PRZEWODNIK - NIE TYLKO - TURYSTYCZNY
Suchary
Jadąc z Nakła nad Notecią do Bydgoszczy za wsią Trzeciewnica drogowskaz
poprowadzi nas do wsi Suchary, gdzie znajduje się stuletni klasztor księży pallotynów,
otoczony pięknym parkiem oraz trzema stawami. Chciałbym przedstawić Państwu to miejsce
ze względu na osobę błogosławionego ks. Józefa Jankowskiego.
W 1921 r. pallotyni nabyli dom w Sucharach, który służył różnym celom polskiej
prowincji pallotynów. Było tu między innymi gimnazjum i dom rekolekcyjny.

Klasztor księży pallotynów w Sucharach.

W roku 1936 w kaplicy domu przyjął święcenia kapłańskie męczennik II wojny
światowej, bł. ks. Józef Jankowski, pallotyn.
Podczas okupacji dom zajęli Niemcy. Od sierpnia 1945 r. w Sucharach mieścił się nowicjat
kleryków i braci, w latach 1946-1947 studium filozofii i teologii, a do września 1951 roku
nowicjat braci. Od 1951 do 1991 r. dom w Sucharach był domem nowicjackim Sióstr
Pallotynek. We wrześniu 1991 r. do Suchar wrócili pallotyni.

Kaplica w klasztorze do dzisiejszego dnia służy okolicznym mieszkańcom.
Od kilku lat trwają remonty i przystosowywanie placówki na Dom Rekolekcyjny.

Kaplica w klasztorze pallotynów w Sucharach.

Kapliczka Matki Boskiej w przyklasztornym parku.

Błogosławiony Ksiądz Józef Jankowski

Józef Jankowski rodził się 17 listopada 1910 r. w miejscowości Czyczkowy koło Brus,
na Pomorzu. Szkołę średnią ukończył w „Collegium Marianum” w Wadowicach, na Kopcu.
Studia filozoficzno-teologiczne odbył w pallotyńskim Wyższym Seminarium Duchownym
w Ołtarzewie.
Święcenia kapłańskie otrzymał dnia 2 sierpnia 1936 r. w Sucharach. Jako kapłan i pallotyn,
z głębokim zaangażowaniem wykonywał swoje zwyczajne obowiązki duszpasterskie. Pełnił
funkcję prefekta szkół w Ołtarzewie i okolicy, był opiekunem Krucjaty Eucharystycznej
i postulantów, duszpasterzem żołnierzy i ludności cywilnej w pierwszych dniach wojny 1939
r., i wreszcie ekonomem domu seminaryjnego w czasie okupacji niemieckiej.
Dnia 16 maja 1941 r. aresztowany przez gestapo, został przewieziony na Pawiak, a po
dwóch tygodniach okrutnych tortur, do obozu zagłady w Oświęcimiu. Został wywieziony tym
samym transportem co św. Maksymilian M. Kolbe.
Tam, wyniszczony ciężką pracą i głodem, potwornie skatowany przez obozowego oprawcę,
odszedł do Pana dnia 16 października 1941 r. Był człowiekiem głębokiej modlitwy
i kontemplacji. Wyróżniał się ujmującą dobrocią, ale też i stanowczością, solidnym
wykonywaniem obowiązków i odwagą w obronie wolności i godności człowieka. Ukochał
Boga ponad wszystko. Tę postawę potwierdził bohaterskimi czynami i ofiarą z własnego
życia. Jest porywającym wzorem dla młodzieży i kapłanów oraz dla wszystkich wiernych,
ponieważ wiernie naśladując Chrystusa, dał świadectwo największej miłości.
Aktu beatyfikacji ks. Józefa Jankowskiego dokonał Ojciec Św. Jan Paweł II, w ramach
wyniesienia na ołtarze 108 polskich Męczenników za wiarę dnia 13 czerwca 1999 roku w
Warszawie.

Wypowiedzi Bł. ks. Józefa Jankowskiego
"Chcę dążyć do wielkiej świętości i kochać Boga nade wszystko, ale równocześnie chcę
być zapomnianym".
"Za najszczęśliwsze uważam chwile w swym życiu, które przepędziłem na serdecznej
modlitwie, w bezpośrednim obcowaniu z Bogiem".
"Chcę zdobyć dla Boga wiele, wiele dusz. Chcę być wielkim apostołem, ale to jest
możliwe tylko przy wielkiej miłości Boga".
"Nie godność, nie władza daje szczęście, ale zbliżenie się do Boga - miłość".
"Kapłan, pośrednik między Bogiem a ludźmi musi zawsze i ciągle stać przed obliczem
Boga. Trzeba więc koniecznie pracować nad tym, aby chodzić w obecności Jego".
"Pragnę kochać Boga nad życie. Oddam je chętnie w każdym czasie, ale bez gorącej i
wielkiej miłości Boga nie chciałbym iść na drugi świat".
"Prośmy Boga, by nauczył nas cierpieć i innych uczyć cierpieć".

Tablica pamiątkowa znajdująca się przy drzwiach wejściowych do klasztoru.

