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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  

WISI  NA  KRZYŻU…
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WIZYTACJA DUSZPASTERSKA

Każda parafia co 5 lat przeżywa Wizytację Duszpasterską. To jedna z 
form, poprzez które biskup utrzymuje bezpośredni kontakt z duchowieństwem i 
wiernymi każdej diecezji. To szczególna okazja do podsumowania działań 
duszpasterskich i ekonomicznych w parafii.  Często towarzyszy jej ożywienie 
duszpasterskiego zapału duchowieństwa i gorliwości Ludu Bożego. Biskup ma 
też możliwość oceniania środków stosowanych w duszpasterstwie. Poznaje 
także wszystkie trudności na jakie natrafia dana parafia w realizacji pracy 
ewangelizacyjnej. 

Dla przeżywających wizytację biskupa jest to moment łaski 
odzwierciedlający, iż Jezus Chrystus, Najwyższy Pasterz i Stróż naszych dusz 
(1P 5,4) nieustannie troszczy się o swój lud, który nawiedził i wyzwolił (Łk 1,68).

Wizytacja jest wcześniej zaplanowana, aby Parafia mogła się właściwie 
do niej przygotować. Proboszcz opracowuje sprawozdanie wizytacyjne, które 
jest akceptowane i podpisane przez rady parafialne, a następnie jeszcze przed 
wizytacją przekazywane biskupowi, aby ten mógł wcześniej poznać radości i 
troski danej wspólnoty parafialnej. Niektóre aspekty związane z administracją i 
konserwacją zlecane są przez biskupa odpowiednim wydziałom kurialnym, 
które wykonują swoje zadania w dniach poprzedzających wizytację. Swoją 
wizytację więc w naszej wspólnocie odbyły wydziały: Duszpasterski, 
Ekonomiczny i Katechetyczny.

W każdej wizytowanej parafii biskup odprawia uroczyste Msze św. i 
głosi Słowo Boże, udziela uroczyście Sakramentu Bierzmowania, modli się za 
zmarłych, spotyka się z radami parafialnymi oraz osobami, które współpracują 
w różnych formach apostolstwa, błogosławi dzieci, odwiedza niektórych 
chorych, spotyka się ze służbą liturgiczną, dokonuje lustracji rzeczy 
materialnych związanych z administracją parafii: miejsca i budynki związane z 
kultem, paramenty liturgiczne, księgi parafialne itp.

Po zakończonej wizytacji biskup redaguje dokument, w którym 
podsumowuje parafialną wizytację duszpasterską, może również wyznaczyć 
zadania, które dana Parafia powinna realizować w najbliższych latach.

W naszej parafii przeżywać będziemy wizytację w sobotę i niedzielę 21 
i 22 marca br., którą przeprowadzi ks. bp Józef Szamocki. Serdecznie zapraszam 
wszystkich naszych Parafian do jak najliczniejszego udziału we wszystkich 
celebracjach i spotkaniach z księdzem biskupem.

Osobno dzień swojej wizytacji przeżywać będzie Dom Pomocy 
Społecznej oraz kaplica na Barbarce.

Ks. prob. Wojciech Miszewski
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PROGRAM  WIZYTACJI  KANONICZNEJ 
W  PARAFII   ŚW.  ANTONIEGO W  TORUNIU

Wizytacji dokona ks. bp Józef Szamocki

Sobota 21 marca 2015 r

Godz. 11.00  Msza św. pod przewodnictwem ks. bpa Józefa Szamockiego z 
udziałem księży z dekanatu, rozpoczęcie wizytacji
Godz. 13.45  Odwiedziny niektórych chorych
Godz. 15.00  Cmentarz Parafialny,  Koronka do Miłosierdzia Bożego w 
intencji zmarłych parafian
Godz. 15.30  Odwiedziny Kaplicy na Barbarce i przedstawienie planów 
dalszych inwestycji
Godz. 16.30  Spotkanie z Liturgiczną Służbą Ołtarza
Godz. 16.30  Spotkanie z Radami Parafialnymi
Godz. 18.00  Msza św. z kazaniem ks. bpa Józefa Szamockiego
Godz. 19.30  Wieczernik Misterium Pasyjne „Ślad losu” i katecheza ks. 
bpa Józefa Szamockiego

Niedziela 22 marca 2015 roku

Godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00 /z błogosławieństwem dzieci/ 13.30  
- Msze św. z kazaniami ks. bpa Józefa Szamockiego
Godz. 15.30  Wizyta u Księży Salezjanów
Godz. 17.00  Gorzkie Żale z Kazaniem pasyjnym
Godz. 18.00  Msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania
/młodzież parafialna z Gimnazjum nr 9 i Zespołu Szkół Muzycznych

Poniedziałek Wielkanocny 6 kwietnia 2015 roku

Godz. 11.00 Msza św. w Domu Pomocy Społecznej /przewodniczy ks. bp 
Józef Szamocki/ i odwiedziny chorych

Niedziela 21 czerwca 2015 roku

Godz. 13.00 Msza św. w kaplicy na Barbarce /przewodniczy ks. bp Józef 
Szamocki/
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WIELKI  POST  W NASZEJ  PARAFII
Nabożeństwa pasyjne
Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa pasyjne. W 
niedziele o godz. 17.00 odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w 
piątki Drogę Krzyżową - dla dorosłych - o godz. 8.30 i 18.00, dla dzieci  o 
godz. 17.00, dla młodzieży o godz. 19.15. Wszystkich, którzy pragną 
codziennie wspólnie odprawiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej zapraszamy 
w dni powszednie po Mszy św. godz. 8.30. Za udział w tych nabożeństwach 
można uzyskać odpust zupełny.

Świąteczne paczki dla najuboższych
Pragniemy przygotować świąteczne paczki dla najuboższych naszych 
parafian. Upominki składamy do kosza przy ołtarzu św. Joanny. Prosimy, aby 
składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie przydatności w 
trwałych opakowaniach. Zbiórka przed świętami Bożego Narodzenia okazała 
się bardzo owocna. Zespół charytatywny Akcji Katolickiej przygotował 
ponad 50 bardzo wartościowych paczek dla wszystkich potrzebujących, 
uwzględniając samotne osoby i wielodzietne rodziny. Prosimy także o 
informację o osobach potrzebujących pomocy. Nazwiska i adresy można 
zgłosić w biurze parafialnym, w zakrystii lub wkładać do skarbony św. 
Antoniego. Ofiary pieniężne na ten cel można składać do skarbony św. 
Antoniego i wpłacać na konto parafialne zaznaczając cel wpłaty.

Spowiedź święta wielkanocna
Rozpoczął się okres spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi są 
wyłożone są na stoliku pod chórem oraz dostępne w biurze parafialnym. M. 
in. na podstawie oddawanych kartek wydajemy stosowne zaświadczenia.
W naszym kościele okazja do spowiedzi św. podczas wszystkich Mszy św. 
oraz dodatkowo w dni powszednie od godz. 17.30 do 18.00.

Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii tradycyjnie przeżywać będziemy 
po 5 niedzieli Wielkiego Postu od 23 do 25 marca br. Tym razem wygłosi je dla 
Nas ks. dr hab. Wiesław Kraiński  Oficjał Sądu Biskupiego w Toruniu.

Droga Krzyżowa ulicami parafii
Stało się już tradycją naszej parafii, że w 5 tygodniu Wielkiego Postu 
wychodzimy z Drogą Krzyżową z naszego kościoła, by wędrować ulicami 
naszej parafii. W piątek 27 marca zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, po 
której wyruszymy z modlitwą i śpiewem rozważając stacje Drogi Krzyżowej. 
Zakończymy ją na naszym cmentarzu parafialnym. Prosimy o przyniesienie 
świec.



GORZKIE ZALE CZYLI SNOPEK MIRRY

 Gorzkie zale , zbiór piesni o Mece Panskiej, spiewane sa obecnie 
we wszystkich kosciolach w Polsce w niedziele Wielkiego Postu. To 
typowo polskie nabozenstwo. Powstalo w Warszawie na przelomie XVII i 
XVIII wieku. 
Nie wiadomo kto jest autorem piesni. Byc moze ks. Wawrzyniec Stanislaw 
Benik, ze Zgromadzenia Ksiezy Misjonarzy swietego Wincentego a' Paulo, 
który w 1707 roku jako pierwszy oglosil je drukiem. Tytul wydanej przez 
niego ksiazeczki byl typowo barokowy:  Snopek Myrry z Ogroda 
Gethsemanskiego albo zalosne Gorzkiey Meki Syna Bozego [...] 
rospamietywanie . Mirra to jeden z darów, jaki trzej królowie zlozyli Bozemu 
Dzieciatku. Dar mirry byl zapowiedzia meki i smierci zbawczej Chrystusa. 
Nazwa  Gorzkie zale  upowszechnila sie pózniej. Pochodzi oczywiscie od 
pierwszych wyrazów piesni:  Gorzkie zale przybywajcie, serca nasze 
przenikajcie .

Barokowa poboznosc
Rozwazanie Meki Panskiej ma naturalnie o wiele starsza tradycje. Na 

poczatku XVIII wieku wciaz odprawiano misteria pasyjne, majace swe 
korzenie w sredniowieczu. Poboznosc ludzi baroku, pelna emocji, 
charakteryzujaca sie osobistym przezywaniem Meki Panskiej, potrzebowala 
jednak nowych form nabozenstw. Takich, które nie tylko relacjonowalyby 
biblijne wydarzenia, ale tez pozwalaly ludziom latwiej wyobrazic sobie to, co 
c z u l  C h r y s t u s .          .                            

Zapewne wiec nieprzypadkowo nowe nabozenstwo,  Gorzkie zale , 
sa dzielem nowego zakonu – Misjonarzy sw. Wincentego a' Paulo, 
z g r o m a d z e n i a ,  k t ó r e  p o w s t a l o  w  1 6 2 5  r o k u .
Do Polski pierwsza grupa Misjonarzy przybyla w listopadzie 1651 r. na 
zyczenie królowej Marii Ludwiki Gonzagi. Królowa ofiarowala im 
drewniany domek i kapliczke w okolicy dzisiejszego kosciola sw. Krzyza w 
Warszawie. W 1657 roku zakonnicy rozpoczeli tam budowe kosciola. Zostal 
on konsekrowany w roku 1696 r. Przy kosciele powstal szpital sw. Rocha, 
którym opiekowalo sie zakonne Bractwo Milosierdzia sw. Rocha. Na jego 
czele stanal ks. Wawrzyniec Stanislaw Benik.

Na wzór jutrzni
Pelni zapalu zakonnicy starali sie ulozyc nowe piesni, które bardziej 
odpowiadalyby poboznosci wiernych. W kronikach Bractwa zachowaly sie 
zapiski mówiace o tym, ze stare, tlumaczone z laciny piesni, sa czesto dla 
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ludu niezrozumiale. Starania Misjonarzy przyspieszyly spory z dzialajacymi 
nieopodal Dominikanami Obserwantami. Misjonarskie Bractwo sw. Rocha 
rywalizowalo z dominikanskim Bractwem Rózancowym o  pierwszenstwo 
podczas uroczystych procesji. By zapobiec zgorszeniu ks. Bartlomiej Tarlo, 
proboszcz parafii sw. Krzyza, zabronil czlonkom swojego Bractwa 
uczestniczenia w procesjach rózancowych. To zmobilizowalo Misjonarzy to 
opracowania wlasnego nabozenstwa. Jego strukture ulozono na wzór jutrzni 
– jednej z modlitw brewiarza. Nabozenstwo, rozpoczynane piesnia o 
charakterze pobudki, wzywajaca wiernych do prawdziwie glebokiego 
przezywania ofiary krzyzowej Jezusa, sklada sie z trzech czesci, tak jak 
jutrznia sklada sie z trzech nokturnów. Kazda czesc zawiera trzy piesni 
(analogicznie do trzech psalmów w nokturnie jutrzni), wprowadzane krótkim 
podaniem intencji (porównywalnej z czytaniem w liturgii brewiarzowej). 
Melodie spiewów wchodzacych w sklad  Gorzkich zalów  sa oryginalne, ale 
n a w i a z u j a  d o  w c z e s n i e j s z y c h  p i e s n i .
Nowe nabozenstwo wyjatkowo szybko rozprzestrzenilo sie po calym kraju. 
W XVIII wieku odprawianie  Gorzkich zalów  laczono zazwyczaj z 
wystawieniem Najswietszego Sakramentu, od którego rozpoczynano 
celebracje. Po odspiewaniu trzech czesci  Gorzkich zalów  gloszono kazanie 
pasyjne. Nastepnie ruszala procesja ze swiecami, po której udzielano 
koncowego blogoslawienstwa. Dzis nabozenstwo jest wiec okrojone w 
porównaniu z pierwotna postacia.
/na podstawie stron internetowych/
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DUCHOWA  ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO

W środę 25 marca 2015 roku w uroczystość Zwiastowania Pańskiego 
obchodzimy Dzień Świętości Życia. Tradycyjnie w naszym kościele w 
tym dniu podczas Mszy św. o godz. 8.30 i 18.00 złożymy przyrzeczenia 
Duchowej Adopcji. Pół godziny wcześniej odmówimy różaniec w 
intencji adoptowanych dzieci oraz podejmujących przyrzeczenie. 

NAJCZĘŚCIEJ   STAWIANE PYTANIA  i  ODPOWIEDZI

1. Co to jest duchowa adopcja?
Duchowa adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie 

matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy 
różańcowej - radosnej, bolesnej, światła lub chwalebnej (Ojcze Nasz i 10 Zdrowaś Mario) 
oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitwy można dołączyć 



dowolnie wybrane dodatkowe postanowienia.
2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?
Dodatkowymi postanowieniami mogą być na przykład: częsta Spowiedź i Komunia 

Święta, adoracja Najświętszej Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, 
walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym, dodatkowe modlitwy, (litanie, nowenny, 
koronki...). Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne 
możliwości ich wypełniania.
3. Czy można podejmować duchową adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je 
podejmują.

4. Jak zrodziła się duchowa adopcja?
Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki 

Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej 
ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy 
ośrodek duchowej adopcji powstał w kościele OO Paulinów w Warszawie. Stąd 
rozprzestrzenia się na cały kraj i poza jego granice.

5. Jakie są owoce duchowej adopcji?
Duchowa adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne spowodowane 

grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc 
pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary 
i post), pomaga w szczególności ludziom młodym kształtować charakter, walczyć z 
egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania 
miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, 
pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk 
ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w 
rodzinie.

6. Kto może podejmować duchową adopcję.
Każdy - osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludzie w każdym wieku. 

Jedynie dzieci podejmują ją pod opieką rodziców.
7. Ile razy można podjąć duchową adopcję ?
Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich 

zobowiązań.
8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.
9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa adopcja dotyczy jednego dziecka.
10. Czy wiemy, jakiej narodowości  będzie adoptowane dziecko? 

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.
11. Skąd pewność, ze Bóg wysłucha mojej modlitwy?
Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie 

Boże. Bóg jest Dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone 
miłością rodziców.

12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?
Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne 

zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.
13. Czy przerywa się duchową adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy 
czas?
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Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa duchowa adopcję. Należy wtedy 
ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy 
duchową adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.
14. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach 
niesakramentałnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.
15. Czy ważna jest duchowa adopcja podjęta przez radio?

Tak.
16. Czy przyrzeczenia duchowej adopcjimuszą być składane w formie uroczystej, 
wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je 
złożyć także prywatnie.
17. Czy duchową adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w 
przygotowaniach - chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku? 

Tak. Mogą podejmować prywatnie.
18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed Krzyżem lub obrazem) i od tego 
momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę 
różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. Dla zapamiętania dobrze jest zapisać 
datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy. 
19. Jak krzewić modlitwę duchowej adopcji?

pozyskać kilka osób zainteresowanych duchową adopcją,
uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń duchowej adopcji

w kościele,
skontaktować się z ośrodkami duchowej adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne 

informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.

MODLITWA CODZIENNA

Panie Jezu - za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, która urodziła 
Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka 
zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu - proszę Cię w 
intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a 
które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom 
miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty 
sam mu przeznaczyłeś. Amen.


