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KWIECIEŃ- WIELKI TYDZIEŃ
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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:
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

Drodzy Parafianie
Dobiegają końca błogosławione dni Wielkiego Postu. To zawsze czas
niezwykły, staramy się, w oczekiwaniu na radosne święta Zmartwychwstania
Pańskiego, stawać się szlachetniejszymi ludźmi. Pomagają nam w tym
postanowienia wielkopostne, udział w nabożeństwach pasyjnych, rekolekcje
i czyny wynikające z miłości bliźniego.
Tegoroczny Wielki Post staraliśmy się przeżyć jak najlepiej. Wielu z
nas przychodziło na Gorzkie Żale wsłuchując się w kazania pasyjne, w każdy
piątek aż czterokrotnie odprawialiśmy Drogę Krzyżową, a kilkadziesiąt osób,
podążało z krzyżem w Drodze Krzyżowej w naszym kościele każdego dnia.
Krzyż, który był wtedy podawany z rąk do rąk będzie również adorowany
przez cały Wielki Piątek i Wielką Sobotę. Dużym przeżyciem jak zwykle była
Droga Krzyżowa ulicami naszej parafii, która zgromadziła kilkaset naszych
parafian. Zakończyliśmy ją poświęceniem nowej części naszego cmentarza.
Wielkim przeżyciem dla wielu z nas było spotkanie z rodziną p.
Wiśniewskich z Glinojecka, którzy tworzą rodzinny zespół ewangelizacyjny
pod nazwą MOJA RODZINA. Przez całą niedzielę 30 marca w miejsce
homilii dzielili się świadectwem wiary przeżywanej w rodzinie. Rodzice i
czwórka ich dzieci w wieku 15 - 25 lat ubogacili liturgię pięknym śpiewem i
muzyką graną przez członków zespołu na kilku instrumentach. Warto dodać,
że w czasie liturgii zaprezentowane były ich własne kompozycje.
Z wielkim zainteresowaniem wsłuchiwaliśmy się również w nauki
rekolekcyjne, które w tym roku głosił do nas ks. dr hab. Dariusz Kotecki
dziekan Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu. Oprócz tradycyjnych
nauk w kościele, na dodatkowych spotkaniach, jako biblista uczył nas
rozmiłowania i lepszej znajomości Pisma św.
Tegoroczny Wielki Post również zaowocował widzialnym znakiem,
który pozostanie w parafii wiele lat. Na budowanej od dwóch lat Golgocie, z
tyłu naszego kościoła został umieszczony na krzyżu pięknie wykonany
cierpiący Chrystus. Figura została wykuta przez pana Stanisława Stopyrę
niedaleko Leżajska. Po uroczystym poświęceniu w Niedzielę Palmową 13
kwietnia to miejsce dołączyło do ulubionych zakątków naszej parafii, gdzie
przychodzimy na modlitwę i zadumę.
Dziękuję serdecznie wszystkim za zaangażowanie w duchowe i
materialne życie naszej parafii. Niech tegoroczne święta Zmartwychwstania,
dla wszystkich nas będą błogosławione.
Z modlitwą i wdzięcznością
Ks. prob. Wojciech Miszewski
2

Nauczyciel Ewangelii

2/2014

WIELKI TYDZIEŃ 2014
WIELKI CZWARTEK WIECZERZY PAŃSKIEJ
17.45 Wprowadzenie do Triduum Paschalnego
18.00 Liturgia Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00 /w kaplicy/

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ
7.00
8.00
12.00
17.30
17.45
18.00
21.00

Rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu /w kaplicy/
Jutrznia
Modlitwa południowa
Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia
Katecheza wprowadzająca w tajemnicę Wielkiego Piątku
Liturgia Męki Pańskiej
Droga Krzyżowa
Czuwanie przy Grobie Pańskim do godz. 24.00

WIELKA SOBOTA WIGILII PASCHALNEJ
7.00 Rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu
przy Grobie Pańskim
8.00 Jutrznia
12.00 Modlitwa południowa,
17.00 Nieszpory
19.45 Katecheza wprowadzająca w liturgię Wigilii Paschalnej
20.00 Liturgia Paschalna (na liturgię przynosimy świece)

Święcenie pokarmów: od 9.00 - 16.00 (co pół godziny w kaplicy)
NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO
Msze Święte o godz.: 6.00 (z Procesją Rezurekcyjną) 9.00, 10.30, 12.00, 13.30,
18.00, 13.00 (na Barbarce), 11.00 (DPS).

SPOWIEDŹ ŚW. W WIELKIM TYGODNIU

- od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy w czasie Mszy św. o godz. 7.00, 8.30 i
18.00 oraz w godz. 17.00 18.00
- w Wielki Czwartek od godz. 16.00 do 17.30
- w Wielki Piątek od godz. 16.00 do 17.30 oraz od godz. 21.00 do 23.00
- w Wielką Sobotę od 18.00 do 19.30.
W czasie Wielkiego Triduum wszyscy kapłani biorą udział w wieczornych
ceremoniach, dlatego spowiedź św. kończyć będziemy w podanych powyżej godzinach.
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TRIDUUM PASCHALNE
Wielki Czwartek Msza Wieczerzy Pańskiej
W Wielki Czwartek gromadzimy się w kościele parafialnym, aby wspólnie
celebrować Mszę Wieczerzy Pańskiej, rozpoczynając tym samym czas Świętego Triduum
Paschalnego. Pragniemy niejako przenieść się do Wieczernika, w którym zgromadzili się Pan
Jezus i Apostołowie, aby spożyć wieczerzę. Właśnie tu, w przeddzień Męki Zbawiciela, miały
miejsce dwa szczególne wydarzenia: ustanowienie sakramentów Eucharystii i kapłaństwa.
To tego dnia Jezus Chrystus, w znakach chleba i wina, ofiarował swoim Apostołom sam
siebie: swoje Ciało i Krew oraz polecił im czynić to samo „na Jego pamiątkę”. Tym samym,
Chrystus zapowiada swoją Mękę i Śmierć, przez którą otworzył wierzącym w Niego nową
drogę drogę Nowego Przymierza, które ma moc doprowadzić człowieka do zjednoczenia z
miłującym Bogiem. Tą drogą jest ofiara dokonana na drzewie Krzyża. Pan Jezus ofiaruje nam
swoje Ciało i Krew, gdyż ten niezwykły pokarm daje nam moc do nawrócenia, do ofiarowania
swojego życia innym, do wejścia w tajemnicę Krzyża. Przystąpmy więc w tym dniu do ołtarza
Pana w duchu ufności i dziękczynienia.

Wielki Piątek
Liturgia jest dla każdego katolika szansą odnowy moralnej i duchowej. Odnowa ta
dokonuje się przez wyzwolenie z grzechu i pozostaje z nim w bezpośredniej relacji. W
sprawowanej liturgii na cześć męki Pańskiej centrum stanowi Krzyż, na którym umarł
Zbawiciel. Bez tej ofiary wyzwolenie z grzechu nie jest możliwe, a sama śmierć krzyżowa bez
zmartwychwstania Jezusa byłaby bezwartościowa. Wyzwolenie ściśle łączy się z wolnością,
a pełnię wolności odnajdujemy w Chrystusie ukrzyżowanym, czyli w gotowości oddania
życia za prawdę. W tych dniach usłyszymy słowa z Nowego Testamentu, które mówią
również o naszym ukrzyżowaniu razem z Jezusem. Jak to rozumieć? Mamy ukrzyżować
nasze grzechy, nasz stary sposób postępowania i myślenia. Dlatego Jezus mówi o ziarnie,
które musi obumrzeć, aby wydać plon. Dobra Nowina jest taka: kto umrze razem z Jezusem,
kto uśmierci swój grzech, egoizm, strach, lęk przed miłością, w tym narodzi się nowy
człowiek. Umieramy, by żyć z Jezusem pełnią życia. Życie na 10%, a nawet na 99 % nie
wchodzi w rachubę. Zmartwychwstanie to życie bez granic. Cześć, jaką oddajemy Krzyżowi
świętemu, zobowiązuje nas do zatrzymania się nad tajemnicą Odkupienia i odniesienia jej do
naszego życia. W związku z tym, jeżeli pragniemy wyzwolenia ku dobrze rozumianej
wolności, to tylko przez misterium wielkopiątkowe, gdzie na krzyżu widzimy Miłość
wyzwalającą nas także z lęku przed dawaniem świadectwa prawdzie. Głównymi częściami
liturgii Wielkiego Piątku są: liturgia słowa, modlitwa powszechna, adoracja Krzyża i
Komunia św.
Zakończeniem liturgii jest przeniesienie Jezusa Eucharystycznego do Grobu, gdzie
będzie przez nas adorowany. W liturgii słowa centralnym punktem jest odczytanie Męki
Pańskiej z ewangelii według św. Jana. Jest to najbardziej przejmujący opis wydarzeń od
pojmania, aż do złożenia ciała Jezusa w grobie. Następnie zostanie wygłoszona homilia.
Po niej przedstawimy Bogu nasze prośby w jedynej w swoim rodzaju w całym roku
liturgicznym, starorzymskiej modlitwie powszechnej.
Centralny punkt liturgii Wielkiego Piątku to adoracja Krzyża. Jest On od wieków
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symbolem chrześcijan, znakiem całkowitej ofiary i bezgranicznej miłości. Tylko z takiej
miłości może się zrodzić nowy człowiek, zdolny do pojednania i życia w pokoju. Odsłonięcie
Krzyża następuje w trzech etapach, za każdym razem klęka się i w odpowiedzi "Pójdźmy z
pokłonem" wyraża się wdzięczność Chrystusowi za trud naszego zbawienia. Adorując z
szacunkiem i pobożnością Krzyż możemy uzyskać odpust zupełny.
W Wielki Piątek w kościołach nie sprawuje się Mszy św. a jedynie udziela komunii
św. Wielkopiątkową liturgię kończy przeniesienie Najświętszego Sakramentu do kaplicy
zwanej Bożym Grobem. Monstrancja jest przykryta białym welonem na pamiątkę całunu,
którym spowito kiedyś Ciało Jezusa. Trwając na modlitwie przy Grobie Pańskim
rozważajmy misterium męki i śmierci Chrystusa, która przyniosła wyzwolenie całemu
światu i każdemu z nas. Niech to rozważanie doda nam sił, abyśmy nie wracali do grobu
grzechów starego człowieka, ale żyli dla Chrystusa, który za nas umarł i dla nas pokonał
śmierć, czyniąc nas w ten sposób nowym stworzeniem.

Wigilia Paschalna
Noc Zmartwychwstania jest nocą inną niż wszystkie. Właśnie tej nocy Jezus Chrystus,
nasz Zbawiciel uzdolnił nas do zrodzenia się na nowo. Niełatwo jest nam to zrozumieć,
dlatego tak jak Nikodem pytamy: „Jakże może się człowiek narodzić, będąc starcem? Czyż
może powtórnie wejść do łona swej matki i narodzić się?”. Odpowiedź daje nam Chrystus:
„Zaprawdę, zaprawdę powiadam Ci, jeśli kto się nie narodzi z wody i z Ducha, nie może
wejść do królestwa Bożego.”
Liturgia, tej nocy ma charakter dynamiczny. Chrystus razem z nami wkracza w mroki
wody, która symbolizuje śmierć, rozprasza ciemność światłem. Pozwala nam i zachęca do
przylgnięcia do Niego. Żyjąc w Chrystusie, jak On zmartwychwstaniemy. Woda, która miała
zabrać życie, da je nam na nowo. Dzieje się tak dzięki mocy Ducha Świętego, Którym był
namaszczony nasz Zbawiciel. Ten sam Duch działa w Liturgii Kościoła i w niej stwarza nas
na nowo.
Obietnica nowego życia, życia w Duchu Świętym, zostanie w nas zrealizowana jeśli
ukrzyżowaliśmy wraz z Chrystusem naszego starego człowieka. Owego człowieka
charakteryzuje nasze zamknięcie na drugą osobę, utarte schematy, koncepcje wychodzenia z
trudnych sytuacji, swoja miara dobra i zła, czyli to wszystko, co nie pozwala nam przyjąć w
pełni Bożego planu na nasze życie. Chrystus chce nas z tego uwolnić. Potrzebuje jednak
naszej zgody. Zaprośmy Jezusa do naszego życia, aby pokazał, że prawdziwie jest Panem i
urzeczywistnił w nas Swoje zmartwychwstanie.
Uroczystość składa się z czterech elementów. Są to: Liturgia Światła, Liturgia Słowa,
Liturgia Chrzcielna i Liturgia Eucharystyczna. Wiedza dotycząca tego podziału ułatwi nam
przeżywanie tej Nocy.
Liturgia Światła. W świątyni panuje mrok. Na zewnątrz kościoła kapłan poświęci ogień
i zapali nim Paschał. Wpatrzeni w płomień Świecy Paschalnej kierujmy nasze myśli ku
Chrystusowi, który jest Światłem i pragnie rozproszyć ciemności grzechu i zjednoczyć nas z
Sobą - wczoraj, dziś i na wieki.
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Następuje moment proklamacji orędzia Wielkanocnego. Kapłan w uroczysty sposób
odśpiewa radosną pieśń chwały. Wsłuchując się w jej treść miejmy na uwadze, że zawiera ona
w sobie całą istotę przesłania Dobrej Nowiny. Pamiętajmy również, że z głoszonej nam
Ewangelii Jezusa Chrystusa wyrasta nasza wiara, dzięki której z całym naszym życiem
zostajemy włączeni w Misterium Paschalne i zyskujemy nadzieję na życie wieczne.
Liturgia Słowa Pan Bóg kieruje do swojego Kościoła Słowa miłości, Słowa
zbawienia. Tej nocy w sposób szczególny będziemy świadkami jak działa On zbawczo w
całej historii człowieka. Pamiętajmy, że Pan Bóg jest także obecny w historii życia każdego z
nas i pragnie czynić dla nas wielkie rzeczy tak, jak czynił je od stworzenia człowieka, przez
Obietnicę daną ojcu Abrahamowi, przez wyprowadzenie swego Ludu z niewoli Egiptu, aż po
Dzieło Odkupienia we Krwi Swego Syna.
Liturgia Chrzcielna. Wydarzenie Chrztu czyni nas chrześcijanami, a to znaczy, że
od tego momentu należymy do Chrystusa. Jego życie staje się naszym życiem.
Na rozpoczęcie tej części będziemy prosić świętych o wstawianie się za nami do Pana
Boga. W nich została już urzeczywistniona Boża Obietnica, my do Niej w łasce nadziei
zmierzamy. Niech dobry Bóg raczy dokonać w nas te same wielkie dzieła, jakie uczynił w
sługach swojej Miłości, którzy żyją zjednoczeni z Nim w Niebie.
Po litanii do Wszystkich Świętych kapłan pobłogosławi wody chrzcielne. Uczestnicząc
w tym obrzędzie miejmy świadomość, że Chrzest Święty, czyli zanurzenie w śmierci i
Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, jest źródłem i zasadą życia chrześcijańskiego. Patrząc
na Paschał zanurzony w wodzie prośmy Pana, aby zatopił w wodach śmierci naszego starego
człowieka i dokonał w nas wyswobodzenia ku wolności płynącej ze Zmartwychwstania.
Następnie odnowimy nasze przyrzeczenia chrzcielne, co będzie wyrazem naszej woli życia w
Chrystusie.
Liturgia Eucharystii. Eucharystia jest Sakramentem Życia, który jest sprawowany
przez samego Chrystusa. To w Niej uobecnia się nasze uczestnictwo w Misterium
Paschalnym. Jego Ciało i Krew ofiarowane za nas na Kalwarii stwarzają nas na nowo.
Trwając w dziękczynieniu za wielkie rzeczy, które Pan Bóg dokonał pamiętajmy, że pragnie
On nam dać jeszcze więcej Abyśmy wszyscy stanowili jedno jak Ojciec w Swoim Synu, a
Syn w Ojcu, abyśmy i my stanowili jedność z Bogiem dzięki Mocy Jego Ducha.

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego
Zmartwychwstanie Pana jest najważniejszym wydarzeniem w historii
ludzkości. Ilekroć je rozpamiętujemy, napełniajmy się radością i dzielmy się nią z
innymi. Niech cała ziemia pozna jakim szczęściem obdarzył Pan Bóg tych, którzy
Go miłują. Wczesnym rankiem kapłan weźmie w soje ręce ukryty w monstrancji
Najświętszy Sakrament i razem wyruszymy rozgłaszać Chwałę Pana: śpiewając ze
wszystkimi chórami Niebios. Chrystus naprawdę Zmartwychwstał, a my nie
możemy się tym nie zachwycić. Tak wielka i wspaniała wiadomość nie może
pozostać bez naszej odpowiedzi.
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KOMUNIKAT BISKUPA TORUŃSKIEGO
O STAŁYM AKOLITACIE
Drodzy Diecezjanie,
W dniu 12 kwietnia br., o godz. 11.00,
podczas liturgii sprawowanej w toruńskiej
katedrze Świętych Janów, przystąpi do
posługi stałych akolitów w naszej diecezji 25
mężczyzn, którzy odbyli wymagane
przygotowanie i są gotowi pełnić służbę przy
ołtarzu.
Stały akolitat, praktykowany w
pierwszych wiekach Kościoła, przywrócony
został po Soborze Watykańskim II przez
papieża Pawła VI. Posługę stałego akolity i
stałego lektora w Polsce wprowadził II Polski
Synod Plenarny. „Mężczyźni świeccy
czytamy w synodalnym dokumencie o liturgii
którzy ukończyli przynajmniej dwadzieścia
pięć lat, cieszą się dobrą opinią, posiadają
odpowiednie przymioty i są przygotowani do
swych zadań przez odpowiednią formację,
mogą być przyjęci do posługi stałego akolity.” Akolita pomaga prezbiterom i
diakonom przygotowując ołtarz i naczynia liturgiczne oraz w razie potrzeby
rozdaje wiernym Komunię Świętą, której jest nadzwyczajnym szafarzem.
Akolicie powierza się również przygotowanie tych, którzy posługują przy
ołtarzu.
Udzielenie posługi stałego akolity odbędzie się w naszej diecezji po
raz pierwszy i z tej racji ma historyczne znaczenie. Dzieląc się a wami
radością tego wydarzenia, powierzam waszej modlitwie, siostry i bracia,
posługę stałych akolitów we wspólnotach kościelnych. Niech ubogaca ona
liturgię ku chwale Pana i przyczynia się do duchowego dobra Kościoła.
Wasz biskup Andrzej
Wśród przyjmujących tego dnia posługę akolitatu jest również 4 mężczyzn z
naszej parafii: Jarosław Lewandowski, Mirosław Matecki, Zbigniew
Olisiejko, Marek Włoczewski
2/2014
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NASZ CMENTARZ
Na zakończenie dorocznej Drogi Krzyżowej ulicami naszej parafii w piątek 11
kwietnia dokonaliśmy poświęcenia nowej części naszego cmentarza. W ten sposób
zakończyło się długie oczekiwanie na tą niezwykle ważną dla parafii inwestycję. Wielu
parafian nie doczekało tej chwili i musieli być pochowani na innych cmentarzach. W
ostatnich dniach, po otrzymaniu odpowiedniej zgody z Sanepidu dokonano kilku
ekshumacji na nasz cmentarz. Według polskiego prawa można je wykonywać do 15 kwietnia.
Miejsce pod tą część cmentarza otrzymaliśmy w 2004 roku od Urzędu Miasta
Torunia. Miasto przekazując nam bezpłatnie teren postawiło kilka warunków; m.in. prawo do
pochówku w tym miejscu mają nie tylko katolicy, ale również wyznawcy innych religii oraz
niewierzący, groby będą pojedyncze z zaleceniem, by były to groby głębinowe, nie można
wcześniej sprzedawać i rezerwować miejsc na cmentarzu, pochówki odbywać się będą
sukcesywnie w kolejności zgonów. Istnieje możliwość ekshumacji z innych cmentarzy na
nasz cmentarz. Zasadniczo cmentarz przeznaczony jest dla mieszkańców Wrzosów. Tylko w
wyjątkowych sytuacjach miejsca będą udostępniane mieszkańcom spoza naszej parafii.
Dzięki tym zastrzeżeniom miejsc na naszym cmentarzu będziemy mieli na długie lata,
uniemożliwi to również bardzo przykry proceder, który niestety miał miejsce na naszym
cmentarzu, gdy prawni dysponenci grobu, za duże pieniądze, nie raz kilkakrotnie
przekraczające tzw. „pokładne” odstępowali miejsca na cmentarzu.
Bardzo często pytano podczas różnych spotkań dlaczego nie może być od razu
otwarta nowa część cmentarza. Istniał pisemny zakaz Sanepidu, ze względu na brak wody z
wodociągów w sąsiednich posesjach. Dopiero po podłączeniu wszystkich domów do
wodociągu można było rozpocząć odpowiednie procedury i uzgodnienia.
Potrzebny był projekt cmentarza, który profesjonalnie wykonał architekt Adam
Kołodziej, konieczne były m.in. uzgodnienia z Miejskim Zarządem Dróg, Zakładem
Pogrzebowym URBITOR, Energą i Sanepidem. Stosowne decyzje musiał wydać Wydział
Architektury Miasta Torunia i Sanepid. Wreszcie trzeba było uporządkować teren. Na
szczęście wszystkie te procedury są już za nami, a 19 marca 2014 roku złożyliśmy wszystkie
dokumenty, z prośbą o wyrażenie zgody na użytkowanie. Decyzja ta uprawomocniła się w
ubiegłym tygodniu. Od tej chwili przez najbliższe lata, wszyscy, którzy będą pragnęli spocząć
na naszym cmentarzu będą mieli taką możliwość. W projekcie mamy prawie 500 miejsc na
naszym cmentarzu, jeśli będą to miejsca głębinowe możemy pochować na tej części nawet
1000 osób. Wkrótce rozpoczniemy również budowę grobowców, o czym poinformujemy.
Sektor zawierający grobowce został również przewidziany w projekcie.
Serdeczne podziękowanie składam panom: Czesławowi Abramczykowi,
Ryszardowi Ostrowskiemu i Edwardowi Woźniakowi za prace przy porządkowaniu terenu.
W następnym numerze Nauczyciela Ewangelii opublikujemy m.in. regulamin
naszego cmentarza.
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