NAUCZYCIEL
EWANGELII
PISMO PARAFII ŚW. ANTONIEGO W TORUNIU
@ Nr 8 (319) T ROK XIX T 25 XII 2013 ?
BOŻE NARODZENIE
&

gazetka dla wszystkich parafian

&

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:

Chwała na wysokości Bogu,
a na ziemi pokój ludziom
Jego upodobania !

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

LITURGIA WIGILIJNA W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Wprowadzenie
Prowadzący: Rozpoczynamy wieczerzę
wigilijną. Słowo „wigilia" oznacza czuwanie.
Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, aby za nią
wyruszyć w drogę. Właśnie wróciliśmy,
zebraliśmy się w gronie najbliższych, aby się
pokrzepić. Podzielić ciepłem życzeń
wyrażających wzajemną życzliwość. Połamać
się opłatkiem dobroci. Powrócić do wspomnień,
do tego, co łączy i wzajemnie buduje.
Wróciliśmy, by przebaczyć i prosić o
przebaczenie. By radośnie zaśpiewać kolędy.
Wigilia wzywa do drogi pierwszą gwiazdkę.
Wieczerza w gronie najbliższych dodaje sił,
byśmy mogli pójść i szukać prawdy, czynić
dobro, tworzyć piękno. Gwiazda, jak wspólne
ideały, powinna nas prowadzić przez nasz los,
byśmy we wzajemnej miłości mogli spotkać się za rok.
Wspólna kolęda: Wśród nocnej ciszy
Prowadzący zapala świecę na stole wigilijnym i mówi: Światło Chrystusa.
Jeden z uczestników czyta fragment Ewangelii:
Z Ewangelii według św. Łukasza (Łk 2,1-14): W owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby dać się zapisać, każdy do
swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do
miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu
Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była
brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania.
Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w
żłobie, gdyż nie było dla Nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy
przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz
stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że
bardzo się wystraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję
wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście
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Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie
znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w
żłobie", l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich,
które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi
pokój ludziom Jego upodobania".
Prowadzący: W Betlejem narodził się Bóg. Wspólnie módlmy się, aby nasze
spotkanie zrodziło w nas nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.
Modlitwa wiernych
(poszczególne wezwania mogą czytać różne osoby):
- Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli
kochać się wzajemnie, pomagać sobie, dzielić się otwarcie radościami i
smutkami. Ciebie prosimy...
- Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże
błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu
osobistym. Ciebie prosimy...
- Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza.
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i
otwartości na innych ludzi. Ciebie prosimy...
- Świeca daje światło i ciepło. Prośmy Boga, abyśmy potrafili być dla innych
wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości, a dla wszystkich innych
stali się drogowskazem w dobrym. Ciebie prosimy...
- Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach w potrzebie. Módlmy
się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla siebie.
Módlmy się również za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli. Ciebie
prosimy...
- Wieczerza wigilijna łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej rodziny
i siłę w trwaniu razem. Wspólnie módlmy się: Ojcze nasz...
Modlitwa końcowa:
Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż nam dziś narodzić się na
nowo, byśmy sami i jako rodzina umieli żyć prawdziwie. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen
Dzielenie się poświęconym opłatkiem.
Wieczerza Wigilijna.
Śpiewanie kolęd.
8/2013
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ELENI Z WIZYTĄ W NASZEJ PARAFII
„Nic miłości nie pokona…”
W niedzielę 12 stycznia 2014 roku o godz. 19.00 zapraszamy do naszego kościoła
wszystkich, którym bliski jest śpiew Eleni. Artystka wystąpi ze świątecznym programem pt.
„Nic miłości nie pokona”. Tytuł pochodzi z jej płyty, która została wydana po śmierci córki
Eleni. Na koncert w naszym kościele złożą się kolędy i pastorałki oraz utwory religijne i
świeckie z jej bogatego repertuaru. Wstęp na koncert jest całkowicie bezpłatny i nie będzie
żadnych biletów wstępu. Mam nadzieję, że będzie nas bardzo wielu.
Eleni to jedna z najpopularniejszych w Polsce piosenkarek . Urodziła się w 1956
roku w Bielawie koło Wrocławia. Z muzyką zetknęła się w dzieciństwie, w rodzinnym domu.
Już w szkole średniej uczestniczyła aktywnie w życiu kulturalnym jako solistka zespołu
"Ballada". Pragnęła zostać nauczycielką muzyki, ale nie dostała się do wymarzonej szkoły.
Po egzaminie maturalnym w 1975 roku została przyjęta do profesjonalnego zespołu
Prometheus działającego przy Bałtyckiej Agencji Artystycznej BART w Sopocie. Jako
solistka równolegle z występami na estradzie dokonywała nagrań radiowych i brała udział w
licznych programach telewizyjnych. Miała to być tylko roczna przygoda z muzyką. Chciała
zarobić trochę pieniędzy, a potem pójść na studia. Przygoda wkrótce stała się treścią jej
życia.
Pierwszą płytę długogrającą - "Po słonecznej stronie życia" nagrała z zespołem
Prometheus w 1977 roku, a w następnych latach ukazały się jej kolejne płyty długogrające:
"Moja miłość" , "Buzuki disco", "Ty jak niebo, ja - jak obłok", "Lovers", "Grecja raz jeszcze",
"Morze snu", "Muzyka Twoje imię ma", "Miłość jak wino", "Wakacyjny flirt" , "Moje
Credo", "Nic miłości nie pokona" oraz "Kolędy Polskie". Za większość z powyższych
pozycji Eleni otrzymała "Złote Płyty".
Eleni posiada w swoim repertuarze wiele standardów światowych, a ponadto sama
wylansowała i wyprowadziła na pierwsze miejsca krajowych list przebojów takie utwory jak:
"Do widzenia mój kochany", "Bawmy się, śmiejmy się", "Chcę kochać", "Za wszystkie
noce", "Na miłość nie ma rady", "Ballado, hej" i "Miłość jak wino" . Przez trzy kolejne lata
Eleni wygrywała plebiscyt "Lata z Radiem" za co uhonorowano ją tytułem "Królowej
Polskiej Piosenki. W roku 1986 piosenkarka otrzymała bardzo prestiżową nagrodę "Victora".
Oprócz występów na większych krajowych scenach, Eleni śpiewała kilkakrotnie
w Paryżu oraz Szwecji, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Australii. obecnie Eleni
występuje ze swoim zespołem pod kierownictwem Kostasa Dzokasa. Aktualnie Eleni
związana jest z firmą fonograficzną HELLENIC, która to wznowiła niemalże całą
dyskografię Eleni na kasetach i płytach CD.
Eleni ma dwa obywatelstwa polskie i greckie. Jak mówi: “Kiedy słyszę grecką
muzykę, czuję się Greczynką”. Nie zamierza jednak wyjeżdżać z Polski, która jest jej
ojczyzną.
W jej życiu wydarzyła się straszna tragedia. Jedyna córka Afrodyta została
zamordowana przez byłego chłopaka. Mimo, iż nie było to łatwe, Eleni przebaczyła.
Powiedziała kiedyś: „Ważne jest, żeby z takiej tragedii wyciągnąć wnioski. Przebaczenie jest
najtrudniejszą miłością. Trudno nam wybaczyć czasami niewielkie przykrości, ale gdybym
nie przebaczyła, nie żyłabym dalej, nie potrafiłabym funkcjonować, żyć, wyjść na scenę,
śpiewać o miłości. Afrodyta jest z nami, może nie fizycznie, ale duchowo jest cały czas. Są
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zdjęcia, nie chowam ich. Jej pokój pozostał taki, jaki był. Kiedy gdzieś jadę, wracam, zawsze
przywożę jej mały prezent, pamiątkę, który stawiam w jej pokoju na biurku. Myślę, że kiedyś
się spotkamy, choć to jest tajemnicą, ale ja w to wierzę”.
Eleni dalej śpiewa o miłości, a jej piosenki w tym kontekście nabierają także
charakteru szczególnego świadectwa.
Oprac. Ks. Wojciech Miszewski
Na podstawie stron internetowych
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WIZYTY DUSZPASTERSKIE KOLĘDA 2014
Pragniemy przybyć z modlitwą i Bożym błogosławieństwem do naszych
parafian. Kolęda to szczególna okazja do bliższego wzajemnego poznania się
Parafian i duszpasterzy oraz rozmów na tematy duszpasterskie. Prosimy o
przygotowanie na kolędę krzyża, świec, wody święconej /w przypadku jej
braku prosimy o poinformowanie kapłana, że wodę trzeba poświęcić/. W
kościele woda święcona jest przygotowana przy głównym wejściu do
kościoła. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów z religii. Ofiary z kolędy
zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań związanych z tegorocznymi
inwestycjami i na dalsze prace przy naszym kościele.
28.12 SOBOTA - Bobrowa, Orla, Żbikowa
29.12 NIEDZIELA Krucza, Sokola
30.12 PONIEDZIAŁEK Jelenia, Myśliwska, Niedźwiedzia
31.12 WTOREK nie kolędujemy
01.01 ŚRODA nie kolędujemy
02.01 CZWARTEK Bażantowa, Wilcza
03.01 PIĄTEK - Jastrzębia, Wrzosowa
04.01 SOBOTA- Jaskółcza, Pawia, Sarnia, Słowicza
05.01 NIEDZIELA - Kozia, Łosia, Rysia, Żurawia
06.01 PONIEDZIAŁEK Lisia, Szosa Chełmińska /z blokiem 234/
07.01 WTOREK Chabrowa, Goździkowa, Migdałowa
08.01 ŚRODA Kameliowa, Liliowa, Rumiankowa
09.01 CZWARTEK Fiołkowa, Ugory
10.01 PIĄTEK - Krokusowa, Sasankowa, Tulipanowa, Zielna
11.01 SOBOTA Storczykowa /z blokami/
12.01 NIEDZIELA Malwowa, Stokrotkowa
13.01 PONIEDZIAŁEK Kwiatowa /z blokami/
14.01 WTOREK - Astrowa, Hiacyntowa, Urodzajna
15.01 ŚRODA Fasolowa, Rzepakowa, Żytnia
16.01 CZWARTEK Chmielna, Lniana
17.01 PIĄTEK Szafranowa, Zagonowa
18.01 SOBOTA Łubinowa, Makowa
19.01 NIEDZIELA Konopna, Miedza, Słoneczna
20.01 PONIEDZIAŁEK Kąkolowa, Pszeniczna, Selerowa
21.01 WTOREK - Narcyzowa
6
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ŚRODA Konwaliowa, Owsiana /bez bloków/, Żyzna
CZWARTEK Zbożowa /bez bloków/
PIĄTEK - Brzoskwiniowa, Sadowa, Wiśniowieckiego,
SOBOTA Bartnicza, Szyszkowa, Tartaczna, Warzywna,
Wiklinowa, Żywiczna
26.01 NIEDZIELA Bananowa, Figowa, Pigwowa, Pistacjowa, Prosowa,
Przylaszczkowa, Rodzynkowa, Ryżowa,
Szałwiowa
27.01 PONIEDZIAŁEK Bławatkowa, Czeremchowa, Gryczana,
Jemioława, Lawendowa, Modrakowa, Morelowa,
Pomarańczy, Renklodowa, Śliwowa, Winogronowa
28.01 WTOREK - Bloki: Owsiana 84-88, Zbożowa 47-63b
29.01 ŚRODA - Bloki: Zbożowa 33-45b
30.01 CZWARTEK Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Owsiana 24-48
31.01 PIĄTEK Bloki: Zbożowa 15-29 oraz blok: Zbożowa 7-13 /po
uprzednim zgłoszeniu w biurze parafialnym/
01.02 SOBOTA - Kolędy dodatkowe, dla rodzin, które nie mogły być w
wyznaczonych terminach /prosimy zgłaszać w biurze parafialnym/
02.02 NIEDZIELA Dom Pomocy Społecznej
22.01
23.01
24.01
25.01

Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy o godz. 16.00,
w soboty o godz. 14.00, a w niedziele o godz. 15.00
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ARCHIDIECEZJALNA PIELGRZYMKA NA KANONIZACJĘ
BŁ. JANA PAWŁA II I BŁ. JANA XXIII Z UDZIAŁEM BISKUPÓW
25.04 28.04.2014
Dzień I Piątek 25.04.2014
Spotkanie uczestników pielgrzymki na lotnisku im. Lecha Wałęsy w Gdańsku
o godz. 5:00, odprawa biletowo-bagażowa, następnie wylot do Rzymu o godz. 7:00.
Lądowanie na rzymskim lotnisku Fiumicino o godzinie 9:25. Spotkanie z
przewodnikiem, transfer autokarowy do hotelu w centrum Wiecznego Miasta,
zakwaterowanie. Spacer po barokowym Rzymie z polskojęzycznym, lokalnym
przewodnikiem: Plac Navona, Pałac Senacki, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański. Czas
wolny. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień II Sobota 26.04.2014
Śniadanie w hotelu w formie bufetu. Spotkanie z polskojęzycznym lokalnym
przewodnikiem w lobby hotelowym. Zwiedzanie Rzymu trasą: Bazylika Santa Maria
Maggiore, Kościół św. Piotra w Okowach, Koloseum, Forum Romanum, Palatyn,
Kapitol, Plac Wenecki. Czas wolny. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień III Niedziela 27.04.2014
Śniadanie w formie pakietu. W godzinach wczesnorannych grupowe
wyjście na teren Watykanu. O godzinie 9:00 Msza św. kanonizacyjna papieży Jana
Pawła II oraz Jana XXIII. Po uroczystości czas wolny. Powrót do hotelu na nocleg.
Dzień IV Poniedziałek 28.04.2014
Śniadanie w hotelu w formie bufetu. Wykwaterowanie z pokoi. Przejazd na
Plac św. Piotra. O godzinie 9:30 Msza św. dziękczynna za kanonizację Jana Pawła II.
Czas wolny na Watykanie. Zwiedzanie z przewodnikiem: Bazylika św. Janów na
Lateranie, Święte Schody. Czas wolny. Spotkanie w hotelu o godzinie 19:30, transfer
autokarowy na lotnisko Fiumicino, o godzinie 21:00 odprawa biletowo-bagażowa,
wylot o godz. 23:00. Lądowanie w Gdańsku o godz. 01:25. Zakończenie pielgrzymki.
CENA: 3800 zł
Blizsze informacje o świadczeniach i programie można uzyskać w biurze
parafialnym i na stronie internetowej.

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

Redakcja: ks. prob. Wojciech Miszewski, Grzegorz Dombrowski
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