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gazetka dla wszystkich parafian

„Dzieci s¹ nadziej¹,
która rozkwita wci¹¿ na
nowo,
projektem, który
nieustannie siê
urzeczywistnia,
przysz³oœci¹, która
pozostaje zawsze
otwarta.”
/Jan Pawe³ II/

&

MSZE ŒWIÊTE
niedzielne i œwi¹teczne:
7 , 900, 1030, 1200,1330, 1800
na Barbarce: 1300,
w Domu Pomocy Spo³ecznej: 1100
w œwiêta zniesione:
700, 900, 1700, 1800
w dni powszednie:
700, 830, 1800.
30

KANCELARIA PARAFIALNA
poniedzia³ek - pi¹tek
900 -1000 oraz 1600 -1800
sobota 900 -1000
PORADNIA DLA NARZECZONYCH
I MA£¯EÑSTW:
ka¿dy wtorek godz. 18:00

Specjalny numer „Nauczyciela Ewangelii”
poœwiêcamy ANTONINKOWI w dniu jego
œwiêta.
Nasza œwietlica œrodowiskowa
ANTONINEK
powo³ana zosta³a w 1999 roku przy
Parafii Œw. Antoniego w darze Jego
Œwi¹tobliwoœci Janowi Paw³owi II
podczas jego odwiedzin w Toruniu.
Od 13 lat wspiera dzieci, m³odzie¿ i
rodzinê!

PORADNIA RODZINNA:
ka¿dy wtorek godz. 15:00 -20:00
tel: 605 638 203 Gra¿yna Zieliñska
BIBLIOTEKA PARAFIALNA:
œroda od 1600 do 1800
Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
ksiê¿a wikariusze:
ks. Adam Czerwiñski: 56 610-22-46
ks. Rafa³ Bochen: 56 610-22-44
ks. Krzysztof Juchniewicz: 56 610-22-45
rezydent:
ks. Dariusz ¯urañski tel. 56 610-22-43
Zakrystia: 56 610-22-48

Nasz Antoninek.
Dzieci lubi¹ urodziny. Antoninek, jak dziecko te¿ swe œwiêto ma.
Trzynaœcie lat Mu „stuknê³o”, wiek dla dziecka trudny, ale nie dla dziecka otoczonego
opiek¹ patronów oraz posiadaj¹cego troskliwych ojców.
Ojcem pozostaje Akcja Katolicka, ojcami sukcesu jest bezsprzecznie parafialna
rodzina.
Na 13 urodziny Antoninka oddajemy specjalne wydanie Nauczyciela
Ewangelii, a w nim tylko najwa¿niejsze dokonania ostatnich miesiêcy.
Miêdzy wierszami
tkwi¹ ukryte godziny pracy wychowawców i
wolontariuszy, miêdzy wierszami nale¿y dojrzeæ ofiarnoœæ i pomoc parafian.
Parafialny Oddzia³ Akcji Katolickiej docenia ka¿dy gest, wyró¿niæ jest w
stanie nielicznych s¹ nimi Laureaci Tytu³u Przyjaciel Antoninka.
Tytu³u przyznawanego z okazji œwiêta Antoninka, ukochanego parafialnego dziecka.
Po prostu: naszego Antoninka.
Jan Cichon - prezes Parafialnego Oddzia³u
Akcji Katolickiej.

„Dziecko mo¿e nauczyæ doros³ych trzech rzeczy:
cieszyæ siê bez powodu, byæ ci¹gle czymœ zajêtym
i domagaæ siê - ze wszystkich si³ - tego, czego
pragnie”
/Paulo Coelho/

„Dzisiejsze nieœmia³e dziecko, to to, z którego wczoraj siê œmialiœmy.
Dzisiejsze okrutne dziecko, to to, które wczoraj biliœmy.
Dzisiejsze dziecko, które oszukuje, to to, w które wczoraj nie wierzyliœmy.
Dzisiejsze zbuntowane dziecko, to to, nad którym siê wczoraj znêcaliœmy.
Dzisiejsze zakochane dziecko, to to, które wczoraj pieœciliœmy.
Dzisiejsze roztropne dziecko, to to, któremu wczoraj dodawaliœmy otuchy.
Dzisiejsze serdeczne dziecko, to to, któremu wczoraj okazywaliœmy mi³oœæ.
Dzisiejsze m¹dre dziecko, to to, które wczoraj wychowaliœmy.
Dzisiejsze wyrozumia³e dziecko, to to, któremu wczoraj przebaczyliœmy.
Dzisiejszy cz³owiek, który ¿yje mi³oœci¹ i piêknem, to dziecko,
które wczoraj ¿y³o radoœci¹”
/Ronald Russell/
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W naszej œwietlicy corocznie realizowanych jest wiele programów.
W roku 2012 roku w Antoninku realizujemy:
1. Dwa autorskie programy socjoterapeutyczne
(„Kontakt” i „Komunikacja od siebie i do siebie”)
oraz 3 programy profilaktyczne, równie¿ autorskie:
„Nasz Teatr” , „Muzyka bli¿ej Ciebie i mnie", „Têcza"
2. „¯yæ w zdrowej rodzinie” - program sk³ada siê z 5 zadañ
„M³odzie¿owy Lider to program dla Ciebie”
„Skuteczna komunikacja bez przemocy”
„Szko³a dla rodziców i wychowawców”
„Byæ sob¹ - autorski program dla m³odzie¿y”
oraz Punkt konsultacyjny dla uzale¿nionych, wspó³uzale¿nionych i sprawców
przemocy rodzinnej”
3. £atwiej, lepiej sprawniej - warsztaty edukacyjne dla najm³odszych sk³adaj¹
siê z 4 zadañ
„Równaj wzwy¿”
„Zabawa oswaja naukê”
„Z nauk¹ na weso³o”
„Warsztaty edukacyjne dla szóstoklasistów”
Programy wspierane s¹ przez Urz¹d Miasta Torunia.
Realizujemy równie¿ program sponsorowany przez Urz¹d
Marsza³kowski p.n. „Wiedzieæ lepiej, robiæ wiêcej” ,
którego g³ównym punktem by³a wycieczka do Centrum
Nauki Kopernik w Warszawie.

„Warto s³u¿yæ ka¿demu cz³owiekowi i dla ka¿dego warto siê
poœwiêciæ”
(Kardyna³ Stefan Wyszyñski)
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MISJA NASZEJ ŒWIETLICY
Swoje zadania œwietlica realizuje miêdzy innymi przez:
1.
Zapewnienie dzieciom opieki po zajêciach szkolnych
w atmosferze ¿yczliwoœci daj¹cej poczucie bezpieczeñstwa;
2. Pomoc rodzinie w rozwi¹zywaniu problemów
wychowawczych przy
wspó³udziale:
psychologa, pedagoga, prawnika i asystenta
koœcielnego;
3. Wyrabianie w³aœciwego stosunku do nauki i pracy;
4. Wychowanie dzieci w duchu moralnoœci
chrzeœcijañskiej;
5. Pomoc w odrabianiu lekcji;
6. Rozwijanie posiadanych dla swojego wieku zdolnoœci
umys³owych;
7. Zapewnienie codziennego posi³ku;
8. Organizowanie wypoczynku dzieci: wycieczki
kolonie, obozy, ferie, œwiêta;

Przyjaciele Antoninka w roku 2012
Pod szczêœliw¹ dat¹ musia³ siê narodziæ, mocarnych patronów musi posiadaæ
„Antoninek”, by skupiaæ wokó³ siebie tak doborowe grono przyjació³. Przyjació³ w
najlepszym rozumieniu: s¹ wtedy gdy trzeba, a potrzeba zawsze; s¹ jak
niewidzialna rêka po efektach ich widaæ. Nie zabiegaj¹ o rozg³os, wrêcz
aminowoœæ preferuj¹. Bo przyjaŸñ jest cicha, nie lubi poklasku. Przynosi ukojenie
oraz zwiastuje urodzaj niczym majowy deszczyk. I trwa, gdy¿ w tym kalendarzu nie
zrywa siê kartek. Dzisiejsi Laureaci reprezentuj¹ orygina³ czystej, bezinteresownej
przyjaŸni: zaskoczeni, ¿e zostali dostrze¿eni, za¿enowani wyró¿nieniem. A Kapitu³a
odczuwa satysfakcjê z trafnego dokonania wyboru.

W Brzezinie swój matecznik PrzyjaŸñ uwi³a, a owoce Wrzosowe
dzieci odbieraj¹.
Kapitu³a przyzna³a Tytu³ Przyjaciela Antoninka
p. GRZEGORZOWI GÓRSKIEMU
za dyskretne, a cenne wspieranie „Antoninka” z prawdziwie
przyjacielskiej li tylko potrzeby.
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W roku szkolnym 2011/2012 w naszej œwietlicy pracuj¹:
1.Betlejewski Zdzis³aw
2.Bylina Ma³gorzata
3.Cichon El¿bieta- kierownik œwietlicy
4.Depka Agata
5.Domagalska Anna
6.Grajkowska Wierzba Agnieszka
7.Hajdas Martyna
8.Hajdas Tomasz
9.Hejnicki Jakub
10.Kielecka Joanna
11.Kiepka Aleksandra
12.Kopczyñska Barbara
13.Krzy¿elewska Aneta
14.Kurasz Kinga
15.Lisiecka Beata
16.Luntkowska Ewelina
17.Maliszewska Sandra
18.Ma³ek Dorota
19.Matjanowska Katarzyna
20.Mendrzycka Joanna
21.Olisiejko Joanna
22. Paliwoda Katarzyna
23. Polanowska Marta
24. Polaszewska Marzena
25. Twardo Marlena
26. Tyburska Arleta
27. Wieczorek-Grabowska Ma³gorzata
28. Wojnowska Hanna
29. Wrzeœniewska Karolina
30. Zieliñska Regina
4/2012
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NASZE WSPANIA£E DZIEWCZYNY
Sandra Maliszewska - Laureatka tegorocznej edycji Samorz¹dowego
Konkursu 8 Wspania³ych.
W „Antoninku” pracuje od paŸdziernika 2008 roku. Wœród dzieci i dla
dzieci przepracowa³a 385 godz. Jest bardzo aktywn¹, sympatyczn¹ po
prostu WSPANIA£¥ wolontariuszk¹.
Kasia Paliwoda
Laureatka tegorocznej edycji konkursu Barwy
Wolontariatu.
W Antoninku pracuje ju¿ 8 lat, przepracowa³a ponad 850 godzin.
Anga¿uje siê w ró¿norodne prace na rzecz œwietlicy np. sprzeda¿ œwiec
adwentowych, zbiórki pieniêdzy na ró¿norodne akcje charytatywne
podejmowane przez Akcjê Katolick¹, organizowanie imprez,
pó³kolonie zimowe. Osoba niezwyk³a i cudowna.
Co najbardziej urzeka w Antoninku?
Na to i inne pytania szukaliœmy odpowiedzi w³aœnie w Antoninku.
Oto, co us³yszeliœmy.
Co najbardziej podoba Ci w Antoninku?
Bardzo lubiê chodziæ do Antoninka, bo odrabiamy lekcje i razem
siê bawimy. Wszyscy s¹ tutaj mili i nas lubi¹. Najbardziej mi siê podoba,
gdy dostajemy role i robimy przedstawienia. Smaczne s¹ te¿ kanapki,
które dostajemy na podwieczorek. Mam tutaj du¿o kole¿anek. Natalia
Lubiê Antoninek, bo s¹ tu ró¿ne zabawy. Lubiê chodziæ na plac
zabaw i wspólnie z innymi dzieæmi uczyæ siê i jeœæ podwieczorek. Gram w
przedstawieniach, np. Pani¹ Wiosnê i króla.
Karina.
Lubiê chodziæ do Antoninka, bo tam jest fajnie i mamy ciekawe
zajêcia. Lubiê graæ w ró¿nych przedstawieniach. Gra³am ju¿ w jase³kach,
w przedstawieniu wielkanocnym i na Dzieñ Matki.
Martyna
Przychodzê, ¿eby odrabiaæ lekcje i robiæ ró¿ne prace plastyczne. Gdy
czegoœ nie wiem, mogê poprosiæ wolontariusza o pomoc. W wolnych
chwilach gram w gry planszowe albo z ch³opakami w ping - ponga.
Wspólnie chodzimy do koœcio³a i na plac zabaw, jeŸdzimy te¿ na
wycieczki. Lubiê tu przychodziæ, bo tutaj s¹ wszyscy mili. Mo¿na siê
zwierzyæ, przytuliæ, poopowiadaæ. Zawsze ktoœ pomo¿e, zainteresuje siê,
poradzi. Nikt nie jest sam.
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Dlaczego przysy³a Pani dzieci do Antoninka?
Na Wrzosach brakowa³o miejsca, do którego mog³yby
przychodziæ dzieci i odrabiaæ lekcje. Antoninek jest dla mnie w³aœnie takim
miejscem, w którym mog¹ przebywaæ moje dzieci, w którym mog¹ siê
nauczyæ czegoœ nowego. Wa¿na jest dla mnie szczególnie tradycja, w
duchu której s¹ wychowywane. Najpierw do Antoninka chodzi³a starsza
córka. Zauwa¿y³am, ¿e bardzo dobrze jej to s³u¿y, rozwija³a siê.
Wiedzia³am ju¿, ¿e powinnam posy³aæ do œwietlicy tak¿e m³odsze córki.
Efekty zauwa¿y³am bardzo szybko. Lepiej siê uczy³y i zachowywa³y,
piêkniej mówi³y. Otworzy³y siê na œwiat.
Wiem te¿, ¿e tutaj ka¿dy z wychowawców przebywa z w³asnej
nieprzymuszonej woli. Ka¿dy z nich kocha dzieci i chce z nimi pracowaæ.
To sprawia, ¿e miejsce to jest wyj¹tkowe.
Moje córki bardzo lubi¹ chodziæ do œwietlicy. Lubi¹ przebywaæ
z wychowawcami, kole¿ankami i kolegami. Widzê, ¿e niezwykle siê
rozwijaj¹, staj¹ siê odwa¿niejsze i odpowiedzialne. Bior¹ udzia³ w
przedstawieniach, staj¹ siê pewniejsze siebie. Ciesz¹ siê, ¿e mog¹
wystêpowaæ dla rodziców i goœci. Nie wyobra¿am ju¿ sobie naszego
osiedla bez Antoninka.
Dlaczego przychodzi Pani do Antoninka?
Nie potrafiê ¿yæ tylko sam¹ nauk¹, pomagaæ w domu, ¿yæ tylko dla
siebie i bliskich. To za ma³o, to stanowczo za ma³o. Kocham te dzieci,
spe³niam siê wœród nich i nie wyobra¿am sobie ¿ycia bez nich. To moja
pasja.
(Kasia Paliwoda)
W œwietlicy "Antoninek" mogê siê spe³niaæ jako wolontariusz. Jest to
miejsce, w którym pomaga siê innym i jest siê za to docenionym.
Stworzono tam warunki do pracy jak i do zabawy.
(Arleta Tyburska)
Przychodzê do Antoninka ju¿ wiele lat. Lubiê tê pracê i czujê siê tu
spe³niona. Kocham dzieci i lubiê ich towarzystwo. Staram siê wyjœæ
naprzeciw oczekiwaniom m³odych ludzi i organizowaæ zajêcia ciekawe i
m¹dre, otwieraj¹ce na œwiat i samego siebie.
(Ma³gorzata Bylina)
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Zaproszenie
W imieniu dzieci i wolontariuszy naszej œwietlicy Antoninek
mam zaszczyt serdecznie zaprosiæ
Wszystkich Parafian
na mszê œwiêt¹ w niedzielê 17. czerwca 2012 roku o godz. 12.00,
w czasie której dziêkowaæ bêdziemy Panu Bogu
za dar trzynastoletniego istnienia.
Po mszy œwiêtej zapraszam na uroczystoœci zakoñczenia roku szkolnego.
El¿bieta Cichon
Szanowni Parafianie,
W lipcu wybieramy siê z dzieæmi œwietlicy na kolonie do Mikoszewa.
Dla wielu rodzin naszych podopiecznych koszty pobytu dzieci na
koloniach przekraczaj¹ ich mo¿liwoœci finansowe.
Dlatego oœmielam siê prosiæ Pañstwa o pomoc finansow¹, by wszystkie
dzieci, które marz¹ o morzu mog³y siê w nim k¹paæ.
W tym celu w niedzielê 17. czerwca b.r. zorganizujemy zbiórkê przed
koœcio³em z przeznaczeniem na kolonie dla dzieci.
Wp³at mo¿na równie¿ dokonywaæ na konto
PKO BP II O/Toruñ 74 1020 5011 0000 9502 0112 5376
Z dopiskiem: kolonie letnie Œwietlicy „Antoninek”
Za ka¿d¹ ofiarowan¹ nam pomoc sk³adam serdeczne Bóg zap³aæ
El¿bieta Cichon

Parafia Rzymskokatolicka p..w. œw. Antoniego,

ul. œw. Antoniego 4, 87-100 Toruñ

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