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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
Rezydent:
ks. Mariusz Wojnowski: 56 610-22-43

MATKA BOŻA RÓŻAŃCOWA
Miesiąc październik tradycyjnie gromadzi nas na wspólnej
modlitwie różańcowej w kościele. Zaprasza nas Matka Boża Zwycięska, Pani
Różańcowa. Pod Jej obronę w ciągu 20 wieków chrześcijaństwa
przychodziły jednostki i całe społeczności, przychodził Kościół. Mimo nieraz
bolesnych doświadczeń Matka Boża zawsze zwyciężała. Maryja raz dana
przez Chrystusa z wysokości krzyża za Matkę nie przestaje opiekować się
swoimi dziećmi. Maryja jest Matką Miłosierdzia. Wszystko co zdziałała przez
Różaniec jest jej dziełem jako Matki Miłosierdzia.
Właśnie Ona, jak nikt inny dotąd tak bardzo doznała miłosierdzia
od Boga. Przed Nią stanął archanioł Gabriel, nazywając Ją „pełną łaski”.
Kiedy wypowiedziała swoje „fiat” poczęła Jezusa Chrystusa, a także
wszystkich Jego wyznawców stanowiących Mistyczne Ciało Chrystusa.
W chwili ofiarowania dowiedziała się, że jej duszę „przeniknie
miecz”. Wiedziała, że wraz ze swoim Synem będzie ofiarą za grzechy całego
świata. Podwójne macierzyństwo Maryi jest więc łaską darmo daną bez
zasług z Jej strony. Jest też zadaniem, które zlecił Jej Bóg.
Maryja nie tylko otrzymała miłosierdzie, została powołana, by tym
miłosierdziem obdarowywać. Już w Kanie Galilejskiej zaczęła pełnić rolę
Matki Miłosierdzia, kiedy Jezus na Jej interwencję dokonał pierwszego cudu.
Odtąd stale występowała w roli Tej, która wstawia się za człowiekiem i
wspiera ludzi w ich dolach i niedolach. Umacniała Apostołów w trudach
misyjnej pracy i w czasie prześladowania, była natchnieniem dla
Ewangelistów, męstwem dla męczenników, siłą dla dziewic. Kiedy została
wzięta do nieba, nie przestała opiekować się światem. Dopiero w niebie
dowiemy się jak wielu grzeszników przez Maryję zostało uratowanych z
czeluści piekielnych i jak wiele my zawdzięczamy naszej niebieskiej Matce.
Im jest nam ciężej, im bardziej cierpimy, przytulajmy się do Serca naszej
Niebieskiej Matki.
Kim Ona jest? Tego najlepiej uczymy się na różańcu, rozważając
tajemnice życia Jezusa i Maryi. Jan Paweł II ogłaszając Rok Różańcowy
Listem apostolskim, Rosarium Virginis Mariae, dodał do tajemnic
różańcowych część czwartą zawierającą tajemnice światła. Ojciec Święty
zapisał takie słowa w swoim liście: Przechodząc od dzieciństwa i życia w
Nazarecie do życia publicznego, kontemplacja prowadzi nas do tych
tajemnic, które ze specjalnego tytułu nazwać można 'tajemnicami światła'. W
rzeczywistości całe misterium Chrystusa jest światłem. On jest «światłością
świata».
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W historii Różańca Świętego tak wiele jest świadectw
skuteczności i owoców tej modlitwy; tak wiele cudów różańcowych, które
wydarzyły się na przestrzeni wieków. Modlitwa różańcowa w historii wielu
narodów stała się orężem Maryjnym, przy pomocy którego pobożne narody
wychodziły z opresji zwyciężając najeźdźcę w sytuacjach wręcz
nieprawdopodobnych, by odniesienie zwycięstwa było możliwe.
Geneza święta Matki Bożej Różańcowej w dniu 7 października
sięga cudownego zwycięstwa Maryi pod Lepanto w 1571 r. nad wojskami
muzułmańskimi. Takich zwycięstw na przestrzeni historii Kościoła i świata
było wiele.
W 1683 r. polski król Jan III Sobieski zwycięża pod Wiedniem armię
turecką. Znany jest ze szkolnej nauki przebieg tej bitwy i wiadome większości
wiernych, że i tu doniosłą rolę w zwycięstwie odegrała Matka Boża,
wysłuchując modlitwę różańcową, którą w intencji zwycięstwa do Niej
wznoszono. W czasie odsieczy wiedeńskiej w Krakowie odbyła się wielka
procesja różańcowa z Najświętszym Sakramentem, za którym szło sześciuset
zakonników z relikwiami świętych, otaczając obraz Matki Bożej.
Dziś świat, w tym też i Polska, znajdują się w podobnej sytuacji
jak wiele narodów przed wiekami. Wprawdzie dziś Europie i też Polsce już
nie zagraża ani faszyzm ani bolszewizm, ale chrześcijańskiej Europie
zagraża nowe niebezpieczeństwo - laicyzacja.
Należy się zastanowić, czy groźniejsze dla zagłady narodów, od
wojen i walk terrorystycznych, nie jest odejście od wiary w Boga, zastąpienie
jej wiarą w pieniądz; czy groźniejszym nie jest zamierzona demoralizacja
ludzkości i zniszczenie w człowieku poczucia miłości do drugiego człowieka,
miłosierdzia względem ubogiego czy chorego; czy groźniejszym nie jest
degeneracja chrześcijańskich wartości rodziny i zamierzone niszczenie jej
godności i autorytetu; czy groźniejszym nie jest deptanie małżeństwa jako
instytucji i sakramentu? I tu Polska potrzebuje nowego cudu różańcowego.
Sądzę, że z całą stanowczością możemy twierdząco
odpowiedzieć na te wątpliwości i już dziś tworzyć Krucjaty Różańcowe, by
nie dopuścić do ginięcia, w bagnie demoralizacji, społeczeństw, które
przynajmniej od 1000 lat odkryły wiarę i oddawały hołd Najwyższemu Bogu,
który jest jedyną Prawdą, też naszym Życiem i Drogą.
Dzisiaj modlitwa różańcowa należy do najbardziej ulubionych
praktyk religijnych. W Medjugorie można zaobserwować piękny obraz ludzi
modlących się na różańcu dosłownie wszędzie. Matka Boża właśnie tam
powiedziała, że gdy bierzemy do ręki różaniec, to tak, jakbyśmy ją brali za
rękę i szli przez życie razem z nią, jak dziecko ze swoją ukochaną Mamą,
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czując się całkowicie bezpieczni pod jej opieką. Kiedyś zwrócono uwagę
jednemu z księży organizatorów, że przecież to miejsce nie jest jeszcze
zaakceptowane przez Kościół i może warto poszukać innego miejsca
religijnych pielgrzymek. Wtedy ów kapłan odpowiedział - wskaż mi takie
miejsce, z którego młodzi ludzie powrócą i ukochają modlitwę różańcową, a
na pewno tam będę jeździć.
Biorąc do reki różaniec zaczynamy rozważać życie, radości i
smutki Jezusa i Jego Matki. Prowadzi to do odpowiedzi na różne pytania. W
ten sposób dochodzimy do zastosowania w życiu prawd ewangelicznych,
które rozważamy w różańcu.
To kolejny miesiąc różańcowy w naszym życiu. Niech ten
kolejny październik pobudzi nas jeszcze bardziej do umiłowania różańca i tak
jak mówi Matka w Medugorie brać ją codziennie za rękę i z nią iść przez życie.
Ks. Wojciech Miszewski

Z DALEKIEJ FATIMY
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1. Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Ave, Ave, Ave Maryja!
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
5. Skąd jesteś, o Pani? Pytają dzieci,
"Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali".
7. Za radą Twą, Pani, przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem.
Nauczyciel Ewangelii
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SPRAWY DUSZPASTERSKIE
Rocznica rozpoczęcia egzekucji na Barbarce
W niedzielę 26 października wspominać będziemy 75. rocznicę
rozpoczęcia masowych egzekucji w lesie na Barbarce. Zapraszamy na
Mszę św. przy pomniku ofiar na Barbarce o godz. 13.00. Będzie to
uroczystość religijno - patriotyczna organizowana przez władze miasta
Torunia i naszą parafię. Tego dnia nie będzie Mszy św. w kaplicy na
Barbarce
Pamiętamy o modlitwie za Zmarłych
Zbliża się miesiąc listopad, czas poświęcony pamięci i modlitwie
za zmarłych. Na stoliku z prasą wyłożyliśmy kartki wypominkowe, na
których prosimy wypisać imiona i nazwiska zmarłych, których
powierzymy naszej wspólnej modlitwie. Kartki prosimy składać w Biurze
parafialnym. W wyznaczonym dniu odprawimy za poleconych nam
zmarłych wspólną Mszę św. i odmówimy różaniec. Zachęcamy, by w tym
dniu z całą rodziną uczestniczyć w Mszy św. przyjmując Komunię św. za
zmarłych. Tegoroczne ofiary z wypominków przeznaczone są na dalsze
prace w naszej świątyni i jej otoczeniu.
Koncert „Gloria” Antonio Vivaldiego
Serdecznie zapraszamy w niedzielę 26 października o godz. 19.00
do naszego kościoła na koncert na którym zostanie wykonany słynny
utwór „Gloria” Antonio Vivaldiego. Wystąpi chór i orkiestra symfoniczna
pod dyrekcją Piotra Dołęgowskiego.
Zespół uwielbieniowy i chór parafialny
Wszystkich którzy pragną włączyć się w śpiew liturgiczny w
naszej parafii zapraszamy na regularne ćwiczenia naszych zespołów
śpiewaczych. Chór parafialny liczący obecnie około 40 uczestników
spotyka się dwa razy w tygodniu pod kierownictwem pani Małgorzaty
Jankowskiej. Pierwsze spotkanie w tygodniu w poniedziałki o godz. 19.00.
Zespół uwielbieniowy, prowadzony przez naszą organistkę panią Annę
Różyńską, który m.in. zajmuje się oprawą muzyczną Wieczorów
Uwielbienia i Mszy św. z modlitwą o uzdrowienie spotyka się w każdy
piątek o godz. 19.00. Spotkania muzyczne odbywają się w Sali pod kaplicą
Miłosierdzia Bożego. Wejście od strony ulicy Wilczej.
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WIECZYSTA ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
26/27 października 2014 r.
W niedzielę 26 października przypada kolejna rocznica peregrynacji obrazu
Jezusa Miłosiernego w naszej parafii. Każda rocznica tego wydarzenia jest czasem
Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu. W naszym kościele
rozpoczniemy ją po Mszy św. o godz. 18.00 i trwać będzie przez całą noc, aż do
poniedziałku 27 października, o godz. 15.00 odmówimy Koronkę do Miłosierdzia
Bożego i zakończymy czuwanie. Serdecznie zapraszamy do adorowania Pana
Jezusa w Najśw. Sakramencie wg wyznaczonego planu. Mamy nadzieję, że ani
przez chwilę nie zabraknie modlących się parafian. Szczególnie liczymy na
modlitwę w późnych godzinach nocnych i nad ranem. Spróbujmy chociaż przez 1
godzinę być w świątyni na adoracji. Przed rokiem udało się nam sprostać temu
pięknemu zadaniu. Każdego roku o jedną godzinę przesuwamy kolejność
czuwających ulic, by po latach mieć za sobą czuwanie w ciągu całej doby.

2000 2100 Astrowa, Bananowa, Bartnicza, Bażantowa, Bławatkowa,
Bobrowa, Brzoskwiniowa
00
00
21 22 Chabrowa, Chmielna, Czeremchowa, Fasolowa, Figowa, Fiołkowa,
Goździkowa, Gryczana
00
00
22 23 Hiacyntowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jelenia, Jemiołowa, Kameliowa,
Kąkolowa, Konopna, Konwaliowa, Kozia
00
00
23 24 Krokusowa, Krucza, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Lisia, Lniana,
Łosia, Łubinowa
00
00
24 01 Makowa, Malwowa, Miedza, Migdałowa, Modrakowa, Morelowa,
Myśliwska
00
00
01 02 Narcyzowa, Niedźwiedzia, Orla, Owsiana
0200 0300 Pawia, Pigwowa, Pistacjowa, Pomarańczy, Prosowa,
Przylaszczkowa, Pszeniczna, Renklodowa, Rodzynkowa,
Rumiankowa, Rysia, Ryżowa, Rzepakowa
00
00
03 04 Sadowa, Sarnia, Sasankowa, Selerowa, Słoneczna, Słowicza,
Sokola, Stokrotkowa, Storczykowa, Szafranowa, Szałwiowa,
Szyszkowa
00
00
04 05 Szosa Chełmińska, Śliwowa, Św. Antoniego, Tartaczna, Tulipanowa,
Ugory, Urodzajna
0500 0600 Warzywna, Wiklinowa, Wilcza, Winogronowa, Wiśniowieckiego,
Wrzosowa
0600 0700 Zagonowa, Zbożowa, Zielna, Żbikowa, Żurawia, Żytnia, Żywiczna,
Żyzna
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„Powołani, aby posługiwać Kościołowi”
Przygotowanie do pełnienia posługi stałego lektora i stałego akolity
w naszej parafii
Rekolekcje biblijne „Powołani, aby posługiwać Kościołowi”, które miały
miejsce w dniach 26-28 IX 2014 r. w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku
Bierzgłowskim, rozpoczęły nowy rok formacyjny kandydatów przygotowujących
się do przyjęcia posługi stałego lektora i stałego akolity. Poprowadził je biblista
ks. dr Tomasz Tułodziecki, pracownik Wydziału Teologicznego UMK w Toruniu.
Hasłem rekolekcji były słowa: „Przeto przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu” (1 Kor 1,26). Czas rekolekcji wypełniły: przeżywana codziennie
Eucharystia, nauczania, liturgia godzin, liturgia pokuty oraz praca w grupach.
W rekolekcjach wzięło udział 57 osób, mężczyzn, z kilkudziesięciu parafii
z całej diecezji w tym aż 9 z naszej parafii. Byli to: akolici: Jarosław
Lewandowski, Mirosław Matecki, Zbigniew Olisiejko, Marek Włoczewski;
lektor: Tadeusz Tomaszewski, oraz rozpoczynający formację: Mirosław
Murawski, Krzysztof Różyński, Tomasz Stepiczew oraz Sylwester Winiarski.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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KS. MARIUSZ WOJNOWSKI
NOWY REZYDENT W NASZEJ PARAFII
Ks. Mariusz Wojnowski - mgr teologii, ur. 11. 01. 1982 r. w
Grudziądzu, pochodzi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w
Grudziądzu. Święcenia kapłańskie przyjął dnia 16. 06. 2007 roku w Katedrze
pw. Świętych Janów w Toruniu. Posługę duszpasterską pełnił w parafii pw.
św. Jerzego i Matki Boskiej Zwycięskiej w Toruniu w latach 2007-2012.
Następnie z dnem 1. 10. 2012 r. dekretem Biskupa Toruńskiego został
skierowany na studia doktoranckie z zakresu teologii, specjalność
katechetyka, na Uniwersytet Kardynała Wyszyńskiego w Warszawie.
Obecnie od 1. 09. 2014 r. pełni funkcję Wicedyrektora Wydziału
Katechetycznego Kurii Diecezjalnej Toruńskiej oraz rezydenta w naszej
parafii.
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