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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

„Wybierz się razem z nami na
wspaniały pielgrzymkowy szlak”

Zakrystia: 56 610-22-48

Drodzy Parafianie
Zbliża się miesiąc sierpień, to czas naszego pielgrzymowania na Jasną Górę. Już po
raz 35. wyruszy Piesza Pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę. Każdego roku wielu naszych
Parafian udaje się na ten pielgrzymkowy szlak, wędrując najczęściej w toruńskiej grupie
Białej. Sam z radością również w tym roku pójdę na Pielgrzymkę właśnie w tej grupie, której
również przed laty byłem przewodnikiem. Obecnym przewodnikiem jest ks. Adam
Czerwiński, a zapisy w parafii Chrystusa Króla w Toruniu od 1 sierpnia.
Moja przygoda z pieszą pielgrzymką do Częstochowy rozpoczęła się w 1982 roku,
kiedy Polska świętowała 600 lecie obecności Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej
Górze. Z Torunia wyruszyło wtedy ponad 15 tys. ludzi. Był to czas dla Polski trudny, kończący
się komunizm, nadzieje, jakie niósł pontyfikat Jana Pawła II, wydarzenia sierpnia 1980 roku
oraz stan wojenny. Mieliśmy jednak świadomość, że trzeba iść do Matki, aby dziękować, aby
prosić i aby Jej zawierzyć. Jakże inne były to pielgrzymki od tych, które przeżywamy teraz.
Z wielkim wzruszeniem z serc młodych ludzi wypływała pieśń: „Królowo Polski
przed Twym tronem, odnowić śluby nasze chcemy, by jak przed laty znów powiedzieć, że
Przyrzekamy, Ślubujemy. Wolności, wiary i Kościoła, za wszelką cenę strzec będziemy,
Królowo Polski - Przyrzekamy, Królowo Polski - Ślubujemy”.
Pielgrzymi wędrowali przez lata z różnymi intencjami, ale od początku towarzyszyła
nam jedna intencja: „Niesiemy pomoc Ojcu Świętemu”. Wspieraliśmy Jana Pawła II, potem
Benedykta XVI, a obecnie niesiemy modlitwę umacniającą pontyfikat papieża Franciszka.
Zmieniał się klimat pielgrzymowania, zmieniali się ludzie, wypiękniały miasta i
wioski na trasie pielgrzymki, ale nie zmieniła się ludzka życzliwość do pielgrzymów oraz to co
najważniejsze, że jest to czas „rekolekcji w drodze”. Ile wymodlonych intencji, ile podjętych
postanowień, godziny modlitwy i trudu oraz słuchania konferencji. To czas, który nie może
nie przynieść pozytywnych owoców. Do tego dochodzi jeszcze duch braterstwa, kiedy
zwracamy się do siebie, bez względu na to kim jesteśmy na co dzień: „bracie” i „siostro”. Te 9
dni to wyłączenie się z życia codziennego i przeniesienie się do całkiem innego świata.
Zachęcam wszystkich, którzy tylko mają zdrowie i kondycję, aby wspólnie wyruszyć
na pielgrzymkowy szlak. Zwłaszcza zapraszam tych, którzy na pielgrzymce jeszcze nie byli.
Przeżyjecie coś absolutnie wyjątkowego, niepowtarzalnego.
Ci, którzy z różnych względów nie mogą pójść z nami, mogą się włączyć duchowo
przez modlitwę, albo pomoc pielgrzymom. Dnia 3 sierpnia gościć będziemy pielgrzymów z
Helu, którzy ok. godz. 15.30 będą odpoczywać przy naszym kościele. Tego samego dnia
wieczorem przyjdą pielgrzymi z Tczewa, których chcemy przyjąć w naszych domach na
nocleg. Każdego dnia modlimy się za naszych dobrodziejów i ich intencje polecamy Bogu w
modlitwach w drodze.
Ci, którzy codziennie chcą przeżywać duchową wspólnotę z pielgrzymami na Jasną
Górę, mogą wędrować w tzw. Minipielgrzymce, która do naszego kościoła przybędzie 12
sierpnia.
Ks. Wojciech Miszewski
Proboszcz
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REGULAMIN TORUŃSKIEJ PIELGRZYMKI PIESZEJ NA
JASNĄ GÓRĘ
Niniejszy regulamin pieszej pielgrzymki na Jasną Górę to raczej wskazania, dla
wszystkich, którzy w pielgrzymce będą brać udział. To pomoc, jak najlepiej przeżyć ten
błogosławiony czas.
Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziękczynnym i pokutnym. W duchu modlitwy i
ofiary pragniemy nieść pomoc Ojcu Świętemu. Ma charakter „Rekolekcji w drodze”. Każdy,
kto w nich uczestniczy: bierze udział w codziennej Mszy św., codziennie odmawia Różaniec,
Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP, Anioł Pański, słucha konferencji, nie będzie palił
tytoniu i pił alkoholu, będzie przestrzegał zaleceń Księdza Przewodnika i służb
porządkowych, nie będzie używał odbiorników radiowych i telewizyjnych.
Trzeba z góry nastawić się na zmęczenie, niepogodę, upał, niewygody, skromne jedzenie,
brak odpowiednich warunków sanitarnych, różne dolegliwości fizyczne. Może się także
zdarzyć, że z różnych względów zmuszony będziesz podjąć decyzję przerwania Pielgrzymki
i powrotu do domu (zdrowie, sytuacja rodzinna).
Idziemy do Matki Bożej jako wspólnota i rodzina pielgrzymkowa dlatego zwroty
„Bracie” i „Siostro” towarzyszą nam podczas kontaktu z wszystkimi pielgrzymami, bez
względu na wiek. W ten sposób budujemy klimat wzajemnej miłości, braterstwa, to także
znak w którym wyraża się nasza wrażliwość na innych.
Pielgrzymka to także okazja do wykorzystania swoich talentów muzycznych,
medycznych czy technicznych. Dla dobra grupy i całej pielgrzymki pomagamy przy noszeniu
tub, oraz znaczków i emblematów pielgrzymkowych. W czasie pielgrzymki obowiązuje strój
wygodny i skromny (zasłonięte ramiona i kolana).
W podręcznym bagażu w czasie drogi powinny być: różaniec, książeczka pielgrzyma,
nakrycie głowy, płaszcz przeciwdeszczowy, coś do jedzenia i picia na cały dzień, środki
opatrunkowe i leki osobiste. Bagaż główny przewożony jest samochodem i dostęp do niego
jest możliwy tylko w miejscach noclegowych.
Noclegi organizowane są w stodołach oraz własnych namiotach. Tylko nieznaczna grupa
pielgrzymów ma szansę nocować w domach. Zakazuje się wspólnego nocowania kobiet i
mężczyzn w jednym pomieszczeniu oraz wcześniejszego zajmowania miejsc noclegowych i
rozbijania namiotów przed nadejściem całej grupy.
Cisza nocna obowiązuje od godz. 22.30. Proszę o dostosowanie się do wszystkich uwag
jakie pod naszym adresem kierują nasi gospodarze. Absolutnie nie wolno używać ognia na
terenie zabudowań i gospodarstw.
Nie zabieramy na czas pielgrzymki rzeczy cennych, które mogłyby paść łupem złodziei.
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialności.
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Ze szczególną ostrożnością posługujemy się ostrymi narzędziami (igły, nożyczki) uważamy, aby nie pozostawały w sianie
Wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym ludziom okazujemy naszą
wdzięczność zwłaszcza tym, którzy nas karmią i przyjmują w swoich domach i
gospodarstwach. Pamiętamy, aby podziękować za każdy najmniejszy nawet gest dobroci.
Znaczek pielgrzymkowy nosimy przypięty na widocznym miejscu jest on widzialną
oznaką naszego uczestnictwa w pielgrzymce. Legitymację okazujemy na żądanie
Kierownika Pielgrzymki, Księży Przewodników i Służb porządkowych.
Z pomocy służb medycznych korzystamy w miarę możliwości na postojach. W czasie
drogi jeśli zachodzi taka potrzeba schodzimy na prawą stronę drogi prosząc o przywołanie
pielęgniarki lub lekarza. Wszystkie poważniejsze schorzenia zgłaszamy przed wyruszeniem
pielgrzymki do Księdza Przewodnika lub Służb Medycznych. Pozwoli to na szybkie
udzielenie stosownej pomocy. W niektórych sytuacjach zgodę na udział w pielgrzymce
powinien wyrazić lekarz.
Osoby niepełnoletnie uczestniczą w pielgrzymce wraz z dorosłym opiekunem po
uprzedniej zgodzie rodziców. Obowiązuje zakaz kąpieli w jeziorach, rzekach, basenach.
Na czas pielgrzymki warto zabrać ze sobą: dobrze rozchodzone buty o grubej podeszwie
najlepiej o jeden numer większe, skarpety wełniane lub bawełniane (nie elastyczne), ubranie
skromne, bieliznę osobistą, dres, gruby sweter, nakrycie głowy (KONIECZNIE), pelerynę
lub płaszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny osobistej, suchy prowiant (zwłaszcza
konserwy), chlebak na bagaż podręczny, kubek i tzw. niezbędnik (widelec, łyżka, nóż),
podstawowe lekarstwa i środki opatrunkowe (bandaż elastyczny, spirytus salicylowy,
witaminy, talk, zasypkę, wapno), śpiwór lub gruby koc, można zabrać namiot.
Zakazuje się wyprzedzania Krzyża niesionego na czele grupy oraz opuszczania grupy bez
zgody Księdza Przewodnika
Osoby pragnące wcześniej zaangażować się w poszczególnych diakoniach (muzycznej,
medycznej, porządkowej) proszone są o wcześniejsze zgłoszenie się do Księży
Przewodników grup.
Wszystkie grupy łączą się na wspólnej Mszy św. w dniu 4 sierpnia o godz. 6.00 w Bazylice
Katedralnej pw. Świętych Janów w Toruniu. Mszy św. przewodniczy Ksiądz Biskup. Jest to
oficjalne rozpoczęcie Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasną Górę. Pielgrzymka wchodzi na
Jasną Górę 12 sierpnia o godz. 17.00. Zakończenie Pielgrzymki po Mszy św. sprawowanej o
godz. 18.30.
Każdy kto pragnie wziąć udział w pielgrzymce zgłasza swój udział w zależności od
miejsca zamieszkania u właściwego przewodnika grupy. Naszych parafian zapraszamy do
grupy Białej, zapisy od 1 sierpnia u ks. Adama Czerwińskiego od 1 sierpnia w parafii
Chrystusa Króla w Toruniu. Pielgrzymem może być każdy, kto pragnie pogłębić życie
religijne i zachować niniejszy regulamin.
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STAŁY LEKTOR W NASZEJ PARAFII
Dnia 29 VI 2014 roku w toruńskiej katedrze ks. bp Józef Szamocki udzielił posługi
stałego lektora 20 mężczyznom. Pośród nich posługę otrzymał także nasz parafianinTadeusz Tomaszewski. Wydarzenie to zamknęło cykl przygotowań, na który składały się
zarówno formacja intelektualna, jak i duchowa.
Przypomnijmy, że stały lektor ustanowiony jest przede wszystkim do wykonywania
czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także podawać intencje modlitwy
powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać psalm między czytaniami.
Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotować i podawać wyjaśnienia lub komentarze do
poszczególnych momentów w liturgii. Stały lektor może także pomóc w przygotowaniu
wiernych do przyjęcia sakramentów, np. rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu
dziecka. Ks. biskup Andrzej Suski wskazał także na potrzebę troski przez stałych lektorów o
stan i godne przechowywanie ksiąg liturgicznych oraz zaprosił ich do włączenia się w grupy
formacji biblijnej istniejące w parafiach.
Oprócz T. Tomaszewskiego posługę stałego lektora otrzymały osoby pochodzące z
następujących parafii: Działdowo (Św. Katarzyna: Kazimierz Cieśliński, Zenon
Wiśniewski); Lubawa (Nawiedzenie Najświętszej Maryi Panny i św. Anny: Jerzy
Cierkowski, Eugeniusz Wolszczak), Przysiek: Borysław Kołatek; Toruń (Matki Bożej
Królowej Polski: Piotr Biegalski, Roman Borusiewicz, Jan Piechocki, Tomasz Słowiński;
Matki Bożej Zwycięskiej i św. Jerzego: Leonard Piasecki, Remigiusz Sokalski; Św. Józefa:
Tomasz Czubachowski, Roland Garwoliński, Leszek Gawarkiewicz, Sławomir
Kaczorowski, Janusz Mazurek, Józef Norkowski), Wąbrzeźno (Matki Bożej Królowej
Polski: Marcin Jaworski) oraz Zławieś Wielka: Wojciech Kowalski.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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KRÓLUJ NAM CHRYSTE!
NOWI MINISTRANCIE W NASZEJ PARAFII
Tegoroczna uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa zbiegła się z
ostatnim dniem roku szkolnego 2013/2014. W naszej parafii przeżywaliśmy ten
dzień bardzo uroczyście.
Po pierwsze, oddając cześć Sercu Pana Jezusa, prosząc o uświecenie
kapłańskiego życia i posługiwania. Drugim powodem była radość dziękczynienia
za udany rok szkolny. Uczniowie obecni na Eucharystii ze świadectwem w ręku,
modlitwą w sercu, uśmiechem na twarzy entuzjastycznie wyrażali swoją radość i
satysfakcje z owoców swojej pracy w minionym roku szkolnym.
Trzeci powód to błogosławieństwo jedenastu kandydatów naszej służby
liturgicznej do funkcji ministranta w zgromadzeniu liturgicznym oraz
błogosławieństwo dwóch ministrantów do funkcji lektora. Po przedstawieniu i
wyborze kandydatów na ministrantów, gdzie wywoływany kandydat z imienia i
nazwiska odpowiadał jestem, Proboszcz Parafii ksiądz kanonik Wojciech
Miszewski przyjął gotowość kandydatów do służby ministranckiej w
zgromadzeniu liturgicznym. Na znak dopuszczenia do służby ministranckiej każdy
z kandydatów otrzymał kołnierz ministrancki. Po dokonaniu liturgicznego
wprowadzenia w posługę ministrancką, wspólnota parafialna św. Antoniego
wzbogaciła się o nowych ministrantów. Uczestnicy liturgii bardzo entuzjastycznie
przyjęli nowych ministrantów, nagradzając ich brawami. Mamy nadzieję, że radość
z powołania ministranckiego zaowocuje w przyszłości powołaniem kapłańskim z
grona nowo ustanowionych ministrantów.

Ks. Rafał Bochen
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BRACTWO SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO
W środę 16 lipca br. po raz pierwszy w naszej parafii w uroczysty sposób
świętowaliśmy dzień poświęcony Najświętszej Maryi Pannie z Góry Karmel, zwanej Matką
Bożą Szkaplerzną. W niedzielę 13 lipca głoszone homilie przybliżały parafianom historię
nabożeństwa szkaplerznego i jego główne idee. Potem przez dwa dni gromadziliśmy się na
modlitwie i słuchaniu Bożego Słowa, zgłębiając jeszcze bardziej obietnice Matki Bożej dla
wszystkich, którzy noszą szkaplerz. O godz. 8.30 i 18.00 odbyło się uroczyste poświęcenie i
nałożenie szkaplerzy. Do księgi Bractwa Szkaplerznego naszej parafii zostało wpisanych
ponad 200 osób. Płócienne szkaplerze, które były nakładane wykonały dla nas Siostry
Karmelitanki. Kolejna uroczystość szkaplerzna za rok.
Ks. prob. Wojciech Miszewski
PRZYWILEJE SZKAPLERZA KARMELITAŃSKIEGO
- Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony
- Noszący Szkaplerz ma zapewnioną opiekę Matki Bożej co do duszy i ciała w tym
życiu i szczególną pomoc w chwili śmierci.
- Każdy pobożnie noszący Szkaplerz, zachowujący czystość według stanu, zostanie
wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierc
- Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z Zakonem
Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za życia i po śmierci, a więc we
Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, modlitwach, postach itp.

OBOWIĄZEK NALEŻĄCYCH DO BRACTWA SZKAPLERZNEGO
- Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana
- Wpisać się do Księgi Bractwa Karmelitańskiego
- W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz
- Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa
/zazwyczaj „Pod Twoją obronę”/
- Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć jej cześć.
PRAKTYKI ZALECANE CZŁONKOM BRACTWA SZKAPLERZNEGO
/rady, nie obowiązki/
Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości
Królowej Karmelu, przynajmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza z okazji świąt Matki
Bożej przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii św., nawiedzać kościół i
modlić się do Matki Najświętsze, szerzyć nabożeństwo szkaplerzne, co jakiś czas
praktykować umartwienia, wzywać opieki Matki Bożej przez powtarzanie aktów
strzelistych np. „Królowo Szkaplerza Świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki”,
interesować się Zakonem Karmelitańskim, wspierać go duchowo i materialnie.
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„Piętnaście lat minęło” czyli refleksje ze spotkania w Antoninku
21 czerwca tego roku miałam przyjemność brać udział w uroczystości 15lecia działalności świetlicy Antoninek. Tego właśnie dnia spotkali się byli i obecni
wolontariusze by wspólnie świętować i powspominać.
Rozpoczęliśmy mszą dziękczynną w kaplicy, następnie złożone zostały kwiaty przed
pomnikiem Św. Jana Pawła II i Matki Teresy, jak również przed pomnikiem
zmarłego proboszcza Bogdana Górskiego.
Następnie udaliśmy się wszyscy do pomieszczeń świetlicy. Zostaliśmy
przywitani lampką szampana, po czym obejrzeliśmy prezentację multimedialną
podsumowującą dotychczasową działalność świetlicy- oj nazbierało się tego przez
15 lat! Były nawet łzy wzruszenia pod adresem Pani Eli, która jest od początku siłą
sprawczą całego przedsięwzięcia.
Wielką niespodzianką było przedstawienie humorystycznej wersji znanej
wszystkim baśni pt.: „Księżniczka na ziarnku grochu” w wykonaniu wolontariuszy
Antoninka. Oklaskom nie było końca.
Spotkanie zostało uświetnione występem wolontariusza Jakuba, który zagrał na
tajemniczym instrumencie - ksylofonie. Dużo radości było przy grupowym
tworzeniu tekstu hymnu rocznicowego do znanej melodii popularnego przeboju:
„Ale to już było”, a jeszcze więcej przy wspólnym wykonywaniu i nagrywaniu
piosenki.
Mieliśmy też okazję uwiecznić odciski naszych dłoni na specjalnie do tego
przygotowanej tablicy rocznicowej.
Pan Jan Cichon wręczył podziękowania okolicznościowe, a cztery osoby
otrzymały okolicznościowe medale.
Atutem i atrakcją sobotniej uroczystości rocznicowej była niewątpliwie
konferansjerka Ewy Grobelskiej - bardzo dowcipna i pełna anegdot.
Uroczystości sobotnie zakończył bankiet z tradycyjnym tortem i spotkaniem
towarzyskim „po latach”. Uczestnicy spotkania wpisali się do księgi pamiątkowej
oraz nabywali kalendarze cegiełki, które nadal są dostępne dla naszych parafian i nie
tylko.
Niewątpliwą niespodzianką było przybycie gości (byłych wolontariuszy) z
Niemiec i ...USA. Zrobiło się światowo. Wszyscy postanowiliśmy spotkać się za
kolejne 5 lat.
Halina Właśniewska
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