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MSZE ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:
730, 900, 1030, 1200,1330, 1800
na Barbarce: 1300,
w Domu Pomocy Społecznej: 1100
w święta zniesione:
700, 900, 1700, 1800
w dni powszednie:
700, 830, 1800.
KANCELARIA PARAFIALNA
poniedziałek - piątek
900 -1000 oraz 1600 -1800
sobota 900 -1000
PORADNIA DLA NARZECZONYCH
I MAŁŻEŃSTW:
każdy wtorek godz. 18:00
PORADNIA RODZINNA:
każdy wtorek godz. 15:00 -20:00
tel: 605 638 203 Regina Zielińska
BIBLIOTEKA PARAFIALNA:
środa od 1600 do 1800
Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:
ks. Rafał Bochen: 56 610-22-44
ks. Krzysztof Juchniewicz: 56 610-22-45
ks. Łukasz Waśko: 56 610-22-46
Zakrystia: 56 610-22-48

PRZEŻYWAMY WIELKI POST
Życie każdego człowieka naznaczone jest krzyżem. Stoi on na
początku i na końcu życia. Krzyż jest dla każdego najlepszym
przewodnikiem w życiu. Krzyż jest głośnym wołaniem o powrót
człowieka do BOGA.
Mamy ku temu czas sposobny okres Wielkiego Postu, który ma
nas przygotować na dobre i godne przeżycie świąt Zmartwychwstania
Chrystusa, ale nie tylko…
W pierwszym dniu Wielkiego
Postu
w Środę Popielcową z
pokorą pochylaliśmy swoją głowę,
którą kapłan posypał popiołem
mówiąc: „Pamiętaj człowiecze, że
prochem jesteś i w proch się
obrócisz", albo „Nawracajcie się i
wierzcie w Ewangelię".
Popiół jest znakiem
przemijalności, końca czegoś, co
wydawało się niezniszczalne. To przemijanie ma sens, „ma sens”- jak
pisał w Tryptyku Rzymskim błogosławiony Jan Paweł II. Ten popiół,
budzi pokój, ciszę i powagę serca.
Ten popiół tylko wtedy będzie środkiem prowadzącym do Boga,
gdy opadnie nie tylko na twoje włosy, czy schylone czoło, ale gdy dotrze
do twojej świadomości, gdy pobudzi cię do poprawy życia, gdy
przybliży do Boga, gdy spowoduje odnowę chrześcijańskiego życia.
Dzisiaj, gdy mija już kilkanaście dni tego świętego czasu, można
zdobyć się na refleksję, jak przeżywam ten czas. Czy popiół upadł tylko
na naszą głowę, czy też dotknął naszej świadomości, pobudzając do
przemiany serca.
Wielu z nas podejmuje piękne wielkopostne postanowienia. Celem
Wielkiego Postu jest to, by uwierzyć na nowo Bogu i w Boga i postawić
Go na nowo w centrum naszego życia. Rezygnuję z tego co sprawia mi
przyjemność, a wybieram w to miejsce coś bardzo wartościowego.
Wielkim bólem dla nas jest to, co przeżywamy każdego roku. Jest nas
tak wielu na Popielcu, prawie cała parafia. Już w najbliższą niedzielę na
2

Nauczyciel Ewangelii

1/2014

Mszy św. wszystko wraca do normy, znowu tylko 1/3 parafian w
kościele, znowu tylko ci sami, wierni na co dzień, a przecież bycie na
niedzielnej Eucharystii to podstawowy obowiązek każdego katolika.
Jak mówić o nawróceniu, przemianie serca, jeśli nie potrafimy
wypełnić podstawowych zadań naszego chrześcijańskiego życia.
Miejmy odwagę dać swoje serce Chrystusowi, jeśli postawimy Boga na
pierwszym miejscu w naszym życiu wszystko będzie na właściwym
miejscu. Nie żałujmy czasu Bogu, ten czas do nas wraca w cudowny
sposób.
Katechizm Kościoła Katolickiego mówi nam o najprzedniejszych
dobrych uczynkach: modlitwa, post i jałmużna. Czy są obecne w moim
życiu? Tyle jest okazji, by zrobić coś dobrego zwłaszcza dla bliźnich.
Czy znak przyjęcia popiołu coś zmienił w moim życiu
chrześcijańskim? Ma być znakiem tego co dzieje się w moim sercu. To
teraz podjęta decyzja o moim nawróceniu.
Nasza wielkopostna modlitwa to Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale
z kazaniem pasyjnym, zamiast telewizyjnego filmu czy programu.
Wielu z nas nawet każdego dnia przychodzi do kościoła na codzienną
Drogę Krzyżową, którą odprawiamy po Mszy św. o godz. 8.30. Ze
wzruszeniem bierzemy krzyż, który nam w tej drodze towarzyszy, a w
Wielki Piątek będziemy go uroczyście adorować. Nasza modlitwa to
także udział w rekolekcjach. Już dzisiaj warto zarezerwować sobie czas,
by w dni rekolekcji parafialnych być w kościele.
Post to rezygnacja z tego co może wcale nie jest złe, ale za bardzo
się do tego przywiązuję, to może szczególny czas by odbudować
piątkowy post, tam, gdzie nie jest przestrzegany.
Jałmużna to bycie dla drugiego, kiedy ostatni raz dałem coś z
siebie. To nie tylko grosz dany biednemu, to pochylenie się nad drugim
człowiekiem. Może ktoś tak bardzo na mnie czeka. Niech post okaże
się wielki nie tylko w nazwie…
Przed nami jeszcze wiele wspaniałych dni, wiele wspaniałych szans.
Pięknie o tym mówi współczesna pieśń religijna: „Nie zamykajcie serc,
zbawienia nadszedł czas, gdy Chrystus puka do twych drzwi może
ostatni raz…
Ks. prob. Wojciech Miszewski
1/2014

Nauczyciel Ewangelii

3

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII
Nabożeństwa pasyjne
Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W
niedziele o godz. 17.00 odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a
w piątki Drogę Krzyżową - dla dorosłych - o godz. 8.30 i 18.00, dla dzieci o
godz. 17.00, dla młodzieży o godz. 19.15. Wszystkich, którzy pragną
codziennie wspólnie odprawiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy
w dni powszednie po Mszy św. godz. 8.30. Za udział w tych nabożeństwach
można uzyskać odpust zupełny.

Świąteczne paczki dla najuboższych
Pragniemy przygotować świąteczne paczki dla najuboższych naszych
parafian. Upominki składamy do kosza przy ołtarzu św. Joanny. Prosimy,
aby składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie
przydatności w trwałych opakowaniach. Zbiórka przed świętami Bożego
Narodzenia okazała się bardzo owocna. Zespół charytatywny Akcji
Katolickiej przygotował ponad 50 bardzo wartościowych paczek dla
wszystkich potrzebujących, uwzględniając samotne osoby i wielodzietne
rodziny. Prosimy także o informację o osobach potrzebujących pomocy.
Nazwiska i adresy można zgłosić w biurze parafialnym, w zakrystii lub
wkładać do skarbony św. Antoniego. Ofiary pieniężne na ten cel można
składać do skarbony św. Antoniego i wpłacać na konto parafialne
zaznaczając cel wpłaty.

Spowiedź święta wielkanocna
Rozpoczął się okres spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi są
wyłożone są na stoliku pod chórem oraz dostępne w biurze parafialnym. M.
in. na podstawie oddawanych kartek wydajemy stosowne zaświadczenia.
W naszym kościele okazja do spowiedzi św. podczas wszystkich Mszy św.
oraz dodatkowo w dni powszednie od godz. 17.30 do 18.00.

Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii tradycyjnie przeżywać będziemy
od 5 niedzieli Wielkiego Postu od 6 kwietnia br. Tym razem wygłosi je dla
nas ks. prof. dr hab. Dariusz Kotecki dziekan Wydziału Teologicznego
UMK w Toruniu.
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SŁOWO PASTERSKIE BISKUPA TORUŃSKIEGO
NA WIELKI POST 2014
Drodzy Diecezjanie,
W błogosławionym czasie
Wielkiego Postu, gdy przygotowujemy się
duchowo na uroczystość
Zmartwychwstania Pańskiego, święto
wszystkich świąt chrześcijańskich,
przyjmijcie zapewnienie o mojej bliskości
oraz modlitwie z wami i za was.
W tej jedności modlitewnej,
podczas niedawnej wizyty „ad limina
Apostolorum” w Rzymie, polecałem was
Bogu przy grobach świętych apostołów
Piotra i Pawła, a także przy grobie bł. Jana
Pawła II.
Spełniam dziś z radością życzenie
papieża Franciszka, przekazując całej
wspólnocie diecezjalnej jego serdeczne
pozdrowienia i błogosławieństwo
apostolskie. Ojciec Święty prosił nas również o duchowe wsparcie w swej pasterskiej
posłudze Kościołowi powszechnemu.
I.
Papież Franciszek do Kościoła w Polsce.
W swoim przesłaniu do biskupów polskich, na spotkaniu w dniu 7 lutego br.,
papież Franciszek odniósł się najpierw do zapowiedzianej kanonizacji bł. Jana Pawła
II, „który na wszystkich etapach swej misji jako kapłan, biskup i papież dał nam
świetlany przykład zupełnego oddania się Bogu i jego matce oraz całkowitego
poświęcenia się Kościołowi i człowiekowi”.
W dalszej części przesłania Ojciec Święty podkreślił, że „Kościół w Polsce
ma ogromny potencjał wiary, modlitwy, miłosierdzia i praktyki chrześcijańskiej”.
Zarazem jednak wskazał na kilka dziedzin życia Kościoła, gdzie pojawiają się
zagrożenia powodujące osłabienie jego kondycji i misji. Dotyczą one zwłaszcza
rodziny, młodego pokolenia, katechezy, powołań kapłańskich i do życia
konsekrowanego, życia i posługi kapłanów oraz troski o ubogich.
II.
Głos papieża w sprawie ubogich.
Pontyfikat papieża Franciszka skupia się na ewangelicznym świadectwie
Kościoła wobec ubogich we wszystkich krajach świata. „Także w Polsce czytamy
we wspomnianym przesłaniu pomimo aktualnego rozwoju gospodarczego kraju,
jest wielu potrzebujących, bezrobotnych, bezdomnych, chorych, opuszczonych, a
także wiele rodzin zwłaszcza wielodzietnych bez wystarczających środków do
życia i wychowania dzieci. Wiem jak dużo czyni w tej dziedzinie Kościół w Polsce,
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okazując wielką hojność nie tylko w ojczyźnie, ale także w innych krajach świata.
Dziękuję wam i waszym wspólnotom za to dzieło.” Nie wolno jednak spowolnić
kroku na tej drodze, jeśli chcemy dochować wierności Chrystusowi i Ewangelii.
Dlatego papież zachęca, abyśmy mieli „wyobraźnię miłosierdzia” i zawsze ją
praktykowali.
Tej sprawie, jako zasadniczej dla życia i misji Kościoła, papież Franciszek
poświęcił również tegoroczne Orędzie na Wielki Post. Swoim nauczaniem pragnie
nam pomóc na drodze nawrócenia osobistego i wspólnotowego. Nawrócenie zaś w
rozumieniu chrześcijańskim oznacza pełne zwrócenie się do Jezusa Chrystusa, który
będąc bogatym dla nas stał się ubogim, aby nas swoim ubóstwem ubogacić (por. 2
Kor 8,9). Uczynił to, ponieważ nas kocha, jednoczy się z nami, jest po naszej stronie,
zwłaszcza po stronie tych, których nazywa swoimi „braćmi najmniejszymi”.
Pragnienie bliskości z nami wszystkimi oto pierwszy powód ubóstwa
Jezusa. A powód drugi Jezus chce nas swoim ubóstwem ubogacić. Ubogaca zaś
przez to, że stał się jednym z nas, wziął na siebie nasze słabości i grzechy, udzielając
nieskończonego miłosierdzia Bożego. Ubogaca nas również swoim bezgranicznym
zaufaniem do Boga Ojca. Wzorem Jezusa mamy być jak dziecko, które czuje się
kochane, kocha swoich rodziców, ani chwili nie wątpi w ich miłość i czułość.
III.
Nasza odpowiedź.
Siostry i bracia! W okresie Wielkiego Postu wpatrujemy się w oblicze Jezusa
ubogiego, bezdomnego, osamotnionego, uwięzionego, skazanego na śmierć i
ukrzyżowanego, a przecież zwycięskiego w swoim zmartwychwstaniu. To oblicze
widzimy dzisiaj w ludziach, którzy także doznają różnych form ubóstwa, a nawet
nędzy. Papież Franciszek wskazuje na trzy obszary ludzkiej nędzy, która pojawia się
wówczas, gdy ubóstwo jest bez wiary w przyszłość, bez solidarności, bez nadziei.
Oprócz nędzy materialnej istnieje także nędza moralna i duchowa. Bieda materialna
jest wówczas, gdy człowiek żyje w warunkach niegodnych ludzkich istot. Nędza
moralna polega na uzależnieniu od nałogu i grzechu. Nędza duchowa zaś dotyka nas
wtedy, gdy oddalamy się od Boga i Jego miłości, bo wydaje się nam, że jesteśmy
samowystarczalni.
Jako chrześcijanie, ludzie Chrystusa, miłujący Jego oblicze, mamy
dostrzegać i leczyć zranienia ludzi, którzy w naszych czasach doświadczają ubóstwa
i nędzy. Mamy wychodzić do ubogich tak, jak wychodził do nich Zbawiciel, czyli z
miłością i pomocą. Miłując ubogich i pomagając im, miłujemy Chrystusa i Jemu
służymy. Pamiętajmy również o tym, że miłosierni dostępują miłosierdzia.
Dziękuję wszystkim, którzy osobiście i wspólnotowo poprzez „Caritas”
naszej diecezji włączają się w dzieła chrześcijańskiego miłosierdzia. Zachęcam
serdecznie do wytrwałości na tej drodze.
Całej rodzinie diecezjalnej z serca błogosławię

Toruń, dnia 10 marca 2014 roku
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Wasz biskup
Andrzej
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PRZYRZECZENIE HARCERSKIE
W sobotę 25 stycznia po Mszy Św. o godzinie 18 miały miejsce
przyrzeczenia harcerskie. Cztery ochotniczki, które postanowiły włączyć
się do Federacji Skautingu Europejskiego złożyły swoje przyrzeczenia. W
obecności sztandaru, skautów i ks. prob. Wojciecha Miszewskiego
ochotniczki przyjęły błogosławieństwo i przyrzekały na swój honor "całym
życiem służyć Bogu, Kościołowi, Ojczyźnie i Europie chrześcijańskiej,
nieść w każdej potrzebie pomoc bliźnim i przestrzegać Prawa
Harcerskiego". Droga każdego harcerza i harcerki nie jest prosta i
przyjemna. Często trzeba stawać przed zadaniami wręcz niemożliwymi do
wykonania, lecz późniejsza satysfakcja z nabytych umiejętności jest
niemożliwa do opisania. Od momentu przyrzeczenia przewodniczki mogą
nosić krzyż na berecie i czerwoną chustę na znak przynależności do
ogniska. Przyrzeczenie dla każdego harcerza jest niezapomnianym
wydarzeniem i początkiem drogi bez końca.
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NASZE DZIECI!
Rodzice w procesie wychowywania dziecka, wprowadzania go w dorosłość,
muszą mieć dostęp do jego serca. Każde dziecko chce wiedzieć, że jest ważne
dla swoich rodziców, chce mieć dostęp do ich serc. Najbardziej upragnionym
prezentem, oczekiwanym przez wszystkie dzieci, jest czas im ofiarowany.
Można powiedzieć nic prostszego. To, w sensie finansowym nic nie
kosztuje.
A jednak, by osiągnąć taką harmonię rodzinną, każdy z nas musiałby mieć o
wiele więcej wolnego czasu i tzw. spokojną głowę. Trudno temu wszystkiemu
zaradzić, gdy jest natłok zajęć, nerwówka, brak pieniędzy, nieudane
transakcje itp. Dziecko domaga się zainteresowania sobą, a tu pustka i
zmęczenie. Jak to jemu wytłumaczyć? Najczęściej dziecko, czując się
odtrącone, siada do komputera i buduje swój nieprzewidywalny wirtualny
świat.
Dzieci epoki komputerowej wypełniają swoją naturalną potrzebę miłości,
rozgrzaną maszyną, którą można beznamiętnie zarządzać i otrzymywać
wszystko co się chce. Z biegiem czasu, dla młodego człowieka, w sposób
niezauważalny, komputer będzie zastępował kontakt z rówieśnikami, z
rodzicami i z rodzeństwem. A wtedy już trudno mówić o wzajemnym
dostępie do naszych serc.
Chrońmy nasze dzieci przed groźnym uzależnieniem od komputera.
KAŻDE DZIECKO MA PRAWO DO BEZTROSKIEJ ZABAWY
I DO PRZEŻYWANIA RADOŚCI. Komputer tego nie zapewni.
Jednocześnie zachęcam do kierowania swoich dzieci na różnorodne zajęcia
do naszej świetlicy środowiskowej „Antoninek”, gdzie mają szansę na
rozbudzenie
zainteresowań, wyłanianie schowanych talentów i
nawiązywanie interesujących kontaktów rówieśniczych.
Regina Zielińska socjolog rodziny

Parafia Rzymskokatolicka p..w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

tel. 56 610-22-40 e-mail: womisz@wp.pl
strona internetowa: antoni-torun.pl
Konto bankowe: PKO BP II O/Toruń 58 1020 5011 0000 9302 0097 0368
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