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Zakoñczyliœmy rok pracy formacyjnej „S³uga 
Niepokalanej”, mowa tu oczywiœcie o naszym Za³o¿y-
cielu, ale te¿ … o nas my mamy na wzór Ks. Franci-
szka Blachnickiego s³u¿yæ Niepokalanej Matce 
Koœcio³a, która mówi „uczyñcie wszystko co mówi  
Syn„ …przez Maryjê do Chrystusa!! (Œw. Tomasz  a 
Kempis).
Dziœ, w roku 160 lat od  objawieñ Matki Bo¿ej 
w Lourds, która na pytanie Bernadetty odpowiedzia³a 
„jestem Niepokalane Poczêcie” chcemy poœwiêciæ 
figurê Niepokalanej jako widzialny znak jej 
obecnoœci wœród nas, bêdzie obecna na rekolekcjach, Blachnickiego. Spraw byœmy nie lêkali siê s³u¿yæ oraz 
a po wakacjach powêdruje do rejonów i rodzin. Niech w³¹czaæ w dzie³o KWC Powierzamy Ci ka¿d¹ 
spotkanie z Ni¹ zaowocuje zawierzeniem Maryji tak i ka¿dego z nas i prosimy, wspieraj nas i umacniaj, 
jak zawierzy³ jej Papie¿ Jan Pawe³ II, Kardyna³ abyœmy potrafili tak jak ty mieæ serce przy Bogu, by 
Stefan Wyszyñski, Ojciec Maksymilian Kolbe, s³uchaæ Jego woli i rêce przy pracy by wprowadzaæ to 
i Ks. Franciszek Blachnicki s³owo w ¿ycie.”
Czy dobrze wykorzystaliœmy ten rok formacji?? To  Wielkimi krokami nadchodz¹ wakacje i czas reko-
pytanie ka¿dy powinien zadaæ sobie w sercu. Jesteœmy lekcji formacyjnych, „³adowania akumulatorów” 
w DK, bo chcemy czegoœ wiêcej ni¿ byæ tylko naszych dusz, czas nabierania si³ duchowych 
„niedzielnymi katolikami”, prze¿ywaj¹cym nasze i fizycznych, oferta jest bardzo bogata. Piêkne i dobre 
ma³¿eñstwo na marginesie wiary, pragniemy razem w jest to ¿e mo¿emy wymieniaæ siê doœwiadczeniami 
jednoœci  spotkania z ¿yj¹cym Chrystusem, chcemy z ma³¿eñstwami z innych diecezji. Wiele osób 
„wyp³ywaæ na g³êbiê” i mieæ oparcie w innych przygotowuje rekolekcje, pragnie s³u¿yæ na chwa³ê 
ma³¿eñstwach z krêgu… Pana i dla zbudowania bliŸniego, modlimy siê                  
Za nami wiele wydarzeñ, ka¿dy kto tylko chcia³ to i polecamy Bogu prze Niepokalan¹ ich s³u¿bê oraz 
móg³ skorzystaæ z bogactwa wspólnoty. wszystkich uczestników tegorocznych rekolekcji, 
I tylko szkoda ¿e pielgrzymka Domowego Koœcio³a do abyœmy z ca³¹ moc¹ œpiewali „Dodaj mi Panie 
Kalisza jest tak ma³o popularna w toruñskiej odwagi, Jezu stwórz we mnie serce m³ode, Jezu 
diecezji…. Jak co roku zawierzyliœmy nasz ruch wezwij mnie dziœ po imieniu, Jezu poka¿ mi dobr¹ 
Œw. Józefowi „Tobie oddajemy nasz¹ wspólnotê, drogê, Jezu uczyñ ze mnie Nowego Cz³owieka”.
Domowy Koœció³, w 45 roku jej trwania- daj nam si³ê Szczêœæ Bo¿e we wszystkim
do wiernego kroczenia drog¹ charyzmatu Ewa i Sylwek Winiarscy- para diecezjalna
pozostawionego nam przez Ksiêdza Franciszka 

Kochani!!
Nasze pieni¹dze trafiaj¹ do bardzo potrzebuj¹cej Dyrektor Caritas Polska Ks. 
rodziny w Alleppo i nadal chcemy j¹ wspieraæ. To Marcin  I¿ycki  zapewnia 
tylko 2 z³ miesiêcznie, zbierajmy na krêgach. Nie o swojej modlitwie i pamiêci.
mo¿emy pozbawiæ ich wsparcia w wakacje! W  t e n  s p o s ó b  p r a g n i e  
Dziêkujemy za Wasze otwarte serca i portfele. serdecznie podziêkowaæ za 
A tej treœci pismo otrzymaliœmy od Caritas - 14 maja: Pañstwa ofiarnoœæ.
"W imieniu syryjskich rodzin bardzo serdecznie 
dziêkujemy Tobie i Twojej rodzinie,Wspólnocie 
Domowego Koœcio³a Diecezji Toruñskiej El¿bieta Ulman
¿e jesteœcie z nami i wspieracie program Rodzina 
Rodzinie.

Zespó³ Projektu Rodzina 
Rodzinie Caritas Polska"





Autoryzowana Stacja Kontroli Małżeństwa

Raz w roku dokonujemy obowiązkowego przeglądu
samochodu, aby upewnić się, czy nadal możemy się
nim bezpiecznie poruszać. Jeśli pracownik stacj i dia-
gnostycznej zauważy jakieś poważniejsze usterki, to
o przybiciu pieczątki w dowodzie rejestracyjnym
możemy zapomnieć. Niezbyt szczęśliwi, a czasem
wręcz „wkurzeni”, oddajemy wóz do mechanika, bo
rozumiemy, że tam, gdzie chodzi o życie, żarty się
kończą. Mechanik naprawia co trzeba, płaczemy
i płacimy, wracamy do stacj i kontroli pojazdów po
pieczątkę i dopiero wtedy możemy nim dalej jeździć
BEZPIECZNIE.
Jak dobrze, że coroczny przegląd samochodu jest
obowiązkowy! Tego samego nie da się, niestety, po-
wiedzieć o badaniach lekarskich. Gdybyśmy pod-
chodzili poważnie do tej sprawy, iluż zawałów,
nowotworów i udarów dałoby się uniknąć… Ucieka-
my przed regularną kontrolą lekarską jak diabeł
przed święconą wodą i często płacimy za to wysoką
cenę.
Nawiązując do powyższej analogii (nieco kulawej ,
jak to analogia) pragniemy dziś zachęcić małżonków
do regularnego „przeglądu” łączącej ich relacj i. Raz
na jakiś czas (sugerujemy odstępy miesięczne) warto
(stop – nie żadne „warto”, tylko „trzeba koniecz-
nie”! ) znaleźć wolną chwilę, usiąść naprzeciwko sie-
bie, spojrzeć sobie głęboko w oczy i szczerze
porozmawiać.
O czym?
O wszystkim, co dobrze rokuje lub co zagraża naszej
jedności małżeńskiej . O tym, co dzieje się z naszą
miłością: rozpala się, buzuje wysokim płomieniem,
przygasa, czy smętnie się dopala? O tym, co jest dla
nas obojga i dla każdego z osobna najważniejsze –
o celach, planach, marzeniach. O tym, czy na tej li-
ście jest miejsce na zbawienie wieczne – moje
i współmałżonka, i o tym, na ile priorytetowa jest ta
sprawa. O tym, za co jesteśmy drugiej „połówce”
wdzięczni, za co ją cenimy, co nas w niej zachwyca.
O tym, co nas w niej drażni, denerwuje, doprowadza
do białej gorączki. O tym, czym czujemy się zranie-
ni, zlekceważeni, potraktowani „nie fair”. O wycho-
waniu dzieci. O relacjach z tymi, którzy dla mnie są
„tylko” teściami, ale dla niego/ dla niej „aż” rodzica-
mi”. O tym, czy nasze intymne relacje nas umacnia-
ją, czy oddalają od siebie. O tym, jak wydawać
pieniądze, by ich nie trwonić ani nie ubóstwić.
O nienaprawionym od roku kranie i o przyszywaniu
guzików do koszuli. O podziale domowych obo-

wiązków: koszeniu trawnika, rozładowywaniu zmy-
warki, wyprowadzaniu psa, wynoszeniu śmieci.
Jednocześnie przestrzegamy: takiego przeglądu le-
piej nie dokonywać na własną rękę. Nie mamy wy-
starczających uprawnień i umiejętności; zamiast
naprawić, łatwo możemy coś zepsuć. Zdecydowanie
zachęcamy do korzystania z usług Autoryzowanej
Stacj i Kontroli Małżeństwa. Jej adres, metody pracy
i korzyści płynące ze zlecania jej usług opiszemy na-
stępnym razem   

***

Raz w miesiącu znajdźcie dla siebie czas – mniej
więcej dwie godziny. Zapewnijcie dzieciom opiekę,
a sobie – całkowity spokój . W razie potrzeby, gdyby
latorośle uparcie „szturmowały” wasze miejsce od-
osobnienia, wyjdźcie z domu. Wybierzcie się na spa-
cer lub do kawiarni – koniecznie jednak zadbajcie,
aby nic was tam nie rozpraszało. Pamiętajcie – przez
ten czas tylko wy i On.
No właśnie: On – Chrystus. A po co nam On? – ktoś
zapyta. Już słyszymy te protesty: „Czy z własną żo-
ną nie mogę porozmawiać bez świadków?”; „Nie
potrzebuję pośredników, kiedy rozmawiam z mę-
żem!”.
To słuszna uwaga, gdy chodzi o ludzkie relacje. Tyle
tylko, że rozpoczynając dialog małżeński musimy
mieć świadomość, że nie będzie to zwykła rozmowa.
Tu wchodzimy w przestrzeń sakralną – przestrzeń
działania Boga i… złego ducha.
Czym ta rozmowa nie jest? Nie jest suchym przeglą-
dem codziennych sytuacji, sprawdzeniem poziomu
wzajemnej uprzejmości, tolerancji, cierpliwości. Na
pewno nie jest „praniem brudów” – próbą hurtowe-
go, emocjonalnego „wygarnięcia” sobie nawzajem,
co nam się nie podoba w postępowaniu drugiej po-
łówki. Uwierzcie – jeśli spróbujecie ją przeprowa-
dzić „po świecku”, z wykluczeniem Boga,
w zdecydowanej większości przypadków przerodzi
się ona w „pyskówkę”, w licytację, kto „bardziej za-
winił”, w małostkowy rachunek zasług i krzywd.
W efekcie – przyniesie więcej szkód niż pożytku, bo
zamiast umocnić, zbliżyć do siebie, skłóci, rozogni
animozje, albo (zależnie od temperamentów) od-
wrotnie: schłodzi i tak już mocno wystudzoną rela-
cję.
Dialog małżeński jest próbą spojrzenia na nasze
małżeństwo oczami Jezusa Chrystusa. Tego, przed
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którym kiedyś przyrzekliśmy sobie wzajemnie –
bezwarunkowo i bezterminowo - kilka ważnych rze-
czy. Przypomnijmy je: chodziło o miłość, wierność
i uczciwość małżeńską oraz to, że „nie opuszczę cię
aż do śmierci”. A pamiętacie, jakie były następne
słowa? Też je odkurzmy: Tak mi dopomóż, Panie
Boże wszechmogący, w Trójcy jedyny i wszyscy
święci. To nie miała być rutynowa formułka, wypo-
wiedziana przy ołtarzu, bo „tak wypada”, bo „tak bę-
dzie ładniej , bardziej uroczyście”. To miało być
wołanie do Boga o nieustanną pomoc, płynące z po-
czucia realizmu; z przekonania, że polegając wyłącz-
nie na własnych siłach niewiele możemy uczynić dla
trwałości, a przede wszystkim dla wzrostu naszego
małżeństwa, dla utrzymania go przez kilkadziesiąt
lat na fali wznoszącej .
On potraktował wtedy bardzo poważnie tę naszą
prośbę. Obiecał, że będzie z nami, że – jeśli tylko
pozostaniemy z Nim w bliskim kontakcie - będzie
nas wspierał, umacniał, uczył wyrastać z egoizmu,
dorastać do prawdziwej miłości, która jest służbą,
myśleniem w pierwszym rzędzie o mężu/ żonie,
a dopiero potem o sobie. Podniósł tę miłość, z którą
przyszliśmy do ołtarza, do rangi sakramentu. Uzdol-
nił do nieustannego rozwoju, przekraczania siebie,
do powstawania z upadków, wychodzenia z kryzy-
sów, zaczynania po raz setny od nowa z TĄ, wybra-
ną przez siebie kobietą, z TYM, ukochanym
mężczyzną.
Jeśli to wam pomoże, na znak Jego obecności zapal-
cie świecę. Pomódlcie się wspólnie, tak jak potrafi-
cie, prosząc o Bożą pomoc (z przekonaniem, że On
na pewno nie odmówi! ) i… do dzieła, to znaczy – do
rozmowy! Bardziej dziękujcie za swoje małżeństwo,
niż szukajcie „dziur”, bardziej ufajcie w dobrą wolę
drugiej strony, niż o niej powątpiewajcie, nie przery-
wajcie, pozwólcie się wypowiedzieć. Słuchajcie
uważnie i starajcie się zrozumieć racje współmałżon-
ka; mówcie o swoich odczuciach i o dostrzeganych
problemach w jasny sposób, oddzielajcie fakty od
subiektywnych odczuć, emocji. Zakończcie podję-
ciem postanowień (zapiszcie je w specjalnie założo-
nym do tego zeszycie! ). Niech będą konkretne.
Żadne tam: „Będziemy dla siebie lepsi”, tylko przy-
kładowo: „Jeśli już do tego dojdzie, nie będziemy
sprzeczali się przy dzieciach”; „Codziennie znajdzie-
my czas na rozmowę i wspólną modlitwę” (kiedy?
W jakich okolicznościach?); „Będę więcej pomagał
żonie przy dzieciach” (w czym? jak często? może
niech ona powie, czego najbardziej potrzebuje); „Nie

będę raniła męża, źle mówiąc o teściowej”; „Doce-
nię pracę żony wykonywaną w domu” (na przykład
przestanę ją ranić bzdurami typu: „Ona nie pracuje,
tylko siedzi w domu”). Dość przykładów – mądremu
dość.
Pytajcie razem Chrystusa: „Jak nasze małżeństwo
prezentuje się w Twoich oczach?”; „Jak możemy
zrealizować Twoją wolę?”; „Jakie są nasze życiowe
priorytety?”; W którą stronę podążamy? Czy na
pewno wspieramy się wzajemnie w drodze do nie-
ba?”.
Ubierzcie się ładnie. Zaparzcie lub zamówcie dobrą
herbatę. Patrzcie sobie prosto w oczy. Dostrzeżcie
w nich to samo spojrzenie, co przed laty – to, którym
tak się wówczas zachwyciliście, że nie wyobrażali-
ście sobie dalszego życia bez TEJ osoby…
Umówcie się na kolejny dialog za miesiąc. Niech to
będzie konkretna data. Może być stała, typu: „mie-
sięcznica naszego ślubu” lub „trzecia niedziela mie-
siąca”. Pilnujcie jej – nic tak nie służy rozwojowi,
jak systematyczność. W dniu planowanego dialogu
uważajcie: będzie jakoś wyjątkowo łatwo o sprzecz-
ki, nieporozumienia – wszystko po to, by dialog się
nie odbył.

Powodzenia! Niech Chrystus was prowadzi!
Beata i Tomasz Strużanowscy

Modlitwa małżonków

Święci Małżonkowie, Maryjo i Józefie, wzory
i opiekunowie rodzin, do Was uciekamy się,
prosząc o pomoc i ochronę. Okażcie nam,
naszym dzieciom i naszym rodzinom, tę sa-
mą troskę i czułość, jaką okazywaliście
Jezusowi. Sprawcie, prosimy, by każda ro-
dzina, święta na wzór Waszej Rodziny, była
dla wszystkich jej członków szkołą cnót
i ostoją świętości. Pomagajcie nam pozna-
wać, kochać i służyć Jezusowi, tak, jak Wy
sami go poznaliście, kochaliście i służyli-
ście Mu. Ochraniajcie bliskich naszemu ser-
cu. Brońcie nas od wszelkiego
niebezpieczeństwa i zła. Wyproście nam
wzrost wiary, wraz z Jezusem bądźcie przy
nas w chwilach smutnych i radosnych,
w pracy i odpoczynku. A na końcu życia
przyjmijcie nas do siebie w niebieskiej oj-
czyźnie. Amen.

5



Dialog małżeński- świadectwo

Dzięki dialogom małżeńskim kupiliśmy mieszkanie
i samochód.Każdy dialog wygląda u nas zupełnie ina-
czej. Czasami jest randką w kawiarni (czekam wtedy
na niego cały tydzień), czasami po prostu zasiadamy do
dialogu w domu (wtedy też staram się ładnie wyglądać
i zrobić chociaż herbatę w ładnych filiżankach). Mąż
zazwyczaj zaskakuje mnie przed dialogiem jakimś
kwiatkiem:). To wszystko buduje klimat i pomaga mi
się otworzyć. Wzywamy pomocy Ducha Świętego
i wierzymy, że to On prowadzi tę rozmowę. Jedno na
każdym dialogu jest wspólne - że chcemy być szczerzy
wobec siebie. Często na dialogach próbujemy ogarnąć
całość naszej sytuacji małżeńsko-rodzinno-finansowej.
Tak jak właśnie np. kupno mieszkania. Niby oboje wie-
dzieliśmy, że chcemy kupić mieszkanie, ale jak usiedli-
śmy do dialogu, to się okazało, że ja chcę wcześniej
a mój mąż później. Ostatecznie ustaliliśmy wspólną
wersję, że szukamy mieszkania od zaraz. I znalazło się.
Mamy teraz piękne mieszkanie. Dalej kupno samocho-
du. Ustaliliśmy jaki mamy budżet i postanowiliśmy, że
kupujemy. I Matka Boża nam sprawiła prezent 13go
maja i kupiliśmy dobry samochód. To rzeczy material-

ne. Ważniejsza niż one jest dla mnie nasza relacja. Czę-
sto trzymamy się zasady, że zanim powiemy sobie
jakąś rzecz "złą", to najpierw musimy powiedzieć kilka
"dobrych". I gdy już powiemy te dobre, to te trudne ja-
koś łatwiej przyjąć. Jak mój mąż mówi mi nieprzyjem-
ną, trudną dla mnie do przyjęcia rzecz, którą ja robię,
a z którą on się źle czuje, to jakoś wiem, że mówi to
z miłością i przyjmuję to. To jest możliwe tylko w cza-
sie dialogu. A ja z kolei potrzebuję dużo czasu, żeby
wypowiedzieć rzeczy trudne, poskładać myśli, co wła-
ściwie mnie boli, czego oczekuję od mojego męża, i tak
po nitce do kłębka, w końcu dochodzimy do sedna
sprawy. I na to też jest czas tylko na dialogu. Zawsze
nasze dialogi kończą się jakimiś postanowieniami, któ-
re zapisujemy w naszym "kręgowym" zeszycie. Pod-
czas kolejnego dialogu patrzymy na nie i oceniamy, co
udało się zrobić. Jak uda nam się "przełamać lody"
i wypowiedzieć te najtrudniejsze rzeczy, a potem się za
nie przeprosić i wybaczyć, to jesteśmy po takim dialo-
gu o wiele, wiele bliżej siebie.

Olga

Różaniec oazowy
Proponowana w oazach metoda odmawiania różań-
ca jest w gruncie rzeczy bardzo prosta, jeżel i
uchwyci się dobrze jej istotę. W praktyce jednak
przysparza ona wiele trudności, bo wymaga ona
pewnej dyscypliny myślowej, która, niestety, jest
dziś zjawiskiem dość rzadkim. Dyscyplina ta polega
na tym, aby poprawnie formułować dopowiedzenia
pod względem gramatycznym. Dopowiedzenia mają
formę zdania podporządkowanego, zależnego
w swojej składni i strukturze gramatycznej od zdania
głównego. Ponieważ zdanie główne Zdrowaś Mary-
joA jest skierowane do Maryi, do której mówimy
w drugiej osobie, nie można w zdaniu dopowiadają-
cym zmieniać osoby mówiąc, np. :A Jezus, „który
Maryję wziął do nieba: (zamiast:A Jezus, „który
Ciebie wziął do nieba). Podobnie, jeżel i dopowie-
dzenie dotyczy Osoby Jezusa, o której zdanie głów-
ne mówi w osobie trzeciej, nie można zacząć mówić
w osobie drugiej, np. :A owoc żywota Twojego Je-
zus, „któryś za nas nosił krzyż (zamiast:A Jezus,
„który za nasA ). Reguła jest więc bardzo prosta
i jest rzeczą zdumiewającą, jak trudno ludziom pod-
dać się tutaj takiej dyscyplinie poprawnego formuło-
wania zdań.
Drugie wymaganie, jakie trzeba podkreśl ić przy sto-
sowaniu tej metody odmawiania różańca, to trzyma-
nie się w dopowiedzeniach tematyki danej
tajemnicy. Jeżeli rozważamy np. tajemnicę Narodze-
nia, to nie chodzi o formułowanie jakichkolwiek zdań
na temat Jezusa lub Matki Bożej, ale o wnikanie
w rzeczywistość Narodzenia Chrystusa jako tajem-

nicy wiary, dla ukazania różnych aspektów bogac-
twa tej rzeczywistości w powiązaniu z naszym
aktualnym życiem.
Właściwe zastosowanie powyższej metody rozwa-
żania różańca uczyni z niego doskonałą szkołę mo-
dl itwy myślnej, a także liturgicznej, bo właśnie
w liturgi i chodzi głównie o umiejętność modlitewne-
go wnikania przez wiarę w misterium zbawcze
uobecniane w znakach sakramentalnych. Różaniec
dobrze odmawiany, stanie się również doskonałą
szkołą życia chrześcijańskiego, bo nauczy nas pod-
dawać nasze życie rzeczywistości życia Chrystusa,
które powinno stać się zobowiązującym modelem
naszego życia. Maryja, która doskonale weszła
w postawie rozumnej służebnicy w życie i w drogę
Chrystusa, przez różaniec stanie się naszą najlep-
szą nauczycielką, dając nam uczestnictwo w Swojej
postawie wobec Chrystusa.

ks. Franciszek Blachnicki
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Poznając korzenie i dziedzictwo Kościoła cz. V

Zarys biogramu

W 1918r. ordynariuszem chełmińskim był ks. biskup
Augustyn Rosentreter. Urodził się 13 stycznia 1844r.
w Obrowie koło Chojnic. Pochodził z rodziny rolniczej,
był najstarszym synem Józefa i Anny z domu Musolf.
Po ukończeniu gimnazjum chojnickiego w 1861 roku,
rozpoczął studia teologiczne w Seminarium Duchow-
nym w Pelplinie. Za zgodą ówczesnego biskupa cheł-
mińskiego Jana Nepomucena Marwicza studiował
kolejno w Bonn oraz w Monasterze, gdzie w 1869r.
otrzymał licencjat z teologii. Następnie powrócił do Pel-
plina, gdzie po odbyciu kursu praktycznego otrzymał
dnia 12 marca 1870r. święcenia kapłańskie. Był wika-
riuszem w Nowem oraz w Gdańsku. Od 1871r. prowa-
dził zajęcia z egzegezy Pisma św. w seminarium
pelplińskim. Po zamknięciu seminarium w dobie Kul-
turkampfu w 1876r., udał się do Rzymu, a następnie do
Ziemi Świętej. Do diecezji powrócił w 1885 roku. Z po-
lecenia Ministerstwa Oświecenia wizytował seminaria
nauczycielskie. Jeszcze w tym samym roku został mia-
nowany dyrektorem Seminarium Nauczycielskiego
w Kościerzynie. Po ponownym otwarciu Seminarium
Duchownego w Pelplinie w 1887 roku został jego re-
gensem. Dnia 22 grudnia 1898r., po śmierci biskupa Le-
ona Rednera, został wybrany przez Kapitułę Katedralną
biskupem chełmińskim. Sakrę biskupią otrzymał dnia 9
lipca 1899 roku w katedrze pelplińskiej.
Wogniu konfrontacji

Od samego początku posługi w diecezji chełmińskiej,
praktycznie do końca swojego życia, pozostawał
w ogniu konfrontacji i krytyki zarówno diecezjan naro-
dowości polskiej, jak i niemieckiej. Ujawniało się to
przede wszystkim w prasie polsko i niemieckojęzycz-
nej. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta, im bar-
dziej ożywały tendencje niepodległościowe.

Odzyskanie niepodległości nie wzbudziło za-
pewne u biskupa, czującego się niewątpliwie Niemcem,
zbytniego entuzjazmu. Kiedy grupa starszych księży
zwróciła się do niego z zapytaniem, jakie stanowisko
zajmie w tej nowej rzeczywistości, miał odpowiedzieć
krótko, że: Katolickie. Wydaje się, że początkowo, nie
umiejąc się odnaleźć w nowej sytuacji, przybrał przede
wszystkim postawę wyczekującą. Ta niepewna sytuacja
nie powstrzymała jednak biskupa przed pewnymi kon-
trowersyjnymi decyzjami, jak np. na tydzień przed roz-
poczęciem przejmowania Pomorza przez władze
polskie, obsadzenia księżmi narodowości niemieckiej
wakujących probostw. Od 1920 roku zwiększyła się
także liczba kazań w języku niemieckim, które głoszo-
no w katedrze pelplińskiej. Poza tym nawet naciski ze
strony władz polskich nie pomogły wiele w zmianie
niemieckiego składu kapituły chełmińskiej.

Język polski w seminarium

Przejawem postawy wyczekiwania u biskupa chełmiń-
skiego może być odmowna decyzja w sprawie wprowa-
dzenia języka polskiego jako wykładowego
w seminarium. W 1919r. delegacja kleryków zwróciła
się z taką prośbą do bp. Rosentretera, który wbrew
oczekiwaniom stwierdził, że przyjdzie na to jeszcze
czas. Na wykłady w języku polskim wprowadzane
stopniowo zezwolił, i to tylko na ostatnim kursie, na po-
czątku 1920r. Wywołało to z jednej strony falę prote-
stów mniejszości niemieckiej, która pisała
o prześladowaniu kleryków niemieckich. Opinia polska
domagała się natomiast od biskupa całkowitego spolsz-
czenia seminarium.
Wydarzenia w Pelplinie znalazły swoje echo nie tylko
w prasie pomorskiej, ale trafiły nawet na obrady Sejmu.
Dnia 8 listopada 1921 roku posłowie uchwalili rezolu-
cję, aby rząd wsparł finansowo seminarium oraz Colle-
gium Marianum w Pelplinie, jednak pod warunkiem, że
zostaną tam wprowadzone, jeszcze w tym roku, wykła-
dy w języku polskim.
Biskup czekał wyraźnie na definitywne rozstrzygnięcia,
stąd dopiero 9 lutego 1920 roku wydał list pasterski
skierowany do diecezjan z okazji powstania Polski. Był
on niezwykle ujmujący, czytamy w nim między innymi:
Któż nie uzna w odrodzeniu Polski oczywistego działa-
nia Bożego!
Wydarzenia wokół wprowadzenia języka polskiego
oraz bolesna kwestia przynależności kościelnej Gdań-
ska sprawiły, że już w 1921 roku pojawiły się głosy
i pewne działania, zmierzające do usunięcia biskupa
Rosentretera z diecezji. Zaangażowany był w nie mię-
dzy innymi wojewoda pomorski Jan Brejski, dodajmy
dawny uczeń Collegium Marianum w Pelplinie. Nie
podjęto jednak żadnych kroków, mimo, że sprawa do-
cierała nawet do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
Zmiany nastąpiły po zawarciu konkordatu. W listopa-
dzie 1925 roku biskup Rosentreter otrzymał koadiutora
z prawem następstwa w osobie ks. prałata Stanisława
Wojciecha Okoniewskiego.
Warto na końcu nadmienić, że w historiografii zauwa-
żono stopniową ewolucję w postawie biskupa wobec
przemian politycznych, które dokonywały się na Pomo-
rzu. Widać to było chociażby w publicznych wystąpie-
niach ordynariusza chełmińskiego. Kiedy przemawiał,
inaugurując nowy rok akademicki w seminarium du-
chownych, to w 1919 roku przemawiał w języku nie-
mieckim, w 1920 w języku łacińskim, a w 1921 po
polsku.

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski

Diecezja chełmińska w czasie odzyskiwania niepodległości przez Polskę
Bp Augustyn Rosentreter (1 844-1 926)
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Diecezjalny Dzień Wspólnoty DK Diecezji Toruńskiej

15.04.2018 r. w Centrum Dialogu im. Jana
Pawła II przy Wyższym Seminarium Duchownym
w Toruniu odbył się Diecezjalny Dzień Wspólnoty Do-
mowego Kościoła Diecezji Toruńskiej.

Miał on szczególny charakter ze względu na
obecność na nim Pasterza naszej diecezji, Jego Eksce-
lencji Biskupa Wiesława Śmigla, który przewodniczył
Eucharystii i wygłosił homilię. Eucharystię, którą spra-
wowano w kaplicy seminaryjnej, koncelebrowali rów-
nież ks. Andrzej Jakielski - moderator diecezjalny
Domowego Kościoła, ks. Waldemar Konczalski - mo-
derator diecezjalny Ruchu Światło-Życie, ks. kan.
prof. dr hab. Dariusz Zagórski - rektor Wyższego Semi-
narium Duchownego w Toruniu oraz księża moderato-
rzy kręgów z diecezji.
W homilii ksiądz biskup, nawiązując do najnowszej
adhortacji papieża Franciszka O powołaniu do święto-

ści w świecie współczesnym (i przy okazji zachęcając

do jej przeczytania), wskazał że droga do świętości nie
jest zarezerwowana dla jednostek, nielicznych, wybra-
nych, ale jest otwarta dla każdego z nas i realizuje się
w codzienności naszego życia, w wypełnianiu swego
powołania. Dotyczy to również rodzin, które w swoich
codziennych obowiązkach, trudach i zmaganiach prze-
żywanych z Bogiem i w Bogu, wzrastają w świętości
i w ten sposób stają się miejscem w sposób szczególny
sprzyjającym rodzeniu się pragnienia bycia świętym
oraz realizowaniu tego pragnienia czy to w życiu
świeckim, czy też w życiu konsekrowanym.
Po Eucharystii, w Auli Jana Pawła II rozpoczęła się
Szkoła Formacji. Poprzedziły ją krótkie wystąpienia
bp. Wiesława Śmigla oraz ks. Waldemara Konczalskie-
go. Ksiądz biskup, który przeszedł formację oazową,
doskonale rozumie i zna duchowość Ruchu Światło-
Życie, cieszy się obecnością Domowego Kościoła
w naszej diecezji oraz widzi potrzebę odrodzenia oaz
młodzieżowych i Oaz Dzieci Bożych.
Ks. Waldemar Konczalski z kolei mówił o nowo po-
wstających oazach młodzieżowych. Prosił on członków

DK o wsparcie nowo tworzących się grup oazowych,
które potrzebują doświadczonych animatorów. Jego
słowa budzą radość i nadzieję, bo świadczą o tym, że
młodzieżowe wspólnoty oazowe już się odradzają, że
młodzi ludzie szukają w Ruchu Światło-Życie spotka-
nia z Żywym Jezusem.
Po tych wystąpieniach rozpoczęła się Szkoła Formacji,
którą poprowadzili Kasia i Jacek Podolscy z rejonu
Koniuchy - Mokre, z parafii p. w. Miłosierdzia Bożego
i Św. Siostry Faustyny. Kwietniowa Szkoła Formacji
została poświęcona dialogowi małżeńskiemu. Wszyscy
uczestnicy zostali podzieleni na 10 grup, z których każ-
da otrzymała inne zagadnienie dotyczące dialogu mał-
żeńskiego do omówienia i analizy w swojej grupie.
Zagadnienia dotyczyły, m. in. tego, co sprzyja, a co
przeszkadza w przeprowadzeniu dialogu, jak przygoto-
wać się do dialogu, kiedy najlepiej przeprowadzić dia-
log małżeński, jakie tematy na nim poruszać, czego

może dotyczyć dialog rodzinny, czym powinien,
a czym nie powinien być dialog małżeński, jakie owoce
powinien przynosić dobrze przeprowadzony dialog
małżeński i rodzinny i inne.
Po krótkim wprowadzeniu pary prowadzącej, grupy
przystąpiły do pracy. Po jej zakończeniu wszyscy wró-
cili do auli, gdzie przedstawiciele poszczególnych krę-
gów dzielili się z innymi przemyśleniami, refleksjami
i wnioskami z pracy w swojej grupie. To dzielenie było
szczególnie ubogacające.

Kwietniowy Dzień Wspólnoty Domowego Ko-
ścioła Diecezji Toruńskiej był czasem niezwykle boga-
tym w treści, czasem radości i jedności z braćmi oraz
z Kościołem. Tym razem ta radość i jedność były od-
czuwane w sposób szczególny ze względu na obecność
Pasterza diecezji. Były również czasem pogłębienia
duchowości DK, odświeżenia, przypomnienia i pogłę-
bienia zagadnień związanych z jednym z naszych zo-
bowiązań-błogosławieństw.

Kasia i Jarek
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W niedzielę 1 3 maja br. w parafii Św. Maksymiliana
Kolbe w Toruniu, podczas parafialnej Mszy Świętej
o godz. 11 .30, sześć małżeństw z pilotowanego przez
Grażynę i Mariana Szczygielskich kręgu, uroczyście
przyjęło Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Ksiądz
Łukasz Meszyński, moderator kręgów w parafii, od-

prawił Mszę Świętą i wygłosił homilię, zachęcając
nas do dawania świadectwa swoim życiem i słowem.
Przypomniał zgromadzonym na Eucharystii, że jeste-
śmy siostrami i braćmi, bo mamy jednego Ojca
w Niebie i tak powinniśmy siebie postrzegać. Posługę
liturgiczną pełniły małżeństwa z kręgów, działających
przy parafii .
Po Eucharystii spotkaliśmy się przy ciastkach i ka-
wie, a pod radosnym przewodnictwem księdza Łuka-
sza, poznawaliśmy się wzajemnie. Naszymi gośćmi
była para rejonowa Agnieszka i Tadeusz Świetlik,
a ich obecność była dla nas wielką radością.
Dziękujemy Panu Bogu, że przy naszej parafii po-
wstaje kolejny krąg Domowego Kościoła i tworzą go
młode małżeństwa, które decydują by iść przez życie
z Chrystusem już na początku swej wspólnej drogi.
Niech Pan im i całej wspólnocie D.K. obficie błogo-
sławi.

Magda i Janusz

Krąg Domowego Kościoła w parafii Św. Józefa
w Toruniu.
Krąg nasz tworzy 6 małżeństw:
Bożena i Janusz Zawłoccy – animatorzy
Eleonora i Janusz Kilanowscy
Danuta i Sławomir Kaczorowscy
Barbara i Marek Górzni
Maria i Mariusz Krukarowie
Grażyna i Alfred Krugerowie.
Pierwsze spotkanie tego kręgu odbyło się
29.02.1984r u Barbary i Jerzego Matyjków - oni
też byli pierwszymi animatorami. Był to pierwszy
krąg Domowego Kościoła w parafii Św. Józefa.
Pierwszym moderatorem był o. Gerard Siwek.
Krąg w pierwszym roku pracy rozrósł się do 10
małżeństw i po roku został podzielony na 2 kręgi.
Przez 34 lata poprzez krąg „przewinęło„ się pra-
wie 30 małżeństw i kilkunastu kapłanów. Obecnie
moderatorem jest o. Leszek Kapusta. Jedyną parą mał-
żeńską, która trwa w kręgu od 34 lat są Eleonora i Ja-
nusz Kilanowscy.
Dzięki ich staraniom i poszukiwaniom nowych mał-
żeństw, krąg przetrwał trudny czas, okresy, kiedy to
w kręgu były 2, 3 małżeństwa. Dzięki ich wytrwałości
i Bożej pomocy do kręgu dołączały kolejne małżeń-
stwa. Obecnie tworzymy jedną, zgraną, rozmodloną
Bożą Rodzinę, w której każdy jest zaangażowany

w różne działania w Domowym Kościele bądź parafii,
w której wzajemnie się wspieramy i pomagamy sobie.
W każdym człowieku staramy się widzieć Chrystusa,
a poprzez rzetelne realizowanie zobowiązań umacnia-
my się w wierze i jedności małżeńskiej .
Moderatorzy kręgu:
o. G. Siwek, o.St. Gruszka, o. W. Majewski,
o. W. Zagrodzki, o. l. Gajda, o. J. Gęza, o. G. Jaro-
szewski, o. Onik, o. W. Wilgowicz, o. J. Aniszewski,
o. K. Stankowski, o. K. Przybyłowicz, o. l. Kapusta.

Krąg z parafii Św. Józefa w Toruniu.

Przyjęcie Chrystusa jako Pana - Toruń - relacja



„Ogłaszam Cię Panem mojego życia, moim jedynym

Panem, daję Ci moje życie na zawsze”

W 101 rocznicę objawień fatimskich, 13 maja 2018
w naszym kościele parafialnym Matki Bożej Fatimskiej
w Brodnicy spotkaliśmy się na uroczystej Eucharystii
z okazji odpustu parafialnego.
Pod przewodnictwem biskupa Wiesława Śmigla, Eu-
charystię celebrowali ks. proboszcz - Gabriel Aronow-
ski, ks. Dariusz Pukalski oraz księża z różnych stron
diecezji. Na sumę odpustową przybyli liczni pielgrzy-
mi, władze lokalne oraz parafianie.
Tego dnia miało miejsce historyczne wydarzenie -
bp Wiesław Śmigiel dokonał koronacji figury Matki
Bożej Fatimskiej, która zajmuje dostojne miejsce w oł-
tarzu naszej świątyni.
Podczas tej pięknej liturgii Komunię Św. pod dwiema
postaciami z rąk ks. biskupa przyjęło 6 małżeństw, któ-
re zostały zaproszone do bardziej świadomego i dojrza-
łego spotkania z Chrystusem. Od kilku miesięcy
małżeństwa spotykały się na comiesięcznych spotka-
niach ewangelizacyjnych pod czujnym okiem opiekuna
duchowego ks. Darka Pukalskiego i pary pilotującej –
Jadwigi i Gabrysia Drumińskich. Był to wstępny etap
powstawania nowego kręgu DK w naszej parafii. Spo-
tkania te zakończyły się podjęciem decyzji o osobistym
przyjęciu Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. Uroczyste
wyrażenie tej decyzji odbyło się podczas tej parafialnej
uroczystości odpustowej. Był to dobrowolny akt odda-
nia życia pod kierownictwo Chrystusa. Klęcząc przed
ołtarzem, w ciszy serca każdy z nas wyraził swoją naj-

ważniejszą decyzję życia – osobistego i świadomego
przyjęcia Jezusa jako Pana i Zbawiciela, co przypieczę-
towało słowo „Amen!” wypowiadane podczas przyję-
cia Ciała Chrystusa.
W tym szczególnym dniu były z nami nasze dzieci
i nasza para pilotująca.
Małżeństwa z pierwszego kręgu DK w naszej parafii
w czasie pięknie przygotowanej liturgii, dały świadec-
two swojej wiary czytając podczas tej uroczystości Sło-
wo Boże, modlitwę powszechną i przynosząc dary do
ołtarza.
Po zakończeniu Eucharystii stanęliśmy wspólnie do
pamiątkowego zdjęcia.
Serdeczne "Bóg zapłać" dla naszego opiekuna ducho-
wego, ks. Darka, za jego obecność, duchowe wsparcie
i dzielenie się Słowem Bożym oraz dla pary pilotującej
– Jadwigi i Gabrysia za prowadzenie i świadectwo ży-
cia, które nam przekazali.
W homilii bp Wiesław Śmigiel powiedział, że Kościół
to żywi ludzie, którzy mają swoje ograniczenia i słabo-
ści. Nie są jednak pozostawieni sami sobie. Duch
Święty prowadzi swój Kościół. Dla człowieka wierzą-
cego największą wartością jest niebo. Każdy z nas
otrzymał od Boga łaskę, ale nie każdy pozwala by ta
łaska go przemieniała, nie każdy z tą łaską współpracu-
je. – Duchu Święty spraw, aby ta łaska przemieniała
nas każdego dnia. Choć mamy wiele ograniczeń, to
chcemy wpatrywać się niebo i do nieba dążyć.

Chwała Panu
Renata i Rafał Różyńscy

Przyjęcie Chrystusa jako Pana - Brodnica - relacja



W dniach od 27 kwietnia do 1 maja 2018 r. przebywa-
liśmy na rekolekcjach ORAR I w Pelplinie z diecezją
pelplińską. Od samego początku serdecznie powitali
nas Hania i Janusz Chmara - para moderatorska reko-
lekcji i ujmujący radością i pogodnym nastawieniem
ksiądz Łukasz Wisiecki, moderator DK diecezji pel-
plińskiej . W rekolekcjach uczestniczyło 27 mał-
żeństw, w tym jedno posługujące w diakonii
dziecięcej . Dzieci łącznie było trzydzieści jeden, zaję-
cia z nimi przeprowadzały wspaniałe starsze koleżan-
ki. Diakonia muzyczna z oddaniem uzupełniała
zarówno przeżycia duchowe jak i pogodne wieczory.
Najbardziej przeżyliśmy Eucharystie w kaplicy przy
Pelplińskiej wspaniałej Katedrze. Również trwanie
przy wieczornej adoracji Najświętszego Sakramentu,
przy adoracji Najświętszej Krwi Chrystusa mogliśmy
doświadczyć bliskości Pana. Dni szybko mijały, kolej-
ne spotkania, konferencje, rozmowy i modlitwy
w kręgach, dzielenie się Ewangelią. Piękny czas za-
trzymania się, poznania nowych ciekawych mał-
żeństw, rodzin, kapłana. Rozpieszczani byliśmy na
każdym kroku począwszy od pysznych posiłków, ser-
ników i drożdżówek, poprzez koncert zespołu Familia
HP, zwiedzanie z przewodnikiem Katedry, do randki
we dwoje w bogatej oprawie, z której przywieźliśmy
pamiątkowe zdjęcie- jest dowód, że w tym miesiącu
dialog się odbył. Z diecezją pelplińską na rekolek-

cjach byliśmy pierwszy raz, ale ufamy, że nie ostatni.
Pamiątkowe zdjęcie całej grupy rekolekcyjnej umoż-
liwia nam wspomnienie rodzin z niemal całej Polski-
z Łodzi, Szczecina, Krakowa, z okolic Poznania,
z Koszalina, Warszawy, Bydgoszczy, no i oczywiście
- z diecezji pelplińskiej . Kolejny raz utwierdziliśmy
się, że formacja Domowego Kościoła jest drogą dla
naszego małżeństwa. Nasz najmłodszy syn, dwuna-
stoletni Krzysztof, jeździ bardzo chętnie z nami, ale
od roku widzimy, że musimy prosić Pana o formację
również dla niego.

Hania i Modest

„Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia powoła-
nych” – tym zdaniem można by podsumować przeżyte
przez nas seminarium, poprowadzone przez państwa He-
lenę i Włodzimierza Coghen, które odbyło się w toruń-
skim Domu Pielgrzyma w połowie kwietnia br. Było to
pierwsze seminarium o prowadzeniu rekolekcji w naszej
diecezji, a wiemy, że nie ostatnie. Małżeństwa uczestni-
czące w seminarium w naturalny sposób staną się kandy-
datami na pary moderatorskie i animatorskie.
Prowadzenie rekolekcji słusznie zdaje się zadaniem
o podwyższonym stopniu odpowiedzialności czy trudno-
ści – stąd konieczność tego spotkania. Wymiana doświad-
czeń, czerpanie od tych, którzy wiedzą więcej oraz co
najważniejsze - przekonanie, że nasz Pan bierze czynny
udział i towarzyszy nam już na etapie prac poprzedzają-
cych rekolekcje – to główne cele seminarium.
Choć to seminarium, a nie rekolekcje, nie mogło zabrak-
nąć wspólnych modlitw, codziennej Mszy świętej oraz
podsumowującego czasu świadectw. Na konferencjach
z kolei uczyliśmy się, na co zwracać uwagę przygotowu-
jąc rekolekcje, jak i wtedy, gdy te już się rozpoczną. Słu-
chaliśmy jak ważna jest posługa diakonii wychowawczej

i o co trzeba zadbać, by zarówno dzieci jak i ich rodzice
wyjeżdżali z rekolekcji zadowoleni. Podobnymi wska-
zówkami podzieliła się z nami para odpowiedzialna za
diakonię muzyczną. Nie inaczej było z treściami litur-
gicznymi, na które poświęciliśmy nieco więcej czasu, słu-
chając o wszystkim, co powinniśmy przekazać
uczestnikom rekolekcji. Ostatni blok przewidziany był na
pytania, których oczywiście nie zabrakło.
Jednym z piękniejszych momentów seminarium, był czas
przeznaczony na świadectwa. Można było usłyszeć wiele
wspaniałych słów, zobaczyć wzruszenie i łzy. Jednak je-
den temat pojawiał się częściej, a chodzi o wiarę we wła-
sne siły, umiejętności i wsparcie naszego Boga podczas
prowadzenia rekolekcji. Uczestnicy przekonali się, że do
poprowadzenia rekolekcji nie potrzeba ukończyć studiów
na najlepszych uniwersytetach świata, ale wystarczy wia-
ra w Bożą pomoc, dobre chęci i wsparcie wspaniałych
małżeństw, których w Domowym Kościele nie brakuje.
Stąd na tegoroczne rekolekcje wyjeżdżamy umocnieni
i ze spokojem w sercach.

Kl. Witold Ziętarski

ORAR I w Pelplinie - świadectwo
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W dniach 13-15 kwietnia 2018r. w Domu Pielgrzyma
braliśmy udział w „Seminarium o prowadzeniu reko-
lekcji„. Jadąc do Torunia zastanawialiśmy się, czego
nowego dowiemy się na temat posługi diakonii reko-
lekcyjnej . Sam początek seminarium, powitanie i za-
wiązanie wspólnoty bardzo mile nas zaskoczył.
Czuliśmy się bardzo swobodnie, a radość, która pro-
mieniowała od pary moderatorskiej bardzo szybko
udzieliła się wszystkim uczestnikom. Zaplanowane ko-
lejne spotkania wprowadzały nas w temat liturgii, nie-
zbędnych przygotowań do rekolekcji, przebiegu
i programu dnia. Prelekcje przeplatane były dzieleniem
się doświadczeniami uczestników, co nadało semina-
rium bardzo dynamiczny charakter i pozwoliło uzy-
skać praktyczne wskazówki na temat prawidłowego
przebiegu rekolekcji. Przede wszystkim dotarły do nas
słowa, że Bóg nie wybiera uzdolnionych, ale uzdalnia
wybranych. Dzięki temu właśnie spotkaniu, czujemy

się bardziej uzdolnieni do prowadzenia naszych reko-
lekcji. Zdaliśmy sobie sprawę z wielu szczegółów
i drobiazgów, które mają wpływ na budowanie jedno-
ści wspólnoty i pozwalają na to, aby uczestnicy jak
najwięcej skorzystali. Zgodnie stwierdziliśmy, że do-
brze przygotowana diakonia wychowawcza - dzieci
otoczone właściwą opieką i zadowolone- gwarantuje
powodzenie całej oazy. Z seminarium wyjechaliśmy
ubogaceni świadectwami i wskazówkami doświadczo-
nych animatorów i moderatorów, którzy od wielu lat
posługują na rekolekcjach. Z pewnością zapamiętamy,
że prowadzący nie mogą dać się sprowokować, muszą
zawsze być radośni, a my zgodnie ze słowami księdza
Darka, powinniśmy dbać głównie o to, aby rekolekcje
były nie tyle idealnym ,,rodzinnym grobowcem,, co
oaza tętniącą życiem Boga, który jest najważniejszy.

Chwała Panu! Monika i Sławek.

Ktoś nam zaproponował seminarium, zgodziliśmy się, bo
nie jedziemy na długie rekolekcje i przyjechaliśmy „zoba-
czyć, co to będzie”. Na pewno nie z myślą, by prowadzić
rekolekcje. No bo przede wszystkim, to NIE NADAJE-
MY SIĘ. Prowadzić rekolekcje DK to byśmy mogli, gdy-
by już naprawdę NIKOGO nie było, bo o naszych
ograniczeniach długo by można opowiadać.
I od razu pierwszego dnia zobaczyłam całe mnóstwo
małżeństw, które się nadają. Rzeczywiście – „sama śmie-
tanka” i my. I nawet pokazałam Bogu konkretne małżeń-
stwa z etykietką: „O, zobacz, Ci to się do tego super
nadają, i jeszcze Ci, i Tamci”… A Pan Bóg ze swoim po-

czuciem humoru i delikatnością pokazał mi przez te parę
dni takie sytuacje, w których „moje święte małżeństwa do
zadań specjalnych” okazały się słabe, pełne lęku i nie-
pewności…
I właśnie tego nie zapomnę – że przyjechałam tu, widząc
nasze własne ograniczenia uniemożliwiające prowadzenie
rekolekcji, a wyjechałam, mając w pamięci lęki i ograni-
czenia innych, które ich jednak nie ograniczają…

Danuta
PS. No i dawno się tak nie uśmiałam, dzięki fantastyczne-
mu poczuciu humoru niektórych osób, oczywiście
zWłodkiem na czele.

Seminarium o prowadzeniu rekolekcji - świadectwa

Jeśli jakoś to będzie, to będzie byle jak… Ta myśl szcze-
gólnie utkwiła mi w pamięci po weekendowym semina-
rium. Jest dla mnie oczywistą główna zależność owoców
rekolekcji Domowego Kościoła od działania Ducha
Świętego, ale z drugiej strony myślę sobie, że skoro On
wybiera właśnie taką, a nie inną formę działania, że jeśli
budzi ku temu w sercach natchnienie i gna przez pół Pol-
ski rodzinę z małymi dziećmi, aby mogła uczestniczyć
w rekolekcyjnej wspólnocie, to nie jest Mu obojętne, jak
przygotują się powoływani do tej posługi ludzie.
Warsztaty dla par animatorskich o prowadzeniu rekolekcji
niosły dla mnie sporą dawkę optymizmu. A wypływał on
z tego, że dzielący się z nami swoim bogatym doświad-
czeniem wskazywali na ogromną wagę przygotowań, za-
równo w rzeczach wielkich, jak i w detalach i daleko im
było do teorii, że „jakoś to będzie”. Także istota utrzymy-
wania jedności w całym animatorskim zespole, świado-
mość wspólnego celu i zadania były czymś, co
szczególnie zwróciło moją uwagę – zarówno na etapie
przygotowań, jak i już bezpośrednio w trakcie trwających
rekolekcji. I to nie tylko dlatego, że tak łatwiej pracować,

ale też dlatego, że to jest coś, co jest żywym świadectwem
dla uczestników.
Pan Bóg stwarza nas w różnorodności i bogactwie darów
i umiejętności - i czymś naturalnym w czasie wszystkich
związanych z przygotowaniem rekolekcji działań, będzie
ich wykorzystywanie i dopasowywanie zadań do predys-
pozycji. W praktyce mogliśmy doświadczać tego w cza-
sie warsztatów – podział tematów bardzo dobrze i w taki
naturalny sposób wpisywał się w doświadczenia i talenty
dzielących się z nami par. Niezależnie czy mowa była
o organizacji, wspólnocie, czy liturgii.
Na razie trudno mi sobie wyobrazić, że mielibyśmy
czynnie współtworzyć dzieło rekolekcji Domowego Ko-
ścioła. To, co dziś nas przerasta i pozostaje poza sferą na-
szej wyobraźni, pozostawiamy jako problem Pana Boga.
Ale już dziś w wielu zadaniach – choćby związanych
z posługą animatorów w kręgu lub innych działaniach
w Kościele, wspólnocie czy pracy – wiele treści tego
weekendowego seminarium może nam pomóc robić coś
mądrzej, skuteczniej i lepiej.
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„ . . .gdzie równi służą równym. .”

40 lat temu, na naszej pierwszej oazie rodzin
w Krościenku, śpiewaliśmy pieśń roku „Zwiastunom
z gór” i właśnie z Pienin, z Kopiej Górki i z Jagiel-
lońskiej 1 00, pełni zapału i Ducha Świętego,przy-
wieźliśmy jako posłańcy Boży, z błogosławieństwem
sługi bożego ks. Franciszka Blachnickiego i s. Ja-
dwigi Skudro, Domowy Kościół do Torunia – rado-
sną wieść dla małżeństw i rodzin. Dziś jest już nas
wiele i wciąż przybywa. Idea żywych wspólnot
w Kościele, w parafiach jest wciąż aktualna i nie-
zbędna – tu budują się wspólnoty żyjące na codzień
miłością Boga i bliźniego.

Spotkajmy się więc całymi rodzinami i świę-
tujmy pod rozłożystym dębem, pomnikiem przyrody,
w gościnnych ogrodach par. Matki Bożej Zwycię-
skiej . Przynieśmy miłość braterską, pokój Chrystu-
sowy, dobroć i Bożą radość … jak rzeka. Oto jest
dzień, który dał nam Pan, weselmy się i radujmy się
w nim!

Zapraszają gospodarze spotkania

proboszcz par. Matki Bożej Zwycięskiej ks. kan.
dr Dariusz Żurański
moderator diecezjalny Domowego Kościoła ks. An-
drzej Jakielski
para diecezjalna Ewa i Sylwester Winiarscy
para rejonowa Ewelina i Artur Wylegałowie

40-lat Domowego Kościoła w Toruniu
Inauguracja roku formacji

Domowego Kościoła 201 8/201 9
"Młodzi w Kościele"

Spotkanie formacyjne i integracyjne
Toruń – par. Matki Bożej Zwycięskiej

„Ogrody Maryi”
28 – 30 września 201 8 r.

Piątek – 28 września
19.00 - adoracja, rozważanie, modlitwa małżeńska,

śpiew, słowo księdza Łukasza
21 .00 - apel jasnogórski, błogosławieństwo

ks. Proboszcza

Sobota – 29 września
9.00 - przygotowanie do Eucharystii
1 0.00 - msza św. pod przewodnictwem Biskupa

Toruńskiego Wiesława
- świadectwa porekolekcyjne

11 .30 - „Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki
i jego dzieła. Drogi soborowej odnowy
Kościoła w Polsce” - dr Michał Białkowski,
adiunkt na Wydziale Politologii i Studiów
Międzynarodowych UMK
- multimedialna prezentacją Domowego
Kościoła i jego historii w Toruniu
- Remigiusz Sokalski, świadectwa par
założycielskich

13.00 - koncert uwielbienia, świadectwa, słowo
księdza moderatora, zaproszonych gości

1 5.00 - agapa (w ogrodzie przez cały czas zabawa
dla dzieci, a w kościele wystawa fotografii)

Niedziela – 30 września
1 3.00 - msza święta ze świadectwami mężczyzn

z parafialnego kręgu DK, zaproszenie
małżeństw do Domowego Kościoła

40 LAT DOMOWEGO KOŚCIOŁA W TORUNIU

ZAPROSZENIE
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Słów odkrywanie

„Słów odkrywanie” to antidotum na truciznę

relatywizmu. Przez pogląd, że „jest wiele prawd, to

zależy od punktu widzenia, a prawdy te są

równoważne”, wiele słów straciło swoje pierwotne

znaczenie, pierwotny blask. Trzeba im je przywrócić,

czyli odkryć to znaczenie, odsłonić ten blask na

nowo.

Przyjemność
Ciepły piasek, lekka bryza od morza... Spoczywasz
bez ruchu na leżaku i pławisz się w słońcu. A może
biegasz za piłką? Albo zmagasz się z wiatrem na
desce surfingowej?
Rześkie powietrze, ogrom górskich masywów,
cudowne, dzień w dzień inne zachody słońca... Płuca
pracują głęboko podczas stromego podejścia. Bolą cię
mięśnie napięte od wysiłku. Uciekasz przed burzą do
schroniska. Nie zdążyłeś. Jesteś przemoczony,
zmęczony, ale szczęśliwy...
W kominku wesoło trzaskają polana. Cienie tańczą po
suficie w rytm żwawo operujących płomyków.
Sączysz wino, poddając się nastrojowi ballad
Chopina...
Uwielbiasz ruch, gwar, towarzystwo. Na przyjęciach
czujesz się jak ryba w wodzie. Mogłabyś tańczyć do
rana...
Nie ma to jak domowe pielesze. Nade wszystko lubisz
poobiednią sjestę. To błogie uczucie sytego żołądka,
miękkość kanapy, gazeta, której, zmorzony snem,
nigdy do końca nie doczytasz...
Magia kina. Zapominasz o prozaicznej
rzeczywistości. Cwałujesz po prerii, goniąc Indian.
Wędrujesz po zakamarkach starych lochów.
Przeżywasz fascynujące romanse...
Nazywają cię łasuchem. Cóż w tym złego, że nie
umiesz się oprzeć słodyczom?

Właśnie. Cóż złego w przyjemnościach? Tych małych
i tych dużych? Czyż życie nie jest wystarczająco
uciążliwe, by chcieć choć drobnej rekompensaty?
Cóż to takiego – przyjemność? Trudno to
zdefiniować. Każdy rozumie ją inaczej .
Powiesz: to życie bez bólu. A co na to masochiści?
Powiesz: błogostan, brak napięć, stresów. Lecz są
tacy, którzy to uwielbiają: alpiniści, spadochroniarze,
wszelkiej maści awanturnicy.
Powiesz: życie bez wysiłku, bez obowiązków, bez
odpowiedzialności. Naprawdę? Czy nie słyszałeś
o tzw. ludziach czynu, pełnych energii biznesmenach,
żądnych władzy politykach? Nikt ich nie zmusza,
więc chyba robią to, co lubią robić!
Powiesz – no więc życie na luzie, bez przymusu. Lecz
przecież są i tacy, dla których nieszczęściem jest
samodzielność, których losem ktoś musi pokierować,
dać pracę, zapewnić mieszkanie...
Przyjemność to rzecz względna. Całe szczęście –
jakże nudny byłby świat, w którym wszyscy lubiliby
to samo.
No dobrze – spytasz – a czy mam prawo do
przyjemności?
Masz, oczywiście. Wszak całe życie nie może być
pokutą. Myślę, że na Twoje przyjemności Bóg będzie
patrzył z radością, wszelako pod dwoma warunkami.
Po pierwsze – jeśli nie staną się wyłącznym celem
Twojego życia.
Po drugie – jeśli nie realizujesz ich poprzez krzywdę
innych bliźnich.

Tadeusz Solecki, członek kręgu Kościoła Domowego
na toruńskich Wrzosach w latach 80-90. XX w.,
aktywista Akcji Katolickiej .

Przy innym ogniu, w inną noc do zobaczenia znów...
7 VI 2018r. zmarła Barbara Wachowicz-Napiórkowska, pisarka
polskiego losu, autorka książek, wystaw i spektakli poświęco-
nych wielkim Polakom: Adamowi Mickiewiczowi, Juliuszowi
Słowackiemu, Fryderykowi Chopinowi, Tadeuszowi Kościuszce,
Henrykowi Sienkiewiczowi, Stefanowi Żeromskiemu, a także
najsławniejszym harcerzom polskim.
Wyróżniona przez Episkopat Polski nagrodę „Totus – Polski No-
bel” za niestrudzone, pełne żarliwości i entuzjazmu propagowa-
nie kultury chrześcijańskiej, patriotyzmu, pięknej polszczyzny,
postaw honoru i prawości wśród młodego pokolenia i cenną
działalność dla kultury KresówWschodnich.
Mistrzyni Mowy Polskiej. Dama Orderu Uśmiechu. W pamięci
wielu osób z naszej wspólnoty zapisze się przede wszystkim jako
autorka niezapomnianych „Wigilii Polskich”.



Z nowego Ogólnego Wprowadzenia do Mszału Rzymskie-
go (OWMR).
OWMR 42. Gesty i postawy ciała zarówno kapłana, diako-
na i usługujących, jak i ludu winny zmierzać do tego, aby
cała celebracja odznaczała się pięknem i szlachetną prosto-
tą, aby w pełni przejrzyste było znaczenie jej poszczegól-
nych części, zaś uczestnictwo wszystkich stawało się
łatwiejsze. Trzeba więc będzie zwracać uwagę na postano-
wienia zawarte w tym Ogólnym wprowadzeniu i przekaza-
ne w tradycyjnej praktyce obrządku rzymskiego. Mają one
na celu bardziej wspólne duchowe dobro ludu Bożego niż
zaspokojenie upodobań lub opinii prywatnych osób. Za-
chowywanie przez wszystkich uczestników jednolitych po-
staw ciała jest znakiem jedności członków chrześcijańskiej
wspólnoty zgromadzonych na sprawowanie świętej litur-
gii: wyrażają one bowiem i kształtują duchowe przeżycia
uczestniczących.
OWMR 22. Wielkie znaczenie ma sprawowanie Euchary-
stii w Kościele partykularnym. Biskup diecezjalny bowiem,
pierwszy szafarz Bożych misteriów w powierzonym mu
Kościele, jest opiekunem, zwierzchnikiem i stróżem całego
życia liturgicznego. W celebracjach odbywających się pod
jego przewodnictwem, zwłaszcza w sprawowaniu Euchary-
stii, którego on dokonuje z udziałem prezbiterium, diako-
nów i ludu, ujawnia się misterium Kościoła. Dlatego te
celebracje mszalne winny być przykładem dla całej diece-
zji. Biskup winien zabiegać o to, aby prezbiterzy, diakoni
i wierni świeccy zdobywali coraz pełniejsze zrozumienie
głębokiego sensu obrzędów i tekstów liturgicznych i dzięki
temu byli prowadzeni do czynnego i owocnego udziału
w sprawowaniu Eucharystii. Z tego też względu biskup wi-
nien czuwać nad tym, aby celebracje odbywały się coraz
godniej. (…)

Postawy liturgiczne
Poprawne wykonywanie posługi liturgicznej wymaga od
członków służby przyjmowania odpowiednich postaw, słu-
żących zewnętrznej jedności zgromadzenia. Każda postawa
jest także znakiem pewnej rzeczywistości duchowej, która
wyraża się właśnie poprzez przyjętą postawę ciała OWMR
43 .
Postawa stojąca to postawa radości oraz wyczekiwania;
oznacza gotowość do podjęcia służby. Przyjmujemy ją:
1 . od procesji wejścia do kolekty włącznie,
2. od śpiewu przed Ewangelią do zakończenia Ewangelii,
3. od wyznania wiary do końca modlitwy powszechnej,
4. od okadzenia kapłana (podczas Mszy Świętej z okadze-
niami), lub od wezwania: „Módlcie się, aby…” do rozpo-
częcia modlitwy epikletycznej, (epikleza jest modlitwą
błagalną, aby Duch Święty zstąpił na dary ofiarne i prze-
mienił je w ciało i krew Jezusa Chrystusa)
5. od aklamacji po przeistoczeniu do „Baranku Boży…”
włącznie,
6. w czasie modlitwy po Komunii i obrzędów zakończenia
Mszy Świętej, (aż do wyjścia asysty i celebransów)
Postawa siedząca oznacza zasłuchanie w słowo Boże oraz
dziękczynienie. Przyjmuje się ją:
1 . w czasie czytań (poza Ewangelią), psalmu responsoryj-
nego, homilii i sekwencji,
2. w czasie przygotowania darów i procesji z darami,
3. w czasie rozdawania Komunii oraz w czasie ciszy po Ko-
munii,
4. w czasie ogłoszeń parafialnych.

Uwagi: a) Powyższe wskazania dotyczą wiernych oraz
tych, którzy nie czynią żadnej posługi w tym czasie.

b) Siadamy razem z celebransem, razem z nim
również wstajemy.

c) Postawa siedząca nie zwalnia z zachowania god-
nego miejsca i pełnionej posługi.

d) Jeżeli brakuje miejsc siedzących, wówczas
przyjmuje się postawę stojącą.
Postawa klęcząca to postawa adoracji, uwielbienia i pełne-
go oddania się Bogu. Przyjmuje się ją:
1 . od epiklezy i w trakcie przeistoczenia, wierni i służba li-
turgiczna wstają na aklamację po przeistoczeniu,
2. na słowa: "Oto Baranek Boży ... Panie, nie jestem go-
dzien..."
3. ministranci klęczą po Komunii od powrotu pierwszego
szafarza do prezbiterium do zamknięcia tabernakulum.
Nie dotyczy to ministrantów wykonujących posługi.
Uwaga: Ludzie w starszym wieku, słabi i chorzy, mogą sie-
dzieć w czasie całej Mszy świętej
Leżenie krzyżem (Prostracja) - symbolizuje najgłębsze po-
niżenie siebie i najbardziej usilną modlitwę. Lepiej niż sło-
wa wyraża ono całkowite oddanie się Bogu. Postawę taką
przyjmuje kapłan w czasie Liturgii Wielkiego Piątku oraz
diakoni przed przyjęciem święceń kapłańskich.

Gesty liturgiczne
Podobnie jak postawy, również gesty są świadectwem jed-
ności zgromadzenia liturgicznego, ale są również dostrze-
galnymi znakami, które podtrzymują, umacniają i wyrażają
wiarę (OWMR 20).
Przyklęknięcie oznacza uwielbienie i oddanie czci Bogu.
Wykonuje się je przez zgięcie prawego kolana aż do ziemi
(OWMR 274), bez żadnych innych znaków (np. skłonu
głowy lub znaku krzyża):
1 . w procesji wejścia – po dojściu do ołtarza. Nie przyklę-
kają osoby, które wnoszą coś procesyjnie (np. krzyż, świe-
ce, ewangeliarz itp),
2. przechodząc przed ołtarzem, na którym znajduje się Naj-
świętszy Sakrament,
3. w procesji komunijnej – w momencie, gdy stoi się za
przyjmującym Najświętszy Sakrament (gdy komunia jest
przyjmowana na stojąco),
4. Podczas wyjścia – cała służba oraz celebransi wykonują
gest równocześnie,
5. przed Krzyżem świętym, od jego adoracji w Wielki Pią-
tek do rozpoczęciaWigilii Paschalnej,
6. poza liturgią: przed Najświętszym Sakramentem, zarów-
no wystawionym, jak i w tabernakulum przy wejściu do
kościoła oraz przy wychodzeniu z niego.
Skłon ciała (głęboki ukłon) kładzie jeszcze większy nacisk
na oddawany Bogu szacunek niż skłon głowy. Czynimy go:
1 . w wyznaniu wiary: na słowa „I za sprawą Ducha Święte-
go przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem”
lub „który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Ma-
ryi Panny”. Na te słowa w uroczystość Zwiastowania i Na-
rodzenia Pańskiego przyklęka się (OWMR 137).
2. przechodząc przed ołtarzem, na którym nie ma Najświęt-
szego Sakramentu,
3. wobec biskupa – po podejściu do biskupa, po spełnieniu
wobec niego posługi oraz przy przechodzeniu przed nim
4. turyferariusz i nawikulariusz – przed okadzeniem osób
lub rzeczy (z wyjątkiem ołtarza i złożonych na nim darów)
oraz po jego wykonaniu (OWMR 277),

Postawy i gesty w czasie liturgii
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5. jeśli wierny stoi w czasie konsekracji (ze względów zdro-
wotnych) w momencie, gdy kapłan przyklęka (OWMR 43),
6. w procesji komunijnej – zamiast przyklęknięcia (jeśli
wierny ze względów zdrowotnych nie może go wykonać).
7. diakon – gdy prosi o błogosławieństwo przed głoszeniem
Ewangelii oraz przed procesją z Ewangeliarzem do ambony
Zdarza się, że po przyklęknięciu w procesji wyjścia służba
wykonuje jeszcze skłon w stronę ołtarza. Kłóci się to z za-
sadą prostoty – stanowi zbędne powtórzenie znaku.
Skłon głowy (ukłon) jest wyrazem czci. Wykonuje się go:
1 . wymawiając razem imiona trzech Osób Boskich, imię Je-
zusa, Najświętszej Maryi Panny i świętego, na cześć które-
go sprawuje się Mszę (OWMR 275a),
2. w procesji wejścia – dotyczy osób, które wnoszą coś pro-
cesyjnie. Jeśli Ewangeliarz wnosi diakon, opuszcza on
skłon głowy – składa Ewangeliarz na ołtarzu i całuje go
wraz z celebransami (OWMR 173). Jeśli Ewangeliarz wno-
si lektor, wykonuje on skłon głowy, składa Ewangeliarz na
ołtarzu i odchodzi na swoje miejsce (OWMR 195),
3. przed czynnością liturgiczną i po jej zakończeniu (wobec
ołtarza, celebransa lub diakona).
Uwaga: punkt 1 . odnosi się do sytuacji, w których wyma-
wia się jedno z podanych imion. Jeśli wymawiają je tylko
celebransi (w modlitwie eucharystycznej, którą wypowiada
kapłan) – wierni nie wykonują skłonu. Brak skłonu głowy
na znak szacunku dla świętych imion to częsty błąd. Warto
więc zwrócić uwagę, że imiona te występują m.in.: w
pierwszej formie aktu pokutnego, w hymnie Chwała na wy-
sokości Bogu, w wyznaniu wiary, w modlitwie Chwała Oj-
cu np. w Liturgii Godzin. Nie należy przesadzać z ilością
skłonów, tak ciała, jak i głowy, mogłoby bowiem dojść do
zbytniego nagromadzenia gestów, co kolei prowadzi do
ośmieszenia liturgii.
Złożenie rąk (palcami do góry, na wysokości piersi) to po-
stawa wszystkich wiernych, ale szczególnie służby litur-
gicznej. Oznacza ona pragnienie służby, jest wyrazem
gotowości do niej (przyjmujemy ją, gdy nie wykonujemy
żadnej czynności w postawie stojącej. Niedbałe trzymanie
rąk może zaś prowadzić do dekoncentracji wiernych, a na-
wet zgorszenia.
Rozłożenie rąk -gest ten w czasie Eucharystii przysługuje
tylko celebransom. Rozkładanie rąk przez wiernych w cza-
sie Modlitwy Pańskiej jest niepoprawne - gest ten jest zare-
zerwowany dla tego, kto w naszym imieniu zanosi wspólną
modlitwę do Boga. Wyraża on zarówno jedność ludu Boże-
go zgromadzonego wokół ołtarza, jak i wyjątkową rolę ce-
lebransa, działającego – w imieniu Chrystusa. Mówią o tym
wyraźnie Wskazania Episkopatu Polski do Nowego
OWMR (pkt.32). Dopuszcza się jedynie ten gest w Mszach
św. sprawowanych w małych grupach (mają charakter za-
mknięty), jeżeli jest tam praktykowany.
Uderzanie się w piersi - w czasie pierwszej formy aktu po-
kutnego, wyraża on skruchę i pragnienie uleczenia serca z
grzechów. Uderzamy delikatnie w pierś prawą ręką, lekko
zaciśniętą w pięść na słowa „moja wina, moja wina, moja
bardzo wielka wina”, podczas gdy lewa ręka spoczywa po-
niżej piersi). Przyjęło się potrójne uderzenie w piersi i tak
też powinna czynić cała służba liturgiczna i lud w imię jed-
ności znaków.
Uwaga: Nie wykonujemy tego gestu, gdy mówimy Baran-
ku Boży ani Panie, nie jestem godzien. Nie są to formuły
wyznania win, lecz ukorzenia się przed Bogiem. Podobnie
nie czynimy go w czasie I Modlitwy Eucharystycznej (na

słowa Również nam, Twoim grzesznym sługom... gest wy-
konuje Celebrans). Akt pokuty jest jedynym momentem, w
którymwierni mogą wykonać ten gest.
Znak pokoju - służy okazaniu jedności i miłości bliźniego
przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu (OWMR 82).
W polskim Kościele tym znakiem jest ukłon lub podanie
ręki. Członkowie służby liturgicznej podchodzą do ołtarza,
by otrzymać znak pokoju od celebransa lub diakona
(OWMR 181) przez podanie ręki, a następnie w ten sam
sposób przekazują go sobie wzajemnie. Znak pokoju prze-
kazujemy tylko najbliżej stojącym (OWMR 82). Gest ten
wykonujemy w milczeniu lub używając formuły „Pokój
Pański niech zawsze będzie z tobą” albo „Pokój z tobą”
przyjmujący zaś odpowiada „Amen”. Nie należy używać
formuły: „Pokój nam wszystkim”. Celebrans może przeka-
zać znak pokoju usługującym i niektórym wiernym, jednak
nie opuszcza prezbiterium (OWMR 154).
Znak krzyża istnieje w dwóch formach: małej i dużej.
1 . Mały – wykonuje się na czole, ustach i sercu (wyrażamy
w ten sposób pragnienie życia Ewangelią rozumem i ser-
cem oraz głoszenia jej) przed Ewangelią razem z celebran-
sem lub diakonem wypowiadającym formułę „Słowa
Ewangelii według świętego N.” (OWMR 134). Wykonuje-
my go wspólnie, czyli równocześnie z szafarzem Ewangelii,
aby zachować piękno tego wspólnotowego gestu.
2. Duży – wykonujemy w czasie Eucharystii: na początku
Eucharystii, w obrzędzie błogosławieństwa na końcu Mszy,
w przypadku aspersji (pokropienia) oraz po błogosławień-
stwie Ewangeliarzem przez biskupa. Nie robimy znaku
krzyża na błogosławieństwo rzeczy, miejsc i innych osób
(wody, pokarmu w Wielką Sobotę, kaplicy, małżonków...),
ani też w I modlitwie eucharystycznej razem z celebransem.
W czasie gestu lewa ręka spoczywa na piersi, prawa powoli
robi znak krzyża.
Procesja to szczególny gest liturgiczny (OWMR 44), bo
wykonywany w ruchu. Jednak ruch jest cechą Żywego Ko-
ścioła, który podąża drogą zbawienia; jest wspólnotą piel-
grzymującą. W Eucharystii uczestniczymy (bezpośrednio
lub pośrednio) w kilku procesjach: na wejście, z księgą
Ewangelii, z darami, do Komunii. Uwagi odnośnie procesji:
1 . Powinna być niespieszna, dostojna, godna wydarzenia,
któremu służy.
2. Nie każde jednak przemieszczanie się jest procesją. Nie
należy więc nadawać przesadnej dostojności i uroczystej
formy każdej zmianie miejsca.
3. Uczestniczący w procesji, którzy przechodzą przed Naj-
świętszym Sakramentem nie przyklękają (OWMR 274).
4. Zdarzają się również inne procesje, np. na uroczystość
Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało) lub
procesja pogrzebowa. Wobec nich stosuje się te same zasa-
dy, co w przypadku procesji w czasie Mszy Świętej.
INNE UWAGI
Wszystkie postawy i gesty wykonujemy równo, razem z in-
nymi posługującymi oraz z celebransami.
Gesty i postawy muszą wyglądać godnie, wymagają odpo-
wiedniej dbałości. Należy pamiętać o godnej postawie ciała
i ułożeniu rąk,
Należy unikać pośpiechu w przyjmowaniu postaw i wyko-
nywaniu gestów (dotyczy to też procesji i przejść w trakcie
wykonywania posług liturgicznych).
W prezbiterium nigdy nie chodzimy tyłem! (nawet jeśli to
tylko kilka kroków)

opracowałWojciech Sławiński1 6



Kącik Troskliwych Rodziców

Zachwycam się naszymi dziećmi. Coraz bardziej.
Pierworodny syn urodził się nam prawie 21 lat temu. Byli-
śmy młodym, zakochanym w sobie małżeństwem. Naro-
dziny pierwszego dziecka były jak olśnienie. Oboje
bezgranicznie się w nim zakochaliśmy. Wszystko miał cu-
downe. Rączki, paluszki. Patrzył na nas tymi swoimi cu-
downymi oczyma. Pierwszy uśmiech był dniem
największej radości dla nas młodych, dumnych rodziców.
Pierwsze kroki sprawiły, że uwierzyliśmy, że on zdobędzie
cały świat. Amy razem z nim.
Szybko jednak dopadły nas trudy rodzicielskie. Wycho-
wanie pierworodnego jedynaka zaczęło sprawiać proble-
my. Nasz cudowny maluszek zaczął mówić „nie”.
Z drżeniem zauważyliśmy, że potrafi specjalnie kogoś
uderzyć by odebrać ulubioną zabawkę, że potrafi być
uparty. A co najgorsze, że wcale nie myśli nas słuchać. Jak
to nasz cudowny synek niegrzeczny? Nasz synuś nie jest
doskonały? Pójście wspólnie na mszę świętą stało się tak
trudne. Biegał po kościele, uciekał, złapany darł się wnie-
bogłosy przekrzykując organistę, o księdzu nie wspomnę.
Cały kościół był zaangażowany w jego złapanie. Tak prze-
żyliśmy pierwszy szok. Rodzicielstwo to skomplikowana
sprawa. Nie pomagają dobre rady dziadków, nie działają
metody z mądrych książek. Tak zaczęła się nasza przygo-
da w poznawaniu naszego dziecka. Uczyliśmy się tego, co
mu pomaga sprostać naszym oczekiwaniom, co go cieszy,
co smuci, co mobilizuje do dobrego, a co wręcz przeciw-
nie. „Każda dusza to inny świat” mówiła święta Faustyna
i miała rację.

Gdy pojawiały się kolejne nasze dzieci uczyliśmy
się od nowa, jak budować relacje w powiększonej rodzi-
nie. Odkrywaliśmy nową duszę, która zamieszkała w na-
szym domu i w naszych sercach. I każda dusza naszych
dzieci nas zaskakiwała na nowo. Jak jest inna od nas, jak
piękna i zupełnie niezwyczajna. A najcudowniejsze w tym
odkrywaniu niesamowitych przestrzeni w duszach na-
szych dzieci jest to, że ono nigdy się nie kończy. Każdy
dzień przynosi nową porcję odkryć, olśnień i wyzwań.

Dziś odkrywamy rozkwit duszy naszego siódme-
go dziecka, ośmiomiesięcznej Alicji. Nie przestajemy się
zachwycać tym, jak na nas patrzy, jak się uśmiecha. Robi
to w sposób, w który nie robiło tego żadne inne dziecko.
Robi to tylko na swój jedyny, indywidualny sposób. To,
jak cieszy się na powrót taty do domu. Jej reakcje nie są
w niczym podobne do reakcji starszych dzieci. One robiły
to na swój, jedyny sposób.

A ileż radości przynosi nam odkrywanie specy-
ficznych cech duszy najstarszych naszych dzieci, które
wchodzą w dorosłość. I uwierzcie mi robią to zupełnie
inaczej niż my, przeżywają świat w zupełnie fantastyczny,
swój sposób. Dzięki temu, że jesteśmy z nimi tak blisko,
możemy to obserwować. Tak dalece, jak nas wpuszczą
w swój świat. Świat swojej duszy.

Cudowny, wspaniały, dobry Ojciec. Autor tych
niezwykłych przestrzeni dusz naszych dzieci, Jego dzieci.
Ojciec, który nie przestaje się zachwycać swoim dziełem
w nas. Tego uczymy się od Ciebie Tato. Kocham Twój ob-
raz w naszych dzieciach. Kocham Cię, Tato.

AnnaWiśniewska

Chcę poruszyć temat, który dotyczy prawie
wszystkich rodzin w naszym społeczeństwie. Bo któż
z nas nie ma w domu chociaż jednej z tych rzeczy: telewi-
zora, smatrfona, komputera czy tabletu. Są to urządzenia
potrzebne, wręcz niezbędne w dzisiejszym świecie. Dzięki
nim zdobywamy informacje, uczymy się, rozwijamy, pra-
cujemy, komunikujemy się z innymi. Jednak rozwój no-
wych technologii niesie ze sobą pewne zagrożenia.
Szczególnie chodzi mi o zbyt wczesne udostępnianie ich
małym dzieciom. Statystyki są zatrważające :
- ponad 40% rocznych i dwuletnich dzieci w Polsce ko-
rzysta z tabletów lub smartfonów, wśród nich niemal co
trzecie korzysta z urządzeń mobilnych codziennie lub pra-
wie codziennie,
- 60% rodziców, którzy udostępniają dzieciom tablet lub
smartfon, robi to, żeby zająć się swoimi sprawami, co
czwarty po to, żeby dziecko zjadło posiłek, 18% - żeby
dziecko zasnęło.

(badania przeprowadzone przez Millward Brown Poland
dla Fundacja Dzieci Niczyje, 2015)

Jakie niebezpieczeństwa są z tym związane?
Aby mózg prawidłowo się rozwijał potrzebna jest stymu-
lacja wielozmysłowa, dziecko musi poznawać świat po-
przez dotyk, słuch, smak, zapach, wzrok. Wielogodzinne
oglądanie bajek w telewizji, nawet tych dla najmłodszych,
ogranicza dziecko tylko do patrzenia i słuchania i to
w sposób szkodliwy. Szybko zmieniające się obrazy akty-
wują prawą półkulę mózgu, która odpowiedzialna jest za
odbiór całościowy, jednocześnie hamują rozwój lewej
półkuli, której zadaniem jest myślenie analityczne, po-
rządkowanie informacji i kształtowanie się mowy. Wzrok
dziecka patrzącego na ekran rozprasza się, nie nadąża
z odbiorem informacji i ich interpretacją, malec uczy się
odbierać obraz bezrefleksyjnie. Dzieci oglądające bajki,
bądź tylko bawiące się przy włączonym telewizorze za-
zwyczaj mają problem z nauką czytania i pisania, ponie-
waż nie są w stanie skupić wzroku przez dłuższy czas na
książce i na dodatek wodzić nim od lewej do prawej.
Mowa dzieci pozostawianych sam na sam z tabletem bądź
innym urządzeniem, będzie rozwijała się słabiej, ponieważ
mają one ograniczone możliwości rozmów „na żywo” ze
swoimi najbliższymi członkami rodziny. Nie są one sty-
mulowane prawdziwą interakcją, która występuje w dia-
logu, nie obserwują mimiki twarzy, nie uczą się intonacji,
nie odbierają ładunku uczuć niesionych wraz z wypowie-
dzią innej osoby. cd. na str 1 8
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Zbyt częste oglądanie telewizji może też wywołać niepo-
żądane zachowania u dzieci, np. zwiększona agresja, apa-
tia, niechęć do podejmowania aktywności fizycznej
i umysłowej, nieumiejętność kreatywnej zabawy.
Naukowcy twierdzą, że dzieci do 2 roku życia nie powin-
ny mieć kontaktu z urządzeniami ekranowymi, w tym ta-
bletem i smartfonem. Dzieciom w wieku 3 – 6 lat można
udostępnić takie urządzenia, ale musi to być decyzja prze-
myślana: jakie treści, jak długo (jednorazowo nie dłużej
niż 15 -20 mim, w ciągu całego dnia od 30min do 2 godz.

w zależności od wieku). Rodzice powinni towarzyszyć
dziecku podczas korzystania z urządzeń ekranowych i tłu-
maczyć im co widać. Nie włączać przed snem –promie-
niowanie ekranu źle wpływa na zasypianie i jakość snu.
Nie traktować urządzeń mobilnych jako nagroda lub kara
– stają się bardziej atrakcyjne. Nie włączać podczas posił-
ków jako motywacja do jedzenia. Podsumowując: uży-
wajmy urządzeń ekranowych, ale mądrze, z umiarem
i w odpowiednim czasie.

LogopedaAgnieszka Białek

Wielką tajemnicę naszej wiary, czyli Mszę św., cele-
brans rozpoczyna od przystąpienia do ołtarza Chrystuso-
wego. Ponieważ cała Ofiara Chrystusa zostanie
uobecniona na ołtarzu, a sam ołtarz ponadto symbolizuje
osobę Chrystusa, celebrans jest wręcz zobowiązany do
wyrażenia ołtarzowi należnej mu czci. Dokonuje tego
przez skłon swego ciała oraz ucałowanie ołtarza, a cza-
sami także przez jego okadzenie. Czyni to zawsze
w imieniu całego zgromadzenia. Następnie celebrans
udaje się na miejsce prezydialne. Razem z całym zgro-
madzeniem wykonuje on znak krzyża i równocześnie
wypowiada starożytną formułę, stosowaną dzisiaj na po-
czątku każdej celebracji liturgicznej, w tym oczywiście
także Eucharystii.
Znak krzyża kojarzy się wyłącznie z chrześcijaństwem
(krzyżyki na łańcuszku noszone przez nas na szyi są wy-
znaniem wiary i przyznawaniem się do niej). Ten znak
odnosi się oczywiście do ukrzyżowanego Chrystusa. To
znak Jego zbawienia, odkupienia, wiecznego przezna-
czenia człowieka, a przede wszystkim znak miłości Bo-
ga do człowieka.
Znak krzyża jest zatem pierwszą modlitwą obecnych na
liturgii mszalnej, obejmującą gest i formulę słowną.
Kreśląc na sobie znak krzyża dotykamy czoła, serca i ra-
mion, obejmując nim jakby całą istotę i działanie czło-
wieka.

Już na samym początku Mszy św. otrzymujemy podpo-
wiedz, że żadna liturgia, także eucharystyczna, nie lubi
samych tylko obecnych, niemych, biernych obserwato-
rów. Tacy z czasem jako pierwsi opuszczają Mszę św.,
bo jej nie „czują", bo się nie włączyli w jej przebieg
i akcję.
Kiedy kreślimy na sobie znak krzyża, wypowiadamy
znaną formułę: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Święte-
go". Ta formuła przypomina nam istotną prawdę, że Eu-
charystia jest ofiarą składaną Bogu Ojcu przez Jezusa
Chrystusa w Duchu Świętym. Wzywając Trzy Osoby
Trójcy Świętej, liturgia mszalna przypomina nam, że
zostaliśmy ochrzczeni w imię Trzech Boskich Osób
i tylko dlatego, że jesteśmy ochrzczeni, możemy brać
udział we Mszy św.
Kreślimy znak krzyża w postawie stojącej. Wiele biblij -
nych tekstów wyjaśnia nam, że ta postawa jest oznaką
opanowania, czuwania, gotowości, ale symbolizuje też
człowieka wyprostowanego i prostolinijnego.
Z kolei celebrans pozdrawia obecnych używając jednej
z kilku formuł do wyboru. Wszystkie one są zaczerpnię-
te z Biblii, z Nowego Testamentu, wszystkie też mają
radosny charakter i zawierają przyjacielskie, wspólnoto-
we wezwanie do modlitewnej jedności z Bogiem. Naj-
częściej stosowane pozdrowienie: „Miłość Boga Ojca,
łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa i dar jedności
w Duchu
Świętym niech będą z wami wszystkimi" pochodzi
z zakończenia Drugiego Listu św Pawła do Koryntian
(13,13). W pozdrowieniu „Pan z wami' rozpoznajemy
obietnicę Anioła Gabriela skierowaną do Najświętszej
Maryi Panny przy Zwiastowaniu („Pan z Tobą”).
Wszystkie wstępne pozdrowienia celebransa zawierają
jedno, zasadnicze przesianie: oznajmiają o obecności
samego Chrystusa wśród nas, a rozłożone ręce kapłana,
towarzyszące słowom pozdrowienia, chcą objąć
wszystkich obecnych.
„Pan z wami". Czy i my z Panem?

Ks. Jerzy Stefański

Telewizja i urządzenia mobilne uczą czy ogłupiają? - cd.

O Mszy Św. najprościej cz. V

Rozpoczynamy: „W Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego”
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Jeżeli ktoś uważa, że teatr nie jest odpowiednim
miejscem dla muzyki rozrywkowej, powinien wybrać
się na najnowszą propozycję repertuarową toruńskiego
Teatru im. Horzycy.
Piosenki Wojciecha Młynarskiego nie starzeją się, są
uniwersalne i wciąż aktualne. Wiele jego utworów zna-
lazło swoje stałe miejsce w kanonie polskiej piosenki.
Niezapomniane interpretacje na nowo odkrywają kolej-
ne pokolenia. Na nowo spojrzeli na nie toruńscy aktorzy
i muzycy. Akcja spektaklu toczy się podczas wieczorku
zapoznawczego w nowo otwartym uzdrowisku. Nie jest
to kolejny zwykły obiekt rekreacyjny, ale… uzdrowisko,
w którym podstawowym środkiem terapeutycznym są
piosenki Wojciecha Młynarskiego.
W nastrojowym i tajemniczym miejscu widzowie zasią-
dą przy stolikach, by przy kawie lub herbacie posłuchać
dobrze znanych utworów takich jak: „Jesteśmy na wcza-
sach”, „Bynajmniej”, „Dziewczyny bądźcie na nas do-
bre na wiosnę”, „Piosenka starych kochanków”, „Nie
umiałem tak ładnie”, Przedostatni walc” …
Satyryczne ostrze autora będzie wciąż skłania do reflek-
sji, ale jak zapewniają realizatorzy, aura uzdrowiska
sprawi, że każdy z kuracjuszy, czyli widzów poczuje ko-
jący wpływ lirycznych piosenek Młynarskiego i przy-

najmniej na dwie godziny oderwie się od otaczającej nas
rzeczywistości. Będzie zabawnie, wesoło, śmiesznie, ale
nie tylko. Bo kiedy jest tylko śmiesznie to może być
niewesoło.
A wszystko oczywiście w godnej tego wydarzenia opra-
wie muzycznej, nad którą kierownictwo objął Igor No-
wicki. Znając talent wokalny toruńskich aktorów można
bez wątpliwości stwierdzić, że fantastyczne wrażenia
mamy zapewnione, a z pewnością nastrój wspaniałej za-
bawy pozostawi miłe wspomnienia i chęć powrotu do
tego miejsca.
Jeżeli zastanawiamy się jak przyjemnie i miło spędzić
wieczór, to najnowsza propozycja Teatru im. Wilama
Horzycy jest właśnie dla nas. Słuchając polskiej muzyki
rozrywkowej nie tylko budzą się nasze wspomnienia,
ale też zdecydowanie poprawia się nastrój. Jest to cieka-
wa propozycja nie tylko na początek lata.
Występują: Matylda Podfilipska, Julia Sobiesiak, Paweł
Kowalski, Arkadiusz Walesiak, Grzegorz Wiśniew-
ski oraz zespół muzyczny pod kierownictwem Igora
Nowickiego. Pomysł i reżyseria: Grzegorz Wiśniewski
Premiera: 16 czerwca 2018 roku
Następne spektakle: 17, 19, 20, 21 , 22 czerwca oraz
5, 6, 7, 8 lipca 2018 r.
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