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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

CHWALCIE ŁĄKI UMAJONE
GÓRY, DOLINY ZIELONE...

Zakrystia: 56 610-22-48

Drodzy Parafianie
Dobiega końca chyba najpiękniejszy z miesięcy maj. W naszej parafialnej
wspólnocie to okazja do wielu radosnych chwil i przeżyć.
Każdego dnia, tak wielu naszych parafian przychodzi na spotkania z Matką
Bożą w ramach nabożeństw majowych, które odprawiamy przy naszej kaplicy, a 13
maja, już po raz dziesiąty rozpoczęliśmy nabożeństwa fatimskie. Każdego roku
gromadzi się na nich każdorazowo nawet kilkaset parafian. Z figurą Matki Bożej
wyruszamy na ulice naszej parafii, aby modlitwą różańcową oplatać wszystkich
naszych parafian, także tych, którzy już dawno zerwali kontakt z Kościołem.
W tym miesiącu także przeżywaliśmy, jak co roku piękną uroczystość I
Komunii św. dzieci z klasy III. W
naszej Diecezji to jeden z
nielicznych przypadków od chwili,
kiedy I Komunię św. przeniesiono
właśnie do klasy III. Te dzieci z
innych parafii miały swoją
uroczystość jeszcze w ubiegłym
roku. W maju także do sakramentu
bierzmowania przystąpiło 120
młodych naszych parafian. Również
kilka par zawarło w naszym kościele
Sakrament Małżeństwa. Dobrze, że
przełamywane są pewne przesądy i
w maju coraz częściej zawierane są
małżeństwa.
Podejmujemy także kolejne
inwestycje. Otrzymaliśmy piękną
figurę Jezusa Miłosiernego, która
zawisła nad kryptą na ścianie
kościoła. Z Wietnamu przypłynęła
rzeźba anioła w geście adoracji, która
stanie u stóp krzyża na naszej
Golgocie. Zaplanowane są także
kolejne prace na Barbarce, tym
razem przed kaplicą oraz
dokończenie monitoringu wokół kościoła.
Planów duszpasterskich i tych inwestycyjnych jest jeszcze bardzo wiele.
Cieszę się, że wszystkie te pomysły dzięki życzliwości i współpracy naszych
Parafian udaje się realizować.
Z Chrystusowym pozdrowieniem
Ks. prob. Wojciech Miszewski
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Z ŻYCIA PARAFII
Na prośbę rektora toruńskiego Seminarium Duchownego podajemy do
wiadomości, że 14 czerwca nasz parafianin, diakon Dominik Domin przyjmie
Święcenia Kapłańskie. Ktokolwiek wiedziałby o przeszkodzie sprzeciwiającej się
przyjęciu święceń przez tego kandydata zobowiązany jest poinformować Rektora
Seminarium. Jednocześnie módlmy się za wszystkich diakonów, by dobrze
przygotowali się do tej uroczystości. Prośmy także o nowe, święte powołania do
kapłaństwa, zwłaszcza wśród młodych naszej parafii.
Tegoroczne uroczystości odpustowe odbędą się tradycyjnie 13 czerwca 2014
roku o godz. 18.00. Sumie Odpustowej będzie przewodniczyć ks. bp Józef Szamocki.
W drugą rocznicę poświęcenia naszego kościoła zostaną uroczyście poświęcone
dzwony.
Kolejny Wrzosowy Festyn św. Antoniego odbędzie się w sobotę 14 czerwca.
Bóg zapłać za ofiary składane na dalsze prace w naszej parafii. Na ścianie
naszego kościoła została zawieszona płaskorzeźba Jezusa Miłosiernego wykonana z
brązu przez artystę Gennadija Jerszowa, autora naszej Drogi Krzyżowej i figury
Matki Bożej.
Akcja Katolicka w piątek 16 maja zorganizowała Wieczór Pamięci, poświęcony
śp. Janowi Kostrzakowi, pierwszemu prezesowi Zarządu Diecezjalnego Akcji
Katolickiej Diecezji Toruńskiej. Spotkanie rozpoczęło się Mszą św. o godz. 18.00,
której przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, następnie w sali konferencyjnej pod
kaplicą Miłosierdzia Bożego wspominano Zmarłego oraz czytano Jego wiersze.
W sobotę 17 maja grupa 29 dzieci przyjęła w naszej parafii I Komunię św.
W czwartek 22 maja 120 młodych naszych parafian przyjęło Sakrament
bierzmowania z rąk ks. bp. Józefa Szamockiego.

Spotkanie z poetą, ks. Markiem Chrzanowskim - relacja na str. 7.
3/2014

Nauczyciel Ewangelii

3

KONCERT CHARYTATYWNY
„DZIECIOM z UKRAINY”

UPROWADZONA WIOLONCZELA
CZYLI NIE PRZECIĄGAJ STRUNY
kryminał muzyczny
w wykonaniu uczniów klas szóstych OSM I stopnia
oraz
Koncert Kompozytorski
SZKOLNA PARTYTURA
Środa 4 czerwca 2014 godz. 18.00
Sala Koncertowa Zespołu Szkół Muzycznych
ul. Szosa Chełmińska 224/226
opieka artystyczna i prowadzenie Magdalena Cynk

część I
UPROWADZONA WIOLONCZELA
CZYLI NIE PRZECIĄGAJ STRUNY
Muzyka:
Kacper Andruszkiewicz, Marta Cynk-Mikołajewska,Katarzyna Górna, Dominika
Majewska, Agnieszka Marczyńska Joanna Piechocka, Michał Sawrycki, Miłosz
Rządkiewicz, Marta Weręgowska, Dominika Wierzchowska, Barbara Zach,
Agata Zając
Kierownictwo muzyczne:
Magdalena Cynk
Reżyseria:
Dorota Nowak
Maria Cynk-Mikołajewska
Scenariusz:
Kinga Płachecińska
Przygotowanie chóru:
Agnieszka Jędrzejewska-Stachura
Teksty piosenek:
Marta Cynk-Mikołajewska, Dominika Majewska,Kinga Płachecińska, Wiktor
Supcziński, Miłosz Rządkiewicz
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Zespół instrumentalny:
Magdalena Cynk - fortepian
Kinga Politowska - skrzypce
Klaudia Marzec - wiolonczela
Piotr Reddigk - instrumenty perkusyjne
Nagłośnienie:
Krystyna Kłosińska
Światło:
Wiktor Supcziński, Marian Czerwiński
Obsada
Dyrygent Piotr Konopka
Wiolonczela Marta Cynk-Mikołajewska
Altówka - Małgorzata Myszkorowska
Skrzypce Bartosz Frączek
Don Contrabasso Emil Lewandowski
Don Fortepiano Kacper Andruszkiewicz
Narrator Marta Weręgowska
Reporter Dominika Wierzchowska
SMYKI Jakub Biesiadziński, Paulina Fereniec, Zuzanna Głowacka, Nikodem
Hirsch, Paweł Knut, Oliwia Małachowska, Paulina Piotrowiak, Aleksander
Rogalski, Michał Sawrycki, Zuzanna Seliwiak, Justyna Solarczyk
BLASZAKI Zuzanna Adamowicz, Dominika Drosd, Weronika Jaworska,
Paulina Kaźmierczak, Gabrysia Kłysik, Aleksandra Matyjasik, Zofia
Mierzwicka, Tymoteusz Nowak, Julia Owsiak, Dominika Pławińska, Zuzanna
Ratuszna, Edyta Stachewicz, Anna Staszak, Marta Zakrzewska, Martyna
Żurowska
DREWNIAKI Maria Heyka, Stefania Jackowska, Zofia Jeleniewska, Agata
Kołodziej, Marcelina Kostecka, Jakub Korzeniewski, Miłosz Naumowicz, Maciej
Olkiewicz, Julia Osowska, Anna Piotrowska, Wiktoria Węglińska, Oliwia
Wyrwicka

Część II
KONCERT KOMPOZYTORSKI
SZKOLNA PARTYTURA
1) Jędrzej Rochecki
Pieśń flisacza
3/2014
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wyk. Chór Młodzieżowy Semper Juvenes
pod kierunkiem Renaty Szerafin - Wójtowicz
2) Rafał Kłoczko
Toruntella
3) Mateusz Ryczek
Tuba Dei
4) Magdalena Cynk
Kantata Inkorporacyjna
na cześć hołdu toruńskiego 1454
wyk. Chór Młodzieżowy Semper Juvenes
oraz Szkolna Orkiestra Symfoniczna
pod batutą Piotra Dołęgowskiego
Dlaczego pomagasz?......
Gdyby zadać to pytanie na przykład w ulicznej ankiecie, odpowiedzi
byłoby tyle, ile zapytanych osób. Wśród nich zapewne znalazłyby się takie: bo
lubię się dzielić, bo mam dużo czasu, bo ktoś inny mnie potrzebuje, otrzymałem
kiedyś dziś rozdaję. Szlachetne pobudki, ale to więcej niż pobudki - to przecież
ewangeliczny nakaz rozdawania miłości.
Tak rozumiem to ja, tak zapewne rozumieją Ci wszyscy, którzy dziś ten
piękny koncert ustroją na scenie swoimi talentami, zaangażowaniem, pracą.
Wierzę również, że po drugiej stronie sceny, na widowni znajdą się Ci, którzy
myślą podobnie i zakupując cegiełkę na koncert przyczynią się do zorganizowania
kolonii w Charzykowach dla dzieci z Żytomierza na Ukrainie.
Bo, jak mówi poeta, ks. Jan Twardowski
„gdyby wszyscy mieli po cztery jabłka
gdyby wszyscy byli silni jak konie
gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości
gdyby każdy miał to samo
nikt nikomu nie byłby potrzebny........”
Do pani dyrektor Doroty Zawackiej-Wakarecy kieruję
najserdeczniejsze podziękowanie za podjęcie błyskawicznej decyzji „pomagam”.
Ks. proboszczowi Wojciechowi Miszewkiemu za pomoc, wspieranie i
podtrzymywanie mnie na duchu. Pani Magdalenie Cynk za przygotowanie całego
koncertu, a jak trudne to przedsięwzięcie zobaczycie Państwo sami.
Władzom Kościoła, województwa i miasta:
Ordynariuszowi Diecezji Toruńskiej
ks. biskupowi Andrzejowi
Suskiemu, panu Marszałkowi Piotrowi Całbeckiemu, panu Prezydentowi Michałowi
Zaleskiemu za honorowy patronat nad koncertem. To dla nas wielki zaszczyt
Elżbieta Cichon
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SPOTKANIE Z POETĄ KS. MARKIEM CHRZANOWSKIM
W niedzielę 11 maja, po wieczornej Mszy św. w kaplicy Miłosierdzia Bożego
odbyło się spotkanie autorskie z księdzem poetą ks. Markiem Chrzanowskim.
Oprócz deklamacji wierszy uczestnicy mogli poznać trudną drogę życiową
księdza oraz zachwycić się jego prostą miłością do Pana Boga i ludzi.
Ks. dr Marek Chrzanowski FDP urodził się 20 czerwca 1962r. w Rawie
Mazowieckiej. Wzrastał w Koprzywnie, malowniczej miejscowości, gdzie
rozwijał swą umiejętność słuchania i wrażliwość na każdego człowieka. Dorastał w
przepełnionym modlitwą i ciepłymi emocjami domu rodzinnym, który zawsze był i
jest otwarty dla wszystkich.
W 1981 r. wstąpił do Zgromadzenia Księży Orionistów, a siedem lat później
przyjął święcenia kapłańskie. Na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w
Warszawie w 1991 r. uzyskał stopień licencjata teologii, a na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim w 1998 r. - tytuł doktora. Przez wiele lat był ojcem
duchownym i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym Księży
Orionistów w Zduńskiej Woli, gdzie pełnił funkcję wiceprowincjała oraz dyrektora
Domu Misyjnego i WSD Księży Orionistów. Od 2006 r. jest odpowiedzialny za
Instytut Życia Konsekrowanego dla dziewcząt i kobiet ( ISO). Od kilkunastu lat
pisze, głównie poezję, gdzie dzieli się z czytelnikiem swoim bagażem
doświadczeń, inspiruje do refleksji nad różnymi aspektami ludzkiej egzystencji: od
osamotnienia i cierpienia po radość, miłość, wiarę i nadzieję. Daje wskazówki, jak
żyć, aby przekształcić cywilizację XXI wieku w cywilizację miłości, przy czym w
słowach nie jest nachalny, jego wiersze przepełnione są ogromną wrażliwością i
otwarciem na drugiego człowieka.
Do tej pory ukazało się osiem tomików jego poezji: W promieniach nocy
(1996), Niebo i chleb powszedni (1997), Dziwne Boga Ogrody (2000), ...i światłem
stanie się mrok (2004), Krajobrazy miłości ( 2005), Ślady na sercu (2006), Diamenty
i łzy (2008), Dotykanie BŁĘKITU (2011). W 2010 r. ukazał się zbiór opowiadań
"Szukając Miłości". W 2011 r. zostały wydane rozważania na temat cotygodniowych
i świątecznych czytań liturgicznych w roku A pt.: Kołysanie Słowa, kolejne dwie
części rozważań na rok liturgiczny B i C ukazały się w 2012 r.
W grudniu 2011 r. została wydana płyta z wierszami ks. Marka w wykonaniu
Pawła Królikowskiego. Niedługo potem Paweł Królikowski wraz z Małgorzatą
Kożuchowską nagrali płytę z wierszami ks.Marka pt. "By starczyło czasu na miłość".
Trzecia płyta z poezją ks. Marka ukazała się w listopadzie 2012 r. Kompozytorem
muzyki oraz wykonawcą śpiewu jest pan Jakub Tomalak, płyta nosi tytuł: “12
oddechów”. W 2013 r. został wydany zbiór medytacji dla kobiet pt.: “Odbijam się w
Twoich oczach - Jestem!”
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ZAPROŚCIE MNIE DO STOŁU - RODZICE!
Stoły bywają różne. Jednak, zarówno te dostojne, o rzeźbionych nogach,
otoczone wieńcem paradnych krzeseł, jak i te skromne stojące zazwyczaj w
kuchni pod ścianą, mają do spełnienia niezwykłą rolę.
To przy nich spożywa się codziennie rodzinne posiłki i dzieli się miłością jak
chlebem,
Są również miejscem dobrego spotkania człowieka z człowiekiem.
Ale czy zawsze tak jest?
W zabieganym świecie, kiedy poszczególni członkowie rodziny gubią swój
azymut, plączą się w zawikłanych problemach dnia codziennego, zjedzenie
wspólnego posiłku może okazać się pułapką.
Ile razy, nawet najsmaczniejsze kęski, stawały nam ością w gardle, gdy
usłyszeliśmy od swoich bliskich, że nic nie potrafimy i do niczego w życiu nie
dojdziemy itp. To zawsze boli.
Kiedy podobnie przykre seanse się powtarzają, ci którzy doznają przykrości i
upokorzeń, zaczynają robić uniki.
Na hasło obiad na stole - dziecko przybiega, bierze talerz i idzie z nim do
swojego pokoju. Po pewnym czasie zaczynają tak robić wszyscy domownicy.
Czy to koniec wspólnoty?
Z pewnością nie, jeżeli uświadomimy sobie, że wspólne spożywanie posiłków
ma niezwykłą siłę jednoczącą rodzinę. Jednakże pod warunkiem, że będziemy
szukać dobra w sobie nawzajem dzielić się chlebem z miłością.
Na różne porachunki, również potrzebne w rodzinie, trzeba znaleźć inny czas i
pamiętać, by rodzic nie zmieniał się w prokuratora. Miłością można więcej!
A jeżeli na razie, nie potrafimy inaczej, to zaproście dziecko do stołu
serdecznego milczenia, bo tam, za drzwiami jego pokoju, smutno i samotnie.
Regina Zielińska - socjolog rodziny
A my, ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA „ANTONINEK” serdecznie
zapraszamy do naszych stołów radosnej twórczości i smacznych podwieczorków
codziennie od pon. do piątku.
Elżbieta Cichon - kierownik

Parafia Rzymskokatolicka p..w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
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