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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

Matka Boża Szkaplerzna
Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym,
nie zostanie potępiony

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

NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GÓRY KARMEL
Góra Karmel wymieniana jest już na kartach Pisma świętego Starego
Testamentu. Na tej górze prorok Eliasz bronił czystości wiary Izraela w Boga
żywego. Pod koniec XII w. na górze Karmel założyli pustelnicy zakon pod
wezwaniem Najświętszej Maryi Panny. Ta cząstka Ziemi Świętej stała się
kolebką Zakonu Karmelitów.
Turcy Saldżuccy zajęli Ziemię Świętą i zmusili zakonników do jej
opuszczenia. Podobnie jak prześladowanie Kościoła stało się to przyczyną
rozszerzenia zakonu na inne kraje, Wypędzeni z Ziemi Świętej zakonnicy
przybyli do Anglii (1237). W Anglii do Zakonu Karmelitów wstąpił św.
Szymon Stock (1175-1265). On to jako przełożony generalny, przyczynił się
do rozpowszechnienia swojego zakonu na całą prawie Europę. Sprawił przez
zmianę przepisów zakonnych, że karmelici nie mieszkali już odtąd na
pustkowiach, ale w miastach, gdzie mogli pełnić posługi duszpasterskie. Nie
przestali oddawać szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie.
Z dokumentów historycznych wynika, że 16 lipca 1251 r., Matka Boża
ukazała się Szymonowi Stock podając mu Szkaplerz. Mówiła: „Przyjm, drogi
Synu, ten Szkaplerz twego zakonu jako godło mojego bractwa i jako znak
przywileju wyjednanego dla Ciebie i wszystkich dzieci Karmelu. Kto mając
na sobie ten Szkaplerz zejdzie z tego świata, będzie zachowany od ognia
wiecznego. Oto znamię zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, rękojmia
pokoju i szczególnej opieki". Maryja przyobiecała tym wszystkim, którzy
nosić będą szkaplerz błogosławieństwo w życiu i rychłe wybawienie z
czyśćca. Szkaplerz oznaczał przynależność do Maryi, oddanie się w Jej
opiekę i wyrażenie pełnej ufności w Jej wstawiennictwo i miłość, jaką
okazuje zarówno żyjącym jak i powołanym do wieczności.
Szkaplerzem nazywano płaszcz dawnych zakonników, bez rękawów,
uszyty z dwu płatów płótna mających okrywać przednią i tylną część ciała.
Szkaplerz karmelitański jest brązowy.
Nabożeństwo szkaplerza świętego doczekało się pochwały ze strony wielu
papieży, którzy nadali mu liczne przywileje. Stolica Apostolska zezwoliła na
uproszczoną formę szkaplerza złożoną z dwu kawałeczków płótna
zawieszonych na szyi, a nawet na zastępowanie szkaplerza medalikiem
szkaplerznym. Ojciec Święty Benedykt XIII zatwierdził święto Najświętszej
Maryi Panny z Góry Karmel dla całego Kościoła w roku 1726.
W Ojczyźnie naszej noszenie szkaplerza świętego było prawie
powszechnym zwyczajem. Szkaplerz, jako rękojmię zbawienia nosili nasi
królowie. Mówią, że król Władysław Jagiełło zawdzięcza swe ocalenie
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Szkaplerzowi, że nigdy się z nim nie rozstawał. Do bractw szkaplerznych
należeli nasi wodzowie, pisarze, hetmani. Np. bardzo znany obraz Jana
Matejki przedstawia Reytana z obnażoną piersią, na której wisi Szkaplerz.
Każda matka na szyję dziecka go zakładała, wręczała go synowi, gdy
odchodził do wojska.
Pewien weteran wojenny został zaproszony na spotkanie z młodzieżą. W
pewnym momencie swego przemówienia wyjął z kieszeni marynarki medalik
Matki Bożej. Był to medalik stary, wytarty i mocno zarysowany z jednej
strony. Powiedział tak: „Ten medalik przeszedł ze mną cały front. Wręczyła
mi go moja pobożna matka. Mając łzy w oczach, kiedy się ze mną żegnała,
gdy odchodziłem na front, powiedziała mi tak: „Synu, noś zawsze ten
medalik, pamiętaj, że ja za ciebie zawsze się modlę i oddałam cię w opiekę
Matki Bożej".
Brałem udział w walce pod Bydgoszczą. Przeżyliśmy tam istne piekło.
Kule leciały gradem. Zostałem trafiony, padłem na ziemię i straciłem
przytomność. Po jakimś czasie, przysypany mocno ziemią, przyszedłem do
siebie. Gdy wrzawa ucichła, podczołgałem się do pobliskiego potoku, aby
napić się wody i umyć. Kiedy zrzuciłem mundur i koszulę, popatrzyłem na
medalik. Wziąłem go w rękę i zauważyłem, że jest mocno zarysowany i
zaklęknięty. Zrozumiałem, że kula przeznaczona przez wroga dla mnie,
ześliznęła się po medaliku i zamiast w serce, przeszła obok. Jestem
przekonany, że od śmierci ocaliła mnie Matka Najświętsza. Ktoś może
uważać, że to przypadek, ale ja jestem przekonany, że to cud, wyproszony mi
przez matkę i przez moją modlitwę. Ja z tym medalikiem nigdy się nie
rozstaję".
Pierwszy papież z rodu Polaków, Jan Paweł II przyznał publicznie, że od
młodości nosi ten znak miłości i przynależności do Matki Bożej, a dzisiaj
noszony papieski szkaplerz jako relikwia przechowywany jest u Karmelitów
w Wadowicach.
Szkaplerz zachęca do zawierzenia siebie Maryi, do oddania się Jej w
opiekę. Jest jakby znakiem przynależności do Matki Bożej, jak kiedyś był
strój dworzan królewskich. Przez noszenie szkaplerza wyrażamy zaufanie w
miłość Maryi ku nam.
Szkaplerz umacnia naszą wiarę. Jest wyznaniem wiary w Boga, w rolę
macierzyńską Najświętszej Maryi Panny, w życie wieczne, w sprawiedliwość
Bożą i Boże miłosierdzie, w świętych obcowanie.
Dlaczego Maryja przychodzi do świata w objawieniach? Bo pragnie
przypomnieć dzieciom swoim, że najważniejsze jest zbawienie i zdobycie
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nieba. Objawienia związane ze szkaplerzem uwydatniają prawdę o Bożej
sprawiedliwości i o czyśćcu. Zachęcają nas do takiego postępowania i życia,
byśmy nie musieli wypłacać się sprawiedliwości Bożej po śmierci.
Upewniają nas, że miłość i opieka Najświętszej Maryi towarzyszy nam nie
tylko w czasie życia na ziemi, ale i w życiu przyszłym. Najświętsza Matka jest
Bramą niebios i pragnie pomóc dzieciom swoim jak najszybciej wejść do
nieba.
W dniach współczesnych ludzie nie chcą wierzyć w życie pozagrobowe, w
sprawiedliwość Bożą, w nagrodę w niebie, czy wieczną karę potępienia w
piekle. Matka Najświętsza w objawieniach w Fatimie ukazuje dzieciom
piekło, aby ludzi przestrzec, aby wierni modlili się o nawrócenie grzeszników.
Wielu ludzi idzie na potępienie, bo nie ma kto się za nich modlić.
Do modlitwy, do pokuty wzywa nas Najświętsza Maryja Panna. W Fatimie
ukazuje dzieciom piekło, aby ludzi przestrzec, uchronić. Dobra Matka chce
również uchronić swoich czcicieli przed mękami czyśćcowymi i dlatego
przez pośrednictwo św. Szymona Stocka podarowała nam święty szkaplerz
karmelitański.
Warto dzisiaj zdobyć się na refleksję, czy szkaplerz lub medalik w
moim życiu pełni jakąś rolę. Czy nas zobowiązuje? A zobowiązuje do
uczciwego życia. Nie można nakrywać szatą Matki Bożej grzesznego serca,
tak jak nie zakłada się czystej szaty na brudne ubranie. Człowiek naznaczony
znakiem Maryi reprezentuje Ją wobec innych. Musi tak postępować, tak
działać, tak mówić, by swoimi czynami i słowami nie wyrządzał przykrości
Matce Najświętszej.
Ważną jest rzeczą żyć z Maryją pod Jej opieką. Ale ważniejszą jest dla całej
wieczności umierać z Maryją. Ona zapewnia człowiekowi, który ze czcią nosi
Jej znak, swoją obecność w chwili śmierci.
W obecnych czasach, gdy ludzie giną w najbardziej nieprzewidzianych
okolicznościach, w najmniej oczekiwanych momentach, dobrze jest mieć tę
pewność, że w tej trudnej chwili będzie przy nas Matka Niebieska i
przeprowadzi nas z ziemi do nieba.
W naszej parafii rozpoczynamy triduum szkaplerzne, które skończymy w
świeto Matki Bożej Szkaplerznej. Tego dnia poświęcimy szkaplerze i
uroczyście będziemy je nakładać. Przygotowanie modlitewne od
poniedziałku do środy o godz. 17.30. Po nałożeniu szkaplerza wszystkie
osoby zostaną wpisane do Księgi Szkaplerza.
Ks. prob. Wojciech Miszewski
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PIELGRZYMKA ARMENIA + GRUZJA Termin: 1-12 października 2014
grupa minimum 30 osób
DZIEŃ 1: WARSZAWA - ERYWAŃ
Spotkanie przy kościele św. Antoniego w Toruniu /Wrzosy/. Przejazd na lotnisko Okęcie w
Warszawie. Przelot do Erywania. Transfer do hotelu, zakwaterowanie i nocleg.

DZIEŃ 2: ERYWAŃ
Śniadanie. Przejazd ulicami Erywania i panorama miasta: Plac Republiki, Aleja Północna,
opera, tańczące fontanny. Matenadaran - wizyta w słynnym muzeum starożytnych
manuskryptów. Odwiedzimy też tradycyjny armeński bazar Suk, gdzie można będzie
zakupić typowe przysmaki armeńskie: słodycze, suszone owoce, orzechy czas wolny.
Kolacja i nocleg.

DZIEŃ 3: ERYWAŃ MATENADARAN - GARNI GEGHARD ERYWAŃ
Po śniadaniu przejazd do wykutego w skale zespołu klasztorny Gerhard ( XII-XIII
w.) wpisany na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Wg legendy przechowywano
tu włócznię ( stąd nazwa Gerhard), która przebiła bok Chrystusa podczas
ukrzyżowania. Klasztor imponuję swoją prostotą i jednocześnie blaskiem scenerii
wokół, równie surowej i pięknej.
Następnie przejazd do Garni świątyni, w której usłyszymy dźwięk typowego dla
Armenii dętego instrumentu wykonanego z drewna morelowego. Powrót do
Erywania, obiadokolacja i nocleg.

DZIEŃ 4: ERYWAŃ ECHMIADZIN ZVARTNOTS- ERYWAŃ
Po śniadaniu przejazd do Eczmiadzyn- centrum armeńskiego chrześcijaństwa.
Legenda głosi, że miejsce budowy świątyni wskazał sam Chrystus.
Nazwa świątyni tłumaczona jest jako „miejsce zstąpienia Syna Jednorodzonego”,
wysłuchamy liturgii, następnie wizyta w muzeum katedry Eczmiadzyn, gdzie
zobaczymy m.in.: świętą włócznię oraz cząstkę arki Noego, której fragment został
podarowany dla św. Jakuba w IV w. W dalszej kolejności zwiedzimy zespół
monastyrów Hripsmie and Gayane. W drodze powrotnej zatrzymamy się przy
pozostałościach katedry Zvartnots, wzniesionej w VII w. zgodnie z projektem C.
Nerses III. Pozostałości ruin znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO.
Wizyta w muzeum Genocide oraz pomnik ku pamięci pomordowanych w
Tsitsernakaberd. Czas wolny w Erywaniu. kolacja w jednej z armeńskich restauracji,
gdzie towarzyszyć nam będzie muzyka na żywo i pieśni ludowe.

DZIEŃ 5: YEREVAN - KHOR VIRAP - ZORATS QARER - NORAVANQ GORIS
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do Goris. Po drodze zobaczymy Zorats Karer,
gdzie znajdują się słynne i jednocześnie największe megality pochodzące z epoki brązu.
Na terenie cmentarza zachowały się różnego rodzaju starożytne grobowce i ponad 230
ogromnych pionowych skał.
Historycy są zgodni, że teren osadzony tymi spektakularnymi formami skalnymi
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związany jest z miejscem religijnego kultu. Warto wspomnieć, że po zachodniej stronie
kamienie te posiadały otwory przelotowe, które pełniły funkcję specjalnego teleskopu na
horyzont. Następnie zobaczymy arcydzieło średniowiecznej architektury armeńskiej
klasztor Noravank ( z XIII-XIV w.) Krótki przystanek w wiosce Areni i wizyta w lokalnej
winiarni degustacja. Dalszy przejazd i zwiedzanie klasztoru Khor Virap z VII w., skąd
rozpościera się niezapomniany widok na święta górę Ararat. Zgodnie z legendą, w
głęboko osadzonej jamie w towarzystwie węży i skorpionów przez 13 lat więziony był
Grzegorz Oświeciciel, założyciel kościoła ormiańskiego, propagujący chrześcijaństwo.
Przejazd do Goris, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6: GORIS NORATUS SELIM PASS TATEV MONASTERY
SEVANAVANQ
Po śniadaniu wykwaterowanie i wyjazd w stronę jeziora Sedan (przejazd do
północnej części kraju). Po drodze zatrzymamy się w wiosce Noratus, gdzie
zobaczymy największą starożytną nekropolię w Armenii( ponad 1000 kamiennych
krzyży). Zgodnie z jedną z legend o Noratusie, podczas mongolsko - tatarskiej inwazji,
setka kamiennych płyt- chaczkarów została wystrojona jako żołnierze. Dostrzegając tę
niezliczoną grupę armii, wróg nie zaatakował wsi i uciekł w popłochu. Następnie
przejedziemy wzdłuż przełęczy Sulema ( 2410m n.p.m.) i zatrzymamy się w Selim
Karawanseraj jednego z najlepiej zachowanych obiektów tego typu w Armenii. W dalszej
kolejności zobaczymy klasztor Tatev górujący ponad wysokim kanionem robi imponujące
wrażenie. Dostaniemy się tam nowo wybudowaną, najdłuższą pasażerską kolejką linową
świata (5,7km długości), zawartą w księdze rekordów Guinnessa.
Niegdyś miejsce to było znaczącym centrum edukacyjnym średniowiecznej Armenii.
Mieścił się tu jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, gdzie wykładano m.in.:
przedmioty humanistyczne, nauki ścisłe, muzykę, sztukę, kaligrafię. Przyjazd nad
jezioro Sevan. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 7: SEVAN - BAGRATASHEN AKHTALA HAGHPAT SANAHIN
TBILISI
Po śniadaniu zwiedzanie klasztoru Akhtala z X w. z przepięknymi freskami.
Zwiedzanie klasztoru Haghpat średniowiecznej perły architektury armeńskiej, wpisanej
na listę UNESCO oraz malowniczo położonego zespołu klasztornego Sanahin. Przyjazd
na granicę z Gruzją, zmiana autokaru. Przejazd do Tbilisi, zakwaterowanie w hotelu,
kolacja i nocleg.
DZIEŃ 8: TBILISI MCCHETA
Po śniadaniu zwiedzanie Tbilisi, jednego z najstarszych miast na świecie:
Stare Miasto, świątynia Metechi z XIII w. - jeden z najbardziej znaczących zabytków miasta,
słynne tbiliskie łaźnie siarkowe 'carskie banie', zamek Narikała skąd rozpościera się piękny
widok na Tbilisi. Dalsze zwiedzanie: m.in. katedra Sioni oraz pochodząca z przełomu V i VI
wieku cerkiew Anczischati. Zobaczymy też Gruzińskie Muzeum Narodowe, w którym
eksponowane jest słynne "złoto Kolchidy" oraz aleję Szoty Rustawelego, która była
świadkiem najważniejszych wydarzeń politycznych ostatnich lat.
Przejazd do Mcchety, jednego z najstarszych miast Gruzji i starożytnej stolicy królestwa,
wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie wznoszącego się nad
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miastem kościoła Dżwari (VI/VII w.), katedry Sweti Cchoweli (XI w.) i klasztoru św. Nino.
Kolacja w tradycyjnej gruzińskiej restauracji. Degustacja typowych gruzińskich potraw i
miejscowego wina.

DZIEŃ 9: TBILISI ANANURI KAZBEGI
Przejazd słynną Gruzińską Drogą Wojenną; obok Swanetii, jest to najbardziej malownicza
część Gruzji.
Zwiedzamy twierdzą Ananuri. Będzie można zobaczyć też położoną na wysokości 2170 m
XIV-wieczną cerkiew św. Trójcy (Tsminda Sameba) wjazd samochodami terenowymi,
dodatkowo płatne ok. 25 zł. Rozpościera się stąd piękny widok na górę Kazbek (5047 m
n.p.m.). Po drodze zobaczymy kurort narciarski Gudauri oraz przekroczymy Przełęcz
Krzyżową.

DZIEŃ 10: TBILISI KACHETIA
Śniadanie. Przejazd w stronę prowincji Kachetia, głównego regionu uprawy winorośli.
Zwiedzanie okolic bogatych w historyczne i architektoniczne zabytki oraz degustacja wina w
lokalnej winiarni. W programie m.in. wizyta w urokliwym, malowniczo położonym
miasteczku Signagi, zwiedzanie klasztoru Bodbe (tu znajduje się grób św. Nino, która w
wieku schrystianizowała Gruzję) oraz zespół klasztorny Dawid Garedża. Nasza trasa wiedzie
wzdłuż pasma Wielkiego Kaukazu. Powrót do Tbilisi, kolacja i nocleg.

DZIEŃ 11: TBILISI GORI UPLISCYCHE - TBILISI
Po śniadaniu Przejazd do Gori, rodzinnego miasta Józefa Stalina. Zwiedzanie muzeum
Stalina. Zwiedzanie wykutego w skale starożytnego miasta Upliscyche. Powrót do Tbilisi.
Uroczysta kolacja z muzyką i gruzińskimi tańcami.

DZIEŃ 12: TBILISI WARSZAWA
Wykwaterowanie z hotelu w godzinach nocnych i transfer na lotnisko. Wylot do Polski.
Powrót do Torunia

CENA: 5400 PLN
Świadczenia w cenie:
- przejazd autokarem: Toruń Warszawa Toruń
- przeloty: Warszawa-Erywań, Tibilisi-Warszawa
- transport komfortowym autokarem na całej trasie zwiedzania,
- zakwaterowanie w hotelach 3*, pokoje 2-osobowe,
- wyżywienie: śniadania i obiadokolacje, w tym tradycyjne gruzińskie supry z winem,
- degustacje wina oraz degustacja koniaku Ararat w Erywaniu,
- opiekę polskojęzycznego pilota,
- bilety wstępów do zwiedzanych obiektów,
- przejazd kolejką linową w Armenii,
- ubezpieczenie turystyczne: KL i NNW.

Cena nie zawiera:
- napiwków dla lokalnych przewodników i kierowców, 3 USD/osoba/dzień,

4/2014

Nauczyciel Ewangelii

7

TYTUŁ PRZYJACIELA ANTONINKA
1. Za 15 lat otaczania słowem, czynem i modlitwą Antoninkowe dzieci,
działając w cieniu, dla blasku dzieła
Tytuł Przyjaciela Antoninka dla pp. Teresy i Mirosława Gębskich
2. Za skromność postawy przy bogactwie plonów, za radość wieloletniego
wspomagania
Tytuł Przyjaciela Antoninka dla p. Celiny Polanowskiej.
3. Za bajkowe klimaty w karnawałowych nastrojach, a zawsze w gotowości
niesienia pomocy
Tytuł Przyjaciela Antoninka dla p. Zofii Przyjemskiej.
.

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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