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gazetka dla wszystkich parafian

&

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

„Odmawiajcie codziennie różaniec
i znoście ochoczo wszystkie
cierpienia, jakie Bóg na was ześle”.
Słowa Matki Bożej z Fatimy

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

LISTOPADOWE AKTUALNOŚCI
Już wkrótce rozpocznie 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
/przez całą oktawę uroczystości Wszystkich
Świętych/ odprawimy za poleconych nam
zmarłych wspólną Mszę św. i odmówimy
cały różaniec, między poszczególnymi dziesiątkami wypowiadając imiona
Zmarłych. Zachęcamy, by w tym dniu z całą rodziną uczestniczyć w Mszy św.
przyjmując Komunię św. za bliskich i dalszych Zmarłych. Tegoroczne ofiary
z wypominków przeznaczone są na spłatę zobowiązań związanych z budową
naszej dzwonnicy, która jak wierzymy zostanie ukończona w najbliższych
tygodniach i usłyszymy dźwięk naszych nowych dzwonów.
W piątek 1 listopada przeżywamy uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. jak w każdą niedzielę nie będzie Mszy św. o godz. 13.30 w kościele.
Msza św. w kaplicy na Barbarce z modlitwami za zmarłych w tym dniu
tradycyjnie o godz. 13.00. O godz. 15.00 odprawimy Mszę św. na naszym
parafialnym cmentarzu. Poprzedzimy ją odmówieniem różańca o godz.
14.30.
W sobotę 2 listopada dzień Wszystkich Wiernych Zmarłych. Msze
św. o godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.
Od popołudnia uroczystości Wszystkich Świętych przez całą oktawę
za nawiedzenie cmentarza, także grobu śp. ks. prał. B. Górskiego otrzymać
można odpust zupełny za zmarłych. Warunkiem jest stan łaski uświęcającej i
modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
W I sobotę miesiąca 2 listopada o godz. 8.30 zapraszamy na Różaniec,
a następnie na Mszę św. i nabożeństwo pierwszosobotnie. Spotkanie
formacyjne Żywego Różańca w I środę 6 listopada o godz. 17.00 w kaplicy
Miłosierdzia Bożego.
Trwają prace przygotowawcze do otwarcia nowej części naszego
parafialnego cmentarza. Ostatnio zostały wykonane badania geologiczne
gruntu i trwa projektowanie obiektu. Mamy nadzieję, że w najbliższych
miesiącach uda się dokończyć tę długo już ciągnącą się sprawę.
2

Nauczyciel Ewangelii

6/2013

CAŁODOBOWA ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
26/27 października 2013 r.
W sobotę 26 października przypada 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. i nabożeństwie różańcowym o godz. 18.00 i
trwać będzie przez całą noc, aż do niedzieli 27 października, o godz. 7.00
odśpiewamy Godzinki o Niepokalanym Poczęciu NMP 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.
00
00
20 21 Zagonowa, Zbożowa, Zielna, Żbikowa, Żurawia, Żytnia, Żywiczna,
Żyzna
2100 2200 Astrowa, Bananowa, Bartnicza, Bażantowa, Bławatkowa, Bobrowa,
Brzoskwiniowa
00
00
22 23 Chabrowa, Chmielna, Czeremchowa, Fasolowa, Figowa, Fiołkowa,
Goździkowa, Gryczana
00
00
23 24 Hiacyntowa, Jaskółcza, Jastrzębia, Jelenia, Jemiołowa, Kameliowa,
Kąkolowa, Konopna, Konwaliowa, Kozia
00
00
24 01 Krokusowa, Krucza, Kwiatowa, Lawendowa, Liliowa, Lisia,
Lniana, Łosia, Łubinowa
0100 0200 Makowa, Malwowa, Miedza, Migdałowa, Modrakowa, Morelowa,
Myśliwska
00
00
02 03 Narcyzowa, Niedźwiedzia, Orla, Owsiana
0300 0400 Pawia, Pigwowa, Pistacjowa, Pomarańczy, Prosowa,
Przylaszczkowa, Pszeniczna, Renklodowa, Rodzynkowa,
Rumiankowa, Rysia, Ryżowa,
Rzepakowa
0400 0500 Sadowa, Sarnia, Sasankowa, Selerowa, Słoneczna, Słowicza,
Sokola, Stokrotkowa, Storczykowa, Szafranowa, Szałwiowa,
Szyszkowa
00
00
05 06 Szosa Chełmińska, Śliwowa, Św. Antoniego, Tartaczna,
Tulipanowa, Ugory, Urodzajna
00
00
06 07 Warzywna, Wiklinowa, Wilcza, Winogronowa, Wiśniowieckiego,
Wrzosowa
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AKTUALNOŚĆ FATIMSKIEGO ORĘDZIA

Dnia 13 maja 1917 roku w niewielkiej miejscowości, jaką wtedy była Fatima
w dalekiej Portugalii Matka Boża
objawiła się trójce małych dzieci:
dziesięcioletniej Łucji, siedmioletniej Hiacyncie i dziewięcioletniemu
Franciszkowi. Cała trójka nie wyróżniała się niczym szczególnym w gronie swoich
rówieśników. Dzieci jak co dzień zajmowały się pasieniem stada owiec na pobliskich
łąkach. Nagle nad rosnącym na polanie dębem ujrzały Piękną Panią. Usłyszały
słowa: „Przychodzę z nieba. Chcę, byście przychodziły na to miejsce przez 6
kolejnych miesięcy, każdego 13 o tej samej porze. W końcu powiem wam kim jestem
i czego żądam”. Już w czasie pierwszego objawienia dzieci usłyszały: „Odmawiajcie
codziennie różaniec i znoście ochoczo wszystkie cierpienia, jakie Bóg na was ześle”.
Kiedy Matka Boża unosiła się do nieba dzieci zobaczyły na jej ciele jej
Niepokalane Serce otoczone cierniami. Zrozumiały, że ciernie, to ludzkie grzechy,
które tak boleśnie ranią serce Matki.
Podczas jednego z kolejnych objawień dzieci miały wizję piekła.
Rzeczywistość była dla nich niezwykle przerażająca. „Widzicie piekło mówiła
Maryja do którego idą dusze biednych grzeszników. Aby ich ratować, Bóg pragnie w
świecie ustanowić nabożeństwo do mojego Niepokalanego Serca. Jeśli ludzie
spełnią to o co proszę wielu zostanie zbawionych i nastanie pokój”.
Kolejne orędzia Matki Bożej to przesłanie o wojnach. Rok 1917 to rok
straszliwej I wojny światowej, ale Matka Boża przestrzega: „Wojna ma się ku
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końcowi, ale jeśli ludzie się nie nawrócą, inna jeszcze gorsza wojna wybuchnie.
Będzie wojna, głód, prześladowanie Kościoła i Ojca Świętego. Aby temu zapobiec
przychodzę prosić o poświęcenie Rosji mojemu Niepokalanemu Sercu i o komunię
św. zadośćczyniącą w pierwsze soboty miesiąca. Jeżeli moich próśb usłuchacie
Rosja się nawróci i nastanie pokój, jeśli nie, rozsieje swoje błędy na całym świecie,
wywołując wojny i prześladowanie Kościoła. Ludzie dobrzy będą męczeni, Ojciec
Święty będzie musiał dużo wycierpieć. W końcu jednak moje Niepokalane Serce
zatriumfuje. Ojciec Święty poświęci mi Rosję, która się nawróci i na pewien czas
zapanuje pokój na ziemi”.
Wieści o fatimskich objawieniach zaczęły rozchodzić się po świecie, a mali
wizjonerzy już od samego początku byli prześladowani. Objawienia zakończyły się
13 października w obecności kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy oczekiwali na
zapowiedziany na ten dzień przez Maryję cud. Tego dnia w Fatimie panowała
straszna ulewa, jednak w chwili objawienia się Matki Bożej nastąpił tzw. cud słońca.
Nagle ukazało się wirujące i zmieniające barwy słońce. Coś absolutnie
nadzwyczajnego, przemoknięte rzeczy pielgrzymów nagle okazały się suche. Ten
cud widziany był przez wszystkich pielgrzymów w promieniu 30 km od Fatimy. Nie
został jednak zarejestrowany przez żadne obserwatorium astronomiczne. „Cud
słońca” zmienił stosunek ludzi do wydarzeń fatimskich. Od tego momentu fatimskie
sanktuarium należy do najczęściej odwiedzanych na świecie miejsc kultu Matki
Bożej.
Wiek XX wybrzmiał jak scenariusz pisany przez kolejne wizje fatimskie.
Koniec I wojny, wybuch rewolucji październikowej i rozszerzenie się
komunistycznych błędów nieomal na cały świat. Niezwykła też była sprawa cierpień
Papieża, zawarta w tajemnicy fatimskiej, czyli zapowiedź zamachu, jaki miał
miejsce właśnie 13 maja na pl. św. Piotra w kolejną rocznicę rozpoczęcia fatimskich
objawień.
Rewolucja, która wybuchła w Rosji miała stworzyć ludziom raj na ziemi,
zaczynała się od napadów i niszczenia kościołów. Wszyscy pamiętamy tę straszną
walkę z Kościołem i religią, jak wielu musiało ukrywać się ze swoimi przekonaniami
religijnymi, chcąc dalej zajmować pełnione stanowisko. Jak często tajne służby
łamały sumienia ludzi nakłaniając do współpracy i donosicielstwa. Wiele kościołów
zostało zamkniętych lub zamienionych w muzea ateizmu. Na szczęście w naszej
ojczyźnie ta walka nie przybrała aż tak strasznych form, chociaż nie obyła się bez
wielu ofiar totalitarnego komunistycznego systemu. Ateizm, walka z Bogiem stały
się nową ideologią. Jak mówił Lenin: „Prawdziwe szczęście przyniesie walka z
religią, która jest złudnym szczęściem”. Ten sam Lenin stał się obiektem kultu, który
przetrwał w moskiewskim mauzoleum. Do dzisiaj powtarza się slogan
Majakowskiego „Lenin wiecznie żywy”.
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Te „błędy” miały się zakończyć z chwilą przyjścia Papieża cierpienia,
zapowiedzianego w tajemnicy fatimskiej. Jan Paweł II miał pełną świadomość że
zamach na jego życie był przepowiedziany w Fatimie. Data zamachu nie jest
przypadkowa, szczegóły tego wydarzenia spisała siostra Łucja w tzw. trzeciej
tajemnicy fatimskiej. Sam Papież podkreślał, że diabelska ręka strzelała, ale ręka
Matki niosła pocisk. To, że papież wtedy nie zginął było niezwykłym cudem. Rok po
zamachu JPII w Fatimie dziękował za cud uratowania życia, a nabój, którym został
ugodzony został umieszczony w koronie na głowie Matki Bożej w Fatimie. W roku
1984 Jan Paweł II ofiarował Rosję Niepokalanemu Sercu Maryi, a religia zaczęła się
odradzać tam, gdzie była prześladowana. Akt ofiarowania ponowił papież
Franciszek w niedzielę 13 października 2013 roku. To wydarzenie jednak dla
współczesnych mediów nie było ważne.
Czy zakończyły się problemy o których mówiła Matka Boża? Upadł system
komunistyczny, ale przecież szatan nie odstąpi nigdy od swej walki. Jan Paweł II
wiele razy podkreślał, że wyzwolenie z ateizmu było dziełem Niepokalanej, ale
wcale nie zakończyło walki ze złem. „Nowa sytuacja Kościoła i narodów jest jeszcze
krucha i niestabilna. Istnieje niebezpieczeństwo, że marksizm zostanie zastąpiony
inną formą ateizmu, która głosząc wolność, będzie dążyć do zniszczenia korzeni
chrześcijańskiej moralności...” Czy nie jesteśmy dzisiaj świadkami spełniania się
tych proroczych słów?
Orędzie Fatimskie dotyczy nie tylko wydarzeń historycznych z przeszłości.
Widzimy wyraźnie pustoszejące na Zachodzie kościoły, odrzucenie Boga i wartości
religijnych z prawodawstwa, odrzucenie wiary w piekło, liczenie się z
konsumpcyjną wizją świata, zacieranie sumień, właściwy model rodziny
wynikający z naturalnego i Bożego prawa próbuje się zrównać z tzw. związkami
partnerskimi tej samej płci, brak poszanowania dla życia. Dzisiaj świat z podziwem
patrzy na Jana Pawła II, nawet bardzo liberalne media nazywają go największym z
ludzi, szkoda, że nie przyjmuje się twardej nauki papieskiej głoszonej tak odważnie i
wyraźnie w walce z wspomnianymi tylko niektórymi zagrożeniami. Matka Boża
ostatni moment życia Jana Pawła II też naznaczyła fatimskim znakiem, odszedł do
Domu Ojca właśnie w I sobotę miesiąca.
Matka Boża nie pozostawia nas samych, daje nam broń do tej walki. Jest nią
spowiedź św., Eucharystia i Różaniec oraz nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca
w I soboty. W Fatimie Maryja mówiła: „Odmawiajcie codziennie różaniec, aby
uprosić pokój dla świata”, a więc różaniec to modlitwa, dzięki której tak wiele można
wymodlić nawet powstrzymać okrutne wojny. W naszej parafii chcemy być wierni
Orędziu Fatimskiemu, dlatego wieczorami, od maja do października każdego 13
dnia miesiąca wędrujemy w procesji, każdego miesiąca inną drogą, aby różańcem
oplatać parafię, w każdą I sobotę od rana gromadzimy się na wspólnej modlitwie.
Wierzymy, ze trwając we wspólnocie z Maryją wreszcie Jej Niepokalane
Serce zwycięży, przede wszystkim w naszych sercach.

Ks. Wojciech Miszewski
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DZIĘKCZYNIENIE PO KOMUNII ŚWIĘTEJ ŚW. OJCA PIO
Pozostań ze mną, Panie, Twoja bowiem obecność jest mi konieczna,
abym o Tobie nie zapomniał.
Ty wiesz jak łatwo opuszczam Ciebie.
Pozostań ze mną, Panie, bo jestem słaby i potrzebuję Twojej mocy,
abym tak często nie upadał.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim życiem,
bo bez Ciebie popadam w zniechęcenie.
Pozostań ze mną, Panie, bo Ty jesteś moim Światłem,
bo bez Ciebie pogrążam się w ciemności.
Pozostań ze mną, Panie, aby mi wskazać Twoją wolę.
Pozostań ze mną, Panie, abym mógł słyszeć Twój głos i iść za Tobą.
Pozostań ze mną, Panie bo bardzo pragnę Ciebie miłować i zawsze być z Tobą.
Pozostań ze mną, Panie jeżeli chcesz, abym Ci dochował wierności.
Pozostań ze mną, albowiem moja dusza choć taka biedna,
pragnie być dla Ciebie miejscem pociechy i gniazdem miłości.
Pozostań ze mną, Panie Jezu, albowiem ciemność zapada
i dzień się kończy, to znaczy, że życie mija, a zbliża się śmierć, sąd, wieczność,
toteż muszę odzyskać siły by w drodze nie ustać, stąd też potrzebuję Ciebie.
Ciemność zapada i śmierć się zbliża.
Lękam się mroków, pokus, oschłości, krzyży, cierpień, toteż tak bardzo pośród nocy
I wygnania potrzeba mi Ciebie, Panie Jezu.
Pozostań ze mną, Jezu, ponieważ pośród nocy
tego życia, wśród jego zagrożeń potrzebuję Ciebie.
Spraw, abym poznał Ciebie tak jak Twoi uczniowie - przy łamaniu chleba,
to znaczy w Komunii Eucharystycznej, aby była ona światłem rozpraszającym ciemności,
wspierającą mnie siłą i jedyną radością mego serca.
Pozostań ze mną, Panie, ponieważ w godzinę śmierci chcę być z Tobą zjednoczony
przez Komunię albo chociaż przez łaskę i miłość. Pozostań ze mną, Jezu.
Nie proszę Cię o Boskie pociechy, bo na nie nie zasługuję, ale o dar Twojej obecności.
O tak !!! bardzo Cię o to proszę!!!
Pozostań ze mną, Panie. Ciebie tylko szukam, Twojej miłości, Twojej łaski, Twojej woli,
Twego Serca, Twego Ducha, bo Ciebie miłuję i nie pragnę innej nagrody niż większego
pokochania Ciebie.
Miłością mocną, praktyczną, z całego serca - na ziemi,
aby potem zawsze i doskonale miłować Ciebie przez całą wieczność.
Amen
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UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNO RELIGIJNE NA
BARBARCE
W niedzielę 27 października uroczyście obchodzić będziemy 74. 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 Torunia i naszą parafię. Tego dnia nie
będzie Mszy św. w kaplicy na Barbarce

ZAPROSZENIE DO WSPÓLNEJ MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ
Trwa miesiąc październik, czas wspólnego odmawiania różańca w kościele.
Nabożeństwa różańcowe w tygodniu od poniedziałku do soboty - w łączności z
wieczorną Mszą św. o godz. 18.00. Różaniec dla dzieci od poniedziałku do piątku o
godz. 17.00. W niedzielę nie ma specjalnego nabożeństwa różańcowego, 10
różańca św. odmawiamy po każdej Mszy św.

PEREGRYNACJA OBRAZU MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
Już ponad rok trwa peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w
naszych rodzinach. Obraz ten został poświęcony i dotknięty do Wędrującego
Wizerunku podczas Nawiedzenia naszej parafii. Po Mszy św. wieczornej obraz ze
s p e c j a l n y m
błogosławieństwem jest
przekazywany rodzinie.
Następnego dnia przed
godziną 17.30 prosimy o
odniesienie obrazu do
kościoła. Istnieje możliwość,
by obraz był przekazywany
sobie przez kilku sąsiadów od
domu do domu. Zapisy na
kolejne dni peregrynacji
przyjmujemy w Biurze
Parafialnym.
Parafia Rzymskokatolicka p..w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

tel. 56 610-22-40 e-mail: antoni@diecezja.torun.pl
strona internetowa: http://antoni-torun.pl
Konto bankowe: PKO BP II O/Toruń 58 1020 5011 0000 9302 0097 0368
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