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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:
30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  

00,na Barbarce: 13  
00w Domu Pomocy Społecznej: 11  

w święta zniesione:
00 00 00 007 ,  9 , 17 , 18  

w dni powszednie:
00 30 007 ,   8 ,  18 .

KANCELARIA  PARAFIALNA
poniedziałek - piątek
00 00 00 009  -10  oraz 16  -18  

00 00sobota  9  -10  

 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:
00 00    środa  od 16  do 18

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  ŁASKI  PEŁNA - MÓDL SIĘ ZA NAMI !
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Drodzy Parafianie

Kończy się miesiąc sierpień, a z nim tegoroczne wakacje. Po letnim 
„uśpieniu” wznowią swoją działalność nasze parafialne wspólnoty, po 
wakacyjnej przerwie również  mam nadzieję, że do kościoła powrócą dzieci.

Sierpień od lat w naszej parafii wpisuje się jako czas naszego otwarcia 
na ruch pielgrzymkowy. Tradycyjnie 3 sierpnia przychodzą do nas na nocleg 
pielgrzymi z Tczewa.  W tym roku, w pewnym momencie wydawało się, że 
nie będziemy w stanie przyjąć w naszych domach pielgrzymów. Jednak po 
trafiających do serca słowach kazania ks. Rafała wkrótce okazało się, że 
chętnych gotowych przyjąć pielgrzymów było znacznie więcej niż samych 
pątników, których w tym roku przyjęliśmy ok. 160. Tego samego dnia 
gościliśmy na godzinnym odpoczynku pielgrzymów idących z Helu na Jasną 
Górę. To najdłuższa droga pątnicza w Polsce. Gościnność naszych Parafian 
przeszła nasze oczekiwanie. Nakarmiliśmy pewnie  ok. 250 osób, daliśmy im 
kanapki i napoje na drogę. Wszystkich darów pozostało bardzo wiele, owoce, 
warzywa i ciasta jeszcze przez dwa dni były spożywane przez pielgrzymów 
grupy Białej z Torunia. Woda, która była darem naszych Parafian zaspokajała 
pragnienia pielgrzymów prawie do samej Częstochowy. Transportem i 
dystrybucją zajął się Pan Waldek Hinczewski oraz ks. Krzysztof Juchniewicz. 

Wielu naszych parafian uczestniczyło w samej pielgrzymce do 
Jasnogórskiej Matki. Miałem okazję i szczęście towarzyszyć młodym i 
starszym w pątniczej drodze, która w tym roku nie należała do 
najłatwiejszych z powodu panujących upałów.

Ostatnim „pielgrzymkowym” akcentem była wizyta w naszej parafii 
tzw. Minipielgrzymki. To grupa ok. 300 osób, które z różnych względów nie 
mogąc iść na Jasną Górę modlitwą i duchową ofiarą wspierają wędrujących.

Ostania niedziela sierpnia to również dzień, kiedy wspieramy 
materialnie naszych braci i siostry, chrześcijan prześladowanych w 
Iraku, Syrii i na całym świecie. 

Kiedy organizujemy takie zbiórki, nasi Parafianie okazują się 
niezwykle wrażliwi i szczodrzy.

Bóg zapłać wszystkim, za to ogromne wsparcie, zrozumienie i 
wszelką pomoc. Dzięki temu nasza wiara spełnia się w konkretnym działaniu, 
co daje nam  przekonanie, ze Kościół żyje i działa otwierając  się na drugiego 
człowieka.

Ks. Wojciech Miszewski
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Oświadczenie Dyrektora Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej, 
w imieniu Ojca Świętego

(7 sierpnia 2014 roku)

Ojciec Święty z wielkim niepokojem 
śledzi dramatyczne wiadomości, napływające z 
północnego Iraku, dotyczące bezbronnej 
ludności tego kraju. Wydarzenia dotykają w 
szczególny sposób Wspólnoty chrześcijańskie: 
mieszkańcy uciekają ze swych wiosek i miast z 
powodu gwałtownych zamieszek i przemocy, 
obejmujących coraz większe obszary regionu.

Po modlitwie na Anioł Pański w dniu 20 
lipca br. Papież Franciszek wołał z bólem: Nasi 
bracia są prześladowani. Są wygnani, muszą 
opuścić swe domy, nie mogąc niczego ze sobą 
zabrać. Tym rodzinom i tym osobom chcę 
wyrazić moją bliskość i zapewnić o mej 
nieustannej modlitwie. Najdrożsi Bracia i 
Siostry, tak bardzo prześladowani! Wiem, jak 
bardzo cierpicie, wiem, że pozbawiono was 
wszystkiego. Jestem z wami w wierze w Tego, 

który zwyciężył  zło! 
W świetle tych niepokojących wydarzeń Ojciec Święty odnawia swoją 

bliskość duchową ze wszystkimi, którzy przechodzą tę bolesną próbę i łączy się 
z pełnymi przygnębienia wezwaniami lokalnych Biskupów, prosząc wraz z nimi 
i dla ich umęczonych Wspólnot o nieustanną chóralną modlitwę, wznoszoną do 
Ducha Świętego z błaganiem o dar pokoju.

Ojciec Święty zwraca się także z pilnym wezwaniem do 
Międzynarodowej Wspólnoty, ażeby podjęła aktywne działania mające na celu 
położenie kresu trwającemu dramatowi humanitarnemu i dołożyła wszelkich 
starań, aby ochronić tych, których dotyka lub którym zagraża przemoc, oraz 
zapewnić konieczną pomoc, przede wszystkim tę najpilniejszą, tak wielkiej 
rzeszy ludzi wypędzonych ze swych domów, których los zależy od solidarności 
innych.

Papież zwraca się z apelem do sumienia każdego człowieka i powtarza 
każdemu wierzącemu: Niech Bóg pokoju wzbudzi we wszystkich prawdziwe 
pragnienie dialogu i pojednania. Przemocy nie zwycięża się przemocą. Przemoc 
zwycięża się pokojem! Módlmy się w ciszy, prosząc o pokój, wszyscy, w ciszy… 
Maryjo, Królowo pokoju, módl się za nami! 

(Po modlitwie na Anioł Pański, 20 lipca 2014 roku).
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Przesłanie Patriarchy Louisa Raphaela I Sako 
Patriarchy Babilonii Kościoła Katolickiego obrządku chaldejskiego 

Do wszystkich chrześcijan w Polsce i wszystkich ludzi dobrej woli.  Do 
wszystkich, którzy są zainteresowani tym, aby Irak pozostał Ojczyzną dla 

wszystkich swoich dzieci. Do wszystkich przywódców, którzy kreują 
stanowiska i opinie. Do wszystkich, którzy głoszą wolność człowieka. Do 

wszystkich obrońców godności człowieka i religii. 

POKÓJ I MIŁOSIERDZIE OD BOGA! 

Po zajęciu przez dżihadystów miasta Mosul i ogłoszeniu go państwem 
islamskim, po kilku dniach spokoju i oczekiwania na przyszłe zdarzenia, nadszedł 
teraz czas na przedstawienie negatywnych skutków tych wydarzeń dla 
chrześcijańskiej ludności miasta i jego okolic. 

Początkowym znakiem było porwanie dwóch sióstr i 3 sierot, które zostały 
zwolnione po 17 dniach. To uwolnienie przeżyliśmy jako błysk nadziei, jak 
przejaśnienie się nieba po pojawieniu się chmury burzowej.

Nagle zostaliśmy zaskoczeni wiadomością o ogłoszeniu państwa 
islamskiego i wezwaniem wszystkich chrześcijan do konwersji na islam lub 
zapłacenie joziah (podatek, który muszą płacić wszyscy nie-muzułmanie żyjący na 
terenach islamskich)  bez określania dokładnej jego kwoty. Jedyną alternatywą dla 
chrześcijan jest porzucenie miasta i swoich domostw, udając się na wygnanie tylko w 
ubraniu, które noszą na co dzień, i bez zabierania jakiegokolwiek innego dobytku. 
Ponadto, zgodnie z prawem islamskim, po ich odejściu ich domy nie są już ich 
własnością, ale są natychmiast skonfiskowane jako własność państwa islamskiego.

W ostatnich dniach, została namalowana na frontowych ścianach domów 
chrześcijan arabska litera „N” oznaczająca „Nazara” (chrześcijański). Nie wiemy, co 
się stanie w następnych dniach, ponieważ w państwie islamskim  szariat lub islamski 
kodeks prawa zaczyna obowiązywać i na jego podstawie wymagane jest wydanie 
nowych dokumentów tożsamości dla ludzi w oparciu o przynależność do związku 
religijnego lub sekty.

Ta klasyfikacja oparta na religii lub przynależności do sekty jest dokuczliwa 
dla muzułmanów, jak również narusza myśl islamską, która wyrażona jest w Koranie 
w słowach: „Ty masz swoją religię i ja mam moją religię”, jak również w innym 
miejscu Koran mówi: „Nie ma przymusu w religii”. Ta klasyfikacja stoi też w 
dokładnej sprzeczności z rzeczywistym życiem i historią świata islamskiego przez 
ponad 1400 lat i z jego współistnieniem z innymi religiami i narodami na Wschodzie 
i na Zachodzie.

Z całym szacunkiem dla wiary i dogmatów życie toczyło się w braterstwie 
między chrześcijanami i muzułmanami. Tak wiele chrześcijanie mieli wspólnego z 
muzułmanami na Wschodzie od początków islamu. Dzielili się wspólnymi słodkimi 



i gorzkimi doświadczeniami życiowymi. Chrześcijańska i muzułmańska krew 
została zmieszana, gdy wspólnie bronili swych praw i ziemi. Razem zbudowali 
cywilizację, miasta i dziedzictwo. Naprawdę jest niesprawiedliwe obecne 
traktowanie chrześcijan, odrzucanie ich i wyrzucanie z tej ziemi, uznając ich za nic.

Oczywiste jest, że w wyniku całej tej dyskryminacji prawnie egzekwowanej 
może dojść do niebezpiecznego wyeliminowania możliwości współpracy  
współistnienia większości i mniejszości. To będzie bardzo szkodliwe dla 
muzułmanów zarówno teraz, jak i w przyszłości.

Jeśli ten kierunek zmian będzie nadal realizowany, Irak stanie twarzą w 
twarz z katastrofą o wymiarze humanitarnym, obywatelskim i historycznym.

Wzywamy z wszelkich sił; wzywamy Was po bratersku, w duchu braterstwa 
ludzi; wzywamy Was usilnie; wzywamy Was z powodu ryzyka i pomimo ryzyka. 
Błagamy zwłaszcza naszych irackich braci o ponowne rozpatrzenie i zastanowienie 
się nad przyjętą strategią i domagamy się poszanowania niewinnych i bezbronnych 
ludzi wszystkich narodowości, religii i wyznań.

 Koran  święta księga islamu  nakazał wierzącym szanować niewinnych i 
nigdy nie wzywa do korzystania ze zdobytych siłą rzeczy, dobytku, własności innych 
ludzi. Koran nakazuje dać schronienie wdowom, sierotom, biednym i bezbronnym i 
okazywać szacunek „do siódmego bliźniego”. 

„Serce każdego mężczyzny i każdej kobiety gości w swoim wnętrzu 
pragnienie życia w pełni, z którego wyrasta silna tęsknota braterstwa, zapraszająca 
nas do komunii z innymi, gdzie nie spotykamy wrogów czy przeciwników, ale braci  
akceptując ich i kochając” (Papież Franciszek, Światowy Dzień Pokoju 2014). Tego 
poczucia braterstwa i solidarności tak bardzo teraz trzeba w Iraku, aby pomóc 
naszemu udręczonemu narodowi pokonać aktualny kryzys, który pogrążył tysiące 
niewinnych ludzi w lęku, przerażających cierpieniach i ciężkich do zniesienia 
stratach.

Wyrażam wdzięczność za Dzień Modlitwy za Prześladowany Kościół na 
Bliskim Wschodzie, ogłoszony przez Prezydium Konferencji Episkopatu Polski i 
przygotowany przez Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie. 
Uroczystość Matki Boskiej z Jasnogórskiego wizerunku to czas w którym 
jednoczymy się w wołaniu do Matki Pana, aby dała ocalenie irackim chrześcijanom, 
jak ocaliła chrześcijaństwo w Polsce.

„Zapewniam was jeszcze: Jeżeli dwaj spośród Was zgodnie o coś poproszą, 
otrzymają wszystko od mojego Ojca, który jest w niebie” (Mt 18,19). Połączmy 
zatem nasze głosy i serca przed Bogiem w intencji pokoju.

† Louis Rafael Sako
                                          Patriarcha Babilonii Kościoła 

Katolickiego obrządku chaldejskiego
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CHARZYKOWY…. JAK WY CUDNE

Piękna pogoda, dobre warunki pozwoliły grupie 47 dzieci z naszej parafii 
odpoczywać w tym roku w Charzykowach na Kaszubach ….. w rodzinnych stronach 
naszego Księdza Proboszcza. Do Chojnic mieliśmy raptem 7 km. Jezioro 
Charzykowskie przepiękne, wypoczywających mało, gdzieś się wynieśli, nad czym 
zresztą ubolewali mieszkańcy, którzy z pobytu turystów żyją. Jednym słowem tylko 
się bawić i wypoczywać. I tak było. Prezentujemy zdjęcia z naszego antoninkowego 
wyjazdu, dziękując Urzędowi Marszałkowskiemu i Gminie Miasta Torunia za 
pomoc w zorganizowaniu tego wypoczynku.

Ale to nie wszystko 
…………..

Przez  12  dni  l ipca  
gościliśmy w naszej 
parafii 15 osobową grupę 
dzieci i młodzieży z 
Żytomierza na Ukrainie 
wraz z panią Tatianą 
Sawicką  organizatorką 
pobytu dzieci po stronie 
ukraińskiej. Nie było 
łatwo, zwłaszcza, gdy 
chodzi o wizy, ale się 
udało. Miałam okazję 
przebywać z nimi przez 
ten czas, jestem pod 
wie lk im wrażen iem 

osobistej kultury, pięknego śpiewu, wschodniego akcentu (rosyjskiego uczyłam się tyko w 
szkole i to bardzo dawno). Zauroczeni byliśmy jedni drugimi. Spędziliśmy wspólnie 7 dni 
kolonijnych, a potem, dzięki życzliwości naszych parafian, jeszcze 5 dni w Toruniu. 
Właściwie trudno mówić o aklimatyzacji, grupa polska i ukraińska znalazła bardzo szybko 
wspólny język (mieszanina rąk, angielskiego i nie wiem jeszcze jakiego), dzieciaki  
nawiązały ze sobą kontakt błyskawicznie, oczekiwały przyjazdu dzieci z Ukrainy z 
niecierpliwością. Dbając o pełną integrację stworzyliśmy grupy wiekowe, a nie 
narodowościowe. Realizowaliśmy wakacyjny program „Poznaję siebie i Kaszuby” 
wspólnie, bez żadnych granic. Pogoda pomogła, pedagodzy fantastyczni. Z takimi to 
można „konie kraść”. Jednym słowem wspaniała sielanka…, ale nie do końca. Słuchając 
modlitwy dzieci polskich i ukraińskich, my wychowawcy odkryliśmy coś co zostanie z 
nami na długo. Dzieci polskie modliły się między innymi - o  niech Państwo zgadną -  ciepłą 
wodę w jeziorze, ukraińskie natomiast o swój wolny kraj. Różnice nasuwają się same. Czy 
udało się nam, choć trochę, odsunąć od nich złe myśli, wyzwolić ich od myślenia co dzieje 
się w ich Ojczyźnie? Nie wiem. Cieszyłam się ich szczęściem, które demonstrowali w 
Polsce. W dniu wyjazdu zostałam zapytana „pani Jela czy jeszczo pryjediem zdjes”  
odpowiedziałam ze łzami w oczach  „ja nie znaju”.

Elżbieta Cichon
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Podziękowania:

Ks. Proboszczowi Wojciechowi Miszewskiemu za wspaniałą aurę towarzyszącą mi od 
momentu pomysłu do pełnej jego realizacji. Za worek z prezentami pełnymi słodyczy i nie 
tylko.
Parafialnemu Oddziałowi Akcji Katolickiej za wszelką pomoc w organizacji pobytu 
dzieci oraz niedzielne zbiórki do puszek.
Pani Dyrektor Dorocie Zawackiej  Wakarecy za wspaniały koncert charytatywny dzieci 
ze Szkoły Muzycznej, który oprócz wielu wzruszeń otworzył nam furtkę finansową
Parafianom naszej parafii oraz stale nas wspierającemu mieszkańcowi Kcyni za 
szczodre wsparcie finansowe, dzięki któremu w całości pokryliśmy wszystkie koszty pobytu 
dzieci z Ukrainy.
Pani Marzenie Polaszewskiej i panu Tomaszowi Hajdasowi za zorganizowanie zbiórki 
pieniędzy 
w Zespole Szkół nr 7 i zakup wspaniałych plecaków dla wszystkich dzieci z Ukrainy
Pani Mirosłwie Sipak oraz dzieciom i młodzieży z Zespołu Szkół nr 9 za wyposażenie tych 
plecaków w materiały biurowe.
Państwu: Momot, Przyjemskim, Kosińskim, Flisiak, Cywińskim, Rzewuskim za 
przyjęcie pod swój dach i goszczenie przez 5 dni dzieci z Ukrainy
Mamom za ciasto na ognisko, a państwu Rzewuskim za wyrozumiałość i wspaniałą 
atmosferę domu, przeniesioną na ognisko
Właścicielom Gościńca Silver za gotowość nieodpłatnego przyjęcia kierowców z 
Ukrainy.
Bezimiennym darczyńcom, którzy ofiarując cegiełkę przyczynili się do zorganizowanie 
tego pobytu.

Wszystkim Państwu, za wszystko - Bóg zapłać
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OBÓZ LETNI w Kudowie Zdroju 
07-13.07.2014 roku.

Błędne Skały, Muzeum Zabawek, Adrspach - Skalne Miasto, 
Kaplica Czaszek, 

Ogród Muzyczny, Park Wodny
 -  wspomnienia z wakacji. 

Każdego roku parafia świętego Antoniego w Toruniu organizuje 
wakacyjny wypoczynek dla najmłodszych naszych parafian, 
zaangażowanych w życie parafii poprzez udział w dziecięcej scholii oraz 
liturgicznej służby ołtarza. 

W tym roku nabieraliśmy sił w Kudowie Zdroju, pięknym 
uzdrowiskowo-turystycznnym mieście, położonym w południowo-
zachodniej części Polski u podnóża Gór Stołowych, na wysokości 388 m 
n.p.m.  Krótko mówiąc 420 kilometrów od Torunia. Nie było czasu na nudę i 
narzekanie. Nasza kadra przez cały czas trwania naszej kolonii, kompleksowo 
służyła swoim podopiecznym. Korzystaliśmy z pięknej pogody i atrakcji 
naszego ośrodka na tyle, na ile starczyło nam siły. Gdy świeciło słońce, a 
nawet gdy go zabrakło:) nie mogliśmy przejść obojętnie obok basenu, który 
zachęcał do skorzystania z jego gościnności:))))

Nie traciliśmy czasu. Dlatego staraliśmy się w pełni go 
wykorzystywać. W drodze do Kudowy, która była celem naszej wakacyjne 
podróży, przejeżdżając przez Wrocław, dzięki dalekosiężnym planom p. 
Mirka Murawskiego postanowiliśmy obejrzeć Panoramę Racławicką, która 
przedstawia relikt dziewiętnastowiecznej kultury masowej.

Dziękujemy wszystkim naszym parafianom, przyjaciołom, 
instytucjom za wsparcie naszej inicjatywy przy organizowaniu kolonii letnich 
dla dzieci i młodzieży naszej parafii. Dziękujemy Gminie Miasta Toruń za 
kolejny rok współpracy przy organizacji  naszych kolonii .  

Galeria zdjęć i obszerna relacja z wakacji na stronie 
 

Ks. Rafał Bochen

www.antoni-
torun.pl

“Dofinansowano  ze środków Gminy Miasta Toruń”


