuarium w Lipach, szczególne miejsce zadumy, refleksji, modlitwy i spotkania z Matką Bożą, należy do
najstarszych i największych
miejsc kultu maryjnego w diecezji. Objawienia Matki Bożej
w Lipach sięgają początków
XIII wieku, czyli czasów
chrystianizacji ziemi lubawskiej i działalności misyjnej

dokończenie na str. IV-V
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Ewa Rogozińska

głos z Torunia

Radość dopisywała pielgrzymom

SPOTKANIE Z MATKĄ

LIDZBARK

M

aryja w Kościele doznaje wyjątkowej czci. Jej
postać jest bliska sercom pielgrzymów z Lidzbarka,
którzy postanowili nawiedzić
Leśniów i Częstochowę, by
podziękować Matce Bożej za
otrzymane łaski oraz modlić
się za Jej przyczyną.
W uroczystość Narodzenia św. Jana Chrzciciela wraz
z ks. kan. Marianem Wiśniewskim wyruszyliśmy z parafii
pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Lidzbarku
na dwudniową pielgrzymkę
autokarową do Leśniowa
i Częstochowy, aby pokłonić się
Matce.

Patronka rodzin
Pierwszym miejscem, które
nawiedziliśmy, było sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej, Patronki Rodzin. Położone jest ono na przedmieściu
Żarek w parku obok źródła
Leśniówki, które w 1382 r.
wytrysnęło za przyczyną
Patronki sanktuarium. Świątynią opiekują się Ojcowie
Paulini. W tym miejscu modli-

II

twy i spotkania z Matką Bożą
uczestniczyliśmy w Eucharystii. Na ołtarzu Pana złożyliśmy intencje, z którymi wędrowaliśmy do Maryi. Modlitwą
zostały objęte nasze rodziny,
chorzy i cierpiący, a także
dusze zmarłych.
Po Mszy św. o. Paweł przedstawił nam historię tego miejsca. Wskazał figurę Matki
Bożej, gotycką statuę mierzącą
70 cm wysokości, umieszczoną
w głównym ołtarzu, która jest
przedmiotem żywego kultu.
Mają tu miejsce liczne uzdrowienia fizyczne i duchowe.
Figurę przekazał w dowód
wdzięczności w 1382 r. śląski
książę Władysław Opolczyk.
W kościele podziwialiśmy
ołtarze boczne, np. św. Pawła
Pierwszego Pustelnika, Najświętszego Serca Pana Jezusa,
bogato rzeźbiony konfesjonał,
złoconą ambonę z 1782 r.
Naszą uwagę zwróciła współczesna polichromia, która
przedstawia m.in. przekazanie
cudownej figury, sprowadzenie
paulinów do Leśniowa oraz
koronację wizerunku. Wracając, podziwialiśmy piękny
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park, a w nim kapliczki różańcowe, dzwonnicę i stacje Drogi
Krzyżowej.

Częstochowska Matka
Po zakwaterowaniu w Częstochowie udaliśmy się na
Jasną Górę, by przywitać się
z Matką Bożą w Jej cudownym wizerunku. Był czas na
osobiste refleksje i modlitwę.
Wieczorem zgromadziliśmy się
w Kaplicy Cudownego Obrazu,
by wraz z innymi pielgrzymami śpiewem uwielbiać Maryję.
Podczas Apelu Jasnogórskiego
myślą przewodnią było narodzenie św. Jana Chrzciciela
poprzedzone wędrówką Maryi
do Elżbiety w Ain Karim.
Kolejny dzień rozpoczęliśmy
od Godzinek ku czci Niepokalanego Poczęcia Najświętszej
Maryi Panny. Ks. kan. Marian
Wiśniewski w koncelebrze
z innymi kapłanami pielgrzymami sprawował Najświętszą
Ofiarę w intencji pątników i ich
rodzin, prosząc o łaski dla całej
parafii. Modlił się także za chorych i wszystkich, którzy prosili nas o modlitwę. Następnie

udaliśmy się na Drogę Krzyżową.

Moc modlitwy
Przed odjazdem do Lidzbarka pożegnaliśmy się z Maryją. Szczególnie utkwiły nam
w pamięci słowa o. Adriana
wypowiedziane podczas homilii. Każdy z nas ma dawać świadectwo wiary wszędzie tam,
gdzie się udajemy. Nie możemy się jej wstydzić, szczególnie w tych trudnych czasach.
Mamy być na wzór Maryi, przekazując wiarę naszym dzieciom
i pielęgnując ją w swoich rodzinach. Nie możemy zapominać
w modlitwie o kapłanach, prosząc o powołania kapłańskie
i zakonne, abyśmy nigdy nie
doczekali czasów, że ich wśród
nas zabraknie.
Uduchowieni i umocnieni
udaliśmy się w drogę powrotną. Przez cały czas pielgrzymowania towarzyszyła nam
piękna, upalna aura, modlitwa, śpiew i nadzieja, że za
rok znowu przyjedziemy, aby
pokłonić się naszej Matce.
Ewa Rogozińska
www.niedziela.pl

wiadomości

LIDZBARK

kres wakacji to czas zasłużonego odpoczynku dla nas
Owszystkich
po trudach i wysił-

kach całorocznej pracy. Okazuje
się jednak, że można łączyć
przyjemne z pożytecznym:
odpoczywać, a jednocześnie
dalej kształtować i doskonalić
swoje zdolności i zamiłowania.
Lidzbark Welski, nazywany Perłą Mazur, słynie
z gościnności i atrakcyjności
pod względem turystycznym
i przyrodniczym, więc rokrocznie przybywa do niego wielu
wypoczywających z całej Polski. Tego lata w naszym mieście przebywa na warsztatach
muzycznych Dziecięcy Chór
Rabki-Zdroju.
Pomysłodawcą i założycielem zespołu jest Kinga Brandys-Wójciak. Chór, liczący
obecnie 30 osób, powstał przy
współpracy z Miejskim Ośrodkiem Kultury oraz chórem Can-

tantes Angelicus na początku
kwietnia 2017 r. Jest laureatem
Małopolskich Spotkań Kolędowych 2017. W maju 2018 r.
dzieci wzięły udział w warsztatach organizowanych przez
Akademię Muzyczną w Krakowie oraz MDK im. Korczaka
w Krakowie, których finałem
był występ w spektaklu „Kopciuszek” w Teatrze Ludowym
w Krakowie. W 2018 r. zespół
został zaproszony do współtworzenia projektu „Małopolska. Moja Wolność” i śpiewał
podczas Koncertów Wolności,
które stworzyły Małopolanom
okazję do wspólnego wyśpiewywania wdzięczności za Niepodległą w roku Jej stulecia.
Chór jest również laureatem
Złotego Pasma w Konkursie
Chórów Projektu „Śpiewająca
Polska” oraz Ogólnopolskiego
Konkursu Chórów a Cappella
Dzieci i Młodzieży w Bydgosz-

Marlena Komosińka

Niecodzienne odwiedziny
Chór Dziecięcy Rabki-Zdroju uświetnił niedzielną Eucharystię

czy 2018 r., gdzie otrzymał
Srebrny Kamerton. Wspiera
muzycznie różne lokalne inicjatywy.
Korzystając z pobytu
w naszym mieście, młodzi
artyści uświetnili swoim śpiewem 23 czerwca niedzielną
Eucharystię w parafii pw.
Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny. Chór zaprezentował kilka utworów ze swojego
repertuaru. Dzieci w pięknych
strojach oczarowały parafian
śpiewem, niesamowitą lekkością, harmonią głosów i grą na
instrumentach. Widać i słychać
było ogrom włożonej pracy.
Ksiądz Proboszcz podziękował
dzieciom i pani dyrygent za

ucztę dla ducha i życzył dalszych sukcesów w wokalnej
karierze, wierni zaś nagrodzili
artystów gromkimi, zasłużonymi brawami.
Chór Dziecięcy Rabki-Zdroju wystąpił jeszcze w naszym
mieście 26 czerwca dla dzieci
i ich rodziców w sali widowiskowej Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury, dając koncert „Muzyczna Dobranocka”.
Dzieci zaśpiewały w nim m.in.
piosenki o Smoku, Słowiku,
Baloniku i Wielkiej Miłości.
W programie mogliśmy usłyszeć również najsłynniejsze wiersze Konopnickiej,
Brzechwy i Tuwima.
Ewa Rogozińska

ŚWIERCZYNKI – BIERZGŁOWO

parafii pw. Świętych
Janów w Świerczynkach
Wwrazierni
z wiernymi z parafii pw.

Wniebowzięcia Najświętszej
Maryi Panny w Bierzgłowie
uczestniczyli w autokarowej
pielgrzymce do Włoch, która
odbyła się w dniach od 20 do
28 czerwca.
Wyjazd poprzedziła Eucharystia, którą sprawował opiekun
duchowny pielgrzymki ks. Tomasz Budnik. Z Bożym błogosławieństwem wyruszyliśmy
w trasę. Wielogodzinna jazda
pozwoliła na modlitwę różańcową, „Anioł Pański”, Koronkę
do Miłosierdzia Bożego.
Padwa była pierwszym miejscem zwiedzania, następnie
przejechaliśmy do Rzymu,

www.niedziela.pl

gdzie mogliśmy podziwiać
piękno najważniejszych bazylik, tj. św. Piotra, św. Jana na
Lateranie, św. Pawła za Murami i Matki Bożej Większej.
Zwiedziliśmy Muzea Watykańskie oraz Ogrody Watykańskie, Katakumby, Koloseum,
Forum Romanum, Kapitol,
Plac Wenecki, Święte Schody,
po których Pan Jezus szedł
na sąd Piłata i które zostały
sprowadzone do Rzymu przez
św. Helenę, Fontannę di Trevi
i Schody Hiszpańskie.
Kolejnym miastem był średniowieczny Asyż, a w nim
bazyliki św. Franciszka i św. Klary oraz kościół Santa Maria.
W Wenecji zobaczyliśmy bazylikę św. Marka oraz Most West-

Archiwum autorki

Pielgrzymka do źródeł wiary

Na trasie pielgrzymki znalazła się Padwa

chnień. W drodze powrotnej
zwiedziliśmy jeszcze Wiedeń,
a w nim katedrę św. Stefana.
Każdy dzień naszej pielgrzymki rozpoczynała Eucharystia. Napełnieni i nakarmieni Słowem Bożym ruszaliśmy
na codzienne wędrówki. Każdy
uczestnik miał siłę duchową
i fizyczną, aby móc kolejny

dzień w upale pokonywać
wyznaczone trasy zwiedzania.
Jesteśmy wdzięczni przede
wszystkim Bogu za owocne
pogłębienie naszej wiary. Niech
wszyscy święci, których groby
nawiedziliśmy, zaniosą nasze
modlitwy, prośby i podziękowania przed tron Najwyższego.
Katarzyna Umińska
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Wdzięczność
Jeszcze w pamięci mamy niedawne uroczystości 800-lecia
chrystianizacji ziemi lubawskiej (2016 r.), a biskup toruński Wiesław Śmigiel zaprosił
do Lip diecezjan na wspólne
świętowanie wraz z Maryją

IV

Ks. Paweł Borowski

biskupa Chrystiana. Według
tradycji nad jedną z lip ukazała się wielka jasność, a pod
drzewem znaleziono małą,
30-centymetrową, drewnianą
figurkę Matki Bożej z Dzieciątkiem Jezus. Mieszkańcy
w uroczystej procesji przenieśli ją do kościoła w pobliskiej Lubawie. Figura Maryi
ponownie pojawiła się jednak
w Lipach. Działo się tak trzy
razy. Nikt nie potrafił wytłumaczyć, w jaki sposób Maryja w swej figurce powracała
z Lubawy do Lip. Ostatecznie
odczytano to jako znak woli
Matki Bożej pozostania właśnie w tym miejscu, dlatego
w miejscu starej lipy z pogańskich czasów wybudowano
kaplicę. Królowa tych ziem
przez wieki pomagała przetrwać najtrudniejsze czasy.
Patronuje i dziś, szczególnie
rodzinom. Do Niej corocznie
pielgrzymują tysiące pątników, aby upraszać łaski,
dziękować za opiekę, umacniać się w wierze oraz uczyć
służby Bogu i ludziom. Maryi
przynoszą wota, piszą wiersze, śpiewają pieśni, jak np.
„Szczęśliwe Lipy, na których
obrała stolicę Panna…”.

kolejnego jubileuszu. Tegoroczne obchody skupiły się
wokół dziękczynienia za 50.
rocznicę koronacji słynącej
łaskami figury Matki Bożej
z Dzieciątkiem. Dokonał
jej sługa Boży kard. Stefan
Wyszyński 2 lipca 1969 r.
Trzydniowe świętowanie rozpoczęło się 1 lipca
uroczystymi Nieszporami
o Najświętszej Maryi Pannie
w lubawskiej farze, procesją z figurą z Lubawy do Lip
i Mszą św. Przewodniczył im
bp Wiesław Śmigiel. Zgromadzeni pielgrzymi przygotowywali się do powitania Maryi
w Jej figurze, wysłuchując
konferencji, odmawiając
Koronkę do Bożego Miłosierdzia i modlitwę różańcową. Po
przybyciu na miejsce celebry
ks. kan. Mieczysław Rozmarynowicz, witając uczestników
uroczystości, mówił o potrzebie odnowienia życia duchowego na wzór Maryi i zachęcił
wszystkich pielgrzymów do
modlitwy dziękczynnej za
złoty jubileusz koronacji.

Błogosławienie dzieci jest tradycją odpustu w Lipach

Święcenie dewocjonaliów

Słuchanie Pana
W homilii bp Śmigiel zwrócił
uwagę na Słowo Boże, które
umacnia, jest pełne dobra
i miłości. Zachęcił, aby zasłuchiwać się w słowa Matki
Bożej i wprowadzać je w czyn.
– Błogosławieni, którzy słuchają słowa, zachowują je,
zabierają do swojego serca
i żyją według niego – mówił,
stawiając Maryję za najdoskonalszy wzór. – Ona jest
pięknym przykładem tego,
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dokończenie ze str. I

Abp Wojciech Polak dołączył do rzeszy pielgrzymów

Ks. Paweł Borowski

WSKAZUJĄCA
DROGĘ

Aleksandra Wojdyło

głos z Torunia

Przy Matce Bożej wszyscy jesteśmy dziećmi
www.niedziela.pl

z życia Kościoła

Bycie świadkiem
Wieczór odpustowego dziękczynienia się nie skończył.
www.niedziela.pl

Przed tronem Matki Bożej
Lipskiej pokłonili się rolnicy i robotnicy, trwało także
muzyczne czuwanie modlitewne. Pielgrzymi uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, a o północy
ks. kan. Dariusz Zagórski
odprawił maryjną Pasterkę,
po której nastąpiło nocne czuwanie przy łaskami słynącej
figurze. Wyśpiewanie Godzinek ku czci Najświętszej Maryi
Panny oraz poranna Msza św.
rozpoczęły drugi dzień lipskiego odpustu. Liturgia
pokutna, której przewodniczył ks. Sławomir Laskowski,
pozwoliła przygotować się do
skorzystania z sakramentu pojednania, aby w pełni
dostąpić łask odpustowych.
Sumie odpustowej 2 lipca
przewodniczył Prymas Polski
abp Wojciech Polak, a towarzyszyli mu: biskup toruński
Wiesław Śmigiel, bp Józef
Szamocki, abp senior archidiecezji warmińskiej Edmund
Piszcz i biskup pomocniczy
diecezji pelplińskiej Arkadiusz Okrój.
„Błogosławiona jesteś,
Dzieweczko Lipska, w lipowej
Lubawie, co łzę z żywicy chronisz pod rzęsami, módl się
za nami” – strofami wiersza
ks. Jana Twardowskiego rozpoczął homilię abp Wojciech
Polak. Nawiązując do ewangelicznych treści i postawy
służby Maryi, Prymas zwrócił uwagę na kierowanie się
prawdziwą miłością i otwartością wobec słów Pana Boga.
Abp Polak przywołał słowa
kard. Wyszyńskiego, który
koronując postaci Jezusa
i Maryi, wyrzeźbione przed
wiekami z lipowego drewna,
zauważył, że jest to wyraz
zbiorowej wdzięczności za
łaski udzielone całej ziemi
lubawskiej. Przypomniał o roli
Matki Bożej w życiu każdego
chrześcijanina i podkreślił,
że ukazuje nam Chrystusa,
a przez Niego każdego czło-

wieka. – Maryja przypomina
nam Jezusa, o którym może
już zapomnieliśmy – mówił.
Wezwał, by nie zatrzymywać
się jedynie na tym, co mówią
o Bogu ludzie i statystyki.
– On nie potrzebuje chrześcijan z okładek, ale szuka
autentycznych świadków,
którzy codziennie mówią
Mu: „Panie, Ty jesteś moim
życiem” – podkreślił Prymas
Polak.
Dodał także, że Maryja daje
przykład niezwykłej wierności, wiary, poświęcenia, miło-

miłości i braterstwa – podkreślił. Na koniec, przytaczając
słowa Prymasa Wyszyńskiego sprzed pięćdziesięciu lat,
dodał: – Będziemy i my błogosławieni, jeśli naśladować
będziemy w naszej wierności
i służbie Świętą Bożą Rodzicielkę, Wspomożycielkę i Służebnicę Pańską.

Wstawienniczka
Kustosz sanktuarium podziękował pielgrzymom, którzy
przybyli na świętowanie

Ks. Paweł Borowski

jak słowo Boga przyjmować
i według niego żyć, nawet jeśli
są to słowa trudne i bolesne –
dodał.
Słowo Boże przyjęte z wiarą
pozwala bardziej myśleć
o drugim człowieku niż
o sobie. Maryja, dana nam
przez Chrystusa na krzyżu
jako Matka, przyczyniła się
do wiary uczniów. Jej postawa to wielka lekcja dla nas,
współczesnych, abyśmy również przyjmowali Słowo Boże
całym sercem.
Ksiądz Biskup zwrócił
uwagę na trzy filary wiary
naszych ojców: Słowo Boże,
liturgię i Eucharystię oraz
wspólnotę. – W takim Kościele nikt z nas się nie zgubi,
bo każdego będzie pouczało
słowo Pana, umacniały sakramenty i prowadziła mądrość
i miłość pasterzy – zapewnił. Porównując Kościół do
rodziny, podkreślił, że jest on
silny wtedy, kiedy jest zbudowany na naszej czystej,
prawdziwej wierze, przepełniony miłością, troską, wzajemnym zaufaniem, szacunkiem, autorytetem pasterzy
i osobistym wkładem każdego
z nas. Podziękował także za
wyznanie wiary i miłości do
Matki Bożej. – Jeżeli jesteśmy
blisko Maryi, dzięki Niej jesteśmy blisko Jezusa Chrystusa –
dodał.
Sanktuarium w Lipach jest
również miejscem szczególnej
modlitwy za życie poczęte.
Nawiedzenie Najświętszej
Maryi Panny to nie tylko
spotkanie Maryi i św. Elżbiety, lecz także spotkanie
Jezusa i św. Jana Chrzciciela
w łonach swoich matek. Po
Mszy św. bp Wiesław udzielił
błogosławieństwa dzieciom
oraz matkom w stanie błogosławionym.

W cieniu lip wierni jednali się z Bogiem

ści i służby. Wzywa do pójścia
drogą za Chrystusem, na której umocni nas swoją matczyną obecnością, uprosi nam
u Jezusa łaski, będzie za nami
orędować. Pełniąc wiernie
swoje powołanie, pokonując
swoje słabości, ofiarowując
się Bogu i drugiemu człowiekowi zmieniamy świat na
lepsze. – Maryja przypomina
nam nasze człowieczeństwo
i powołanie do godności dzieci
Bożych, którą otrzymaliśmy
z łaską chrztu – podkreślił
hierarcha.
Zaapelował, aby wyrzec się
zła i być braćmi i siostrami
w Chrystusie. – Łączy nas
wiara, chrzest i Chrystus,
który jest fundamentem naszej

razem z Maryją nie tylko
z ziemi lubawskiej i diecezji toruńskiej, lecz także
z wielu innych miast i wsi.
Po Nieszporach o Najświętszej
Maryi Pannie w uroczystym
orszaku odprowadzono figurę
do kościoła farnego. Liturgię tych dni ubogacił chór
Appasjonata z Lubawy pod
dyrekcją Marka Józefowicza
oraz Miejska Orkiestra Dęta
pod batutą Mateusza Raczyńskiego.
Niech wszystkie sprawy
naszej Ojczyzny, naszej diecezji, naszych rodzin i nas
samych weźmie w swe matczyne dłonie Maryja i zaniesie
je przed tron Chrystusa.
Aleksandra Wojdyło
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Ks. dr Andrzej Kowalski, ojciec duchowny
w Wyższym Seminarium Duchownym
w Toruniu, dyrektor Szkoły Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej, referent Referatu
ds. Nowej Ewangelizacji i Formacji
Wiernych Świeckich

Archiwum autora

Z ks. Andrzejem Kowalskim,
inicjatorem Diecezjalnej
Szkoły Animatora,
rozmawia Renata Czerwińska

TWORZYĆ NOWE PRZESTRZENIE EWANGELIZACJI
RENATA CZERWIŃSKA: – Od października
w Toruniu rozpoczyna swoją działalność Diecezjalna Szkoła Animatora „Dekapol”. Proszę powiedzieć, co było inspiracją i dlaczego
warto do niej dołączyć.

KS. ANDRZEJ KOWALSKI: – Inspiracją
są przede wszystkim potrzeby naszej diecezji. Czasem jako duszpasterze stajemy
w pewnej bezradności, ponieważ brakuje
nam bliskich współpracowników, którym
moglibyśmy powierzyć pewne zadania
w przestrzeni duszpasterskiej. Widzimy
potrzebę związaną z rekolekcjami i misjami parafialnymi. Niejednokrotnie brakuje
nam ludzi, którzy mogliby podzielić się
świadectwem, poprowadzić modlitwę, a po
wydarzeniach duszpasterskich – liderów
dla nowych grup, osób, które chciałyby się
bardziej zaangażować, formować przy naszej
parafii. Nowa formuła przygotowania do
sakramentu bierzmowania również kładzie
nacisk na to, by to przygotowanie odbywało
się w małych grupach, a do tego też potrzeba
świeckich animatorów. Jasne, że ksiądz może
to zrobić, ale równie dobrze wierny świecki
może podzielić się swoim doświadczeniem
wiary. Do pewnych środowisk ksiądz nie
dotrze tak skutecznie, jak osoba świecka. To
główna inspiracja i potrzeba. W diecezji są
także osoby zaangażowane, którym potrzeba
pogłębiania formacji, umiejętności, odnowienia swojego zapału na rzecz ewangelizacji
i duszpasterstwa.
– Podczas zajęć dużo korzystacie z doświadczenia Szkoły Nowej Ewangelizacji. Dlaczego?

VI
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Jaki udział w szkole będą miały inne wspólnoty?

– Ekipa prowadząca składa się z różnych środowisk. Chcielibyśmy zaprezentować pewne bogactwo różnych ruchów
i wspólnot, jakie mamy w diecezji, natomiast rzeczywiście bazujemy głównie na
doświadczeniu SNE, ponieważ proponuje
formację otwartą, nie zakłada jakiegoś
ruchu, daje dużą możliwość rozwoju i formowania się. Są wśród nas osoby z Ruchu
Światło-Życie, Drogi Neokatechumenalnej,
Rodzin Nazaretańskich, będą wykładowcy
z Wydziału Teologicznego, którzy dzielą
się swoją wiedzą z różnych zagadnień
teologicznych i biblijnych – zawsze to
warto pogłębiać.
Koncepcja naszej propozycji związana
jest z nabywaniem różnych umiejętności
animatorskich oraz konkretnej wiedzy teologicznej, która jest potrzebna do tego, by
móc służyć z wyczuciem, ale też pewnością
tego, co mówi nauka Kościoła.
– W jaki sposób osoba, która skończy szkołę,
będzie mogła wykorzystać swoją wiedzę?
W Toruniu czy w większych miastach sporo
się dzieje. Czy szkoła jest również propozycją
dla osób z małych miejscowości?

– Przede wszystkim zapraszamy do tego
dwuletniego cyklu formacyjnego osoby
kluczowe dla swoich parafii. Chcemy,
by to proboszczowie wysyłali konkretne
osoby, w których widzą swoich przyszłych

współpracowników albo już teraz chcą
zatroszczyć się o ich formację i rozwój.
Każda osoba, która ukończy szkołę, otrzyma zaświadczenie podpisane przez księdza
biskupa, co będzie gwarantem, że przeżyła
czas formacji, ma wyczucie eklezjalne,
teologiczne, by móc być kompetentnym
współpracownikiem swojego duszpasterza.
– Szkoła jest zatem zachętą nie tylko dla
świeckich, lecz także kapłanów, aby bardziej
otworzyć się na ewangelizację?

– Tak, dokładnie. Po to, żebyśmy próbowali dalej budować dobre przestrzenie,
mosty do współpracy, wzajemnego ubogacania się między duchownymi a świeckimi. Czasem w małych parafiach ksiądz
ma wrażenie, że wszystko spada na jego
barki, a nie musi robić tego sam. Potrzeba
zaufania, otwarcia się, uczenia. Osoby,
które przejdą szkołę, mogą być naprawdę
ogromną pomocą w duszpasterstwie.
Serdecznie zapraszamy do pięknej przygody własnego rozwoju osobowościowego,
intelektualnego i duchowego po to, by
poznając siebie i samemu poddając się
formacji, móc prowadzić innych i stać się
kompetentnym współpracownikiem swojego duszpasterza, który liczy na waszą
obecność w parafii. Tylko uczeń, który
formuje się w troskliwych dłoniach Mistrza
w Kościele, może być skutecznym misjonarzem dla tych, którzy są blisko, jak i tych,
którzy żyją na najdalszych peryferiach
parafii. 
I
www.niedziela.pl

wiara i życie

ŻYĆ DUCHOWOŚCIĄ ŚWIĘTEJ RODZINY
Zawierzenie życia w ręce Maryi przynosi wielki pokój i radość w sercu. Członkowie Ruchu
Rodzin Nazaretańskich dziękowali za to doświadczenie w parafii pw. św. Wojciecha
w Działdowie, prosząc Matkę Bożą o dalszą opiekę i prowadzenie drogami wiary
ELŻBIETA CZAPIEWSKA

Odnowa wiary
Myśli ks. Tadeusza Dajczera, założyciela ruchu, zaczerpnięte z książki pt.
„Rozważania o wierze”, ukierunkowały
zgromadzonych do złożenia świadectwa
o codziennym wysiłku stawania się człowiekiem wiary. Z wypowiedzi wybrzmiało, że pod wpływem napięć, sytuacji po
ludzku nie do rozwiązania, rozpoczęło się
otwarcie na działanie Boga, który wyprowadził i nadal wyprowadza na drogę
wiary. Odkrywanie, jak z wiarą przeżywała wszystkie chwile swego życia Maryja,
pomaga zaprosić Ją do serca. Dzięki temu
jako ludzie wierzący modlimy się, chętnie
i ufnie przystępujemy do sakramentu
pokuty i pojednania, często uczestniczymy
w Eucharystii i adoracji Najświętszego
Sakramentu, pielęgnujemy umiejętność
wybaczania i świadczymy uczynki miłosierdzia wobec bliźnich. Ta wcześniej
trudna droga, obecnie daje wewnętrzną
radość podczas zbliżania się do Chrystusa. On umacnia nas w niesieniu krzyża,
podnosi, gdy upadniemy, i zachęca do nieustannego nawracania się.
www.niedziela.pl

Odważne świadectwo
Ze świadomością obecności Boga oraz
z otwartymi sercami słuchaliśmy słowa
Bożego i przystąpiliśmy do stołu Eucharystii. W homilii moderator krajowy RRN
ks. Dariusz Kowalczyk, nawiązując do
słów św. Pawła, ukazał aktualność słowa
Bożego. Przytoczył wezwanie, aby się nie
zrażać naszymi słabościami, lecz z pełnią
wiary, zabiegać o szerzenie się królestwa
Bożego. Natomiast wobec mnożących
się prób wiary, mamy śmiało świadczyć
o Chrystusie, realizując przesłanie: „Zło
dobrem zwyciężaj”.

Gotowość ofiary
Podczas procesji z darami ofiarnymi reprezentanci wspólnoty symbolicznie wyrazili gotowość do ofiary z samych siebie.
W darach złożyliśmy: świecę jako symbol
nauki Pana, by rozbudzała w nas potrzebę dawania świadectwa i ewangelizacji;
kwiaty – znak naszej wdzięczności za dar
wspólnoty Ruchu Rodzin Nazaretańskich;
różaniec, który służy nam do modlitwy
szczególnie w intencji naszych rodzin
i pomaga żyć duchowością Nazaretu;
owoce jako symbol błogosławieństwa
dla nas z prośbą, aby nasze życie zaowocowało w miłość, nadzieję i wiarę, oraz
chleb, wino i wodę jako symbol naszego
dążenia do zjednoczenia z Bogiem i trwania w Nim.

Wspomnienia
Agapa była okazją do wspomnień historii
ruchu w Działdowie. Opiekun grupy ks.
Łukasz Otremski przypomniał, że wszystko zaczęło się od rozważań Pisma Świętego na spotkaniach grupy biblijnej, które
zainicjował ks. Sławomir Witkowski. Na
tej kanwie zrodziła się potrzeba życia we
wspólnocie.

Jolanta Laskowska

S

potkanie miało miejsce w związku
z 15-leciem powstania wspólnoty
z Ruchu Rodzin Nazaretańskich.
Uczestnikami tego wydarzenia byli
członkowie i sympatycy ruchu z diecezji
toruńskiej, bydgoskiej i pelplińskiej oraz
archidiecezji warszawskiej i szczecińsko-kamieńskiej. Zebranym 22 czerwca
towarzyszyli moderatorzy ks. Dariusz
Kowalczyk i ks. kan. Sylwester Ćwikliński
oraz opiekun grupy ks. Łukasz Otremski.
Była to okazja do dziękczynienia za
wzór świętości w codzienności Rodziny
z Nazaretu. Jej przykład pozwolił rozpoznać charyzmat troski o zbawienie we
wspólnocie życia z Bogiem i ludźmi. Prowadzi on do zawierzenia się i zjednoczenia
ze Zbawicielem na wzór Maryi, Jego Matki.

Ważnym momentem spotkania była
procesja z darami ofiarnymi

W celu poznania charyzmatu ruchów
rodzinnych, zapraszani przedstawiciele wspólnot dzielili się doświadczeniem
obecności Boga w ich życiu. Pod wpływem
działania Ducha Świętego i po pielgrzymce do Częstochowy skrystalizowała się
potrzeba głębszego życia na wzór Matki
Jezusa.
Obecni na spotkaniu dziękowali za to,
że mogli odkryć i żyć duchowością Świętej
Rodziny. To wspólnoty pozwalają odkryć,
że w nich jest miejsce dla każdego, kto
w swojej codzienności chce realizować
powołanie do świętości. Za szczególny dar
od Boga wszyscy uznawali łaskę posługi
kapłanów, którzy towarzyszą duchowo,
świadcząc pomoc jako stali spowiednicy
czy kierownicy duchowi.
Życie jest rzeczywistością dynamiczną, a wiara jest łaską, z którą należy
współpracować, dlatego tylko będąc
w działaniu, w ruchu, podążając drogą
za Chrystusem ku wieczności, możemy
zrealizować wyznaczone cele, zadania
i pragnienia naszych serc. 
I
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zapraszamy
Mariackie
Koncerty Organowe
Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Toruniu zaprasza na cykl koncertów
na rzecz renowacji zabytkowych
organów w kościele. Inauguracja Mariackich Koncertów
Organowych odbędzie się
14 lipca o godz. 20.30. Koncerty
odbywać się będą co niedzielę
do 1 września, a wstęp na wydarzenia jest wolny. Po wszystkich
koncertach będzie możliwość
finansowego wsparcia dzieła
renowacji organów.

katedrze Mszę św. na rozpoczęcie obozu sprawował będzie
bp Wiesław Śmigiel. W niedzielę
28 lipca o godz. 19.30 na plenerowej scenie na Wiśle, znajdującej się przy Bulwarze Filadelfijskim, odbędzie się koncert
zespołu Tylko Ty, w którego skład
wchodzą stypendyści Fundacji.
Dziękczynieniu za wspólnie spędzony czas w kościele pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi
Panny przewodniczyć będzie
bp Józef Szamocki. Msza św.
sprawowana będzie o godz. 9.00.
ej

Dni Młodzieży
Diecezjalne Duszpasterstwo
Młodzieży Diecezji Toruńskiej
Kotwica zaprasza na Diecezjalne Dni Młodzieży w Hartowcu,
które odbędą się w dniach 18-21
lipca pod hasłem:„Przyjdźcie do
Mnie wszyscy”(Mt 11,28). W programie: spotkanie z Basią Turek,
przedstawicielami Puckiego
Hospicjum pw. św. Ojca Pio,
któremu patronuje śp. ks. Jan
Kaczkowski, modlitwa, konferencje, świadectwa, koncerty:
Maleo Reggae Rockers, Arkadio
oraz zespołu Synowie z Wyższego Seminarium Duchownego
w Toruniu. Eucharystia pod
przewodnictwem bp. Wiesława Śmigia będzie miała miejsce
w sobotę 20 lipca o godz. 12.00.

Festiwal Song of Songs
W dniach 19-20 lipca już po raz
16. odbędzie się festiwal Song
of Songs. Na scenie plenerowej
Centrum Kulturalno-Kongresowego „Jordanki” w Toruniu
wystąpią takie gwiazdy muzyki chrześcijańskiej, jak: Beata
Bednarz, Gospel Rain, Natalia
Niemen, Magda Anioł, Monika
Kuszyńska, 2Tm 2,3 czy Maleo.
Koncerty rozpoczynają się każdego dnia o godz. 18.00, wstęp
bezpłatny. Szczegółowy program: www.songofsongs.pl.
rc

Odpust w Karmelu
Siostry Karmelitanki Bose z Łasina zapraszają do wzięcia udziału
w uroczystościach ku czci Najświętszej Maryi Panny z Góry
Karmel. Suma odpustowa sprawowana będzie 16 lipca o godz.
19.00. Odpust poprzedzony
zostanie triduum maryjnym.
Obóz stypendystów
W Toruniu od 18 do 30 lipca
odbędzie się obóz stypendystów-uczniów Fundacji Dzieło
Nowego Tysiąclecia. W piątek
19 lipca o godz. 10.00 w toruńskiej
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Pielgrzymka
do Częstochowy
i Oświęcimia
Tygodnik Katolicki „Niedziela”
zaprasza do wspólnego pielgrzymowania. W ramach pielgrzymki uczestniczyć będziemy
w Ogólnopolskiej Pielgrzymce
Pracowników i Czytelników
„Niedzieli” na Jasną Górę, zwiedzimy zamek w Olsztynie k. Częstochowy oraz zatrzymamy
się na odpoczynek w Tychach.
Z racji przypadającej w tym roku
80. rocznicy wybuchu II wojny
światowej nawiedzimy Muzeum
Obozu Auschwitz-Birkenau.
Pielgrzymka odbędzie się
w dniach 13-15 września (piątek-niedziela). Planowana
godzina wyjazdu z Torunia

. 14 lipca 2019

w piątek ok. godz. 14. Powrót
w późnych godzinach wieczornych w niedzielę. Zapisy do
31 lipca.
Szczegółowe informacje, koszt
i zapisy: tel. (56) 622-35-30;
e-mail: torun@niedziela.pl.
Ks. Paweł Borowski
Nabór na rok szkolny
2019/2020
na kierunki organista
kościelny oraz kantor
Kandydaci w dniu inauguracji
(14 września) powinni przedstawić następujące dokumenty:
podanie, opinię księdza proboszcza, świadectwo maturalne (lub ostatnio uzyskane świadectwo szkolne), ewentualny
dyplom lub świadectwo szkoły
muzycznej, 3 zdjęcia oraz wpłacić 200 zł.
Wymienione dokumenty można przesyłać na adres: Studium
Muzyki Kościelnej Diecezji
Toruńskiej, Kuria Diecezjalna Toruńska, ul. Łazienna 18,
87-100 Toruń.
Dodatkowe informacje można
uzyskać pod nr tel. 603-943694 oraz na stronie internetowej: www.studiumorganistowskie.diecezja.torun.pl.
Ks. dr Mariusz Klimek,
dyrektor
Studium Muzyki Kościelnej
Diecezji Toruńskiej
Piesza pielgrzymka
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. Wojciech Miszewski, tel. 601-705-049, e-mail:
womisz@wp.pl

41. Piesza Pielgrzymka
z Torunia na Jasną Górę
Grupa biała – Toruń
Przewodnik: ks. Mariusz Ciesielski, tel. 722-103-195, e-mail:
marcie48@wp.pl
Grupa akademicka żółta –
Toruń
Przewodnik: o. Maciej Ziębiec,
tel. 512-426-636, e-mail: maciej.
cssr@gmail.com
Grupa niebieska – Toruń
Przewodnik: o. Savio Folcholc,
tel. 535-038-277 , e-mail: savioosppe@gmail.com
Grupa brązowa – Toruń –
św. Alberta
Przewodnik: ks. Adam Machowski, tel. 600-394-947, e-mail: ksadam@op.pl
Grupa pomarańczowa –
Grudziądz
Przewodnik: ks. Piotr Śliwiński, tel. 663-386-976, e-mail:
piotrsl7@wp.pl
Grupa zielona – Wąbrzeźno,
Jabłonowo Pomorskie
Przewodnik: ks. Bartłomiej
Surdykowski, tel. 531-395-489,
e-mail: szurbartek1989@wp.pl
39. Pielgrzymka
Ziemi Lubawskiej
Koordynator: ks. Karol Schmidt,
tel. 730-221-248
Grupa Nowe Miasto Lubawskie
Przewodnik: ks. Tomasz Trzebiatowski, tel. 664-755-878, e-mail:
elimelek@me.com
Grupa Lubawa
Przewodnik: ks. Damian Kuna,
tel. 601-736-107, e-mail: matatka@interia.pl
Grupa Działdowo
Przewodnik: ks. Łukasz Otremski, tel. 796-163-164, e-mail:
lotr84@gmail.com
Grupa franciszkańska –
Brodnica
Przewodnik: o. Beniamin Zarzecki, tel. 792-778-513, e-mail:
beniamin.ofm@gmail.com
Ks. Wojciech Miszewski,
kierownik Pieszej Pielgrzymki
Diecezji Toruńskiej
na Jasną Górę

www.niedziela.pl

