
Listopad 2017/ Nr 123



Droga Wspólnoto!

Droga …..także dlatego że jak ktoś powiedział że czas to 
pieniądz…to właśnie dużo czasu poświęcamy  NASZEJ 
WSPÓLNOCIE !

Po Panu Bogu i RODZINIE jesteście dla nas najważ-
niejsi….bo jesteście naszą rodziną w CHRYSTUSIE, 
tworzymy wspólnotę gromadzącą się na wspólnym 
rozważaniu Słowa Bożego- konsultowaniu swoich 
poczynań ze STWÓRCĄ.

Wspólnota daje niezwykłą siłę do pracy nad sobą, do 
formowania się zgodnie z zasadami DK. Można oczywiście 
liczyć tylko na siebie, ale jest to trudniejsze. Krąg nas 
dyscyplinuje, musimy wszak razem równo „wiosłować” 
aby dopłynąć do celu….

A co jest tym celem? Czy zdobywanie kolejnych stopni 
rekolekcji?, a może kolejnych „funkcji”, bycia „ważnym”, 
w parafii, wspólnocie?

Maryja Niepokalana- Służebnica Pańska, Święty 
Maksymilian-tak jak Maryja zawsze Bogu TAK, Święty Jan 
Paweł II-Maryjo cały Twój, Sł. B. Ks. Franciszek 
Blachnicki –Sługa Niepokalanej- JEJ oddał dzieło OAZY 
jest dla nas wszystkich wzorem służby, oddania Bogu przez 
pokorną posługę .Nasza formacja ma prowadzić do pełnej 
miłości i oddania - służby najpierw  w małżeństwie, 
rodzinie i wspólnocie, wszędzie tam gdzie jesteśmy 
potrzebni, nie oczekując niczego w zamian, pracując 
jedynie za „niebieskie dolary”. Nie musi to być od razu coś 
wielkiego, spektakularnego, często podjęcie drobnej 
posługi może być WIELKIE w oczach Boga .Jest bardzo 
wiele spraw do zagospodarowania w ramach naszego 
Ruchu.  

Są małżeństwa, które zawsze chętnie i z miłością posługują, 
ale czasami jest to (wiemy) za duży , za częsty dla nich trud. 
”Wiele jest serc które czekają na Ewangelię” odpowiedzmy 
na to wezwanie poprzez włączanie się do pięknego dzieła 
oazy żywego kościoła, żywego czyli tętniącego życiem, 
radosnego, pracującego. 

Wiele małych paciorków tworzy różaniec- piękną 
modlitwę, gdzie Maryja modli się z nami, tak i poprzez 
wysiłek wielu zaangażowanych w ewangelizację, formację, 
diakonię  nasza wspólnota będzie piękna i pociągająca dla 
innych!

Niektórzy już wiedzą, pozostałym chcieliśmy przekazać że 
na potrzeby Balu Niepodległości (ale nie tylko) została 
założona Fundacja Domowego Kościoła Diecezji 
Toruńskiej. Konto fundacji będzie udostępnione na stronie 
DK- jeżeli ktoś chciałby je zasilić-będziemy wdzięczni- 
dochód jest przeznaczony na dofinansowanie do rekolekcji 
dla rodzin.

 Bardzo nam zależy na tym, aby sprawy finansowe nie były 
przeszkodą w uczestnictwie w rekolekcjach.

To już jest czas planowania wyjazdów rekolekcyjnych, 
urlopów. Organizacja rekolekcji w toku- ciągle brakuje nam 
diakonii i kapłana na oazę III stopnia w Nysie- kochani, 
prosimy o serdeczne zatroszczenie się w tej sprawie!!

 Szczęść Boże we wszystkim Ewa i Sylwek

Plan pracy formacyjnej Domowego Kościoła 
Diecezji Toruńskiej 

w roku 2017/2018 „ Sługa Niepokalane

10.12.2017 Rejonowe Dni Wspólnoty  – w rejonach

31.12.2017 Święto Świętej Rodziny

 – Święto patronalne DK- w rejonach

styczeń 2018  Karnawałowy Bal Bezalkoholowy    

  –ZAPRASZAMY CHĘTNYCH DO ORGANIZACJI

19-21.01.2018 Ogólnopolskie Spotkanie

  Odpowiedzialnych DK w Warszawie 

23-25.02.2018 Kongregacja Odpowiedzialnych 

 – Częstochowa      

Wielki Post 2018 Droga Krzyżowa na Barbarkę

08-10.03.2018 Rekolekcje Wielkopostne 

  – par. Św. Antoniego w Toruniu,ks. Dawid Wasilewski                                                                                                                                               

13-15.04.2018 Sesja dla moderatorów i animatorów

 rekolekcji Diakonia Oaz Rekolekcyjnych                                      

 Centrum Dialogu w Toruniu

15.04.2018 Diecezjalny Dzień Wspólnoty Szkoła  

 Formacji „ Dialog Małżeński”  Centrum

 Dialogu w Toruniu (odpowiada Rejon Koniuchy)

20-21.04.2018 Dni wspólnoty diakonii diecezjalnych                                 

26. 05.2018 Pielgrzymka DK do Kalisza 

17.06.2018 Zakończenie roku formacyjnego 

 z rozesłaniem na rekolekcje             

07-09.09.2018 Podsumowanie Roku Pracy DK-

  Częstochowa

Droga Wspólnoto!
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Katecheza Moderatora

Drodzy Małżonkowie!

Rozpoczynamy w naszym Biuletynie cykl „katechez 
moderatora”. W pierwszej katechezie chcę Wam 
p rzypomnieć  k i l ka  pods t aw ow ych  myś l i 
o sakramencie małżeństwa. To przypomnienie, 
powtórka niech się stanie Rachunkiem Sumienia na 
czas tegorocznego Adwentu.  

Według pierwotnego zamysłu Bóg postanowił, by 
mąż i żona tak się połączyli by tworzyli jedno: „A gdy 
Bóg przyprowadził kobietę do mężczyzny, 
mężczyzna powiedział: «Ta dopiero jest kością 
z moich kości i ciałem z mego ciała. Ta będzie się 
zwała niewiastą, bo ta z mężczyzny została wzięta». 
Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę 
swoją i łączy się ze swą żoną tak ściśle, że stają się 
jednym ciałem” (Rdz 2, 22b-24). 

Małżeństwo jest zatem pomysłem Boga, a nie 
człowieka. Skoro Bóg stworzył małżeństwo, to On 
wie, że jest ono możliwe. Jest możliwe być jedno i jest 
możliwe być wiernym w miłości aż do końca. 
Pamiętajcie: Bóg ma wspaniały plan dla Waszego 
małżeństwa, instrukcję obsługi, dlatego jako 
małżonkowie macie  się ciągle uczyć miłości od 
Boga, uczestniczyć w Jego „kursie” dotyczącym 
małżeństwa. W tym wielką pomocą jest formacja we 
naszej wspólnocie Domowego Kościoła. 

Małżeństwo wg planu Boga jest podniesione do rangi 
sakramentu. W sakramencie małżeństwa miłość 
ludzka zostaje wyposażona w miłość Bożą. Wasza 
Miłość małżeńska została zanurzona w Trójcy 
Świętej, w odwiecznej miłości Boga i Syna, w Duchu 
Świętym. Ta miłość Boża jest źródłem życia dla Was 
jako małżonków na każdy czas. Na dobre i na złe. 
Małżeństwo katolickie to trójkąt: Bóg, mąż i żona. Im 
bardziej mąż i żona dążą do Boga, tym stają się sobie 
bliscy.     

Pamiętajcie: Gdy jest czasami trudno, gdy przychodzi 
zmęczenie, rozczarowanie, ból z powodu grzechów 
współmałżonka, Bóg proponuje zawsze małżonkom: 
zaproście Mnie! Otwórzcie się na Moją miłość!    
Pamiętajcie też: Każdy z małżonków ma dar 
uzdrowienia dla swego współmałżonka, ponieważ to 
miłość uzdrawia: im więcej miłości, tym większy 
pokój w sercu, radość z bycia razem, jedność. 
W małżeństwie wzrost miłości sprawia codzienne 
przebaczenie, codzienna wspólna modlitwa 
małżonków i modlitwa za siebie, codzienne „kocham 
cię” zawarte w małych gestach, uczynkach, 
poświęceniach, częsty dialog małżeński poruszający 
kwestię uczuć, pragnień, potrzeb, planów, obaw, 
nadziei. 

Istota małżeństwa zawarta jest w przysiędze:

a) „biorę ciebie”- całego, z twoją historią życia, 
z twoimi zranieniami, z twoimi słabościami, z 
twoim talentami, z twoimi chorobami, z twoimi 
ograniczeniami, z twoimi późniejszymi depresjami, 
z twoimi porażkami,

b) „ślubuję” – to zobowiązanie, dar z siebie, oddanie 
siebie, złożenie obietnicy, 

c) „miłość” – decyzja woli wyrażająca obecność, 
p r a c o w i t o ś ć ,  c z u ł o ś ć ,  t r o s k ę  o  d o b r o 
współmałżonka,

d) „wierność” – bycie ze sobą, bycie przy drugim, 
dbanie o relację, o dialog, stawianie po Bogu 
małżeństwa na pierwszym miejscu,

e) „uczciwość” – życie w prawdzie, wspólne 
podejmowanie decyzji, obowiązkowość, nie 
ujawnianie innym szczegółów o małżeństwie,

f) „nie opuszczę aż do śmierci” – oznacza także 
“śmierć duchową”, czyli całkowite zaparcie się 
siebie dla ukochanej osoby na wzór Chrystusa. 
Autentyczna miłość małżeńska to nie tylko 
wzajemna fascynacja, ale także gotowość 
umierania dla siebie, dla swoich potrzeb i pragnień, 
by móc pełniej żyć dla drugiego, 

g) „tak mi dopomóż Panie Boże Wszechmogący, 
w Trójcy Jedyny i wszyscy święci” – prośba 
o pomoc Boga, bo sami nie damy rady, zaufanie 
Bogu, szukanie Jego łaski w sakramentach, 
modlitwa w trudnościach. Małżeństwo to jedyna 
relacja międzyludzka, która z woli Boga została 
umocniona szczególną łaską.

Ks. Andrzej Jakielski

 – powołany do SŁUŻBY w Kościele

 moderator Diecezjalny DK 
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Dzieląc się swoim doświadczeniem, opowiadamy 
kolejno o duchowych praktykach, które podtrzymują 
piękno trwałej miłości małżeńskiej. Miesiąc temu 
napisaliśmy o indywidualnej modlitwie męża i żony; 
dziś poświęcimy kilka słów lekturze Pisma Świętego.
Domowa biblioteczka. W ciągu kilkudziesięciu lat rozrosła 
się do dość pokaźnych rozmiarów, odzwierciedlając nasze 
zainteresowania i upodobania. Historia, filozofia, wielka 
(a także trochę… mniejsza) literatura światowa i polska, 
literatura religijna, biografie, wspomnienia, teatr, podróże, 
książki o tematyce górskiej, tu i ówdzie dobry kryminał, na 
mniej poczesnych półkach okruchy dzieciństwa: Pan 
Samochodzik, Marek Piegus, Tomek Wilmowski. Liryka, 
epika i dramat. A wśród tego wszystkiego…
Na pierwszy rzut oka książka jak inne. Gruba, lecz przecież 
bywają grubsze. Obecna w prawie każdym katolickim 
domu, choć nierzadko - delikatnie rzecz ujmując - 
spełniająca rolę wyłącznie ozdobną. Obrastająca kurzem, 
pospiesznie strzepywanym tuż przed kolędą. Nierozumia-
na, niedoceniana, nieużywana. Biblia. Pismo święte. 
Słowo Boga skierowane do ludzi.
Nie należy do łatwych lektur. Czytana jak każda inna 
książka, stawia wysokie wymagania. Aby ją zrozumieć, 
warto znać realia starożytnego Wschodu, mieć pojęcie 
o mentalności ówczesnych ludzi, wziąć do ręki mapę 
geograficzną, atlas historyczny, rozumieć, na czym polega 
specyfika gatunków literackich, zgromadzić wiedzę 
o dziejach Izraela od czasów Abrahama (XVIII w. przed 
Chrystusem) aż po zburzenie Jerozolimy przez Rzymian w 
70 r. naszej ery. 
Jest jednak jeszcze inny klucz do Biblii: klucz wiary. Nie 
neguje on wartości wysiłku intelektualnego, całego tego - 
zarysowanego wyżej - trudu zdobywania wiedzy. Warto ją 
posiadać – na pewno pomoże w lekturze. Nade wszystko 

jednak Biblię należy czytać sercem. Uwierzyć, że Bóg 
wybrał taki właśnie sposób, aby opowiedzieć o swoich 
zamiarach wobec człowieka. O tym, że stworzył go z miło
ści, że nie pozostawił samemu sobie, gdy ten popełnił 
grzech pierworodny, że powołał do istnienia naród, którego 
historia zapoczątkowała historię zbawienia całej ludzkości, 
aż wreszcie – że zesłał na świat swojego Syna, by ten 
naprawił skutki grzechu, składając w ofierze za nas swoje 
życie, a następnie zmartwychwstając.
Dla czytelnika, który przyłoży do Biblii wyłącznie 
„mędrca szkiełko i oko" wszystko to może brzmieć 
nieprzekonywująco, wręcz niewiarygodnie - ale nie dla 
chrześcijanina.
Dla ucznia Chrystusa Biblia jest jedną z najważniejszych 
przestrzeni spotkania z Bogiem. Dodajmy (bo to czyni 
kolosalną różnicę): z Bogiem kochającym, miłosiernym, 
bliskim, obecnym we wszystkich okolicznościach mego 
życia, wytyczającym najlepszy szlak, podpowiadającym, 
jak dokonać właściwych wyborów.
Powyższy tekst niespodziewanie okazał się zaledwie 
wstępem do zasadniczego rozważania o tym, dlaczego 
żyjąc w małżeństwie należy, warto i trzeba czytać oraz 
rozważać słowa Pisma świętego. Przyczyny są bardzo 
konkretne - napiszemy o nich w kolejnym odcinku.
N a  z a k o ń c z e n i e  o d d a j m y  g ł o s  R o m a n o w i 
Brandstaetterowi:
Mój dziadek na kilka dni przed śmiercią pozostawił mi
 w spadku testament:
- Będziesz Biblię nieustannie czytał - powiedział do mnie. - 
Będziesz ją kochał więcej niż rodziców... Więcej niż mnie... 
Nigdy się z nią nie rozstaniesz... A gdy zestarzejesz się, 
dojdziesz do przekonania, że wszystkie książki, jakie 
przeczytałeś w życiu, są tylko nieudolnym komentarzem do 
tej jedynej Księgi...

Beata i Tomasz Strużanowscy

Spotkanie ze Słowem
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Będziesz Biblię nieustannie czytał...

Jednym z siedmiu zobowiązań Domowego Kościoła, które 
staram się wypełniać w swoim życiu jest systematyczne 
czytanie Pisma Świętego. Tak jak każde zobowiązanie, jest 
ono ważne i konieczne dla mojego osobistego i naszego 
małżeńskiego duchowego wzrostu. Tak na poważnie 
Pismo Święte trafiło do moich rąk trzydzieści lat temu, 
kiedy rozpoczęliśmy jako małżonkowie bardziej świado-
mie naszą przygodę z Bogiem. Był to czas naszych 
pierwszych rekolekcji DK, które przeżywaliśmy i do 
których nieustannie wracamy myślami i wspomnieniami, 
bo to one zapoczątkowały nowy etap naszego 
małżeńskiego i rodzinnego życia.
Biblia jest dla mnie niewyczerpanym źródłem, które 
pozwala poznawać naszego Stwórcę Boga Jedynego, Jego 
miłość do człowieka, prawdę o nas samych i wskazuje 
drogę do świętości. Jest lekarstwem na wszelkie choroby 
i problemy. Jest najważniejszą księgą w moim życiu, która 
ciągle mnie zaskakuje, umacnia moją wiarę i uczy ciągle na 
nowo życia. Zdarza się często, że w trudnych sytuacjach 
życiowych Duch Święty podsuwa mi konkretne fragmenty, 

wersety Pisma Świętego, które dają światło, są 
odpowiedzią i pomagają mi rozwiązać dany problem. 
Wielką pomocą dla mnie w czytaniu Pisma Świętego, była 
Szkoła Biblijna, w której udało mi się kiedyś uczestniczyć. 
Zainspirowana propozycją Listu do Wspólnot Rodzin-
nych, podjęłam się zadania przeczytania całego Pisma 
Świętego. Fragmenty były rozłożone według zapropono-
wanego schematu na cały rok. Jednak z mojego doświad-
czenia pragnę podkreślić, że w czytaniu Pisma Świętego, 
jak zresztą przy wypełnianiu pozostałych zobowiązań, 
pomocny jest dla mnie konkretny „warsztat pracy", czyli 
konkretny czas i miejsce, ale nade wszystko bycie konsek-
wentnym i wytrwałym w ich realizacji. Muszę się 
przyznać, że nie zawsze mi się wszystko udawało i udaje, 
ale mobilizowało mnie to do podejmowania dalszego 
wysiłku. Obecnie czytam i rozważam, kolejny już - trzeci 
raz, „Tajemnice Ewangelii" autorstwa ks. Edwarda Stańka. 
Serdecznie wszystkim polecam tę lekturę. 

Chwała Panu!
Blanka 

Moje spotkanie ze Słowem Bożym - Świadectwo



„Żyjąc w małżeństwie należy, warto i trzeba czytać oraz 
rozważać słowa Pisma świętego" - napisaliśmy w 
poprzednim odcinku. Aby nie pobudzać do zbędnej 
polemiki (bo ktoś może zapytać przekornie, dlaczego 
„trzeba" i „należy"), skupmy się na poszukaniu 
powodów, dla których WARTO to robić.
Najważniejszy powód jest oczywisty: Biblia nie jest 
książką o Bogu, tylko książką, w której Bóg mówi do 
człowieka. Święte księgi zostały spisane przez ludzkich 
autorów, ale pod Jego natchnieniem. Zawierają dokładnie 
to, co On chciał nam powiedzieć o naszym życiu i przezna-
czeniu. Z kart Pisma świętego dowiadujemy się, że zosta-
liśmy stworzeni przez Boga, i że jedynym motywem, 
którym się przy tym kierował, była miłość.  Z tego wynika 
między innymi fundamentalna prawda o tym, że każdy 
człowiek ma swoją godność – jest ważny, wręcz bezcenny 
w oczach Boga! Jakież to wspaniałe lekarstwo na targające 
nami kompleksy – na owe odstające uszy, krzywe nogi, 
siwe włosy, nieznajomość języków obcych, brak spektaku-
larnej kariery zawodowej, willi z basenem i ogrodem…
Na kartach Biblii Bóg przekonuje, że Jego miłość do mnie 
(ale mam pamiętać, że tak samo do każdego innego 
człowieka,  w tym mojej  żony lub męża)  jest 
niewyczerpana i niezmienna. Owszem, może się „zatkać", 
może przestać „płynąć", ale tylko w jednym przypadku: 
jeśli ja tak zdecyduję, jeśli odwrócę się od Boga. On 
uszanuje mój wybór, nie będzie się narzucał, ale zawsze 
będzie czekał, bo a nuż - choćby w ostatniej chwili życia - 
odmienię zdanie, zrozumiem swoją głupotę i rzucę się ku 
Niemu po ratunek.
Z Biblii dowiaduję się, że - niezależnie od współczesnego 
pomieszania pojęć w tej materii - Bóg „wymyślił" małżeń-
stwo jako związek mężczyzny i kobiety: nierozerwalny aż 
do śmierci, oparty na wzajemnej miłości, do której On sam 
ich uzdalnia.

To właśnie przez tę księgę Bóg usuwa lub przynajmniej 
pomniejsza strach przed cierpieniem, chorobą, starością, 
wypadkiem, brakiem pieniędzy, utratą pracy. Pokazuje - na 
przykładzie własnego Syna - że krzyża, jakikolwiek on 
będzie w moim czy naszym konkretnym przypadku, nie da 
się uniknąć, ale można go przyjąć - i nie przegrać życia.

W Piśmie świętym znajduję niezliczone rady, jak 
rozwiązywać problemy małżeńskiej i rodzinnej codzien-
ności: jak przebaczać, nie gniewać się na siebie nawzajem, 
jak okazywać sobie nawzajem miłość i szacunek, darować 
urazy, okazywać cierpliwość, jak być wiernym, jak brać 
odpowiedzialność za los żony (św. Józef!), jak wycho-
wywać dzieci, jak posługiwać się pieniędzmi, jak wyrażać 
miłość w pożyciu małżeńskim. W odróżnieniu od 
analogicznych rubryk w kolorowych czasopismach, te 
rady się sprawdzają!
I wreszcie – Pismo święte ukazuje nasze ostateczne 
przeznaczenie – do życia wiecznego. Usuwa dławiący tylu 
ludzi strach, że w ostatecznym rozrachunku życie, choćby 
najbardziej udane, nie ma sensu, bo prędzej czy później 
trzeba będzie zostawić wszystkie swoje osiągnięcia, 
bogactwa, tytuły i odejść w nicość. W Biblii zawarta jest 
zupełnie inna, fantastyczna wiadomość: obecne życie to 
tylko przedsmak wieczności, do której Bóg mnie zaprasza!
To tylko niektóre z powodów, dla których ja i moja żona 
czytamy oraz rozważamy słowa Pisma świętego. One żyją 
w nas, przypominają się w różnych momentach 
codzienności – także wówczas, kiedy sama księga nie leży 
„pod ręką", by ją otworzyć. Pomagają dokonywać 
dojrzałych wyborów życiowych, przestrzegają, napomi-
nają, mówią: „Stop! Nie tędy droga!" lub: „Tak – dobrze 
myślisz, słusznie czynisz, tego się trzymaj!".
To słowa, które podtrzymują w nas życie.

Beata i Tomasz Strużanowscy
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Spotkanie ze Słowem

Te rady się sprawdzają!

Czuwanie Młodych,  członków Ruchów, 
Stowarzyszeń i Wspólnot w intencji Księdza 
Biskupa Wiesława Śmigla, Nowego Pasterza 
Diecezji Toruńskiej.

Pragniemy serdecznie zaprosić na Czuwanie Młodych, 
członków Ruchów, Stowarzyszeń i Wspólnot w intencji 
Księdza Biskupa Wiesława Śmigla, Nowego Pasterza 
Diecezji Toruńskiej.
 Czuwanie odbędzie się 9 grudnia (sobota), 
w przededniu ingresu, w kościele p.w. Świętego Ducha 
w Toruniu (OO. Jezuici). Rozpocznie się o godz. 18.00, 
a zakończy Mszą św. w intencji Księdza Biskupa o godz. 
20.00.
 Ks. Bp Wiesław Śmigiel z radością przyjął 
zaproszenie na Czuwanie i zakładamy jego obecność na 

tym Spotkaniu modlitewnym. W tym dniu Ksiądz Biskup 
obchodzi również swoje imieniny, stąd mamy nadzieję, 
że spotkanie to oprócz okazji do polecania łasce Pana 
osoby i posługi Nowego Pasterza naszej Diecezji, będzie 
także okazją do złożenia Księdzu Biskupowi życzeń 
imieninowych.
Pozostajemy z nadzieją spotkania w tym dniu.
W imieniu Organizatorów

Dk. prof. Waldemar Rozynkowski   
Ks. Artur Szymczyk 

 
Diecezjalna Rada Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 

Duszpasterstwo Młodzieży Diecezji Toruńskiej
Diecezji Toruńskiej     

KOTWICA 

Zaproszenie



 Parafia to najmniejszy samodzielny okręg admini-

stracji kościelnej, a sieć parafialna to ogół takich okręgów 

na danym terenie. Powstawanie sieci parafialnej, która 

zaspokaja potrzeby duszpasterskie na określonym obsza-

rze, odbywa się na przestrzeni wielu lat, czasami nawet 

kilku wieków. W tym czasie obserwujemy przede wszys-

tkim proces erygowania nowych parafii. Zdarza się jednak, 

że niektóre z istniejących od lat parafii zanikały. Związane 

to było chociażby z toczącymi się wojnami oraz klęskami 

żywiołowymi, a w związku z tym z wyludnianiem się 

miejscowości i trudnościami ekonomicznymi, które 

uniemożliwiały utrzymanie świątyni oraz duszpasterza.

Jak przebiegał proces tworzenia sieci parafialnej na 

obszarze obecnej diecezji toruńskiej? Przypomnijmy, że 

w średniowieczu był to zasadniczo obszar diecezji cheł-

mińskiej. Dynamiczny rozwój osadnictwa w średniowie-

czu doprowadził do utworzenia na niewielkim obszarze 

diecezji chełmińskiej aż 117 parafii. Zasadniczo proces 

wykształcania się sieci parafialnej trwał od początku XIII 

do około połowy XIV wieku. Wytworzona sieć parafialna 

była trwała i nie naruszyły jej prawdopodobnie nawet 

wojny polsko-krzyżackie z pierwszej połowy XV wieku. 

Warto zauważyć, że poza wyjątkami, średniowieczny stan 

sieci parafialnej przetrwał i zaspakajał potrzeby duszpas-

terskie na omawianym terenie, aż do początku XX wieku. 

To dopiero w XX wieku możemy śledzić dynamiczny 

proces postawania nowych parafii, a w związku z tym 

i budowy nowych świątyń. Nadal jednak większa część 

funkcjonujących obecnie w diecezji toruńskiej parafii 

posiada genezę średniowieczną.  

Jeżeli chodzi o najstarsze parafie w diecezji, to najodważ-

niej w swoich ustaleniach posunął się ks. Stanisław Kujot. 

Według niego przed 1243r na terenie, który następnie zna-

lazł się w granicach diecezji chełmińskiej, sieć parafialna 

była gęsta i liczyła aż 32 kościoły parafialne. Zakładał on, 

że na obszarze ziemi chełmińskiej, w okresie przedkrzyża-

ckim, istniały parafie w grodach: Bobrowo, Boluminek, 

Chełmno, Chełmża, Czarnowo, Czarże, Czyste, Golub, 

Grudziądz, Grzywna, Jabłonowo, Kowalewo, Lembarg, 

Lisewo, Łążyn, Papowo, Płowęż, Płużnica, Pokrzydowo, 

Pokrzywno, Radzyń, Rogowo, Sarnowo, Słoszewy, 

Starogród, Świerczynki, Unisław, Wabcz, Wąbrzeźno, 

Wieldządz, Wielka Łąka. Razem daje to 31 kościołów 

parafialnych. Na terenie ziemi lubawskiej miała istnieć 

w tym czasie tylko jedna parafia, w Lubawie. 

Tak znacznej liczby parafii nie potwierdzają jednak, jak do 

tej pory, znane źródła pisane, jak i stan badań archeologi-

cznych. Wydaje się, że przed powołaniem do życia diecezji 

chełmińskiej, czyli przed 1243 rokiem, ośrodki parafialne 

istniały prawdopodobnie w następujących miejsco-

wościach: Chełmno, Starogród, Stary Toruń, Stare Miasto 

Toruń, Grudziądz, Radzyń Chełmiński, Lubawa oraz 

Świecie nad Drwęcą. Trudno rozstrzygnąć, czy parafie 

istniały już wtedy w Czarnowie oraz w Papowie Biskupim.

Nie znamy dokładnych dat powstania większości 

parafii, gdyż nie zachowały się stosowne dokumenty. Nie 

znamy także najczęściej dokumentów lokacyjnych miej-

scowości, stąd nie tylko nie możemy ustalić dokładnej daty 

ich powstania, a także pozbawieni jesteśmy ważnych infor-

macji o przeznaczonym dla plebana i parafii uposażeniu 

w ziemi. Tak skromny stan źródeł oznacza, że w wielu usta-

leniach musimy opierać się na bardzo rozproszonym 

materiale źródłowym. Poza tym w źródłach natrafiamy na 

informacje o istniejącej już parafii, a niestety nic lub 

niewiele wiemy o jej początkach. Odwołajmy się do 

konkretnego przykładu, mianowicie do ustalania 

początków parafii w Przecznie.

Pierwsza znana nam wzmianka w źródle pisanym 

o tym, że w Przecznie istniał ośrodek duszpasterski pocho-

dzi dopiero z 1445 r. Parafia została wymieniona w planach 

mającego się odbyć synodu diecezji chełmińskiej. 

O wcześniejszej genezie parafii świadczy jednak zachowa-

ny do dzisiaj kościół, który został zbudowany na prze-

łomie XIII/XIV wieku. Można więc założyć, że parafia 

w Przecznie została erygowana już w końcu XIII wieku.

O powołaniu do istnienia w tym czasie parafii mogą 

także świadczyć inne okoliczności. W 1260 roku wybuchło 

wielkie powstanie pruskie, które w 1277r. objęło także 

ziemię chełmińską. Wódz Sudawów Skomand, wspierany 

przez wojska litewskie, dotarł najprawdopodobniej jesie-

nią 1277r. do granic diecezji chełmińskiej. Zdobył naj-

pierw leżący nad Osą gród Płowęż, a następnie, podążając 

środkiem ziemi chełmińskiej, udał się w okolice grodów 

Radzynia i  Lipienka. Potem przez Wieldządz, niezdobyty 

gród w Turznicach, paląc gród w Plemiętach, udał się 

w kierunku Grudziądza i w końcu opuścił ziemię chełmiń-

ską. W czasie tego najazdu złupiono prawdopodobnie 

Bierzgłowo i właśnie Przeczno. Nie możemy wykluczyć, 

że po tym właśnie wydarzeniu, kiedy odbudowywano 

miejscowość, erygowano w niej parafię. Okoliczności 

zewnętrzne stwarzały właśnie wtedy możliwości 

wznoszenia świątyń parafialnych, dodajmy, których 

budowa trwała przynajmniej kilkanaście lat.

  dk. Waldemar Rozynkowski

Poznając korzenie i dziedzictwo Kościoła cz. II

O najstarszej sieci parafialnej w diecezji toruńskiej
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 NIEPOKALANÓW – JASNA GÓRA – KATOWICE – 
KROŚCIENKO   29.09 – 1.10.2017 r.

Rok formacyjny 2017/2018 nosi hasło: "Sługa Niepokala-
nej", z tej okazji postanowiliśmy przybliżyć sobie postać 
Sługi Bożego ks. Franciszka Blachnickiego i podążyć jego 
śladem. Wyruszyliśmy autokarem, spod kościołów 
św. Józefa i św. Maksymiliana Kolbe, 35-cio osobową 
grupą z moderatorem - ojcem Leszkiem Kapustą.  Bez 
przeszkód i przy coraz pogodniejszym niebie, dotarliśmy 
do Niepokalanowa.
NIEPOKALANÓW  29.09.

Przewodnik, franciszkanin o. Mirosław Adaszkiewicz 
w niezwykle ciekawy sposób opowiadał nam o założycielu 
tego szczególnego miejsca – św. Maksymilianie Marii 
Kolbe, jego dzieciństwie, obietnicy 2 koron od Matki 
Bożej,  pracy,  wielkich dziełach,  męczeństwie 
w Oświęcimiu i jego świętości, mówił „Ja dla dusz tylko 
żyję"- kochał każde stworzenie, które wyszło z rąk 
Bożych. Dowiedzieliśmy się również, że w tym samym 
czasie, w obozie zagłady, oddalony zaledwie o 3 cele od 
celi śmierci o. Maksymiliana, więziony był ks. Blachnicki.                                                                  
Idea Maryjna bardzo zaimponowała ks. Franciszkowi.  
Wstąpił on 70 lat temu do Rycerstwa Niepokalanej, 5 lat po 
otrzymaniu święceń kapłańskich; w latach 1955-56  
przebywał w Niepokalanowie, studiując duchowość 
i metody pracy apostolskiej św. Maksymiliana. To stąd 
zaczerpnął duchowość Maryjną Ruchu Światło-Życie 
i stąd niezwykły tytuł Matki Bożej - Niepokalana. 
Ks. Blachnicki mówił 'Istotą Oazy jest oddanie się 
Niepokalanej bez tego nie ma pełnej oazy". Ks. Blachnicki 
powiedział także „o. Maksymilian był świętym, który 
zginął w obozie, a ja przeżyłem aby dalej uświęcać się 
przez życie".                                                                                                                             
Na jego wzór, naszemu założycielowi droga była idea 
Krucjaty Wstrzemięźliwości, jako wypełnienie Jasnogórs-
kich Ślubów Narodu, która później mimo wielu prześlado-
wań została przekształcona w Krucjatę Wyzwolenia 
Człowieka. O. Maksymilian  zawsze szukał woli Bożej, 
posługiwał się takim wzorem- m (moja wola)=M (wola 
Boża), nietrudno doszukać się podobieństwa w znaku 
KWC m (my) M (Maryja) pod Krzyżem.
Jeszcze jedno bardzo łączyło te dwie postaci- ogromne 
zaufanie do Maryi- „jak Niepokalana pozwoli", byli to" 
szaleńcy Boży" niezmiernie pracowici i niezłomni, 
ponadczasowi - wykorzystujący nowoczesną myśl techni-
czną do szerzenia Bożego Królestwa w służbie człowie-
kowi. O. Kolbe nawet jadąc pociągiem do obozu, 
powiedział „Bracia jedziemy na misję i to za darmo"… 
wiemy, że była to Jego największa misja, wiedział, że 
wkrótce „ujrzy Ją w Nieba błękicie Maryję Matkę swą" .                                                                                 
Konferencję zakończyliśmy oddaniem naszych rodzin 
Niepokalanemu Sercu Maryi. Przed wyjazdem do 
Częstochowy, zwiedziliśmy muzea i kaplicę zbudowaną 
przez o. Maksymiliana, Sanktuarium NMP Niepokalanej 
Wszechpośredniczki Łask. Nie sposób wszystko opisać. 
Chcielibyśmy tu jeszcze wrócić.
CZĘSTOCHOWA – JASNA GÓRA

Wieczorem, po przyjeździe do Częstochowy udaliśmy się 
na Eucharystię do kaplicy Cudownego Obrazu Matki 
Bożej. Mszę świętą celebrował nasz duchowy opiekun 

o. Leszek. W nabożeństwie uczestniczyli również matu-
rzyści min. z naszej diecezji. Później, czuwając i uczestni-
cząc w Apelu Jasnogórskim, powierzaliśmy nasze sprawy 
Naszej Matce i Królowej. Kaplica, przedsionek i dziedzi-
niec wypełnione były po brzegi, a wśród pielgrzymów 
największą część stanowiła młodzież. To wspaniałe 
duchowe przeżycie, aż chce się powtórzyć za św. Janem 
Pawłem II „Jasna Góra to sanktuarium narodu, 
konfesjonał i ołtarz. Jest to miejsce duchowej przemiany, 
odnowy życia Polaków. Niech takim na zawsze pozosta-
nie…"  Dobrze się stało, że w tym świętym jubileuszowym 
czasie nasza Wspólnota zawitała choć na krótko przed 
oblicze Pani Jasnogórskiej i Królowej Rodzin, która 
zawsze z taką czułością spogląda na każde dziecko 
polskiej ziemi.
 KATOWICE 30.09.

To tu, w Katowicach, w czasie pobytu Franciszka 
Blachnickiego na oddziale skazańców, w 1942r. dokonało 
się jego nagłe nawrócenie, tu w 1957r. powołał Krucjatę 
Wstrzemięźliwości i tutaj w 1961r. za swoją działalność 
przeciwdziałającą alkoholizmowi, został uwięziony przez 
ówczesne władze państwowe. W tym roku 37 Ogólnopol-
ska Pielgrzymka Krucjaty Wyzwolenia Człowieka wybra-
ła Katowice na miejsce swojego spotkania. O 10-tej uczes-
tniczyliśmy w nabożeństwie Słowa Bożego, w kościele 
p.w. Wotum Matki Kościoła Niepokalanej Jutrzenki 
Wolności, któremu przewodniczył bp Adam Wodarczyk.  
Biskup przypomniał nam o dziele Sługi Bożego ks. 
Franciszka i jego wpływie na życie wielu Polaków, aż do 
dnia dzisiejszego, zwłaszcza przez działalność KWC.                                    
Przystąpienie nowych członków do Krucjaty, atmosfera 
kościoła i śpiew sprawiły, że przeżycia były naprawdę 
ogromne. A to dopiero początek. Zaraz po nabożeństwie, 
niosąc Krzyż KWC, udaliśmy się na Drogę Krzyżową, 
prowadzącą przez Park Kościuszki. Rozważania, które 
zaczerpnięto z XXII Kongregacji Odpowiedzialnych RŚ-Ż 
i testamentu ks. Franciszka, przenikały do głębi. Tak 
doszliśmy do katedry Chrystusa Króla. O godz. 14 rozpo-
częła się Msza Św. pod przewodnictwem abp Wiktora 
Skworca.  Usłyszeliśmy wiele słów podziękowań, zachęty 

Pielgrzymka Domowego Kościoła
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Nasza diecezjalna wspólnota DK spotkała się podczas 
Namiotu Spotkania i Eucharystii w kaplicy Seminarium 
Duchownego w Toruniu. Było tak dużo „kręgowców", że 
trudno było wejść do środka :). W homilii ks. Andrzej 
Jakielski mówił, żeby nie bać się służyć. Służba drugiemu 
człowiekowi daje podwójne szczęście, bo ten obdarowany 
się cieszy i posługujący się cieszy, że mógł pomóc. Jesteśmy 
z mężem już 6 lat w DK, kilka razy byliśmy na rekolekcjach, 

dużo wzięliśmy już dla siebie. Powoli zaczyna kiełkować 
w nas myśl, że czas już zacząć dawać siebie.
Po Eucharystii było przekazanie posług par rejonowych 
i świadectwa. Chyba trzeba być obojętnym jak głaz, żeby po 
takich świadectwach, jakie były powiedziane, nie pojechać 

na długie rekolekcje oazowe! Mówiący świadectwa  pod-
kreślali, że dostali ogrom łask dla swojego małżeństwa 
podczas rekolekcji, o wiele więcej niż przypuszczali; 
dostawali łaskę zrozumienia Krucjaty, włączyli się w róże 
różańcowe rodziców, zmieniali swoje życiowe złe przyzwy-
czajenia, itd. Będąc w tym roku na rekolekcjach tematy-
cznych, które trwały tylko 8 dni, aż poczułam niedosyt. Po 
świadectwach nurtuje mnie myśl, aby utworzyć kolejną różę 

różańcową rodziców za dzieci w tej 
stałej intencji, aby nasze dzieci nie były 
narażone na skutki naszych grzechów. 
Na czas świadectw, dzieci  były 
przekazywane Diakonii Wychowawczej 
-  dz iękujemy Wam Kochani  za 
poświęcenie.
Kolejną częścią Dnia Wspólnoty było 
otwarcie wystawy malarstwa Urszuli 
Rychlińskiej na Wydziale Teologi-
cznym. Przy cieście i kawie można było 
podziwiać obrazy artystki z naszej 
wspólnoty. Szczególne wrażenie spra-
wiał obraz Maryja Matka Życia Poczęte-
go, którego reprodukcję można kupić 
w Diakonii Słowa. Mi osobiście najbar-

dziej podobał się obraz przedstawiający zakochane w Bogu 
i w sobie małżeństwo W zdrojach Miłosierdzia.
Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do zorgani-
zowania pierwszego Diecezjalnego Dnia Wspólnoty.

Dorota Skwira-Rutkowska

Diecezjalny Dzień Wspólnoty 17.09.2017
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do dawania świadectwa, życia w poczuciu odpowiedzial-
ności za siebie i naszych bliźnich, ale jedno szczególnie 
utkwiło mi w pamięci - Krucjata wyzwala nas z lęku. 
Podniosła atmosfera tej Mszy św., bardzo duża liczba 
kapłanów do koncelebry, chór i znajome twarze napotkane 
na pielgrzymkowym szlaku, na długo pozostaną w naszej 
pamięci. W katedrze, po nabożeństwie mogliśmy zwiedzić 
bardzo ciekawie przygotowaną, interaktywną wystawę 
o ks. Blachnickim – Wychowawcy Wolnych Ludzi 
i zapoznać się z niektórymi aspektami jego walki 
o wolność człowieka. 
KROŚCIENKO  1.10.
W niedzielne przedpołudnie uczestniczyliśmy w Eucha-
rystii w Dolnym Kościele Chrystusa Dobrego Pasterza 
w Krościenku nad Dunajcem. Tutaj modliliśmy się przy 
grobie założyciela DK. Był też czas na zadumę, adorację 
i modlitwę uwielbienia.                                                                                      
W remizie strażackiej spotkaliśmy się z moderatorem 
generalnym Ruchu Świato-Życie, ks. Markiem Sędkiem. 
Przedstawił i omówił projekt Centrum ewangelizacji 
i promocji RŚ-Ż, które ma powstać już w przyszłym roku. 
Zachwycił nas rozmach i oryginalna koncepcja ewange-
lizacji, której będzie można dotknąć, a nawet do niej wejść. 
Mam na myśli budowę oazy, pustyni i namiotu spotkania. 
Wizualizacja charyzmatu Domowego Kościoła będzie 

przedstawiona w taki sposób, że nawet osoby spoza 
Ruchu, będą potrafiły odczytać jego bogatą symbolikę.                                                                                                    
I nadszedł czas na upragnione wejście na Kopią Górkę. 
Nasza przewodniczka – pani Basia, wprowadziła nas do 
Namiotu Światła i opowiedziała z jakim trudem ks. 
Blachnicki budował ten obiekt wbrew zakazom ówczesnej 
władzy. Potem weszliśmy na sam szczyt Kopiej Górki, 
skąd rozciąga się wspaniały widok na okolicę. Schodząc 
dotarliśmy do amfiteatru zwanego Wieczernikiem, 
a następnie do Kaplicy Chrystusa Sługi. Symbolika tych 
miejsc jest niezwykle bogata. Tu trzeba po prostu 
przyjechać, zobaczyć i przeżyć.                                                                                                                 
 Rozradowani, pełni nadziei, sił i ubogaceni duchowo tym, 
że mogliśmy dotrzeć do miejsc, początków naszego Ruchu 
i stąpać po śladach ks. Franciszka wyruszyliśmy w drogę 
powrotną. 
Przez cały czas naszej pielgrzymki towarzyszyła nam 
modlitwa różańcowa, Jutrznia, Godzinki, gitara i śpiew. 
Był też czas na świadectwa, bliższe poznanie się i dowcipy. 
Przepiękna słoneczna pogoda dopełniła całości. 
Za wszystko serdecznie dziękujemy współuczestnikom 
i organizatorom, a zwłaszcza o. Leszkowi, Ewie i Sylwkowi 
oraz naszej diakonii muzycznej.

Chwała Panu                                                                                                                  
Małgosia i Zygmunt Zukierscy



Jestem jedną z uczestniczek pielgrzymki do Fromborka. 

Gdy tylko dowiedziałam się, że są jeszcze wolne miejsca 

na pielgrzymkę postanowiłam, że ja muszę tam być, bo jak 

tu nie wesprzeć tak wspaniałego dzieła, w którym różań-

cem i modlitwą wypraszamy u Maryji łaski dla Polski 

i całego świata. Pomyślałam: im nas więcej, tym większe 

łaski.

Po przyjeździe na miejsce, udaliśmy się do Katedry Wnie-

bowzięcia Najświętszej Maryji Panny. Kościół był już 

zapełniony wiernymi. Zostaliśmy wszyscy pięknie przy-

witani przez tutejszego proboszcza. Uroczystości rozpo-

częły się spotkaniem modlitewnym. Konferencję wygłosił 

ks. Mariusz Falk. Szczególnie ujęły mnie słowa, że modli-

twa to dar dla nas od Pana Boga. Kapłan podkreślił, że 

modlitwa to pragnienie Boga, na które my odpowiadamy, 

przez co zacieśniamy nasze przymierze z Ojcem. Przypo-

mniał również, że modlitwa różańcowa jest modlitwą 

Jezusową, a nie Maryjną. Rozważamy w niej tajemnice 

z życia Jezusa Chrystusa-poprzez Maryję. Dodał jeszcze, 

że różaniec święty ma wielką moc, ale też niezwykle trud-

ną sztuką jest go dobrze odmówić. Gdy odmawiamy 

poszczególne tajemnice byłoby dobrze gdybyśmy umieli 

„przemieścić się" do czasów Chrystusowych.

Po konferencji odbyła się Msza Święta, podczas której 

w homilii padły słowa, że Kościół do budowania 

wspólnoty od samego początku zaprosił Maryję. „Wtedy  

wrócili do Jeruzalem z góry zwanej Oliwną, która jest 

blisko Jeruzalem, w odległości drogi szabatowej. Przy-

bywszy tam, weszli do sali na górze i przebywali w niej: 

Piotr i Jan, i Jakub, i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej 

i Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Szymon Gorliwy, i Juda, 

[brat] Jakuba. Wszyscy oni trwali jednomyślnie na 

modlitwie razem z niewiastami, z Maryją, Matką Jezusa, 

i z braćmi Jego. (…) Kiedy nadszedł wreszcie dzień 

Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na tym 

samym miejscu"  Tak jak Maryja spotykała się z Uczniami 

na modlitwie, tak też z spotyka się z wiernymi  na każdej 

Mszy Świętej.

Po Mszy Świętej i adoracji Najświętszego Sakramentu, 

uczestnicy przemieścili się do poszczególnych punktów 

modlitewnych. My udaliśmy się do miejscowości 

Narusi oddalonej 3 km od Fromborka. Tam zosta-

liśmy miło przywitani przez mieszkańców i poczę-

stowani ciepłym posiłkiem. Panie przygotowały 

pięknie ołtarz, który był pod wiatą, tak że podczas 

modlitwy niegroźny był nam deszcz. O godz. 14tej 

zostały odmówione wszystkie części różańcowe. 

W trzeciej części bolesnej wszyscy uczestnicy 

podali sobie ręce, w tym momencie poczułam 

bliskość, jedność i miłość bliźnich w dążeniu do 

pokoju w kraju i na świecie. 

Jak wielką ma moc różaniec, modlitwa i miłość do 

Pana Boga i to jak ludzie potrafią  jednoczyć się dla 

Maryji! 

Uczestniczka Różańca do Granic - Kasia.

Dnia 16.09.2017r. w 39-tą rocznicę wyboru kard. Karola 
Wojtyły na papieża, wspólnota Domowego Kościoła 
ucze-stniczyła w Eucharystii i czuwaniu przed 
Najświętszym Sakramentem w Sanktuarium NMP 
Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II. Mszy 
świętej sprawo-wanej o godzinie 18:00 przewodniczył ks. 
Andrzej Jakielski, moderator DK wraz z kapłanami 
redemptorys-tami. W tym dniu o.redemptoryści obchodzą 
wspomnienie św. Gerarda Majelli, włoskiego brata 
zakonnego, który jest czczony w Kościele jako patron i 
opiekun matek oraz jako patron dobrej spowiedzi.
Na prośbę pary diecezjalnej przygotowaliśmy obsługę 
liturgiczną. W tym dniu zgodnie z powszechnie obowią-

zującym kalendarzem liturgicznym przypadało 
obowiązkowe wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej. 
Czytania i psalm responsoryjny można było zaczerpnąć 
z dnia 16 października, tj. z poniedziałku 28 tygodnia 
zwykłego. Po wcześniejszym skontaktowaniu się z kance-
larią Sanktuarium, został przez nas przygotowany 
komentarz do liturgii słowa oraz modlitwa wiernych 
z uwzględnieniem wyboru kardynała Wojtyły na papieża.
Pan jednak poprzez słowa dyżurującej siostry w zakrystii 
wskazał, że w tym dniu, w tym miejscu, obowiązują 
czytania, psalm responsoryjny i modlitwa wiernych 
zgodnie z mszałem pod wspomnienie św. Gerarda Majelli. 
Cóż było robić? Modlitwy wraz z psalmem uprzednio 

Różaniec do Granic

Rocznica wyboru Jana Pawła II
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przygotowane stały się nieaktualne. W tym miejscu 
dziękujemy za dużą wyrozumiałość i pokorę Tereni 
Roszkowskiej - czytającej pierwsze czytanie, Iwonie 
Talarek za błyskawiczne przygotowanie psalmu oraz 
Piotrowi Hofmanowi za odczytanie modlitwy wiernych. 
W tak niezwykły sposób Pan potrafi zaskakiwać. Ksiądz 
Andrzej też miał przygotowaną homilię pod słowa Ewan-
gelii wg św. Łukasza, którą zdecydował się wygłosić 
ukazując znaczenie Chrystusa oraz Maryi w życiu 
naszego założyciela. Nie zabrakło również słowa w odnie-
sieniu do wyboru naszego kochanego papieża Jana Pawła 
II. Należy również podziękować samemu Panu i tym 
wszystkim, którzy odpowiedzieli na Jego wezwanie 
w bezpośredniej posłudze przy 
Stole Eucharystycznym. Po raz 
pierwszy było więcej osób 
gotowych do posługi niż miejsc 
wyznaczonych przy ołtarzu. 
Zauważyć należy dużą pokorę, 
cierpliwość i wyrozumiałość 
p r z y  f o r m o w a n i u  p o s ł u g 
liturgicznych. 
D z i ę k u j e m y  z a  o p r a w ę 
muzyczną diakonii muzycznej: 
A g n i e s z c e ,  A n d ż e l i c e 
i Michałowi, którzy posługiwali 
w czasie liturgii oraz adoracji 
Najświętszego Sakramentu. 

Adorację prowadzili ks. moderator, para diecezjalna 
i Basia Jaruszewska- odpowiedzialna za diakonię modli-
twy. Tematem rozważań różańcowych były fragmenty 
z Listu apostolskiego Rosarium Virginis Mariae Ojca 
Świętego Jana Pawła II. 
Następnie zawierzyliśmy naszą Wspólnotę, nasze rodziny 
i nas samych Św. Janowi Pawłowi II i słudze Bożemu 
Franciszkowi Blachnickiemu, aby wstawiali się za nami.
Spotkanie zakończyło się uroczystym odśpiewaniem 
Apelu Jasnogórskiego.

Chwała Panu!  
Maria i Mariusz

Diakonia liturgiczna

Trudno mi zacząć te wspomnienia o Św. Janie Pawle II, ale 
zacznę może od początku Jego pontyfikatu. Wiadomość 
o wyborze na Stolicę Piotrową Papieża Polaka zastała nas 
w samochodzie, w czasie powrotu do domu. Jakaż była 
nasza ogromna radość, a jednocześnie pragnienie 
szybkiego dotarcia do domu, by tę informację potwierdzić 
z przekazów telewizyjnych. Tak, to była prawda. Pamię-
tam, długo oglądaliśmy relacje z tego wydarzenia, 
cieszyliśmy się razem z naszymi bliskimi. Mogę śmiało 
powiedzieć, że od tej pory zmieniało się powoli nasze 
życie. Staraliśmy się śledzić to wszystko, co było zwią-
zane z naszym Papieżem. Wsłuchiwaliśmy się w słowa 
Ojca Świętego możliwie jak najczęściej, czy to w czasie 
transmisji telewizyjnych, czy też w czasie naszego 
osobistego uczestnictwa w pielgrzymkach. Na pierwsze 
spotkanie z Ojcem Św. udaliśmy się w 1983r do Poznania. 
Nie  straszne były trudy oczekiwania całą noc na placu, 
czy upał w czasie Eucharystii. Radość ze spotkania 
osobistego była tak wielka, że przyćmiła wszelkie trudy i 
niedogodności. Kolejnym naszym spotkaniem na szlaku 
pielgrzymkowym z Ojcem Świętym był Gdańsk-Zaspa. 
Następnie Włocławek w 1991r., Toruń w 1999r., a także 
Kraków w 2002r. Na Krakowskich Błoniach w szczegól-
ny sposób przeżywaliśmy to spotkanie, gdyż znajdowa-
liśmy się w sektorze dla członków Ruchu Światło-Życie 
i do nas Ojciec Święty skierował pamiętne słowa, 

wspomnienia o pobycie w Krościenku i na Oazach. 
W czasie homilii padało wiele słów o Miło-sierdziu 
Bożym, że ,,Bóg okazuje nam miłosierdzie, oczekuje, że 
będziemy świadkami miłosierdzia w dzisiejszym świecie." 
Jakże aktualne są te słowa także i dziś. Oprócz tego, że 
podążaliśmy za  Ojcem Świętym w czasie Pielgrzymek do 
Ojczyzny, to także miałam możliwość dwukrotnego 
spotkania się z Papieżem - Rodakiem w Watykanie. 
W czasie pierwszej pielgrzymki służby zdrowia do 
Włoch, nasza grupa spotkała się z Ojcem Świętym 
podczas audiencji prywatnej na dziedzińcu przed Aulą 
Pawła VI-go. To bliskie spotkanie było tak serdeczne, 
jakbyśmy rozmawiali z najlepszym przyjacielem. Te 
wszystkie spotkania w czasie pielgrzymek, a także 
wszystkie słowa Świętego Jana Pawła II, w które 
mogliśmy się wsłuchiwać przy różnych okazjach, na 
pewno ukształtowały naszą wiarę. Ta pieśń ,,My chcemy 
Boga", tak często słyszana w czasie pielgrzymek, rzeczy-
wiście wzbudzała pragnienie życia modlitwą, Słowem 
Bożym,  Eucharystią i to nie tylko w wymiarze osobistym, 
ale także małżeńskim, rodzinnym  i społecznym. Ojciec 
Święty Jan Paweł II nigdy nie odszedł, zmienił tylko 
miejsce pobytu. Jest zawsze z nami. Możemy się modlić, 
by wstawiał się za nami i na pewno z radością to czyni. 
Dziękujemy Ci Panie Boże za Świętego Jana Pawła II.       

Helenka i Włodek10

www.torun.oaza.pl

Rola Św. Jana Pawła II w naszym życiu



W sobotę 21 października w kościele pw. św. Maksymi-
liana Kolbe w Toruniu odbył się Diecezjalny Dzień 
Wspólnoty Domowego Kościoła. Spotkanie rozpoczę-
liśmy rozważaniem Słowa Bożego. Eucharystię 
poprowadził moderator diecezjalny ks. Andrzej Jakielski. 
Pod koniec mszy św., oficjalnie przyjął on do Domowego 
Kościoła nowy krąg, który działa przy goszczącej nas 
parafii, a jego moderatorem jest ks. Łukasz Meszyński.

Po mszy św. odbyło się spotkanie z Jackiem Pulikowskim 
pt.: "Sztuka kompromisu w małżeństwie". Przedstawił on 
ten trudny temat w sposób prosty i przystępny, a przykła-

dy, które podawał ułatwiały zapamiętanie tych rozwiązań. 
Dzięki animatorom, którzy wspaniale zajęli się całkiem 
liczną gromadką dzieci, rodzice mogli w spokoju i 
skupieniu czerpać wiedzę z ogromnego doświadczenia 
zawodowego pana Pulikowskiego.

Poza Eucharystią i konferencją, niezwykle ważnym 
elementem Dnia Wspólnoty jest możliwość pogłębiania 
relacji międzyludzkich w Domowym Kościele. Przy 
kawie i ciastach dzieliliśmy się wrażeniami z konferencji, 
rozmawialiśmy na różne tematy i po prostu cieszyliśmy 
się ze spotkania.

Często słyszymy, że w DK jest 
zbyt dużo różnych spotkań. 
Kiedyś też tak uważaliśmy, 
szczególnie, że prawie nikogo 
nie znaliśmy i czuliśmy się po 
prostu obco. Jak można jednak 
poznać się nawzajem, jeśli nie 
będziemy się z nikim spotykać? 
Od kiedy zaczęliśmy "bywać", 
poczuliśmy, że tak naprawdę 
należymy do tej wspólnoty. 
Teraz chętniej angażujemy się w 
organizację i pomoc w spotka-
niach, bo jesteśmy przecież jej 
częścią.

Namawiamy wszystkich, aby 
n ie  zamykal i  Domowego 
Kościoła tylko w kręgach, ale 
otworzyli się również na innych 
ludzi w naszej wspólnocie

Lidka i Maciej

W niedzielę, 8 października, w parafii pw. św. Józefa w 
Toruniu, odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku 
formacyjnego DK w rejonie Bielany.
Podczas  Mszy  Świę te j  pa rom an imatorsk im 
rozpoczynającym w bieżącym roku formacyjnym swoją 
posługę, wręczone zostały zapalone świece. 
Po Eucharystii spotkaliśmy się na tradycyjnej agapie, w 
czasie której nie zabrakło śpiewania wspólnotowych 

pieśni, krótkich świadectw rekolekcyjnych i oczywiście 
intensywnych rozmów po długiej, wakacyjnej przerwie.
To początek naszej tegorocznej służby. Początek 
wspólnego wpatrywania się w postać Sługi Niepokalanej 
– ks. Franciszka Blachnickiego, który nieodmiennie 
kieruje nasze spojrzenia w stronę Chrystusa Sługi.

      EDeK
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Początek służby

Diecezjalny Dzień Wspólnoty 21.10.2017

Ogłoszenia

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie”.   Pod takim hasłem odbędzie się  seminarium o prowadzeniu 
rekolekcji  w terminie od  13 -15 kwietnia 2018r. w Domu Pielgrzyma przy ul. Św. Józefa, na Bielanach w Toruniu.
Rekolekcje te kierowane są do małżeństw  DK, które przeżyły 15-dniowe rekolekcje oazowe I i II stopnia.     
    Zgłoszenia przyjmują Helenka i Włodek Coghen  tel. 609 101 580, 601 636 810

Poszukujemy opiekunki (babci, cioci :)  do dorywczej opieki (kilka razy w miesiącu, m.in. na czas spotkań kręgu DK) 
nad naszymi trzema córeczkami w wieku 7, 5 lat oraz 2,5 roku. Mieszkamy na terenie parafii św. Józefa.

 Pozdrawiam Elżbieta Niemiec
Tel. 507 562 597



Spotkanie odpowiedzialnych Diakonii Życia odbyło się 
w Warszawie 14.10.2017r. Przedstawiciele Diakonii 
Życia przyjechali z diecezji z różnych stron Polski. 
Dzieliliśmy się doświadczeniami pracy naszych diakonii 
diecezjalnych. W grupach omawialiśmy zagadnienia, 
które chcielibyśmy realizować w bieżącym roku. 
Zwróciliśmy uwagę, aby zachęcać młodzież do udziału
 w rekolekcjach, poprzez katechezę zachęcać do życia 
w czystości, życia z Jezusem na co dzień. Utrata dziecka 
powoduje dużo zranień, często zamknięcia się w sobie. 
Z myślą o rodzicach w niedzielę 16.10.2017r. 
w  Grębocinie w parafii świętej Tereski od Dzieciątka 
Jezus za wstawiennictwem jej świętych rodziców Zelii i 
Ludwika Martin, odbyła się uroczysta msza św. w intencji 
dzieci utraconych i ich rodziców. Mszę św. odprawił 
moderator Domowego Kościoła rejonu Bielawy, 
Grębocin, Kowalewo. Kazanie wygłosił ksiądz Paweł  
Borowski. Mówił o świętych rodzicach Zelii i Ludwiku, 

którzy doświadczyli utraty swoich dzieci, a córki które 
przeżyły, wszystkie poszły do zakonu. Święci rodzice 
rozeznawali wolę Bożą, według niej żyli i dużo modlili się 
za swoje dzieci. Wszystko zawierzali Panu Bogu.
Po mszy św., w salkach odbyło się spotkanie przy 
ciastkach i kawie. Podczas tego spotkania świadectwa 
złożyli  małżonkowie bardzo poranieni po stracie swoich 
dzieci. Atmosfera  była bardzo serdeczna i widać było 
potrzebę wzajemnego dzielenia się bólem, jak i też 
korzystania z doświadczeń innych małżeństw, które 
dzięki modlitwie i pomocy specjalistów zwłaszcza 
naprotechnologów doświadczyły radości narodzin 
swoich kolejnych dzieci.
Widać wielkie potrzeby człowieka na różnych 
płaszczyznach: dzieci poczętych, dzieci utraconych, 
wychowania dzieci i godnej starości.

Ku Chwale Boga Ojca!
 Krysia i Marek Sak

Pisząc świadectwo z rekolekcji skupiamy się na tym, 
w jaki sposób Duch Święty działał w naszych sercach w 
trakcie ich trwania. To prawda. Działał. A my czuliśmy się 
tak jak podczas skoku na bungee, ale bez pewności czy 
lina, do której jesteśmy podpięci, nie jest zbyt długa. To 
wymagało głębokiego zaufania Temu, który nas przez to 
wszystko przeprowadził. My to zaufanie mieliśmy. 
Dlaczego? Aby to zrozumieć, trzeba poznać kontekst, 
więc cofnąć się do etapu poprzedzającego rozpoczęcie 
rekolekcji. 
Kiedy poproszono nas o poprowadzenie ORAR-u, nie 
odmówiliśmy. Powód? Chcemy być przydatnymi narzę-

dziami w ręku Boga. Całość organizacji zawierzyliśmy 
Jemu i rozpoczęliśmy przygotowania. Początkowo miały 
to być skromne rekolekcje dla siedemnastu małżeństw 
pogrupowanych w trzy kręgi. Mówiono nam: „nie 
przesadzajcie, to wasze pierwsze rekolekcje, które 
moderujecie, nie dacie rady". Ostatecznie skończyło się na 
dwudziestu dziewięciu małżeństwach w zdecydowanej 
większości spoza diecezji toruńskiej, rozdzielonych na 
pięć kręgów i prawie pięćdziesiątce dzieci. Stało się tak 
dlatego, ponieważ rozeznaliśmy, że przyjęcie par chętnych 
do przeżycia rekolekcji, które często znajdowały się na 
początku swojej drogi w Domowym Kościele, jest 

Diakonia Życia

Dlaczego boimy się nowego życia? Szatan wlewa w nasze 
serce strach, że nie damy sobie rady, że będziemy mieli za 
mało miłości dla kolejnego dziecka, że stracimy pracę. 
Pan Bóg dając dziecko daje też na dziecko. Trzeba zaufać 
Panu. On wie najlepiej. Przyjrzyjmy się Bożemu 
stworzeniu: ptakom, zwierzętom jak każdej wiosny i lata 
wyprowadzają swoje młode. Myślę, że nie liczą, które to 
z kolei. My przez strach zasiany przez złego stawiamy 
granice sobie i Panu Bogu. Ja rodząc kolejne dziecko 
stawałam się dojrzalsza w miłości macierzyńskiej. Jest 
trud, ale jest wielka radość. Kiedy patrzy się na dzieci, 
które dorastają, czuje się dumę, że są tak wspaniałe, że 
pomimo trudności my jako rodzice daliśmy radę. Kiedy  
dzieci wyjdą już z domów, a potem wracają by odwiedzić 
rodziców, czuje się  „ciepło na sercu". Ważne jest, aby 
zaufać Panu Bogu.
Jest gotowa wystawa promująca życie. Jej tytuł „Jan 
Paweł II w obronie życia człowieka".  Proszę wspólnotę 
o to, aby wskazać miejsce, gdzie taka wystawa mogłaby 

stanąć (mogą to być szkoły, kościoły). Obejmuje ona 
19–cie sztalug.

Krystyna i Marek Sak 
 Diakonia życia

„Oddajcie się na służbę życia, a nie śmierci. Miłujcie życie, życie własne i innych „ 
Jan Paweł II.

Świadectwo z rekolekcji w Loretto
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W połowie października para diecezjalna Ewa i Sylwek 
poprosili nas o koordynowanie akcji „Rodzina Rodzinie” 
Caritas Polska. Akcja organizowana jest w celu niesienia 
pomocy najuboższym w Syrii. 
Domowy Kościół Diecezji Toruńskiej będzie wspierał 
finansowo przez kolejne 6 miesięcy następującą rodzinę:
MANUG KALAYJIAN ma 71 lat i mieszka w Aleppo wraz 
z żoną SILVART lat 67. Ludzie w Aleppo żyją 
w dramatycznych warunkach. Z powodu wieku i 
bezrobocia nie mają pracy, nie mają też żadnego wsparcia 
socjalnego i medycznego. Jest to rodzina kościoła 
ormiańskiego. Opiekuje się nimi syn KRIKOR, który w 
każdej chwili może być powołany do wojska a stanowi 
jedyne źródło utrzymania. Mimo, że wojna skończyła się, 
sytuacja mieszkańców miasta jest nadal bardzo ciężka. Jest 

to bardzo biedna rodzina bez źródeł dochodu i bez pracy. 
W Aleppo od 2 lat nie ma elektryczności i bieżącej wody. 
Rodzina potrzebuje środków na zakup dostępu do 
elektryczności (tzw. amperów), który stale drożeje. 
Potrzebują zakupić wodę, która jest dystrybuowana 
cysternami w mieście. Potrzebują również żywności, która 
w Aleppo jest obecnie bardzo droga. 
Zachęcamy wszystkie małżeństwa do włączenia się to 
piękne dzieło. Prosimy tylko o 2 złote miesięcznie od 
każdej rodziny do kwietnia włącznie!!

  Ela i Tomek  parafia Św. Antoniego, Toruń

Rodzina rodzinie
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właściwsze niż trzymanie się ustalonego zawczasu planu 
i w konsekwencji odmówienie im tego, czego potrzebują. 
A jeśli przyniosłoby to dla nich negatywne skutki? 
A gdyby to przez nas miało stać się coś niedobrego w ich 
dalszym życiu? Skoro zawierzyliśmy Bogu całość, to 
zdecydowaliśmy się przyjąć wszystkich, w tym tych z listy 
rezerwowej. Pomogły nam w tym siostry Loretanki, 
udostępniające miejsce rekolekcji, poprzez zwiększenie 
ilości wynajmowanych pomieszczeń. 
Termin rozpoczęcia rekolekcji zbliżał się, a my nie posia-
daliśmy zorganizowanej diakonii dziecięcej. Te trzy osoby 
z Torunia i okolic, które pierwotnie namówiliśmy, wycofa-
ły się. Czy to więc przypadek, że pewnego wieczoru za-
dzwonił do nas nieznajomy ksiądz prosząc, abyśmy 
dopisali jeszcze dwa małżeństwa do pękającej w szwach 
listy uczestników, a kiedy zgodziliśmy się, podał nam 
kontakty do osób, które mogą zaopiekować się dziećmi? 
To dzięki temu księdzu, którego nazwiska nawet nie 
znamy, diakonia dziecięca stawiła się na rekolekcje 
w wymaganym składzie i spowodowała, że rodzice mogli 
zaangażować się w zajęcia bez obawy, że ich pociechy 
pozostają bez kontroli. 
Czy to przypadek, że w czerwcu zepsuł się nam samochód, 
a my mieliśmy wziąć udział w spotkaniu modlitewnym na 
wsi kilkanaście kilometrów od domu? Pojechaliśmy tam 
rowerami. Po skończonej adoracji lunął deszcz. Wszyscy 
rozjechali się, tylko nie my. Staliśmy z rowerami 
w kruchcie i czekaliśmy na koniec burzy. Podszedł kleryk, 
który współprowadził modlitwę chcąc zamknąć kościół. 
Z konieczności rozpoczęliśmy rozmowę. A potem zapro-
ponowaliśmy wspólny wyjazd do Loretto, poprowadzenie 
szkoły modlitwy i uczestnictwo w diakonii dziecięcej. 
A on nie tylko miał wolny termin, ale jeszcze zgodził się, 
pomimo, że nigdy wcześniej nie miał z czymś takim nic do 
czynienia. 
Zwiększenie ilości uczestników pociągnęło za sobą konie-
czność utworzenia pięciu kręgów. A my dysponowaliśmy 
tylko dwiema początkującym parami animatorskimi. 
Poprosiliśmy więc trzy spośród zgłoszonych małżeństw. 

Czym wobec tego wytłumaczyć fakt, że wszystkie się 
zgodziły? To były pary z Bydgoszczy, Elbląga i Krakowa. 
Nie znaliśmy ich. I cóż się okazało? Wykazały się dużą 
odpowiedzialnością, dojrzałością i zaangażowaniem. 
Razem z pozostałymi animatorami kręgów świetnie dały 
sobie radę podczas zajęć w grupach. 
Czy to również przypadek, że ksiądz moderator, który, 
podobnie jak my, zadebiutował na rekolekcjach, z taką 
śmiałością i odwagą pełnił swoją posługę? Jest opiekunem 
naszego kręgu w Kowalewie Pomorskim. W trakcie 
jednego ze spotkań miesięcznych podzieliliśmy się 
problemem braku księdza na rekolekcjach, za które 
jesteśmy odpowiedzialni. Zgłosił się na ochotnika, pomi-
mo, że w naszym kręgu służy od marca tego roku, a wcześ-
niej styczność z DK miał przez kilka miesięcy jako kleryk. 
Przygotował się jak potrafił. I udało się. 
Jak to się stało, że w trakcie rekolekcji zbieranina ludzi, 
których w większości nie znaliśmy i którzy w większości 
siebie wzajemnie wcześniej też nie znali, bez doświad-
czenia, w sposób tak zgrany i dopracowany poprowadzili 
zajęcia, uzupełniali się wzajemnie i w sposób godny 
podziwu potrafili rozwiązywać napotkane problemy, 
z którymi my sami lepiej nie poradzilibyśmy sobie. To 
pewnie też przypadek. 
Mówi się, że Przypadek to świeckie imię Ducha Świętego. 
Z całą pewnością możemy to potwierdzić. Całość 
rekolekcji powierzyliśmy Jemu. Jego obecność i prowa-
dzenie było namacalne i niezaprzeczalne. Pomimo tylu 
niepewności, awarii i zakłóceń, o których nie warto w tym 
miejscu wspominać, posiadaliśmy wewnętrzny spokój. 
Dlatego czuliśmy się tak, jakbyśmy skoczyli na bungee, 
lecz bez obawy, że lina jest za długa. Ten brak obawy 
wynikał z pełnego zaufania Temu, który nas prowadził 
i któremu zawierzyliśmy całość. Dlatego dzięki temu 
możemy śmiało stwierdzić, że sukces rekolekcji jest 
zasługą Ducha Świętego. A my byliśmy tylko jego 
narzędziami. 

Chwała Panu!



Rekolekcje Szczawnica
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Bal Niepodległości 2017

Ach, cóż to był za bal!
„Udało się! Przez wiele lat z nutką 
zazdrości przyjmowałem informacje 
o balach organizowanych w różnych 
miastach z okazji Święta Niepodległości. 
W tym roku do grona tych miast wreszcie 
dołączył też Toruń”. Tak przed 12 
miesiącami rozpocząłem relację z Balu 
Niepodległości, zorganizowanego przez 
wspólnotę Domowego Kościoła. W tym 
roku organizatorzy (tu koniecznie należy 
imiennie i z ogromną wdzięcznością 
wspomnieć o parze diecezjalnej DK, Ewie 
i Sylwestrze Winiarskich) dokonali rzeczy 
jeszcze trudniejszej: nie tylko doprowa-
dzili do skutku drugą edycję, ale uczynili 
ją jeszcze bardziej atrakcyjną.

Sześćdziesiąt par, które 10 listopada 
postanowiły połączyć świętowanie 99. rocznicy 
odzyskania niepodległości z dobrą zabawą, z pewnością 
tego nie żałuje. Udało się podtrzymać wszystkie zeszłoro-
czne atuty: przepiękne miejsce (reprezentacyjny Dwór 
Artusa w samym centrum miasta), podniosły, patriotyczny 
nastrój, elegancję (przejawiającą się zarówno w wystroju 
sali, jak i w kreacjach pań), wyśmienitą kuchnię i wspaniałą 
atmosferę, wprawiającą w iście szampańskie nastroje 
(efekt ten - co warto podkreślić – został osiągnięty bez 
szampana, ponieważ bal miał charakter bezalkoholowy). 
Do tych walorów udało się dorzucić kilka nowych. Za 
największy bez dwóch zdań należy uznać występ orkiestry 
wojskowej garnizonu toruńskiego pod batutą kapitana 
Żeleśkiewicza. Na bogaty, podniosły program koncertu 
złożyło się kilkanaście pieśni patriotycznych, obejmują-
cych okres od średniowiecza do czasów współczesnych. Za 
sprawą krótkich komentarzy, osadzających utwory 
w kontekście wydarzeń historycznych, uczestnicy balu 
przeszli przyspieszony kurs dziejów Polski. Prawdziwą 
„wisienką na torcie” okazał się występ Damiana Wilmy – 
solisty współpracującego z warszawskim Teatrem Wielkim 
- Operą Narodową. Świadkowie koncertu długo nie 
zapomną jego barytonu… 
Drugą niespodzianką była obecność małżeństwa, 
Małgorzaty i Pawła Królikowskich, popularnych aktorów 
znanych z telewizyjnych seriali. Goście z Warszawy 
wcielili się tym razem w rolę… gospodarzy, prowadząc 
część artystyczną. Później, już na sali biesiadnej, wędrując 
od stolika do stolika, „przepytywali” uczestników balu, 
którzy opowiadali o swoim życiu małżeńskim i rodzinnym, 
pracy zawodowej, pasjach. Paweł, odpowiednio dozując 
napięcie, poprowadził też aukcję pięknego witrażu – 
osiągnięty z niej dochód zasili fundusz rekolekcyjny 
Domowego Kościoła. Na to samo konto trafią też pieniądze 
z loterii, w trakcie której można było wylosować wiele 
atrakcyjnych fantów.

Trzecią atrakcją był popis fechtunku w wykonaniu 
członków historycznej grupy rekonstrukcyjnej. Ich 
pojedynek na szable do złudzenia przypominał starcie „na 
poważnie”. Z szabel szły iskry, a widzom, którzy otoczyli 
„przeciwników” szerokim kręgiem, z zapartym tchem 
śledząc ich poczynania –ciarki przechodziły po plecach.
Przestronna Sala Wielka Domu Artusa pozwoliła szeroko 
rozwinąć skrzydła wodzirejowi, Marcelemu Mateckiemu. 
Poprowadzony przez niego polonez rozpoczęły sunące 
jedna za drugą pary, zaś skończyły – bezkolizyjnie! - 
16-osobowe szeregi. Po polonezie nastąpiły dalsze tańce. 
Grająca na żywo orkiestra raz za razem „sunęła” znane 
przeboje, na przemian w gorących i bardziej refleksyjnych 
rytmach.
W trakcie biesiadowania nie zabrakło wspólnego śpiewu 
pieśni patriotycznych, a zawodną (zwłaszcza w przypadku 
trzeciej, czwartej i dalszych zwrotek...) pamięć skutecznie 
wsparły wydrukowane na tę okazję śpiewniki.
Jak już wspomniałem, bal, zgodnie z ideą Nowej Kultury, 
propagowaną przez ruch oazowy, miał charakter 
bezalkoholowy, co tylko dodało waloru zabawie, 
pomagając w jej godnym przeżyciu. Niewątpliwie ułatwiły 
to przysmaki, serwowane 
przez hotel „Filmar”, zdolne 
zadowolić najwybredniejsze 
nawet gusty, piękny wystrój 
stolików oraz dyskretna, 
pełna kultury obsługa.

Cóż jeszcze mogę dodać? 
Do zobaczenia (oby) za rok, 
w  s e t n e  u r o d z i n y 
N a j j a ś n i e j s z e j 
Rzeczypospolitej!

Tomasz Strużanowski



Konflikty małżeńskie - burzą czy budują?
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Gdzie są relacje, tam są interakcje. Gdzie są ludzie, tam 

są konflikty – zwłaszcza w małżeństwie, w którym 

intensywność kontaktu między małżonkami jest duża. 

Te obiegowe stwierdzenia wskazują na oczywistą 

prawdę, że człowiek nie jest doskonały. Popełnia błędy 

dokonując niewłaściwych wyborów i obierając 

chybione zachowania. W kontekście relacji małżeńskich 

ma to wpływ na powstawanie nieporozumień, kłótni lub 

konfliktów. Niemniej nie oznacza to predyscynacji 

zmierzającej do niepowodzenia związku. Tak jak można 

nauczyć się nowych sposobów zachowania, tak też 

można wypracować nowe sposoby rozwiązywania 

sytuacji spornych. W tym kontekście nowego charakteru 

obiera sformułowanie: „Wypłyń na głębię”. Relacja 

małżeńska jest piękną, fascynującą i jakże głęboką 

rzeczywistością, w której należy umieć się poruszać, tak 

jak żeglarz, który musi poznać sztukę nawigacji 

i sterowania statkiem. Jakość małżeństwa zależy od 

tego, w jaki sposób małżonkowie będą je prowadzić, 

a odnosząc się do konfliktów, jak je będą moderować 

i rozwiązywać. Być może to skromne opracowanie 

(podzielone na kilka części) pomoże w tym zadaniu. 

Zatem czym jest konflikt? To spór przynajmniej dwóch 

stron, które są od siebie zależne. Ich cele są odmienne lub 

zasoby, których pragną, mają ograniczony charakter. 

Czy w takich sytuacjach da się rozwiązać konflikt? 

Zdecydowanie tak.

Najpierw zacznijmy od tego, że relacje małżeńskie 

i rodzin-ne są podstawową szkołą rozwiązywania 

konfliktów. Bardzo często sposób w jaki rozwiązuje się 

sytuacje trudne, bazuje na tym, jaki wyniosło się 

z rodziny pochodzenia. Patrząc na styl kłócenia się 

rodziców, powiela się ten schemat we własnym 

małżeństwie. Jeśli otrzymało się dobre wzorce 

komunikacyjne, to skutkuje to umiejętnością budowania 

relacji, gorzej gdy przejęło się wzorzec negatywny. 

Wówczas stoi przed nami zadanie naprawienia lub 

przemodelowania niewłaściwych schematów 

zachowania. Podstawowe założenie przy omawianiu 

rozwiązywania konfliktów brzmi następująco: konflikt 

nie jest niczym złym! Powodzenie związku zależy od 

sposobu spostrzegania konfliktu i rozwiązywania go. 

Konflikt sam w sobie jest neutralny. Jeśli sytuację 

konfliktową rozwiązuje się niewłaściwie, wówczas ma 

to negatywne konsekwencje, jeśli prowadzi się go 

umiejętnie, skutkuje pozytywnymi konsekwencjami. 

Myślę, że każdy z nas mógłby podać osobiste przykłady, 

w których rozwiązanie jakiegoś sporu przyczyniło się do 

naprawy i pogłębienia relacji, że rozwiązany problem 

wprowadził nową jakość, zacieśnił kontakt między 

stronami, wzbudził głębsze między nimi zaufanie 

i radość z rozwiązania konfliktu. Zatem można 

powiedzieć,  iż  konflikt  niesie ze sobą dwie 

rzeczywistości – jest szansą i zagrożeniem. To, jaki 

przyjmie wydźwięk zależy od nas i od tego, jak go 

poprowadzimy. Zatem warto zajmować się konfliktami 

małżeńskimi i umiejętnością ich rozwiązywania z kilku 

powodów: wpływa to na związki uczuciowe, przyczynia 

się do osiągnięcia satysfakcji w małżeństwie (któż by nie 

chciał być szczęśliwym małżonkiem i nie mieć 

szczęśliwej rodziny?), zacieśniają się relacje, poprawia 

się kondycja psychiczna, wpływa na zdrowie fizyczne 

(konflikty są powodem stresu, a ten jest przyczyną 

chorób – ludzie umiejący rozwiązywać konflikty są 

zdrowsi).

Większość z nas słysząc słowo „konflikt” ma negatywne 

skojarzenia. Możecie przeprowadzić ćwiczenie. 

Poprośc ie  k i lka  osób ,  by  wypisa ły  wyrazy 

bliskoznaczne lub skojarzenia ze słowem „konflikt”. 

Przekonacie się, że większość odpowiedzi będzie miało 

pejoratywne znaczenie. Spotkacie się z określeniami, że 

konflikt to kłótnia, złość, agresja, wrogość, wojna, ból, 

cierpienie, przemoc, rywalizacja. O wiele rzadziej 

można się spotkać z określeniami, że konflikt jest 

wzmacniający, przydatny, inspirujący, twórczy, 

wzbogacający, stwarzający możliwości, mobilizujący. 

Prawda, że rzadko podchodzimy do konfliktu w 

pozytywny sposób? Ktoś mógłby spytać, ale jak to 

zmienić? Co czynić, by konflikt był taki twórczy i 

kończył się pozytywnie, co by skutkowało pogłębieniem 

relacji między małżonkami? O tym w następnej części. 

Na razie zapamiętajmy tylko jedno: konflikt nie jest 

niczym złym! Złe może być jedynie jego rozwiązanie.

Każde królestwo, wewnętrznie skłócone, pustoszeje. 

I żadne miasto ani dom, wewnętrznie skłócony, nie ostoi 

się. (Mt 12,25)

ks. Sławomir Tykarski



Jak prawidłowo rozwija się mowa dziecka

Kształtowanie się mowy trwa kilka lat. Rozpoczyna się już 

w 3 miesiącu życia płodowego. Następuje wtedy 

formowanie się narządów mownych i rozpoczyna się ich 

funkcjonowanie. Dziecko odczuwa bicie serca matki, rytm 

stawianych przez nią kroków, rytmiczne kołysanie, 

zapamiętuje jej głos. Jest to tzw. etap przygotowawczy w 

rozwoju mowy.
Po urodzeniu rozwój mowy w logopedii dzielimy na 4 

etapy:
 1. Okres melodii – od urodzenia do 1 roku życia
W pierwszym momencie po urodzeniu dziecko wydaje 

krzyk spowodowany pierwszym oddechem. Potem 

krzykiem i płaczem reaguje ono na różne nieprzyjemne 

wrażenia, takie jak ból, zimno itp. W 3 miesiącu życia 

dziecko zaczyna głużyć. Są to dźwięki wydawane 

przypadkowo, najczęściej gardłowe, np. guu, ghu, gla. Jest 

to znak, że układy: oddechowy, fonacyjny i artykulacyjny 

funkcjonują prawidłowo. Zjawisko głużenia występuje też 

u dzieci głuchych od urodzenia. Około 6 miesiąca życia 

głużenie przechodzi w gaworzenie. Jest to czynność 

polegająca na powtarzaniu i naśladowaniu dźwięków 

mowy zasłyszanych z otoczenia jak i tych, które wydało 

przypadkowo, np. ba-ba, gu-gu. Około 9 miesiąca życia 

rozwija się rozumienie mowy, tzn. dziecko potrafi 

skojarzyć usłyszane nazwy z odpowiednimi przed-

miotami. Reaguje na swoje imię i spełnia proste polecenia. 

Pod koniec 1 roku życia dziecko zaczyna wymawiać 

pierwsze słowa takie jak: mama, baba, dada, tata, papa itp.
 2. Okres wyrazu (od 1 do 2 roku życia)
W tym wieku dziecko zaczyna bardzo intensywnie pozna-

wać otaczający go świat, osoby, przedmioty. Rozumie 

dużo więcej niż jest w stanie wypowiedzieć. Często jeden 

wyraz zastępuje zdanie, a nawet kilka zdań, np. „da” jako: 

1.Daj piłkę. 2.Weź misia. 3.Połóż tutaj. Wyrazy często są 

upraszczane np. siesi – jeszcze, bądź wymawiana jest 

pierwsza lub ostatnia sylaba wyrazu np. ać - zobacz. 

Dziecko wymawia już wszystkie samogłoski, oprócz ą, ę 

i część spółgłosek: m,p,b,t,d,n,k,ś,ć czasem ź,dź. 

Pozostałe głoski zastępuje łatwiejszymi do realizacji.
 3. Okres zdania (od 2 do 3 roku życia)
Dziecko zaczyna budować zdania, początkowo proste 

dwuwyrazowe np. Mama oć. (Mama chodź.) W miarę 

rozwoju umiejętności pojawiają się wypowiedzi dłuższe, 

cztero-, pięcio- wyrazowe. Malec wypowiada już 

prawidłowo samogłoski ustne: a,o,i,u,e,y, czasem też 

nosowe: ą,ę,  oraz spółgłoski: p, b, m, f, w, k, g, h, t, d, n, l, 

ś, ź, ć, dź. Pod koniec tego okresu pojawiają się s, z, c, dz, 

które wcześniej były zastępowane przez ś, ź, ć, dź. 

Wymienione wyżej głoski jeszcze nie zawsze są 

wymawiane w pełni prawidłowo ze względu na małą 

sprawność narządów artykulacyjnych. W bardziej 

złożonych wyrazach trudniejsze głoski dziecko pomija, 

bądź zastępuje łatwiejszymi o zbliżonym miejscu 

artykulacji, np. siśko – wszystko, mafefka –marchewka. 

Pomimo tego mowa malucha jest zrozumiała nie tylko dla 

najbliższych, ale i dla otoczenia.
 4. Okres swoistej mowy dziecięcej (od 3 do 7 roku)
Na tym etapie mowa rozwija się bardzo intensywnie, 

wzbogacany jest zasób słownictwa, rozwijana jest 

umiejętność budowania zdań złożonych i używania form 

gramatycznych. 3-latek zazwyczaj wypowiada już 

wszystkie samogłoski ustne i nosowe, aczkolwiek mogą 

się zdarzyć zamiany a = o, e = a, i = y. Powinien również 

wymawiać spółgłoski: p, b, m, f, w, ś, ź, ć, dź, ń, k, g, h, t, d, 

n, l, ł, j. Głoski s, z, c, dz, sz, ż, cz, dż mogą być jeszcze 

zastępowane przez ś, ź, ć, dź. Głoska r zastępowana jest 

przez l lub j.
Częstymi zjawiskami w wypowiadanych przez dzieci 

wyrazach są:
- metatezy czyli przestawianie głosek lub całych sylab, np. 

kolomotywa – lokomotywa;
- asymilacje czyli upodobnienia, np. bebek- chlebek;
- kontaminacje czyli budowanie wyrazów na zasadzie 

łączenia dwóch wyrazów w jeden, np. telefonić – telefon 

+ dzwonić, grzebać – grzebień + czesać;
- elizje czyli opuszczanie sylaby początkowej lub 

końcowej, np. zupa midolowa – zupa pomidorowa.
Dziecko 4-letnie powinno wymawiać głoski: s, z, c, dz. 

U niektórych dzieci pojawia się już głoska r. Głoski sz, ż, 

cz, dż czasami zamieniane są na s, z, c, dz lub ś, ź, ć, dź. 

Grupy spółgłoskowe są jeszcze upraszczane, ale już w 

dużo mniejszym stopniu. Mowa dziecka 5-letniego jest już 

prawie ukształtowana. Pojawiają się głoski: sz, ż, cz, dż, 

które będą utrwalane w mowie potocznej. Głoska r 

powinna już być wymawiana. Gdy dziecko nauczy się 

r lub sz, ż, cz, dż, często obserwujemy zjawisko 

hiperpoprawności czyli: rarka zamiast lalka lub szamolot 

zamiast samolot. Jest to etap przejściowy i nie należy się 

tym martwić. Dzieci 6-letnie i 7-letnie powinny mieć już 

opanowaną poprawną wymowę wszystkich głosek 

i wypowiadać się swobodnie na konkretny temat. Trzeba 

pamiętać, że każde dziecko rozwija się we własnym 

tempie i niewielkie opóźnienie rozwoju mowy nie 

powinno niepokoić. Jeżeli jednak występują opóźnienia w 

stosunku do poszczególnych etapów rozwoju mowy 

większe niż 6 miesięcy, to należy skontaktować się z 

logopedą.
Logopeda Agnieszka Białek
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Rodzina przygotowaniem do Raju
Tym razem zapraszam do refleksji o znaczeniu podstawo-
wym. Po co pojawiamy się na tym łez padole? Czy mamy 
po prostu dobrze i w miarę wygodnie przeżyć to życie nam 
tu dane, czy może jesteśmy tu dla dalece większego 
zadania? Jakiego? 
Pewien ksiądz powiedział nam ostatnio, że Niebo to 
kochać wszystkich ludzi tak, jak zakochani są wpatrzeni 
w siebie i rozmiłowani w sobie. Tak, Niebo to Miłość, bo 
Ten, który tam jest Królem, jest Miłością. A jeśli tak jest, to 
nasze życie tu na Ziemi nie jest niczym innym, jak szkołą 
takiej właśnie miłości do każdego. Zatem rodzina jest 
doskonałym poligonem ćwiczeniowym do zdobycia tej 
umiejętności. Najważniejszej umiejętności jaką mamy 
zdobyć. 
Zacznijmy od małżonków. Cudownie jest, gdy jesteśmy 
zakochani, ale to przemija i potem trzeba naprawdę się 
starać, żeby miłość nie tylko płonęła, ale była coraz 
większa. Trzeba kochać się coraz bardziej, tylko wtedy 
wystarczy nam miłości do dzieci i teściów i całej reszty 
świata. Łatwo powiedzieć, powiedzą mi małżonkowie, ale 
jak to zrobić. Szczególnie, gdy okazuje się, że porządku 
męża nauczyć nie sposób, gdy żona pilnuje gorzej niż 
najbardziej opiekuńcza mama i do tego komentuje każdy 
nasz krok. Jak to zrobić, gdy mąż już nie jest tak chętny do 
czułego rozmawiania jak w narzeczeństwie (bo może boi 
się twojej krytyki), gdy żona nie jest już tak czuła, jak na 
początku małżeństwa (może brakuje kwiatów i randek)? 
Tak, małżeństwo to ukrzyżować swoją pychę, swoją 
dumę, często i swoje hobby, potrzebę ciszy i spokoju. 
Kochani, jak wielki dar otrzymaliśmy mając możliwość 
ćwiczyć się w pokorze razem ze współmałżonkiem! To 

Pan Bóg sam tak doskonale wymyślił dla nas te ćwiczenia 
duchowe w małżeństwie. Skąd siłę brać na takie ciężkie, 
choć często słodkie ćwiczenia? Z modlitwy, z rozmowy 
z Panem. Jego obecność wzmacnia, Jego wzrok 
skierowany na nas, leczy i uzdrawia oczy naszej duszy. 
Jakże często pomaga dojrzeć naszą belkę w oku, gdy Mu 
się żalimy na drzazgę w oku męża.
A dzieci, i te małe, i te nastoletnie, czy pomagają nam 
ćwiczyć się w miłości do każdego? Nieprzespane noce - 
jak u najsurowszych zakonników średniowiecznych, 
jedzenie w biegu resztek po dzieciach - jak surowe diety 
pustelników, bezlitosne oceny naszych postaw przez 
nastolatków - jak u surowych przełożonych. Ciągłe 
kłótnie rodzeństwa, które trzeba tak rozstrzygać, żeby się 
nie znienawidzili i nas przy okazji. Coś nam to 
przypomina? Surowe jest życie rodziców i w tych 
warunkach najlepiej uczyć się miłości. Uwierzcie mi, gdy 
to opanujemy, nie zdenerwuje nas krzykliwy kierowca, 
który w nas wjechał, nie wyprowadzi nas z równowagi 
niedouczony urzędnik ani nieuczciwy szef, który obiecał 
rok temu podwyżkę itd. Mało tego - będziemy ich kochać i 
modlić się za nich. 
 Jest jeden warunek. Dziękuj za ten słodki krzyż 
miłości małżeńskiej i rodzicielskiej i przyjmuj jak 
największą łaskę. Dla Ciebie Jezu wszystko zniosę, 
z wszystkiego się ucieszę, dla Ciebie kocham słabości 
moich braci i sióstr. Jezu, bo kocham Cię w moim mężu, 
bo kocham Cię w moich dzieciach i mojej teściowej.;)

Ania Wiśniewska
od 21 lat ćwiczę miłość małżeńską

od 20 lat ćwiczę miłość rodzicielską



O Mszy Świętej najprościej

Uczestniczę w liturgii Mszy świętej

Ojciec Święty Paweł VI uczył, że nie człowiek istnieje 

dla liturgii, lecz liturgia dla człowieka. To nie Bóg 

potrzebuje liturgii, lecz człowiek. To ja mam osiągnąć 

zbawienie, czerpiąc z nadprzyrodzonych darów łaski, jakie 

niesie w sobie liturgia w swoich rozlicznych celebracjach. 

Owo „czerpanie” oznacza uczestniczenie w liturgii. Sens 

uczestnictwa objaśnia już samo jego słowne brzmienie. 

Każdy z nas ma rozpoznać, zwłaszcza w celebracji euchary-

stycznej swoją „część", ma do celebracji wnieść lub zabrać 

z niej ze sobą swoją „część". Takie rozumowanie odnośnie 

Mszy św. w niczym nie narusza jej istoty. Ona dokonuje się 

dla nas. Msza św. jest bowiem zawsze uobecnianą ofiarą 

Chrystusa, jest rozwinięciem Jego słów i gestów z Wieczer-

nika, jest dziękczynieniem Bogu Ojcu za dar Syna itd. 

Równocześnie nam, obecnym na Mszy św., sama bierna, 

milcząca postawa nie przystoi. Człowiek rozumny, praw-

dziwie wierzący, który dobrowolnie przyszedł na zgroma-

dzenie liturgiczne, wie, choćby intuicyjnie, że zbawienie 

dokonało się wprawdzie bez nas, bo łaska zawsze rodzi się 

bez nas, ale zamiera, jeśli zabraknie naszego udziału. Aby 

dobrze, właściwie, czynnie, świadomie i w pełni uczest-

niczyć we Mszy św., należy spełniać następujące warunki:

a) rozumieć liturgie - czyli uznać, że najważniejszym cele-

bransem nie jest kapłan, lecz sam Chrystus. To Jego 

obecność pod postaciami chleba i wina jest istotą Mszy św. 

To Jego słów słuchamy, przed Nim klękamy, to Jego 

testament z Wieczernika realizujemy itd.

b) umieć współdziałać - słowem i czynem możemy być 

„współtwórcami" celebracji mszalnej. Mogą to być zwy-

czajne dialogi z celebransem, odpowiedzi na jego wez-

wania, wspólna recytacja Wyznania wiary, Chwała na 

wysokości Bogu itd. Bardziej zaangażowanym współdzia-

łaniem jest przystępowanie do Stołu Pańskiego.

c) umieć milczeć - milczenie w liturgii nie jest przerwą, jest 

dynamiczne, to indywidualna współpraca z poprzedzają-

cymi je słowami czy akcją liturgiczną. Czas krótkiego 

milczenia przed aktem pokutnym to okazja, by przyznać 

się do swej grzeszności. Podczas krótkiej pauzy po homilii 

możemy zatrzymać dla siebie jakąś myśl, przesłanie, po 

swojemu „dokończyć” wysłuchane kazanie. Jakże ważne 

jest także dziękczynne, indywidualne milczenie po 

przyjęciu Komunii św.!

d) śpiewać - śpiew w czasie Mszy św. to także modlitwa, 

jedynie w innej formie, bardziej uroczystej i niekiedy 

bardziej radośnie wykonywanej. Barwa, tonacja, wyso-

kość, długość i natężenie dźwięków płynących z różnych 

ust tworzy harmonię i jest pięknym znakiem wspólnotowej 

modlitwy. Czy człowiek wierzący może przyjąć postawę 

niemego obserwatora w czasie liturgii mszalnej?

Jak zbudowana jest Msza święta?

Cała Msza św., jakkolwiek wyodrębniamy w niej cztery 

zasadnicze części, stanowi jeden, niepodzielny akt kultu, 

który obejmuje zarówno liturgię słowa, jak też liturgię 

eucharystyczną.

Pierwsza część, czyli obrzędy wstępne, ma charakter 

wprowadzenia i przygotowania. Składa się na nią śpiew na 

wejście, pozdrowienie ołtarza (czasami okadzenie) oraz 

zgromadzonych wiernych, połączone z krótkim wprowa-

dzeniem w treść Mszy św. danego dnia. Następnie cele-

brans wzywa do aktu pokuty, który można zastąpić pokro-

pieniem wodą święconą na pamiątkę chrztu. Z kolei recytuje 

się (lub śpiewa) starochrześcijański hymn Chwała na 

wysokości Bogu. Pierwszą część kończy wypowiedziane 

przez celebransa wezwanie do modlitwy. Chwila milczenia 

poprzedzająca wygłoszenie oracji przeznaczona jest dla 

każdego z uczestników, aby wyraził w sercu własną, indy-

widualną prośbę kierowaną (zazwyczaj) do Boga Ojca przez 

Chrystusa w Duchu Świętym.

Drugą część, liturgię słowa stanowią najpierw czytania 

wzięte z Pisma Świętego oraz śpiewany pomiędzy nimi 

psalm responsoryjny, który sprzyja medytacji nad słowem 

Bożym. Czytanie Ewangelii stanowi szczyt liturgii słowa, 

dlatego obudowane jest ono dodatkowymi znakami 

(m.in dialogiem z ludem, czasami okadzeniem, słucha-niem 

w postawie stojącej). Ważnym momentem tej części Mszy 

św. jest homilia, łącząca w sobie treści liturgii danego dnia 

oraz wskazania życiowe wynikające z czytań biblijnych. 

Krótka chwila milczenia po homilii pozwala na „zatrzy-

manie" dla siebie jej istotnych treści. Tę część Mszy św. 

kończą dwa recytowane wspólnie teksty: Credo, czyli 

wyznanie głównych prawd naszej wiary, oraz tzw. modlitwa 

wiernych zawierająca wezwania w intencjach Kościoła oraz 

wspólnoty, także miejscowej.

Podczas trzeciej części Mszy św. - w czasie liturgii eucha-

rystycznej - w sposób szczególny przez posługę kapłana 

uobecnia się to wszystko, co Chrystus polecił uczniom 

czynić na swoją pamiątkę. Rozpoznajemy to w kolejnych 

elementach tejże celebracji, czyli najpierw w przygotowaniu 

darów, które staną się Ciałem i Krwią Chrystusa, w modli-

twie nad darami, w całej wielkiej Modlitwie eucharystycznej 

wraz ze słowami konsekracji, w Modlitwie Pańskiej, znaku 

pokoju, łamaniu Chleba eucharystycznego i obrzędzie 

Komunii.

Czwarta część, czyli obrzędy zakończenia, zawiera 

krótkie ogłoszenia (jeśli są konieczne) oraz kapłańskie 

pozdrowienie i błogosławieństwo końcowe.
    Ks. Jerzy Stefański   
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CZAS NA KULTURĘ

Agnieszka Grochowicz – Piosenki Wojciecha 
Młynarskiego
30 listopada 2017 r., Teatr Muzyczny zaprasza na koncert 
andrzejkowy Agnieszki Grochowicz pt. Taka Piosenka 
Taka Ballada.
Artystka w towarzystwie znakomitych krakowskich 
muzyków zaprezentuje program składający się z piosenek 
Wojciecha Młynarskiego z różnych okresów twórczości

 
Teatr Horzycy zaprasza w dniach 17 – 20 grudnia 2017 r. 
na musical. „Odlot” LAST MINUTE to musical 
z humorem nie tylko w tle. Spektakl jest muzyczną próbą 
zbudowania kulturalnego „mostu powietrznego” 
pomiędzy stolicami naszego województwa Toruniem 
i Bydgoszczą. Lot nie przebiega oczywiście po linii 
prostej: samolot klucząc i nawigując, w nie zawsze 
sprzyjających warunkach, przelatuje nad najciekawszymi 
miejscowościami naszego regionu: Ciechocinkiem, 
Wenecją, Biskupinem, Szafarnią, Grudziądzem, 
Włocławkiem, Świeciem, w dowcipny sposób sławiąc 
uroki tych miejsc, jak i całego naszego regionu. Lot nie 
kończy się szczęśliwym lądowaniem w porcie lotniczym 
w Bydgoszczy, ale i nie zamyka ostatecznie takiej 
możliwości. Samolot znika w tajemniczy sposób 
w naszym własnym „trójkącie bermudzkim:” Kcynia – 

Cekcyn – Wybcz. 
L o t  u m i l ą  P a ń s t w u 
rozśpiewani pasażerowie, 
którzy przypomną znane 
polskie przeboje między 
innymi: „Kocham wiosnę”, 
„Cygańska dusza”, „Czy lubi 
Pani cza czę”, „Kocham się”. 
Nie czekajcie do ostatniej 
„ l a s tminu ty” ,  buku jc ie 
bilety!
Udział biorą: Małgorzata 

Abramowicz, Anna Magalska, Matylda Podfilipska, Julia 
Sobiesiak, Jarosław Felczykowski, Paweł Kowalski, 
Maciej Raniszewski, Arkadiusz Walesiak, Grzegorz 
Wiśniewski.
Zespół muzyczny pod kierownictwem Igora Nowickiego

MY JESTEŚMY KRASNOLUDKI czyli spotkanie z 
tańcem
20 stycznia 2018 r. godz. 16:00 i 17:15 – CKK Jordanki
Koncerty z cyklu „Czas dla nas” są skierowane dla dzieci 
w wieku 0-8 lat oraz ich rodziców/opiekunów. Odbywają 
się raz w miesiącu od września do stycznia i od lutego do 
czerwca. Zostały przygotowane tak, by w przystępny 
sposób wprowadzać najmłodszych melomanów w świat 
muzyki. Podczas każdej z nich zabrzmią utwory wielu 
kompozytorów muzyki europejskiej. Zaprosimy dzieci 
i dorosłych do wspólnego śpiewu i ciekawych 
m u z y c z n y c h 
działań. W trakcie 
s p o t k a n i a 
poprzez wesołą 
zabawę chcemy:
 • u c z y ć 
słuchania muzyki
 • pobudzić wrażliwość na barwę brzmienia 
instrumentów, piękno ludzkiego głosu
 • zapoznać z budową i brzmieniem instrumentów
 • przybliżyć piękno i bogactwo polskiej kultury 
narodowej, a także muzyki całego świata
ZAPRASZAMY RAZ W MIESIĄCU NA PODUSZKI 
D O  N O W E J  W Y J Ą T K O W E J  S A L I  P R Ó B 
TORUŃSKIEJ ORKIESTRY SYMFONICZNEJ W CKK 
JORDANKI !!!

      red. PT

 wtorki o 21:30

Audycje dla małżonków i rodziców

28.11 Dlaczego życie jest święte? ks.dr hab. Bolesław Słota

05.12 Budować piękno kobiecości w oparciu o Maryję!

 Emilia Szota ze wspólnoty Być Kobietą Urzekającą

12.12 Od bezdzietności do rodzicielstwa. Zofia Dłutek, psycholog, 

 dyr.Katolickiego Ośrodka  Adopcyjnego w W-wie, 

19.12 Boże Narodzenie w naszej rodzinie.

 ks.Robert Awerianow z małżonkami 

02.01. Rodzinna lektura znaków czasu. ks.abp Henryk Hoser
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