Kochana Wspólnoto
Obecny rok formacyjny pod hasłem „Młodzi w Kościele” pokazuje rzeczywiście, że nasza wspólnota
nie starzeje się, dochodzą do niej ciągle młode małżeństwa z małymi dziećmi. Oczywiście jak w rodzinie, te dojrzalsze służą doświadczeniem i pomocą
i chwała im za to !
Obecnie w naszej diecezji jest 11 kręgów pilotowanych i kolejnych 10 na różnych etapach zawiązywania się. Nasza posługa musi być zatem skierowana
na przygotowanie par do pilotowania nowych kręgów! Nie może ślepy prowadzić ślepego, widzimy
jednak duży potencjał wśród młodych małżeństw,
które mają formację podstawową i chcemy iść w tym
kierunku. Zapał, entuzjazm i siły młodości są dużym
atutem, oczywiście wierność charyzmatowi i Sesja
o pilotowaniu kręgów są nieodzowne. Obserwujemy
”wiosnę” w DK, wiemy, że nie jest to nasza zasługa,
Bóg tak chce.
Sztafeta modlitwy, w którą niektórzy włączają się po
wielokroć, peregrynacja figury Niepokalanej jest dla
nas darem i łaską. Począwszy od kwietnia w pierwsze piątki m-ca w różnych parafiach będą odbywały
się Eucharystie połączone z Adoracją Najświętszego
Sakramentu w intencjach rodzin za które się modlimy i uczestników Sztafety. Szturm do Nieba, taka
jest odpowiedź naszej wspólnoty na zagrażające zło,
które chce rozbijać i niszczyć rodzinę.
JESTEŚMY W RUCHU, określenie to świetnie oddaje sytuację w naszych kręgach, nie ma stagnacji,
następują zmiany, czasami roszady, tak jak w życiu.
Cieszymy się, że wielu z Was wyjeżdża na rekolekcje wakacyjne i wielu jest zaangażowanych w organizację
rekolekcji. Dziękujemy wszystkim
kapłanom, którzy chętnie służą na rekolekcjach
i w kręgach.
Niech będzie uwielbiony Jezus nasz Pan w Waszej
służbie.
Za nami organizacja DWDD, dobrze wykonana „robota”, chciałoby się powiedzieć jeden Duch, jedno
serce…,bo On jest sprawcą chęci i działania..”
A przed nami- Diecezjalna Szkoła Formacji –
12.V.19, godz.14.30 w Centrum Dialogu -spotkanie
diecezjalne poświęcone , często zaniedbanemu zobowiązaniu- Regule życia. A przecież dopiero dobrze
wypełniona reguła daje szansę na wzrost. Skorzystajmy!

18.V.19 Ogólnopolska pielgrzymka DK do Kaliszamy organizujemy dwudniową, autokarową, z noclegiem koło Lichenia, wiemy, że nie ma już miejsc,
jednak jeżeli będzie więcej chętnych to zorganizujemy drugi autokar- jesteście zdecydowani to zapisujcie się ! Św. Józef Kaliski czeka ( a właściwie cała
św. Rodzina wraz z Ojcem i Duchem Świętym ).
Można też dojechać indywidualnie do Kalisza
na godz. 12.00 (program spotkania wkrótce na stronie DK).
W czerwcu, jak co roku, uroczyste zakończenie roku
formacyjnego z rozesłaniem na rekolekcje. Spotkanie przy szkole Salezjańskiej na Wrzosach z Mszą
polową i atrakcjami dla dużych i małych.
Szczęść Boże we wszystkim,
Ewa i Sylwek
Plan pracy formacyjnej DK Diecezji Toruńskiej
rok 2018/2019 „Młodzi w Kościele”
12.V.2019
18.V.2019
23.VI.2019

Diecezjalna Szkoła Formacji - Reguła Życia - Centrum Dialogu w Toruniu
Pielgrzymka do Kalisza
Zakończenie roku formacyjnego
„Młodzi w Kościele” w szkole salezjańskiej w Toruniu

Znajdź nas
w internecie!

Kwiecień 201 9 / Nr 1 30
Redakcja: Lidia i Maciej Lawęccy; Koreta: Dorota Borusiewicz: Skład: Andrzej Doligalski
Kontakt z redakcją: tel. +48 601 099 61 0,
e-mail: dktorun.biuletyn@gmail.com
(do użytku wewenętrznego wspólnoty)
Numer zamknięty 1 0.04.201 9r

Wychowanie dzieci w chrześcijańskiej rodzinie
Drodzy Małżonkowie i Rodzice!
W czym tkwi tajemnica domu rodzinnego? Wspólnota
rodzinna wyznacza podstawowe więzi międzyludzkie
(rodzicielstwo, braterstwo, związek pomiędzy mężczyzną i kobietą). Można powiedzieć, że rodzina-dom są
źródłem siły moralnej i psychicznej. Mimo dostrzegalnego kryzysu rodziny w kulturze europejskiej, dom pozostaje mimo wszystko ciągle miejscem samorealizacji.
W domu rodzinnym, wśród najbliższych kochanych
i kochających osób, każdy może odczuć znaczenie własnych wysiłków i ich sens. W domu odnajdujemy
warunki dla naszej równowagi psychicznej i podstawy
zasad moralnych. W domu otrzymujemy przekaz wartości, obyczajów, tradycji, nawyków, dochodzi do tego
jeszcze ogólnospołeczny system edukacji, który decyduje o pozyskiwaniu przez człowieka własnej tożsamości.
Indywidualne pozyskiwanie przez każdego z nas i rozwijanie swojej tożsamości w różnych aspektach (gatunkowym, płciowym, osobowościowym, narodowym,
religijnym, kulturowym itd.), odbywa się głównie
w przestrzeni domowej, wśród najbliższych. A wszystko
to współtworzy, to co nazywamy „tajemnicą domu". Jest
miejscem, w którym odbieramy rzeczywistość i staramy
się ją zrozumieć. Tu każdy może odnaleźć źródło więzi
emocjonalnej ze swoim narodem. Dom rodzinny jest
więc widziany jako jedna z najważniejszych wartości
społecznych i kulturalnych, jako „twierdza tożsamości"
jednostki oraz jako miejsce pamięci i historii w jej prywatnym wymiarze. Dom rodzinny posiada prestiż
miejsca uprzywilejowanego, miejsca, w którym identyfikujemy się z konkretną tradycją i z przeszłością. Tu
uświadamiamy sobie swoje pochodzenie, poznajemy rodowód, a to z kolei odgrywa ważną rolę w życiu człowieka. Mówimy często o więzach krwi, dziedzictwie,
pokoleniach, co daje poczucie ciągłości, kontynuacji tradycji. Dom rodzinny to zarazem miejsce specyficzne:
jest punktem odniesienia, jest naszym miejscem w społeczeństwie, miejscem do którego przynależymy i w którym czujemy się bezpieczni,
Kochamy nasze dzieci, chcemy dla nich tego, co najlepsze. Co możemy zrobić, jak je wychowywać? Należy
podkreślić, że rodzina uważana jest za niezastąpioną
w wychowaniu, co oznacza, że prawidłowy rozwój i wychowanie dziecka może przebiegać tylko w rodzinie, nawet w takiej, która nie w pełni właściwie rozumie swoje
zadania, ale kocha dziecko. Rodzina nie tylko współuczestniczy w stwórczym dziele Boga, ale ma za zadanie
zapewnić rozwój i wychowanie swoim dzieciom. Sobór
Watykański w Deklaracji o wychowaniu chrześcijańskim tak mówi: „Rodzice, ponieważ dali życie dzieciom
w najwyższym stopniu są zobowiązani do wychowania
potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych
i głównych wychowawców, to zadanie wychowawcze
jest tak wielkiej wagi, że jego ewentualny brak z trudnością dałby się zastąpić."
Celem wychowania realizowanym przez rodziców, powinna być pomoc dziecku w osiągnięciu szczęścia
wiecznego, w dojściu do obcowania z Bogiem na wiecz-
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ne czasy. Człowiek, a więc i dziecko, jest osobą obdarzoną wolnością. Nic, co mu zaproponujemy nie
zostanie przez niego przyjęte, jeżeli nie zechce tego zaakceptować, wybrać. Nie będzie pracowity, jeżeli sam
nie wdroży się do wytrwałości, dokładności, sumienności. Czy rodzina widzi właściwie cel wychowania swoich dzieci? Różnie to bywa. Na pewno chce szczęścia
swego dziecka. Widzi to szczęście w różnych wartościach, często w czymś nieuchwytnym, może rzadko
w spotkaniu z Bogiem. Jakie zadania należałoby postawić dla realizacji postawionego wyżej celu? Podstawowym zadaniem jest ukazanie Boga jako najwyższej
prawdy i dobra, tym samym prawdy o człowieku
i o świecie oraz pomoc w Jego umiłowaniu. Kolejnym
zadaniem jest włączenie dziecka do Kościoła i zabieganie o rozwój jego wiary. To także zabieganie i stworzenie
warunków dla rozwoju i udoskonalenia zdolności, które
posiada każda osoba, dzięki którym poznaje i kocha Boga, ludzi i świat. Jakie możliwości posiada rodzina do
realizacji wymienionych zadań? To właśnie życie codzienne, zachowane w nim proporcje między troską
o zaspokojenie potrzeb materialnych, psychicznych i duchowych, stanowi zarazem treść, jak i sposób – metody
wychowania. Życie codzienne, jego treść, to o co przede
wszystkim się zabiega - o jedzenie czy ubranie, o wykonanie zadań czy odpoczynek, o dbałość o siebie, czy
służbę innym, o ostatni krzyk mody czy zaspokojenie
rzeczywistej potrzeby - informuje o tym, co jest ważne,
cenne, czemu należy poświęcić swoje siły. Boga odkrywamy nie tylko w kontemplacji przyrody, modlitwie, Piśmie Świętym, ale także w troskach rodziców, w tym,
o co się starają, o jaki ideał mieszkania - na pokaz, zdystansowanie sąsiadów, czy dla zaspokojenia godziwych
warunków członkom rodziny - na ile zauważają biedy
innych i dążą do ich usunięcia. Można powiedzieć, że
prawda życia codziennego, jej poziom decydują o jakości wychowania i jego rezultatach.
Toczące się życie zostawia swoje ślady w świadomości
dziecka. Trwałość tych śladów zależy od zastosowania
odpowiednich „środków". Do najważniejszych zalicza
się obecność rodziców, dialog między członkami rodziny, współodpowiedzialność wszystkich, wytworzenie
obyczajowości. cdn
ks. Andrzej Jakielski
moderator diecezjalny Dk

Być wolnym cz. III
Prohibicja czy post?
Gdy myślimy o skutecznej walce z takimi zniewoleniami jak alkoholizm, pornografia czy nadużywanie internetu, to historia uczy bezsilności zaufania
jedynie środkom czysto ludzkim. Klasycznym
przykładem jest klęska prób wprowadzenia prohibicji.

wystarczalności środków prawnych w walce
z nałogami, choć są one często pomocne i nieraz
konieczne.

Stany Zjednoczone w XIX wieku religijnie zostały
zdominowane przez grupy protestanckie. W tych
kręgach nie jest obca tendencja purytańska, ufająca
w możliwość odgórnego kontrolowania moralności
jednostki i całego społeczeństwa. Od roku 1846 zaczęto wprowadzać w poszczególnych stanach całkowity zakaz wyrobu, importu i sprzedaży napojów
zawierających ponad 0,5% alkoholu. Akcja ta osiągnęła swój szczyt po 1917 roku, gdy przez wprowadzenie poprawki do konstytucji USA objęła cały
kraj. Doprowadziło to jednak do olbrzymiego rozrostu mafii, które przejęły kontrolę nad rynkiem alkoholowym i podważyły efektywność tej formy
walki z alkoholizmem, co oficjalnie uznano w 1933
roku znosząc administracyjne zakazy. Podobne próby były podejmowane w naszym stuleciu w państwach skandynawskich. W polskim parlamencie
w 1919 roku Maria Moczydłowska również zainicjowała wprowadzenie ustawowej prohibicji, do
czego zabrakło tylko 1 głosu. Udało się natomiast
wprowadzić duże ograniczenia w obrocie napojami
alkoholowymi, które umożliwiły m.in. wprowadzenie prohibicji przez poszczególne samorządy gminne. Do 1930 roku całkowitym zakazem obrotu
alkoholem objęto co dziesiątą gminę. Ostatecznie
jednak w 1931 roku ustawę o ograniczeniach sprzedaży napojów alkoholowych znacznie zliberalizowano. Pomimo około dwukrotnego wzrostu
spożycia alkoholu od 1918 roku do wybuchu II
wojny światowej Polacy pili znacznie mniej niż sąsiedzi. To historyczne doświadczenie mówi o nie-
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Tradycja judeo-chrześcijańska ukazuje potrzebę
dobrowolnej rezygnacji z rzeczy godziwych, których nadużycie prowadzi niektórych do zniewolenia. Wskazuje jednoznacznie na Boga, który może
wybawić człowieka z najgłębszej niewoli grzechu.
Już na kartach Starego Testamentu znajdujemy
przykłady całkowitej abstynencji od napojów alkoholowych znane pod nazwą nazireatu. Warto tu
wspomnieć z epoki sędziów postać Samsona oraz
św. Jana Chrzciciela. O tym, że nazirejczycy byli
często niewygodnym znakiem sprzeciwu, świadczy
żal proroka Amosa: „Ja to wyprowadziłem was
z Egiptu, wiodłem przez pustynię przez czterdzieści
lat, byście posiedli ziemię Amorytów. Wzbudzałem
spomiędzy waszych synów proroków, a spomiędzy
waszych młodzieńców nazirejczyków. Czy nie było
tak, synowie Izraela? - wyrocznia Jahwe. A wy dawaliście pić nazirejczykom wino i prorokom rozkazywaliście: «Nie prorokujcie!»” /Am 2,10-12/.
Później do tej tradycji nawiązał św. Benedykt zachęcając w swojej Regule (rozdział 41) do podejmowania dobrowolnej abstynencji. W czasach
nowożytnych po tej linii szły różne inicjatywy podejmowane w Kościele jako najskuteczniejszy środek do walki z klęską alkoholizmu. W Irlandii
w 1838 roku kapucyn o. Teobald Mathew założył
„Stowarzyszenie tych, którzy przyjmują całkowitą
abstynencję w mieście Corc”. W roku 1898 tę ideę
podjęli w Irlandii oo. jezuici łącząc post z nabożeństwem wynagradzającym Najświętszemu Sercu Jezusowemu za grzechy całego społeczeństwa
tworząc organizację „Pioneer Total Abstinence Association of the Sacred Heart”, która działa do dziś.
Na ziemiach polskich pod zaborami m.in. ks. Alojzy Ficek 2 lutego 1844 roku w sanktuarium maryjnym w Piekarach Śląskich założył „Stowarzyszenia
Wstrzemięźliwości”, dzięki któremu na trwale wpisało się w polskie akcje trzeźwościowe hasło programowe: „przez abstynencję wielu do trzeźwości
wszystkich”. Nadprzyrodzoną moc tej formie walki
z klęską alkoholizmu nadały objawienia Matki Bożej w Gietrzwałdzie w 1877 roku. Taką strategię
podjął w Polsce ruch harcerski, który w 1912 roku
wprowadził w Prawie Skautowym zasadę: „Skaut
nie pije napojów alkoholowych, nie pali tytoniu
i jest czysty w myśli, mowie i uczynkach”. Tę ideę
podjęła ogłoszona przez sługę Bożego ks. Franciszka Blachnickiego 8 grudnia 1957 roku Krucjata
Wstrzemięźliwości, a później 8 czerwca 1979 roku
Krucjata Wyzwolenia Człowieka.
ks. Wacław Dokurno

Poznając korzenie i dziedzictwo Kościła
Boże, dziękuję Ci za moich rodziców
Stefan Wincenty Frelichowski urodził się 22 stycznia
1913 r. w Chełmży, w miasteczku położonym w centrum historycznej ziemi chełmińskiej. Jego rodzicami byli Ludwik Frelichowski (1883–1957) i Marta
(1886–1965) z domu Olszewska. Rodzina Frelichowskich zamieszkiwała kamienicę niedaleko rynku, przy ul. Chełmińskiej 5. Ojciec z zawodu był
mistrzem piekarskim i prowadził piekarnię, która była dla rodziny głównym źródłem utrzymania. Stefan
miał pięcioro rodzeństwa. Dwóch starszych braci:
Czesława (1909–1930) oraz Leonarda – w domu
mówiono na niego Leszek (1911–1940), oraz trzy
młodsze siostry: Eleonorę (1916–1986), Stefanię
(1919–1948) oraz Marcjannę (1926–2003).
Najmłodsza siostra Marcjanna wspominała z opowiadań rodziców, że kiedy urodził się Stefan, jego
ojciec chrzestny Zygmunt Sarnecki miał powiedzieć:
Jak można mu nadać takie imię, będą mówić na niego jakiś tam Stefek. Musi mieć na imię Wincenty –
jak patron jego dnia narodzin, to brzmi tak męsko
i okazale. Wy możecie mówić na niego Stefan, ale ja
zawsze będę mówił Wicek. Z perspektywy czasu
wiemy, że to drugie imię, a właściwie jego zdrobnienie, tak do niego przylgnęło, że wielu nazywało go
Wickiem.

Stefan miał piękne i głębokie doświadczenie rodziny. Odczuł jako dziecko, następnie jako dorastający
młodzieniec, w końcu jako dojrzały mężczyzna, miłość i zatroskanie rodziców oraz bliskość rodzeństwa. Im też pierwszym uczył się okazywać
wdzięczność i miłość. Napisał w Pamiętniku: Jak to
miło jest mieć kochanych swoich (23 I 1934 r.). Głęboko przeżył śmierć brata Czesława (4 III 1930 r.):
Gdy przyszedłem do szpitala, to Czesiu, mój kochany brat, rozstawał się z tym światem, o wpół do piątej po południu 4 marca 1930. Straciłem brata,
a rodzice swego syna, swoją dumę tu na ziemi. Straciłem brata. Był on mi rzeczywiście starszym ukochanym bratem.
Dobre doświadczenie rodziny zrodziło w nim, jak
najbardziej naturalne w życiu młodego człowieka,

pragnienie odczuwania miłości do
kobiety,
a w związku z tym
i pytanie: Czy
mógłbym lepiej
wypełniać słowa
Chrystusa, będąc
mężem rodziny,
żyjąc w społeczeństwie, być kapłanem świeckim?
Siostra Marcjanna
tak wspominała
dom rodzinny:
W nim tętniło życie wieczorami.
Zawsze przychodzili do nas dziadkowie i ciocia. Wszystkie uroczystości rodzinne
odbywały się także u nas, ponieważ nasz dom był
stosunkowo duży. Jego próg przekraczało też wiele
młodych osób. Często śpiewaliśmy pieśni narodowe,
patriotyczne i młodzieżowe. W pamięci pozostanie
mi wspomnienie październikowych kolacji, które zawsze kończyły się modlitwą na różańcu, mimo że na
różaniec chodziliśmy do kościoła. Często modlitwę
tę odmawiali razem z nami czeladnicy, którzy uczyli
się zawodu u taty.
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Będąc już w seminarium w Pelpinie, na początku II
roku, Stefan, rozważając fragment Ewangelii według
św. Łukasza, zapisał następujące słowa o rodzinie
(28 XI 1932 r.):
Rodzice moi oboje skrzętnie pracowali i pracują bez
wytchnienia. Mają pewien owoc pracy. Dom
w Chełmży. To owoc wyłącznie ich wysiłków. Ale
obecnie mimo bardzo lichego stanu interesu, nie
ustają w pracy, miłosierdziu, nie czynią niesprawiedliwych, nieczystych interesów, konkurencji. Widzą
powolny upadek interesu, ale nie ustają w ufności do
Boga.
Boże, dziękuję Ci z całego serca za moich rodziców
chrześcijańskich. Dziękuję Ci za Matkę, która mnie
zawsze do Ciebie prowadziła i w duszę pierwsze
ziarna miłości dla Ciebie wsiała. Dziękuję Ci, Boże,
za mego ojca tak czynnego, we wszystkim zaradnego, pracującego aż do stargania swych sił. Dającego
nam wzór miłości dla bliźnich, dla dzieci, dla życia.
Dziękuję Ci, Boże, bo nie umiem ich przymiotów
wyrazić, ale głęboko tkwią mi w duszy. A dom rodzinny, błogi ten dom, ileż dał radości i ukochania
Ciebie, o Boże. Te modlitwy wspólne, te różańce, litanie w Wielkim Poście itd. Boże mój, dziękuję Ci.
Dk. Waldemar Rozynkowski

Sztafeta Modlitwy
Drodzy Bracia i Siostry, od trzech miesięcy - dokładnie od 30 grudnia 2018r. trwa w naszej wspólnocie
dzieło Sztafety Modlitwy i trwać będzie tak długo,
jak istnieć będzie Domowy Kościół w naszej Diecezji, a przynajmniej taką mamy nadzieję, bo taka jest
idea tego projektu – rodziny modlą się za rodziny.
Wszyscy wiemy, jak bardzo potrzebna jest modlitwa
! Podważany jest model rodziny, jaki jest w zamyśle
Stwórcy od początku stworzenia świata.
W imię fałszywie pojętej równości, niszczona jest
rodzina składająca się z ojca, matki i dzieci. Lekceważony jest Sakrament Małżeństwa i podważane są
wartości chrześcijańskie i katolickie w rodzinach,
Mówimy i wierzymy w to, że nie ma w życiu przypadków i skoro współdziałamy z łaską Bożą, Duch
Św. nas prowadzi i nam pomaga.

w swojej wartości. Każdy z nas może ofiarować Bogu i ludziom trochę czasu i wysiłku. Nie musimy
przypominać ile razy na kartach Pisma Św. Pan zachęca nas, a nawet wzywa, do wiernej i wytrwałej
modlitwy. Zapytajmy siebie, czy potrafimy podarować Bogu trochę naszego czasu, by z Nim ratować
rodzinę? Wiemy, że każdy z Was modli się już
w wielu intencjach, że z czasem bywa naprawdę
krucho, ale wiemy również z doświadczenia, że jak
nam na czymś naprawdę zależy, to ten czas się znajdzie. Gdybyśmy się wszyscy w to dzieło włączyli, to
byłby to jeden dzień na ponad dwa miesiące. A czas
spędzony na Eucharystii, Adoracji i modlitwie nie
jest czasem straconym, lecz dodanym.
Z całego serca zachęcamy was Siostry i Bracia - wystartujmy w tej Sztafecie i biegnijmy razem po zwycięstwo!
Na koniec kilka praktycznych uwag, bo pojawiło się
trochę pytań związanych z tym, jak uczestniczyć
w Sztafecie Modlitwy.
1. Modlitwa codzienna
Włączamy do swojej modlitwy intencję za rodziny, jeżeli ktoś chce może ten jeden dzień modlić
się tylko w tej intencji, sprawa dowolna. Można
nosić ją w sercu przez cały dzień np. Akty strzeliste itp.
2. Post
Rezygnacja z czegoś na czym nam zależy, np. słodycze, mięso, telewizja, internet itd.
3.Adoracja Najświętszego Sakramentu
Jeżeli nie mamy możliwości, to ten punkt można
pominąć, można przed lub po Eucharystii adorować Pana Jezusa w Tabernakulum.
4. Eucharystia
Jeżeli nie możemy jako małżonkowie razem
uczestniczyć (mamy sygnały, że jest to problemem np. gdy macie małe dzieci ), to można zapisać się osobno, każde na inny dzień. Jeżeli jednak
zapiszecie się jako małżeństwo, to powinniście
w Eucharystii uczestniczyć razem.
5.Dobrowolna ofiara
To już od Was zależy, co zechcecie Panu Bogu ofiarować .

Ufamy, że Sztafeta Modlitwy to Boży plan dla nas.
Zadanie, które jest darem, bo jak wiemy, każda modlitwa jest wielkim dobrem. Często patrząc na zło,
które się panoszy, pytamy czy jesteśmy bezsilni?
Czy możemy coś zrobić? W jakim świecie będą żyły
nasze dzieci i wnuki?
Droga Wspólnoto Domowego Kościoła, Sztafeta
Modlitwy nie jest kolejnym zobowiązaniem w zasadach D.K., ale jest to dzieło nie do przecenienia

Do uczestnictwa w Sztafecie zachęcajmy również
naszych bliskich i znajomych, a także kapłanów, siostry zakonne, osoby spoza Domowego Kościoła.
Zapisy prowadzą Justyna i Karol Strzałkowscy
tel. 692 631 318 lub E-mail strz.karol@gmail.com
Niech Wam Pan obficie błogosławi,
Magda i Janusz – Diakonia Modlitwy
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Niech trwa święty czas ojczyźnianej radości!
W święto odzyskania przez Polskę niepodległości 11
listopada 2018 roku, z szerokiego grona przedsiębiorców i związkowców, artystów i twórców, ludzi kultury, nauki, mediów, lekarzy, harcerzy, działaczy walki
o wolność i demokrację, Premier RP Mateusz M
orawiecki wyróżnił Medalem 100-Lecie Odzyskania
Niepodległości, również mieszkańców Diecezji Toruńskiej. Okolicznościowe medale otrzymali:
prof. Alicja Grześkowiak Marszałek Senatu RP, Anna
Śledzińska-Będkowska, Małgorzata Klimek, Anna
Łukaszewska, ks. prof. Leonard Fic, Małgorzata Musiałowska, Michał Grabianka, Piotr Łukaszewski,
ks. prałat Józef Nowakowski, gen. Zbigniew Nowek,
prof. Wojciech Polak Przewodniczący Kolegium IPN,
Jan Wyrowiński V-ce Marszałek Senatu RP oraz Jacek
Żurawski.

PODOŁAĆ I WY ? W dolnej jego części wizerunek
Legionów Polskich.
Jak powiedział jeden z odznaczonych ks. prałat Józef
Nowakowski, wieloletni proboszcz kościoła w Toruniu pod wezwaniem WNMP, ale i od lutego 1982r.
z dekretu ks. bp Mariana Przykuckiego Ordynariusza
Chełmińskiego, przewodniczący Diecezjalnego
Ośrodka Pomocy Represjonowanym: Medal 100-Lecie Odzyskania Niepodległości jest odznaczeniem
szczególnym i przyznawanym osobom, które znacząco przyczyniły się dla odzyskania i utrwalenia niepodległości. Dziękując Premierowi ks. Prałat dodał:
otrzymanie w 100-lecie odzyskania niepodległości

Medal 100-Lecie Odzyskania
Niepodległości w maju 2018
roku ustanowiła Rada Ministrów, dla uczczenia 100-lecia
odzyskania przez Państwo
Polskie niepodległości.
Okolicznościowy posrebrzany
medal w kształcie prostokąta,
o wymiarach 80x80 mm
z wizerunkiem orła w koronie, z rozciągniętymi skrzydłami, nad którymi umieszczono wizerunki:
Wojciecha Korfantego, Ignacego Jana Paderewskiego,
Wincentego Witosa, Józefa Piłsudskiego, Romana
Dmowskiego, Ignacego Daszyńskiego i Józefa Hallera. Na stronie odwrotnej, rewersie u góry medalu
umieszczono cytat z kazania O miłości Ojczyzny, ormiańskokatolickiego arcybiskupa Lwowa Józefa Teodorowicza: TO, CO ZDOŁAŁY POKOLENIA
TAMTE, DLACZEGO BYŚCIE TEMU NIE MOGLI

i odradzania się Państwa Polskiego tego wyróżnienia,
jest wydarzeniem. To zaszczyt i honor dla wszystkich
wyróżnionych, którzy od dziesiątek lat noszą w sercach biało-czerwoną Niepodległą, a swoją pracą
w różnych miejscach i na różne sposoby w służbie dla
Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, przedkładali nad korzyści osobiste, dobro wspólne.
Piotr Łukaszewski

Plan rekolekcji w roku formacyjnym 201 8/201 9
OR II 28.06-14.07

ORAR I, 20-25 VIII 2019, Nowa Wieś Szlachecka

Pyzówka k. Nowego Targu

Ks. moderator- Łukasz Skarżyński

Moderator: Tadeusz Miszewski

brak wolnyc miejsc

brak wolnyc miejsc

Rekolekcje tematyczne:

OR III 28.06 -14.07 Częstochowa

Moderator: Damian Kwiatkowski
Zgłoszenia: Anna i Sławomir Sadowscy,
tel. 66571 9842, e-mail: slawomir.sadowski@poczta.fm

ORAR II 12-17.08

Radość w Ewangelii- Ewangelia Radością, 1-7VII Toruń
Ks. moderator: Dariusz Aniołkowski,
brak wolnyc miejsc

Nowa Wieś Szlachecka

Ks. moderator – Marcin Kaczyński
Zgłoszenia – Małgosia i Paweł Krajnik, tel. 600 292 337, tel.
604 608 931 , e-mail: kpleon@wp.pl
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„Charyzmaty i zobowiązania w Domowym Kościele”
13-19.07 Otwock - Dom Rekolekcyjny Księży Pallotynów
Ks. moderator- Mariusz Stawski
brak wolnyc miejsc

Bal Karnawałowy na Rubinkowie
był. Uczestniczyło 15 małżeństw, z czego dwa kręgi
reprezentowały aż po 3 małżeństwa.
Po wspólnej modlitwie, czas upływał nam na tańcu
i smacznym jedzeniu. W międzyczasie odbyła się
loteria fantowa na rzecz funduszu rekolekcyjnego.
Mężowie przygotowali dla swoich żon czekoladowe
serca, zatańczyliśmy walca
zakochanych. Najlepiej wychodziły nam tańce grupowe,
w belgijce i polce trwającej
długo można było się nieźle
zasapać. Pojawiły się nawet
układy zumby. Pożegnaliśmy
się modlitwą i wspaniale zakończyliśmy tegoroczny karnawał.
Dziękujemy parze rejonowej
– Justynie i Krzysztofowi
Marcinkowskim za organizację balu.
Emilia i Błażej Majewscy

16 lutego 2019 roku odbył się bal karnawałowy Domowego Kościoła, zorganizowany przez rejon Rubinkowo. Bal odbył się poza Toruniem, na sali
Poranna Rosa. Tegoroczny bal niepodległości nasycił chyba większość małżeństw zabawą, bo chętnych
nie było wielu, cieszymy się jednak, że bal się od-

Nowy krąg w Brodnicy
Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje,
tam jestem pośród nich
Mt 18,20

W parafii farnej w Brodnicy obecnie działają dwa kręgi. Dnia 13.01.2019ir. sześć małżeństw wstąpiło do
wspólnoty Domowego Kościoła. Msza św. której
przewodniczył ks. Tomasz Recki odbyła się o godz.
12:15.

Była to dla nas wyjątkowa Eucharystia. Siostry i bracia
ze wspólnoty przygotowali piękną oprawę liturgiczną.
Czekaliśmy na ten dzień, przez rok formowaliśmy się
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na spotkaniach, uczestniczyliśmy w ważnych wydarzeniach, które pogłębiały naszą wiarę.
Dotrwaliśmy!!!
Chcemy jako małżonkowie trwać razem przy Chrystusie. Wspólnie dążyć ku Bogu, w jedności budować
wspólnotę wiary, nadziei i miłości. Wspólnym wysiłkiem i wzajemną pomocą wychowywać dzieci w świetle wiary. Być żywym świadectwem!
Serdecznie
zapraszam
małżeństwa sakramentalne
do wspólnoty Domowego
Kościoła.
Dlaczego?
Każdy z nas miał wątpliwości …..ale BÓG tak
chciał i JESTEŚMY.
Jesteśmy jedną wielką rodziną, która troszczy się
i wspiera. Wielu z nas doświadczyło namacalnie
działania Boga, opieki
Matki Bożej, która wyprosiła i wyprasza u Swojego
Syna Jezusa Chrystusa
wiele łask.
„ Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”!
Kasia

Peregrynacja figury Maryji Niepokalanej w rejonie Bielany
Od końca listopada do początków marca wędrowała
po domach rejonu Toruń Bielany figura Matki Bożej
Niepokalanej odwiedzając 14 kręgów.
Maryja wkroczyła w naszą codzienność, aby ją
uświęcić. Każdy miał możliwość by pomodlić się;
indywidualnie, w rodzinie, w czasie modlitwy
małżeńskiej, na spotkaniu kręgu.
Był to najlepszy gość, jakiego mogliśmy zaprosić do
naszych rodzin. Matce mogliśmy powierzyć
wszystko - to co nas raduje, martwi, nasze trudności

i sukcesy, współmałżonka, dzieci, bliskich
oraz znajomych, sprawy duże i małe. Świadczą
o tym wpisy do księgi pamiątkowej, która
towarzyszyła temu nawiedzeniu.
Wierzymy, że będą one zaniesione przed tron Syna,
który czyni cuda w naszych domostwach i zaradza
naszym niedostatkom.
Grażyna Rogozińska

Figura Niepokalanej w Ostromecku
W dniach od 26 stycznia do 2 lutego br krąg im. św.
Jana Pawła II w Ostromecku nawiedziła figura Niepokalanej Maryi Panny. Wszyscy z radością przyjęliśmy ten wielki dar, który przywieźli nam
z Torunia Lena i Janusz Kilanowscy. Niektóre małżeństwa z naszego kręgu gościły Maryję przez dwa
dni w swoich domach. W ostatnim dniu figura Maryi zagościła w naszym ostromeckim kościele parafialnym p.w. Świętych Mikołaja, Stanisława i Jana
Chrzciciela. Było to na pewno niezwykłe spotkanie
naszych małżeństw kręgowych z Maryją, której namacalna w naszym życiu matczyna dobroć, a teraz
i piękno jej figury, rozpaliły nasze serca do żarliwej
modlitwy, próśb o potrzebne łaski i podziękowań za
dotychczasową opiekę. Na pewno było to niecodzienne spotkanie dla nas wszystkich, za które dziękujemy Bogu.

Diakonia Życia- wieści
W czwartek 7 lutego br. odbyło się spotkanie Diakonii Życia. Przebiegało w radosnej atmosferze. Dzieliliśmy się tym, co wydarzyło się od poprzedniego
spotkania: udział w DWDD w Elblągu, Eucharystia
i spotkanie w październiku z modlitwą za rodziny po
stracie dziecka, szlachetna paczka dla rodziny z sąsiedztwa, modlitwa w obronie życia, towarzyszenie
rodzicom przeżywającym trudności z poczęciem,
zmagającym się z chorobą dziecka i tym, którzy
przeżyli śmierć dziecka.
Zaplanowaliśmy na ten rok pracy formacyjnej udział
w Toruniu, Chełmży i Działdowie we mszy św. z pochówkiem dzieci zmarłych przed urodzeniem oraz
spotkanie grupy wsparcia dla rodzin po stracie dziecka. Planujemy: przygotowanie i przeprowadzenie
w parafiach, z których pochodzimy, Dnia Świętości
Życia i włączenie się do dzieła Duchowej Adopcji

Dziecka Poczętego oraz pracę nad przygotowaniem
kalendarza promującego wartość i godność życia
ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci.
Zachęcamy wszystkich, którym bliskie są te sprawy
do włączenia się do Diakonii Życia i wspieranie naszych działań modlitwą.
Kontakt do odpowiedzialnych za Diakonię Życia
diecezji toruńskiej: Krystyna i Marek Sak
tel. 507071256.
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Dzień Wspólnoty Dia
Dzień Wspólnoty Diakonii Diecezjalnych odbył się
30 marca br. w Toruniu w Centrum Dialogu przy
Placu Frelichowskiego. Wspólnota DK z naszej
diecezji była odpowiedzialna za przygotowanie całego spotkania i z serca chcemy wszystkim podziękować za zaangażowanie. Naprawdę wspaniale
wszyscy odpowiedzieli na prośbę współpracy!!
Dziękujemy ks. Bogusławowi Dygdale, iż od kilku
lat CD przyjmuje naszą wspólnotę , szeroko otwierając drzwi wszystkich pomieszczeń. Dziękujemy
Ewelinie i Marysi, które przygotowały miejsca na
spotkania w grupach i nad wszystkim czuwały.
Dziękujemy Łukaszowi, który wraz z Radkiem
i Pawłem przywieźli i potem odwieźli stoły i krzesła potrzebne do zorganizowania „refektarza”
w małej auli.

Na ręce par rejonowych dziękujemy wszystkim
osobom zajmującym się rejestracją uczestników,
rozstawieniem stołów, przygotowaniem „kawiarni”,
posługującym przy wydawaniu obiadu i sprzątającym po zakończeniu spotkania.
Dziękujemy wszystkim wspaniałym „cukiernikom”, Diakonii muzycznej, dziękujemy za udział
wszystkim przedstawicielom diakonii specjalistycznych

akonii Diecezjalnych

Nasza „niebieska drużyna” była wspaniała.
DZIĘKUJEMY!
Był to cenny czas z kilku powodów:
- Bardzo ciekawa, merytoryczna i niebanalna konferencja Jarka Szydłaka z Diakonii Wyzwolenia Archidiecezji Gdańskiej nt. stale aktualnej KWC,
mimo 40 lat istnienia. Nowy Rok formacyjny pod
hasłem „Wolni i wyzwalający”, nawiązuje do tego
faktu, uznając KWC za najlepszą drogę do przemiany w Nowego Człowieka;
- Wiele spotkań ze wspaniałymi ludźmi, braćmi i
siostrami w Chrystusie, z którymi łączy nas jeden
wspólny kierunek myślenia i działania;

- Eucharystia w kaplicy WSD pod przewodnictwem
ks. biskupa Wiesława Śmigla oraz moderatora filialnego i moderatorów diecezjalnych. Ks. biskup
nawiązując do Ewangelii z dnia, przestrzegał nas,
abyśmy nie popadli w pychę z powodu swojego zaangażowania.
- WSPÓLNOTY
Warto uczestniczyć w takich wydarzeniach, gdyż
one umacniają nas na drodze Ruchu Światło –Życie, pomagają w formacji na różnych etapach, ukazują wartość wspólnoty.
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Rekolekcje wielkopostne Domowego Kościoła
O prawdziwej wolności wypływającej z poddana się woli Bożej
W dniach 14-16 marca przeżywaliśmy diecezjalne rekolekcje wielkopostne gałęzi rodzinnej Ruchu ŚwiatłoŻycie. Gospodarzem tegorocznych rekolekcji był
ks. proboszcz parafii pw. Najświętszego Ciała i Krwi
Chrystusa Jan Ropel, który przyjął członków Domowego Kościoła z otwartością. Organizacją natomiast zajął
się rejon Rubinkowo na czele z parą rejonową Justyną
i Krzysiem Marcinkowskimi. Wybór miejsca tych ćwiczeń duchowych z pewnością nie był przypadkowy,
a wynikał z radości zawiązania się i przyjęcia niedawno
do wspólnoty pierwszego kręgu Domowego Kościoła
w tej parafii umiejscowionej na Rubinkowie II. Słowem Bożym i refleksją nad nim podzielił się z nami
ks. Łukasz Waśko, wikariusz parafii pw. Św. Antoniego
w Toruniu, będący zarazem duchowym opiekunem kręgów Domowego Kościoła w parafii macierzystej.
Uwagę naszą przykuło opanowanie, spokój księdza jak
i pełne przekonanie do prezentowanych treści. Tematem przewodnim rekolekcji była wolność człowieka.
Pierwszego dnia, podczas czwartkowej katechezy,

ksiądz rekolekcjonista przedstawił obecnym wizję Pana
Boga, to znaczył spojrzenie Boże na nasze życie, spojrzenie tak różniące się od ludzkiego zapatrywania się
na ziemskie sprawy. Zwrócił uwagę, że dla Boga nie
ma przeszłości oraz przyszłości, dla Boga występuje teraźniejszość, czyli tu i teraz. Aby być całkowicie wolnym człowiekiem nie można cały czas patrzeć
w przeszłość, choćby ona nie była rozliczona i zadręczać się wydarzeniami przeszłymi, a także nie wybiegać za daleko w przyszłość, czyli zamartwiać się
o jutro. Postawa taka powoduje, że stajemy się niewolnikami czasu minionego oraz niepewnego czasu, który
przed nami. Nie pozwala to koncentrować się na czasie
obecnym, teraźniejszym. Potrzeba nam bycia, życia tutaj i teraz, bo na tym poziomie kontaktujemy się z Bogiem, na tym poziomie i tylko na tym, wchodzimy
z nim w relacje, mając w perspektywie chwałę wieczną. Wiąże się to z zaufaniem Ojcu Niebieskiemu, gdyż
zaufanie w Bożą Opatrzność, Bożą opiekę, czyni nas
naprawdę wolnymi. Ksiądz, jako przykład zaufania
przytoczył swoją sytuację z dzieciństwa, gdzie po wejściu w stodole na wysoko ustawione snopy siana, nie
potrafił zejść z nich z powodu lęku wysokości, a gdy

zaufał w pełni swojemu ojcu ziemskiemu, który złapał
go skaczącego z dużej wysokości, ten zapewnił mu
bezpieczny powrót na ziemię. Wszystko to ksiądz
przedstawił w odniesieniu do Ewangelii Św. Łukasza
o kuszeniu Jezusa przebywającego na pustyni (Łk 4, 113).
Piątkowy wieczór to kontynuacja tematu wolności
w oparciu o ewangelię Mt 5, 20-26. Kapłan przytoczył
postawę św. Ignacego Loyoli, założyciela zakonu jezuitów. Ten święty zapytany, co zrobiłby w przypadku,
gdyby papież rozwiązałby jego zgromadzenie, jego
dziecko, jego dzieło Boże odpowiedział, „że najpierw
pomodliłby się, a następnie byłby najszczęśliwszym
człowiekiem na świecie”. Tę historię opowiedział
chcąc zaznaczyć, jak ważne jest poddanie się woli Bożej, zaufanie Bogu, oraz że nie trzeba stawiać naszych
spraw na ostrzu noża. Wiąże się to z tym, że tak podchodząc do naszych codziennych czynności raczej polegamy na swojej woli, co sprawia, że musimy
doprowadzić do jakiegoś działania. Stajemy się wtedy
niewolnikami, sami przymuszając się do działań, co
z wolnością ma niewiele wspólnego. Ksiądz opisując
też scenę ewangeliczną pocieszania Pana Jezusa
w Ogrójcu przez Anioła, (którego imię ewangelista pominął) wysłanego przez Ojca, zaproponował uczestnikom przeprowadzenie pewnego doświadczenia.
Mianowicie wyobrażając sobie tą scenę w miejsce twarzy Anioła zaproponował podstawić swoją twarz. Pocieszanie Jezusa w chwili cierpienia, który za chwilę
odda życie za człowieka, przez tegoż grzesznego człowieka, to bardzo mocna propozycja zbudowania głębokiej relacji z Chrystusem.
W ostatni dzień rekolekcji, tj. w sobotnie popołudnie,
katecheza na podstawie ewangelii Mt 5, 43-48, cały
czas utrzymywała nas w temacie wolności - jednakże

12

rozumianej, jako walki duchowej. Kapłan rekolekcjonista posłużył się łacińskim sformułowaniem „de contrariorum” czyli „z przeciwieństwa”. Metoda ta polega
na tym, że jeżeli występuje w danej chwili kuszenie,
pokusa na przykład lenistwa podsuwana przez złego, to
my niejako mamy podjąć walkę o swoją wolność,
a więc stanąć w kontrze, w przeciwieństwie do tej po-

kusy i zrobić odwrotnie. Można to też potraktować, jako definicję postawy „zaprzeć się samego siebie”,
o której Pan Jezus mówi z kolei w ewangelii Św. Marka w rozdziale 8 „jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się
zaprze samego siebie, niech weźmie swój krzyż i niech
Mnie naśladuje”. Dalej ksiądz, odnosząc się właśnie
do dźwigania krzyża, a także do postawy bycia doskonałym, o której mówiła ewangelia z dnia, przedstawił
bardzo mocne świadectwo. Było to świadectwo mężczyzny, męża (poznał go podczas wizyty duszpasterskiej), który zajmował się swoją żoną chorą na ciężką
chorobę psychiczną i mimo wielkiego poświęcenia, nie
oddał jej do domu pomocy społecznej.
Trzydniowe triduum rekolekcyjne podsumowała para
diecezjalna Ewa i Sylwek Winiarscy zapraszając
wszystkich na agapę, podczas której mogliśmy spotkać
się z braćmi i siostrami z innych kręgów, pracujących
w różnych rejonach, skorzystać z poczęstunku i wymienić różne poglądy w pełnej jedności tego samego
Ducha. Było to też okazja do zobaczenia się z rodzinami, z którymi spędziliśmy błogosławiony czas rekolekcji oazowych, które przeżywaliśmy w czasie

ubiegłorocznych wakacji. Dodać trzeba też koniecznie,
że sobotnią Eucharystię koncelebrowało aż pięciu księży związanych z naszą wspólnotą, w tym również nasz
diecezjalny moderator ks. Andrzej Jakielski.
Za ten błogosławiony czas rekolekcji i głębokie katechezy dziękujemy ks. Łukaszowi Waśko, mając takie
przekonanie, że z owoców tej nauki o wolności będziemy korzystać każdego dnia,
w teraźniejszości, hołdując zasadzie: z Panem Jezusem
tu i teraz, całkowicie polegając na Nim.
Mirka i Olek Meszyńscy

ZAPRASZAMY RODZINY 3+ Z TORUNIA

Wspieraj mnie Mamo! emocjonalnie, w nauce i relacjach, w pokonywaniu trudności
- cykl warsztatów i prelekcji DLA MAM

Jak być dobrym tatą? – spotkania i prelekcje DLA OJCÓW
Zróbmy coś razem Tato! wspólna praca i wspólna
pasja - zajęcia wasztatowe ojców z dziećmi
„Jestem Tatą - to moja kariera!” - warsztaty kompetencji
ojcowskich

Spływ kajakowy rodziców z dziećmi

ZAPRASZAMY RODZICÓW
z KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Szkoła Dobrego Wychowania – 40-godzinny cykl spotkań warsztatowych dla rodziców:

o wychowywaniu w praktyce, efektywności działań wychowawczych, budowaniu więzi i relacji,
domowej atmosferze sprzyjającej rozwojowi, wspieraniu dzieci i nastolatków, relacjach rodziców
jako fundamentu wychowania dziecka. Możliwość skorzystania z porad psychologa.
Oczekiwania uczestniczek i uczestników Szkoły zostaną uwzględnione w programie zajęć.
Zajęcia warsztatowe „Zróbmy coś razem Tato! - wspólna praca i wspólna pasja. Propozycje
wspólnych aktywności Taty z dziećmi, bo wspólny czas jest ważny.
Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko-Pomorskiego
Liczba miejsc ograniczona – zapraszamy! Informacje: Ania i Janusz Wiśniewscy tel. 605 642 1 00
biuro@rodzicedzieciom.torun.pl Facebook/rodzicedzieciom/

Droga Krzyżowa na Barbarkę
Z księdzem Wickiem przez nasz wygodny świat

Jakiś czas temu znalazłam się wśród osób spoza naszej toruńskiej diecezji i gdy rozmowa zeszła na
świętych i błogosławionych (tak, środowisko nie było typowe ), zapytałam czy znają księdza Stefana
Wincentego Frelichowskiego. Okazało się, że nawet
o nim nie słyszeli! Moje opowiadanie skończyło się
jednak już po trzech minutach, bo… niby wiele o
nim słyszałam, ale za dużo to nie wiedziałam o jego
życiu.

tym, żeby dla nich być, żeby nieść jakąś posługę,
„rozpalać wiarę i ufność do Boga”... Ksiądz Wincenty pokazuje mi swoim życiem, że każda sytuacja jest
odpowiednia, że nie ma co czekać na lepsze czasy,
bo one mogą w ogóle nie nadejść. Trzeba wykorzystać zapał ewangelizacyjny w sytuacji, w której jestem i w miejscu, które jest mi akurat dane, bo może

Dlatego bardzo się ucieszyłam, że tegoroczną Drogę
Krzyżową na Barbarkę odbędziemy razem z księdzem Wincentym, „naszym” błogosławionym. I rzeczywiście rozważania te dostarczyły bardziej
szczegółowych informacji o tym kapłanie, a przede
wszystkim o tym, dlaczego chcemy go czcić jako
Świętego.
dla tej właśnie chwili żyję. Ksiądz Frelichowski to
dla mnie przykład człowieka, który „nie żył dla siebie” ani „nie umarł dla siebie” – człowieka, którego
zapał ewangelizacyjny i jego realizacja w obozowych warunkach skłaniają mnie do rewizji moich
wymówek i usprawiedliwień.
Danuta

Na zawsze chyba zapamiętam, że jeden z księży
współwięźniów powiedział o nim, że „Ksiądz Wincenty zachowywał się tak, jak gdyby biskup przydzielił mu tu placówkę duszpasterską, że z obozu w
Dachau uczynił ksiądz Wincenty swoją parafię”. Też
mam swoje małe parafie do „obrobienia” – ludzi, na
których zbawieniu mi zależy. Tylko że stale brakuje
mi dla nich czasu albo widzę jakieś inne trudności w
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ORAR II w Lipnicy - świadectwo
Na rekolekcje zimowe ORAR II w Lipnicy
pojechaliśmy po to, żeby „zaliczyć” tegoroczne
rekolekcje. Niczego nie oczekiwaliśmy oprócz
odpoczynku i nadrobienia różnych zaległości w
wolnym czasie. Już na początku okazało się to
niemożliwe ze względu na specyfikę domu
rekolekcyjnego i wspólne pokoje. Na Mszy św.
rozpoczynającej rekolekcje ksiądz powiedział, że
Pan Bóg działa wcale nie przez to, co tu będzie
mówione, ale ze względu na świętość tego czasu.
Natychmiast pojawiła się we mnie myśl, że „to tylko
taki slogan towarzyszący rekolekcjom”…
Ale tak właśnie było w odniesieniu do naszego
małżeństwa. Przełomowym momentem był dla nas
dialog ze względu na „trafione pytania” czyli

konieczność dotknięcia najważniejszego tematu w
naszej aktualnej sytuacji. Ciekawe, że na ten sam
temat rozmawialiśmy 3 miesiące temu i wtedy

inaczej widzieliśmy nasze sprawy. Akurat w tym
momencie Pan Bóg zechciał nam pokazać coś
innego. To był trudny dialog, ale zakończyliśmy go
konkretną regułą, od której (mamy nadzieję) wiele
będzie zależeć w temacie naszego zaufania do Boga,
a także poziomu zaangażowania w Domowy
Kościół.
Danuta
To miały być krótkie "lajtowe" rekolekcje… Jednak
okazało się, że Pan Bóg miał na ten temat inne
zdanie i w dodatku najwyraźniej był w zmowie z
moją Żoną. Ocena życiowych priorytetów i
konieczność zastanowienia się nad naszym
traktowaniem Domowego Kościoła spowodowały,
że wyjeżdżam bez porekolekcyjnej euforii, ale z
nadzieją na oglądanie owoców tego czasu.
Henryk

ORAR I w Toruniu
W dniach 23-27.01.2019r. odbyła się Oaza
Rekolekcyjna Animatorów Rodzin I st. W oazie
uczestniczyło 17 rodzin, którym posługiwało 5
rodzin diakonii. Naszym moderatorem był ojciec
Zdzisław Pietkiewicz, redemptorysta, który
przyjechał z Wrocławia. Tatiana i Marek
Mielcarkowie posługiwali jako diakonia muzyczna
i animatorzy. Drugą parą animatorów byli Małgosia
i Andrzej Boguszewscy. Naszą liczną grupą dzieci
opiekowali się Justyna i Krzysztof Marcinkowscy
z córkami Agatą i Ulą oraz Terenia Grzankowska
i Zuzia Muczyńska.
Dzieci miały świetną opiekę i były bardzo
zadowolone. Uczestnicy rekolekcji przyjechali
z różnych stron Polski: z diecezji wrocławskiej,
poznańskiej, łódzkiej, toruńskiej, łomżyńskiej,

gdańskiej, białostockiej i ełckiej. Razem było nas
77 osób. Wszyscy uczestnicy rekolekcji
zgromadzeni przez Jezusa Chrystusa, przepraszali
Go, dziękowali ,chwalili i wielbili Go, formując się
podczas tych rekolekcji.
Rekolekcje odbywały się w toruńskim Domu
Pielgrzyma gdzie, jak zwykle, zastaliśmy bardzo
dobre warunki lokalowe i wyśmienite jedzenie.
Rodziny odjeżdżając do swoich domów wyraziły
chęć ponownego uczestnictwa w rekolekcjach
prowadzonych przez Domowy Kościół Diecezji
Toruńskiej.
Para prowadząca Krystyna i Marek Sak

Zaproszenie na spotkania diakonii liturgicznej
Serdecznie zapraszamy wszystkich z naszej
wspólnoty, zarówno mężczyzn jak i kobiety którzy pragną głębiej odpowiadać na wezwanie
Chrystusa w czasie Liturgii Eucharystycznej.
W kolejnych cyklicznych spotkaniach postaramy
się przybliżyć duchowość eucharystyczną i posługę przy ołtarzu.
Spotkania cykliczne w każdy drugi wtorek miesiąca po mszy świętej o godzinie 1 8:00 tj. około
1 8:45.
Terminy spotkań: 08.05.201 9, 11 .06.201 9.
Miejsce spotkania: furta klasztoru oo. Redemptorystów w Toruniu przy ulicy św. Józefa 23/35.
Maria i Mariusz Krukar
Diakonia Liturgiczna
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Kącik Troskliwych Rodziców
Przemyślenia mamy: Cnoty - perły do zdobycia

Wychowując dzieci, spędzamy dużą część naszego czasu na nauczeniu dzieci zasad zachowania się przy stole,
w obecności innych dzieci, dorosłych. Zużywamy
mnóstwo energii na mówieniu, że tak nie wolno, że tak
brzydko, a jeszcze inaczej należałoby zrobić, przywitać
się albo coś powiedzieć, innym znów razem nic nie
mówić. I pewnie słusznie. Chcemy, żeby nasze dzieci
były dobrze wychowane i umiały zachować się w towarzystwie. Jest to tak zwane wychowanie społeczne.
Ale czy to jest rzeczywiście najważniejsze? Z czasu jaki temu poświęcamy wynikałoby, że jest to najważniejsze. Druga po uspołecznieniu jest wiedza, dlatego
pilnujemy, żeby dzieci się dobrze uczyły, posyłamy na
dodatkowe zajęcia itp. młodzież zapytana o czym najczęściej rozmawia z rodzicami odpowiedziała w połowie, że nie rozmawiają, a pozostali, że o ocenach
w szkole. Wniosek? Najważniejsze, co ludzie powiedzą? Lub - niech się uczy, żeby mu lepiej było w życiu.
Czy to jednak jest naprawdę najważniejsze? Co
z tego, że nasze dziecko będzie umiało się zachować
przy ludziach, jeśli nie będzie tych ludzi w sercu szanować? Co z tego, że będzie się świetnie uczyć, jeśli potem nie wykorzysta tej wiedzy do budowania dobra?
Czy właśnie to nie ludzie zdolni, wykształceni i obyci
w świecie manipulują i rządzą obecnie narodami? Czy
nie tacy okradają nas z czci, szacunku i wiary? Co zatem jest najważniejsze w wychowaniu, abyśmy nie musieli się wstydzić naszych dzieci przed Bogiem?
Katechizm Kościoła Katolickiego daje nam odpowiedź wypracowaną przez dwa tysiące lat współpracy z Duchem Świętym. Są to cnoty kardynalne – perły,
które należy posiąść, aby stawać się mądrym na obraz
Boży. Tych właśnie cnót powinniśmy sami pragnąć

i wpajać je naszym dzieciom. Nie chodzi tu o to, aby
umiały je wyliczyć, ale aby umiały pracować nad ich
zdobyciem. Trzeba je dzieciom pokazać jako te perły
najcenniejsze do zdobycia.
Pierwsza cnota kardynalna – czyli kluczowa dla
nas, to roztropność, tzw. woźnica cnót. Roztropność
uzdalnia nas do rozpoznawania dobra i do wyboru
środków do jego pełnienia. Chodzi tu o rozpoznanie
dobra samego w sobie i zdolność wybrania go. A więc
wybieram dobro, bo jest dobre, a nie dlatego, że tak mi
się opłaca, tak będzie najszybciej, najtaniej, tak będę
dobrze postrzegany przez otoczenie. Zauważmy, że
często nasze nawet dobre uczynki są przesiąknięte egoizmem, pychą, chęcią zyskania czegoś dla siebie, choćby uznania.
Jak to zobrazować? Kto dotrzyma przysięgi dla
siebie niekorzystnej, kto nie zważa na trud jaki będzie
musiał pokonać, aby zdobyć Boga – najwyższe dobro,
ten Bogu się podoba. Nie ułatwiajmy więc sobie, ani
dzieciom zdobywania tej cnoty. Tutaj im trudniej, tym
lepiej. Przykład? Poszliśmy z dziećmi na drogę krzyżową w piątek. Tak się długo zbieraliśmy, że na jedną się
spóźniliśmy, a do drugiej była ponad godzina. Więc odmówiliśmy ją sami w kościele. To jest trudna modlitwa
i dzieci mało z niej rozumiały. W sobotę poszliśmy na
drogę krzyżową na Barbarkę – 3 godzinną. Długa droga, w skupieniu, ciszy, duży trud dla dzieci, jak i rodziców. Wieczorem ośmioletni Jasiu powiedział : Czułem
się jak Jezus na swojej drodze krzyżowej. Zapamięta ją.
Trudziliśmy się dla Jezusa – najwyższego dobra.
Anna Wiśniewska

Ćwiczenia artykulacyjne wspierające rozwój mowy
Ćwiczenia logopedyczne możemy wykonywać już
z dziećmi 2-3 letnimi. Zaczynamy od najprostszych stopniowo zwiększając ich trudność. Na początku wykorzystaj naturalne okazje, aby pogimnastykować aparat
mowy:
• Kiedy dziecko ziewa nie gań go, lecz poproś, aby ziewnęło jeszcze kilka razy, zasłaniając usta.
• Kiedy twoje maleństwo się przeciąga, zachęć je aby języczek też się poprzeciągał.
• Gdy na talerzu został ulubiony sos lub rozpuszczone lody - pozwól mu wylizać go językiem. To ćwiczenie
mniej eleganckie, za to bardzo skutecznie gimnastykuje
środkową część języka.
• Jeśli dziecko dostało lizaka zaproponuj mu, aby lizało
go unosząc czubek języka ku górze.
• Po śniadaniu posmaruj maluchowi wargi miodem lub
dżemem i poproś, aby zlizał je dokładnie jak miś.
• Przy porannym i wieczornym myciu zębów zaproponuj
dziecku liczenie zębów lub witanie się z nimi tak, aby
czubek języka dotknął każdego zęba osobno.
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• Przy rysowaniu sprawdź czy twój maluch potrafi narysować kółko (językiem dookoła warg) lub kreseczki (od
jednego do drugiego kącika ust).
• Żucie pokarmów, gryzienie twardych owoców i warzyw, dmuchanie na talerz z gorącą zupą, chuchanie na
zmarznięte dłonie, cmokanie, puszczanie baniek mydlanych, a nawet wystawianie języka, to też ćwiczenia aparatu artykulacyjnego.
Następnie proponujemy dziecku naśladowanie ruchów
zwierząt i przedmiotów za pomocą warg i języka np.:
• Konik jedzie na przejażdżkę. Naśladuj konika stukając
czubkiem języka o podniebienie, wydając przy tym charakterystyczny odgłos kląskania.
Po przejażdżce konik jest zmęczony i parska. Spróbuj
naśladować konika.
• Pies biegał po parku i bardzo się zmęczył, wysunął język i dyszy. Wysuń język jak najdalej na brodę - pokaż
dyszącego psa.

• Huśtawka unosi się do góry, a potem wraca na dół. Wysuń język przed zęby i poruszaj nim tak, jakby się huśtał
- raz do góry w stroną nosa, raz do dołu w stroną brody.
• Dzieci bardzo lubią kręcić się na karuzeli, twój język
także. Włóż język między wargi a zęby i zakręć nim kilka razy w prawą i kilka razy w lewą stroną.
• Wysuń obie wargi do przodu, udając ryjek świnki.
• Chomik wypycha policzki jedzeniem, a ty pokaż jak
można wypchnąć policzki językiem, raz z prawej raz z
lewej strony.
• Wyobraź sobie, że twój język to żołnierz na defiladzie.
Na raz - czubek języka wędruje na górną wargę, na dwa czubek języka dotyka lewego kąci na trzy - czubek języka na dolną wargę, na cztery - czubek języka przesuwamy do prawego kącika ust.
• Na pewno wiele razy kopałeś szeroką łopatką w piasku.
Otwórz buzię i wysuń język za dolną wargę. Postaraj się,
aby język był szeroki jak łopatka.
• Malarz maluje sufit dużym pędzlem. Pomaluj językiem
swoje podniebienie, zaczynając od zębów w stronę gardła.
• Osiołek jest bardzo upartym zwierzęciem, gospodarz
próbuje wyciągnąć go ze stajenki, a on zaparł się nogami
o próg i nie chce wyjść. Wyobraź sobie, że twój języczek
to osiołek, którego chcesz wypchnąć z buzi, ale on zaparł
się czubkiem o dolne zęby o nie chce wyjść.

• Młotkiem wbijamy gwoździe w ścianę. Spróbuj zamienić język w młotek i uderzaj o dziąsła tuż za górnymi zębami, naśladując wbijanie gwoździa.
• Rybka porusza ustami, ale nic nie mówi. Postaraj się
wyciągnąć usta do przodu i naśladować rybkę.
• Żyrafa wyciąga mocno szyję do góry. Otwórz szeroko
usta i spróbuj pociągnąć język do góry, najdalej jak potrafisz.
• Słoń ma długą trąbę i potrafi nią wszędzie dosięgnąć.
Ciekawe, czy potrafisz dosięgnąć językiem do ostatniego
zęba na górze i na dole, z prawej i lewej strony.
Bardzo dobrym ćwiczeniem jest naśladowanie różnych
odgłosów:
Straż pożarna jedzie do gaszenia pożaru. Włącz syrenę: e
–o, e – o, e – o.
Jedzie karetka na sygnale: i – u, i – u, i – u.
Woda kapie: kap, kap, kap.
Pies szczeka: hau – hau.
Kot miauczy: miau – miau.
Kurka gdacze: ko, ko, ko.
Żabka kumka: kum, kum, kum, itd.
Z doświadczenia wiem, że dzieci bardzo chętnie podchwytują nasze propozycje zabaw i bardzo lubią wracać
do nich. Są dumne z tego, że potrafią coś nowego i że są
przez nas chwalone.
Agnieszka Białek

„Módlmy się”

ich najbliższych, wypływają z serca, czasami
tragicznie obolałego lub odwrotnie - pełnego nadziei,
miłości, wiary, a może także osobistego uwielbienia
Boga, błagania Go o jakieś szczególne dobro itd.
Wszystkie te indywidualne intencje, prośby, dziękczynienia czy uwielbienia, celebrans zbiera razem
i dołącza do zbiorowej modlitwy, zgodnej z danym
kalendarzowym dniem czy okresem liturgicznym.
Celebrans w postawie błagalnej, naśladując starożytny gest rozłożonych i wyciągniętych w kierunku
niebios rąk (tzw. postawa oranta) wypowiada liturgiczną modlitwę dnia. Gest ten nawiązuje do tradycyjnego sposobu modlenia się pierwszych
chrześcijan. Kolekta w swojej treści jest liturgicznym uwielbieniem i prośbą kierowaną zazwyczaj do
Boga Ojca przez pośrednictwo Jezusa Chrystusa
w jedności z Duchem Świętym. Występują także kolekty adresowane bezpośrednio do samego Chrystusa. Powyższe modlitwy mają zazwyczaj trynitarne
(czyli odnoszące się do TrzechOsób Boskich) zakończenie
Wypowiedzenie przez kapłana treści kolekty stanowi
zarazem trzeci element omawianego tu obrzędu.
Ostatnia, czwarta część należy do całej wspólnoty liturgicznej. Jest nią odpowiedź: Amen. To ważna
aklamacja zgromadzenia liturgicznego. Oznacza ona
zgodę, przyzwolenie i utożsamienie się z usłyszanymi treściami.
Ks. Jerzy Stefański

O Mszy Św. najprościej cz. VIII

Jest to zaproszenie celebransa skierowane na początku Mszy św. do każdego z nas, obecnych na liturgii
eucharystycznej. Mamy wspólnie się modlić, zarówno jako indywidualni uczestnicy liturgii, jak też jako
wspólnota, czyli Kościół. Tę modlitwę, która kończy
pierwszą część Mszy św., czyli obrzędy wstępne,
księga Mszału nazywa kolektą. Słowo to pochodzenia łacińskiego (colligare, czyli „zbierać razem") objaśnia i zarazem uzasadnia jej przeznaczenie.
Kolekta bowiem to nie tylko tekst przeznaczony do
odczytania przez celebransa. Nieprzypadkowo obudowana jest ona dialogowaną strukturą. Składa się
ona aż z czterech elementów, które z kolei domagają
się naszego współudziału.
Otóż najpierw celebrans wzywa wszystkich obecnych do wzbudzenia w sobie własnych intencji zanoszonych do Boga. Zapowiada to zachęta słowna:
„Módlmy się". Po tej inwokacji musi nastąpić krótka, półminutowa chwila milczenia (to już drugi element tej rytualnej struktury modlitewnej). Każde
przecież milczenie w liturgii, paradoksalnie, jest akcją, jest zawsze indywidualnym włączeniem się do
sprawowanej celebracji. Na czym ono polega w odniesieniu do tej mszalnej modlitwy? W czasie tego
krótkiego milczenia składamy w ręce kapłana
„wszystkie nasze dzienne sprawy", zwłaszcza te.
które nas szczególnie bolą lub radują, są oczekiwaniem lub spełnieniem nadziei, dotyczą mnie lub mo-
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Czas na kulturę
Dni Moniuszkowskie
Toruńska Orkiestra Symfoniczna zaprasza na
DNI MONIUSZKOWSKIE, które odbywać się
będą w ramach programu „Moniuszko 2019 –
Promesa” uruchomionego przez Ministerstwo
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Celem programu jest uczczenie 200. rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki (1819-1872), polskiego
kompozytora, dyrygenta, organisty, pedagoga,
wychowawcy i żarliwego patrioty.
Stanisław Moniuszko zasłynął przede wszystkim, jako autor oper i pieśni. W znacznym stopniu
przyczynił się do zachowania pamięci o polskich tradycjach oraz wzmocnienia tożsamości narodowej.
Tworzył z myślą o potrzebach i możliwościach ówczesnych słuchaczy. Z tego powodu jego utwory cechują się prostotą, ale nie są pozbawione uroku, tak
jak liryczne polonezy, które Ferencowi Lisztowi wydały się odmienne, nowe i świeże w porównaniu do
polonezów Fryderyka Chopina oraz rzadko wykony-

wany, smutny i melancholijny Nokturn As-dur.
Kompozytor często inspirował się taneczną muzyką
ludową, czego efektem są wesołe, skoczne, ogniste
mazury i polki.
Podczas Dni Moniuszkowskich każdy znajdzie coś
dla siebie, bo repertuar jest bardzo zróżnicowany.
Szczegółowy program na stronie:
http://tos.art.pl/pl/static_218_394_DNI_MONIUSZKOWSKIE.html
PT

Audycje dla małżonków i rodziców
09.04 Kryzys pustego gniazda, gdy dzieci odejdą z domu.
Monika i Marcin Gajdowie, rekolekcjoniści, terapeuci

1 6.04 Śmierć dziecka. Krzyż osamotnionych rodziców

ks.dr Jan Uchwat kapelan Wspólnoty Rodziców po stracie Anna
Suchomska, Małgorzata Strzałkowska, Dorota Wiśniewska

23.04 Nasze życia to uczta miłości!

Aneta Wardawy, familiolog, mediator rodzinny i autorka artykułów
małżeństwa i rodziny z mężem Marcinem

30.04 Wesela bezalkoholowe

ks. Władysław Zązel i członkowie Stowarzyszenia Wesele-wesel

07.05 Wczesna I komunia św.

wtorki o 21 :30

Monika Kogut, polonista, teatrolog, prowadzi www.pieknadziewczyna.pl
z mężem Stanisławem, związani ze Skautami Europy

1 4.05 Rozwód czy separacja, a może mediacja?

mec. Mariusz Trela, dyr. Centrum Mediacji św. Rity Fundacji Dobra w Toruniu

21 .05 Współczesne uzależnienia rujnujące małżeństwo.
ks.Sławomir Kostrzewa, kulturoznawca

28.05 Współczesna medycyna a niepłodność.

dr hab.Jolanta Wasilewska, dietetyk,alergolog, naprotechnolog
Tadeusz Wasilewski, lek.spec.ginekolog naprotechnolog

04.06 Połóg może być piękny.

Vola Kuśnierska, położna, Anna i Grzegorz Powideł, familiolodzy z Fundacji FILOME

11 .06 ABC okazywania miłości dziecku przez ojca.

Leszek Podolecki, przezes Fund. Instytut św..Brata Alberta, prowadzi misje więzienne

1 8.06 Jak budować szczęście w małżeństwie?

Julia i Janusz Staneccy http://niebieska-laweczka.pl/

