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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  
00,

na Barbarce: 13  
00

w 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 00

sobota  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 

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

„Chwała Bogu na wysokościach, a na 
ziemi pokój ludziom Jego upodobania". 
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Drodzy Parafianie

Dobiega końca kolejny rok w naszej parafii, jak zwykle bogaty w 
wydarzenia, które zgromadziły wielu naszych Parafian. Oprócz codziennej 
duszpasterskiej pracy obejmującej udzielanie sakramentów oraz formację w 
naszych wspólnotach i stowarzyszeniach parafialnych, byliśmy świadkami 
interesujących wydarzeń kulturalnych, wśród nich koncertu Eleni, występy 
połączonych chórów i orkiestry, gdy wysłuchaliśmy słynnej „Glorii” 
Vivaldiego oraz całkiem niedawno Koncertu Dziękczynnego za pontyfikat 
Jana Pawła II.

Podjęliśmy także kilka ważnych inwestycji, wśród nich: 
otworzyliśmy nową część cmentarza parafialnego, artyści wykonali piękne 
figury Jezusa Miłosiernego i Jezusa Ukrzyżowanego, wykonano część 
monitoringu przy kościele, zakupiliśmy nowe nagłośnienie dla naszych 
zespołów muzycznych, sporo było także bieżących napraw i inwestycji. 
Wszystko to nie byłoby możliwe, gdyby nie ofiarność i otwarte na sprawy 
parafialne serca naszych wiernych.

Jak co roku pożegnaliśmy sporą grupę naszych Parafian, którzy 
odeszli do Wieczności. Wśród nich wielu było tych, którzy tak dużo serca i 
zaangażowania włożyli w życie naszej Wspólnoty. Wszystkich ich będziemy 
wspominać podczas wieczoru kończącego kolejny rok kalendarzowy.

Już niedługo, znowu zapukamy do drzwi naszych Parafian z 
błogosławieństwem kolędowym. Mamy nadzieję, że to spotkanie, chociaż 
często krótkie,  przyczyni się do pogłębienia wzajemnych więzi i zwiększenia 
zrozumienia między Parafianami i Duszpasterzami. 

Wielką radością dla nas wszystkich są przede wszystkim wierni 
wypełniający naszą świątynię zwłaszcza podczas niedzielnych i 
świątecznych Mszy św. To Oni biorą na siebie ciężar utrzymania instytucji 
parafialnej, składając swoje ofiary. Dzięki Nim, nasza parafia może istnieć i 
funkcjonować. Wielkim darem jest także spora grupa ludzi świeckich 
zaangażowanych w życie duchowe parafii. 

Pozostaje jednak troska o Tych, którzy są ochrzczeni, zadeklarowani 
jako wierzący, ale żyją tak, jakby Bóg nie istniał.  

Wszystkim naszym Parafianom włączającym się w życie naszej 
Wspólnoty dziękujemy za nieustanne wsparcie modlitewne i materialne oraz 
wszelką okazywaną życzliwość w kończącym się 2014 roku. 

Z najserdeczniejszymi życzeniami Bożego błogosławieństwa na 
radosne święta Bożego Narodzenia i na cały Nowy Rok 2015  i z darem 
modlitwy

ks. prob. Wojciech Miszewski wraz Duszpasterzami
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WSPÓLNOTA  AA  POWSTAJE W NASZEJ PARAFII

Z inicjatywy ks proboszcza Wojciecha Miszewskiego  i kilku 
Anonimowych Alkoholików powstała grupa AA WRZOS Spotkania odbywać 
się będą w jednej z sal naszego domu parafialnego. Pierwszy mityng otwarty 
odbędzie się w niedzielę dniu 4 stycznia 2015 o godz. 18. Zapraszamy 
wszystkich chętnych którzy czują potrzebę oraz osoby które chciałyby zobaczyć 
jak wygląda mityng Anonimowych Alkoholików. 

Spotkania rozpoczynają się modlitwą o Pogodę Ducha: 
Boże, użycz mi pogody ducha,
abym godził się z tym,
czego nie mogę zmienić,
odwagi, abym zmieniał to, co mogę zmienić,
i mądrości, abym odróżniał jedno od drugiego.

 Kim jesteśmy?
Preambuła AA

Anonimowi Alkoholicy są wspólnotą mężczyzn i kobiet, którzy dzielą się 
nawzajem swoim doświadczeniem, siłą i nadzieją, aby rozwiązać swój wspólny 
problem i pomagać innym w wyzdrowieniu z alkoholizmu.

Jedynym warunkiem uczestnictwa we wspólnocie jest chęć zaprzestania 
picia. Nie ma w AA żadnych składek ani opłat, jesteśmy samowystarczalni 
poprzez własne dobrowolne datki.

Wspólnota AA nie jest związana z żadną sektą, wyznaniem, działalnością 
polityczną, organizacją lub instytucją, nie angażuje się w żadne publiczne 
polemiki, nie popiera ani nie zwalcza żadnych poglądów. Naszym podstawowym 
celem jest trwać w trzeźwości i pomagać innym alkoholikom w jej osiągnięciu.           

Oto jak mówią i piszą o sobie anonimowi alkoholicy: 
Różnorodne były także skutki naszego picia. Wielu z nas zamieniło się w 

ludzkie wraki, zanim poprosiliśmy o pomoc w AA. Niektórzy stracili rodzinę, 
majątek i godność. Staczaliśmy się do rynsztoka w różnych miejscach. Część z 
nas w kółko lądowała w szpitalu lub powracała za mury więzienia. 
Dopuszczaliśmy się poważnych wykroczeń - przeciw społeczeństwu, przeciw 
swoim rodzinom i pracodawcom, a nawet przeciw samym sobie. Ale są wśród 
nas i tacy, którzy nigdy nie trafili do szpitala czy więzienia ani nie stracili przez 
picie swojej pracy lub rodziny. W  pewnym momencie jednakże dotarliśmy 
wreszcie do punktu, w którym uświadomiliśmy sobie, że alkohol przeszkadza 
nam normalnie żyć. Kiedy zaś odkryliśmy, że nie umiemy żyć bez niego, my 
również poszukaliśmy pomocy w AA.

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy na otwarte spotkanie.  Więcej 
informacji na początek u ks. proboszcza.

Anonimowi Alkoholicy
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LITURGIA WIGILIJNA W RODZINIE  CHRZEŚCIJAŃSKIEJ

Wprowadzenie
Prowadzący: Rozpoczynamy wieczerzę wigilijną. Słowo „wigilia" oznacza 
czuwanie. Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, aby za nią wyruszyć w drogę. 
Właśnie wróciliśmy, zebraliśmy się w gronie najbliższych, aby się pokrzepić. 
Podzielić ciepłem życzeń wyrażających wzajemną życzliwość. Połamać się 
opłatkiem dobroci. Powrócić do wspomnień, do tego, co łączy i wzajemnie 
buduje. Wróciliśmy, by przebaczyć i prosić o przebaczenie. By radośnie 
zaśpiewać kolędy. Wigilia wzywa do drogi pierwszą gwiazdkę. Wieczerza w 
gronie najbliższych dodaje sił, byśmy mogli pójść i szukać prawdy, czynić 
dobro, tworzyć piękno. Gwiazda, jak wspólne ideały, powinna nas prowadzić 
przez nasz los, byśmy we wzajemnej miłości mogli spotkać się za rok. 

Wspólna kolęda: Wśród nocnej ciszy
Prowadzący zapala świecę na stole wigilijnym i mówi: Światło Chrystusa.

Jeden z uczestników czyta fragment Ewangelii:
Z Ewangelii według św. 
Łukasza (Łk 2,1-14): W 
o w y m  c z a s i e  w y s z ł o  
rozporządzenie Cezara 
A u g u s t a ,  ż e b y  
przeprowadzić spis ludności 
w całym państwie. Pierwszy 
ten spis odbył się wówczas, 
gdy wielkorządcą Syrii był 
Kwiryniusz. Wybierali się 
więc wszyscy, aby dać się 
zapisać, każdy do swojego 
miasta. Udał się też Józef z 
Galilei, z miasta Nazaret, do 
J u d e i ,  d o  m i a s t a  
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, 
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy 
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego 
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie 
było dla Nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu 
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł 
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się wystraszyli. 
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Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, 
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się wam 
Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: znajdziecie 
Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie", l nagle przyłączyło się do 
anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała 
Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego upodobania". 

Prowadzący: W Betlejem narodził się Bóg. Wspólnie módlmy się, aby nasze 
spotkanie zrodziło w nas nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.

Modlitwa wiernych
(poszczególne wezwania mogą czytać różne osoby):
- Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli 
kochać się wzajemnie, pomagać sobie, dzielić się otwarcie radościami i 
smutkami. Ciebie prosimy...
- Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże 
błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu 
osobistym. Ciebie prosimy...
- Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza. 
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i 
otwartości na innych ludzi. Ciebie prosimy...
- Świeca daje światło i ciepło. Prośmy Boga, abyśmy potrafili być dla innych 
wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości, a dla wszystkich innych 
stali się drogowskazem w dobrym. Ciebie prosimy...
- Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach w potrzebie. Módlmy 
się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla siebie. 
Módlmy się również za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli. Ciebie 
prosimy...
- Wieczerza wigilijna łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej rodziny i 
siłę w trwaniu razem. Wspólnie módlmy się: Ojcze nasz...

Modlitwa końcowa:
Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż nam dziś narodzić się na 
nowo, byśmy sami i jako rodzina umieli żyć prawdziwie. Który żyjesz i 
królujesz na wieki wieków. Amen

Dzielenie się poświęconym opłatkiem. 
Wieczerza Wigilijna. 
Śpiewanie kolęd.
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WIZYTY  DUSZPASTERSKIE  KOLĘDA 2015

Pragniemy przybyć z modlitwą i Bożym błogosławieństwem do 
naszych parafian. Kolęda to szczególna okazja do bliższego wzajemnego 
poznania się Parafian i duszpasterzy oraz rozmów na tematy duszpasterskie. 
Prosimy o przygotowanie na kolędę krzyża, świec, wody święconej /w 
przypadku jej braku prosimy o poinformowanie kapłana, że wodę trzeba 
poświęcić/.  W kościele woda święcona jest przygotowana przy głównym 
wejściu do kościoła. Dzieci prosimy o przygotowanie zeszytów z religii. 
Ofiary z kolędy zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań związanych z 
tegorocznymi inwestycjami i na dalsze prace przy naszym kościele. 

28.12  NIEDZIELA - Bloki: Myśliwska, Szosa Chełmińska /numery 
nieparzyste/
29.12   PONIEDZIAŁEK  Bażantowa, Wilcza
30.12  WTOREK  Jastrzębia, Orla
31.12  ŚRODA  nie kolędujemy
01.01  CZWARTEK  nie kolędujemy 
02.01  PIĄTEK  Bobrowa, Jaskółcza, Lisia, Pawia, Wrzosowa, Żbikowa,  
03.01  SOBOTA  Myśliwska, Niedźwiedzia, Sarnia, 
04.01 NIEDZIELA - Jelenia, Krucza, Sokola, 
05.01 PONIEDZIAŁEK - Kozia, Łosia, Rysia, Słowicza, Żurawia
06.01  WTOREK  Goździkowa, Migdałowa, Szosa Chełmińska /z blokiem 
234/
07.01  ŚRODA  Kwiatowa /z blokami/, Malwowa,
08.01  CZWARTEK  Chmielna, Konopna, Miedza,  Słoneczna
09.01  PIĄTEK  Chabrowa, Lniana
10.01  SOBOTA - Łubinowa, Makowa, Szafranowa
11.01  NIEDZIELA  Storczykowa /z blokami/,  Liliowa
12.01  PONIEDZIAŁEK  Astrowa, Hiacyntowa, Stokrotkowa
13.01  WTOREK  Krokusowa, Sasankowa, Tulipanowa, Urodzajna, 
Zielna
14.01  ŚRODA - Fasolowa, Fiołkowa, Rzepakowa, Żytnia
15.01  CZWARTEK  Rumiankowa, Ugory
16.01  PIĄTEK  Narcyzowa, Selerowa
17.01  SOBOTA  Pszeniczna, Zagonowa
18.01  NIEDZIELA  Konwaliowa
19.01  PONIEDZIAŁEK Kameliowa, Kąkolowa, Sadowa, Warzywna,  
Żyzna
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20.01 WTOREK  Owsiana /bez bloków/, Zbożowa /bez bloków/
21.01  ŚRODA - Brzoskwiniowa, Czeremchowa, Jemioława, Modrakowa, 
Przylaszczkowa,      Rodzynkowa, Szałwiowa, Wiśniowieckiego,      
22.01  CZWARTEK  Bananowa, Bławatkowa, Figowa, Gryczana, 
Lawendowa, Pigwowa, Pistacjowa, Pomarańczy, Prosowa, Ryżowa,
23.01  PIĄTEK  Bartnicza, Morelowa, Renklodowa, Szyszkowa, 
Śliwowa, Tartaczna, Wiklinowa, Winogronowa,  Żywiczna
24.01  SOBOTA -  Bloki: Owsiana 36-48, Owsiana 84-88, Zbożowa 47-
63b
25.01  NIEDZIELA   Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Zbożowa 33-45b
26.01  PONIEDZIAŁEK  Bloki: Owsiana 24-26a, Zbożowa 7-29  oraz 
Blok przy ul. Brzoskwiniowej 9 /po uprzednim zgłoszeniu w biurze 
parafialnym/
27.01  WTOREK - Dom Pomocy Społecznej   
31.01  SOBOTA  Kolędy dodatkowe, dla rodzin, które nie mogły być w 
wyznaczonych terminach /prosimy zgłaszać w biurze parafialnym/

Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy o godz. 16.00,
w  soboty o godz. 14.00, a w niedziele o godz. 15.00



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

Redakcja: ks. prob. Wojciech Miszewski,  Grzegorz Dombrowski
Za ofiarę na gazetkę serdeczne „Bóg  zapłać”

DRUK:  PPHU PROJAN Toruń ul..   Grudziądzka 172a

DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA

Środa 24 grudnia 2014 r. Wigilia Bożego Narodzenia
- godz. 6.15  ostatnie Roraty i zakończenie Duchowej Adopcji Dziecka 
Poczętego /osoby, które kończą Duchową Adopcję przynoszą świece/
- godz. 8.30  Msza św. przedpołudniowa
/ nie ma Mszy św. o godz. 18.00 /
- godz. 22.00  Msza św. - Pasterka na Barbarce
- godz. 22.00  Msza św. - Pasterka w kościele
- godz. 24.00  Msza św. - Pasterka w kościele

Czwartek 25 grudnia 2014 r. Boże Narodzenie
- nie ma Mszy św. o godz. 7.30
- Msze św. w kościele o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00
- Msze św. godz. 11.00 /Dom Pomocy Społecznej/, godz. 13.00 Barbarka

Piątek 26 grudnia 2014 r. św. Szczepana
- Msze św. według porządku niedzielnego /nie ma Mszy św. w DPS i na 

Barbarce/
Kolekta na remont Katedry w Toruniu

Środa 31 grudnia 2014 r. ostatni dzień roku
- godz. 18.00  Msza św. dziękczynna za zakończony rok. Wspomnienie 

Zmarłych w tym roku naszych Parafian. Dla wszystkich Zmarłych Parafian będzie 
przygotowana i zapalona świeczka. Dla Zmarłych spoza naszej Parafii, których 
będziemy chcieli wspomnieć prosimy przynieść znicz z kartką z wypisanym 
imieniem i nazwiskiem Zmarłego. Znicze pozostawimy w czasie Mszy św. przed 
ołtarzem, a potem ustawimy przy krzyżu na naszej Golgocie.

Czwartek  1 stycznia 2015 r.  NOWY ROK
- nie ma Mszy św. o godz. 7.30 /nie ma Mszy św. w DPS i na Barbarce/
- pozostałe Msze św. jak w niedzielę

SPOWIEDŹ ŚW. 
- w dni powszednie w czasie Mszy św. o godz. 6.15, 8.30, 18.00
- od poniedziałku 22.12  do wtorku 23.12 od godz. 17.00
- sobota 24.12  tylko podczas porannych Mszy św. o godz. 6.15 i 8.30


