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Drodzy Parafianie

W minionym miesi¹cu, 13 czerwca, w patronalne œwiêto œw. Antoniego, 
nasza parafia prze¿ywa³a najwa¿niejsz¹ uroczystoœæ w dotychczasowej 75 - letniej 
swojej historii  Poœwiêcenie koœcio³a i o³tarza. W ten sposób nasza œwi¹tynia zosta³a 
oddana Panu Bogu na wy³¹cznoœæ. Niezwykle piêkna i symboliczna liturgia by³a 
wielkim prze¿yciem dla wszystkich uczestników. Ci, którzy nie byli w tym 
momencie w koœciele, mogli  ³¹czyæ siê duchowo poprzez bezpoœredni przekaz 
Radia Maryja. Natomiast TV TRWAM retransmitowa³a ca³¹ uroczystoœæ. Dziêki 
temu nasi przyjaciele dos³ownie na ca³ym œwiecie mogli uczestniczyæ w naszym 
wielkim œwiêcie. Wkrótce wydamy p³ytê DVD z przebiegiem ca³ej uroczystoœci 
zrealizowan¹ przez TV TRWAM.

Przygotowanie do uroczystoœci wyzwoli³o w naszych parafianach now¹ 
energiê i wielkie zaanga¿owanie. Wielu bezinteresownie poœwiêci³o swój czas na 
wykonanie koniecznych prac, wielu przekaza³o swój dar materialny na konsekracjê, 
dziêki czemu mogliœmy zakupiæ nowe paramenty liturgiczne, wykonaæ inwestycje i 
przygotowaæ ca³¹ uroczystoœæ. Wszystkim pragnê bardzo serdecznie podziêkowaæ. 
Jeszcze raz mog³em siê przekonaæ, ¿e dla wielu z nas koœció³ jest drugim domem. 
Powoli echa tego wydarzenia przechodz¹ do historii, jednak trwa³ym widocznym 
znakiem pozostan¹ „zacheuszki” - kamienne tablice i oliwne lampy w miejscach, 
gdzie zosta³y namaszczone mury naszej œwi¹tyni. 

¯ycie biegnie jednak niezwykle szybko. Dnia 26 sierpnia do diecezji 
toruñskiej przybêdzie wêdruj¹cy obraz Matki Bo¿ej Czêstochowskiej, który od 
ponad 50 lat nawiedza wszystkie parafie w Polsce. W naszej wspólnocie przywitamy 
obraz Jasnogórskiej Pani w œrodê 19 wrzeœnia. Ten dzieñ poprzedz¹ trzydniowe 
rekolekcje prowadzone przez Ojców Paulinów. Czuwanie przy Obrazie trwaæ bêdzie 
przez ca³¹ dobê. 

Ju¿ dzisiaj tak zaplanujmy swoje zajêcia by móc w tym wielkim 
historycznym wydarzeniu uczestniczyæ. Dla wielu z nas przygotowaniem do 
spotkania z Matk¹ Bo¿¹ bêdzie udzia³ w pieszej pielgrzymce na Jasn¹ Górê 
rozpoczynaj¹cej siê 4 sierpnia. Tradycyjnie wierzê tak¿e, ¿e domy naszych Parafian 
otworz¹ siê dla pielgrzymów wêdruj¹cych z Tczewa, którzy zatrzymaj¹ siê u nas na 
nocleg. Z kolei do osób starszych swoje zaproszenie kieruje tzw. Minipielgrzymka 
wêdruj¹ca równie¿ od 4 sierpnia ulicami naszego miasta, kolejno nawiedzaj¹c ró¿ne 
koœcio³y. Do naszej parafii Monipielgrzymka przybêdzie 13 sierpnia o godz. 17.00 i 
uczestniczyæ bêdzie m.in. w naszej sierpniowej procesji fatimskiej.

Dziêkuj¹c wszystkim jeszcze raz za piêkny czas przygotowañ i przebiegu 
konsekracji naszej œwi¹tyni i o³tarza, serdecznie zapraszam do dalszego trwania w 
piêknych duchowych prze¿yciach, jakie przyniós³ nam jubileuszowy 75 rok 
istnienia naszej parafii.

Z modlitw¹ i wdziêcznoœci¹
Ks. Wojciech Miszewski, proboszcz
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TORUÑ  OGRODEM

Prezydent Miasta Torunia  zaprasza do udzia³u 

w XIII Konkursie „Toruñ Ogrodem”

Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody pieniê¿ne i 
rzeczowe. Pula nagród 9000 z³!

Nagrody przyznane zostan¹ w trzech kategoriach 
konkursowych

Ponadto w g³osowaniu sms-owym

 toruñczycy wy³oni¹ teren zieleni, 

który otrzyma Nagrodê mieszkañców Torunia

Nasza Parafia zosta³a zg³oszona do konkursu.

Prosimy naszych Parafian,

 jeœli podoba siê Wam teren wokó³ naszego koœcio³a i 
chcielibyœcie, 

aby dalej piêknia³

o oddanie swojego g³osu /g³osów/:

SMS-em na numer telefonu 71466 

Treœæ:   TO 011  /konieczna spacja po TO/

Koszt 1,23 z³ /z VAT/

WIECEJ INFORMACJI NA STRONIE:

 http://torunogrodem.pl
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REGULAMIN PIELGRZYMKI PIESZEJ Z TORUNIA NA 
JASN¥ GÓRÊ

Tradycyjnie 4 sierpnia wyruszy z Torunia ju¿ XXXIV 
Piesza Pielgrzymka na Jasn¹ Górê. Zapraszamy naszych 
parafian do wziêcia w niej udzia³u. Grupê Bia³¹ poprowadzi 
ks. Adam Czerwiñski. Jak zwykle bêdzie to czas 
niepowtarzalnych „rekolekcji w drodze”. Poni¿ej podajemy 
informacje, które pomog¹ dobrze prze¿yæ ten szczególny 
czas. Natomiast tych, którzy nie bêd¹ mogli uczestniczyæ w 
pieszej wêdrówce zachêcamy do udzia³u w tzw. 
Minipielgrzymce wêdruj¹cej po naszym mieœcie i 
odwiedzaj¹cej kolejne koœcio³y. 

Pielgrzymka jest aktem religijnym, dziêkczynnym i pokutnym. W duchu modlitwy 
i ofiary pragniemy nieœæ pomoc Ojcu Œwiêtemu. Ma charakter „Rekolekcji w drodze”.

 Ka¿dy, kto w nich uczestniczy:
! bierze udzia³ w codziennej Mszy œw. 
! codziennie odmawia Ró¿aniec, Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP, Anio³ Pañski, 

s³ucha konferencji
! nie bêdzie pali³ tytoniu i pi³ alkoholu
! bêdzie przestrzega³ zaleceñ Ksiêdza Przewodnika i s³u¿b porz¹dkowych
! Trzeba z góry nastawiæ siê na zmêczenie, niepogodê, upa³, niewygody, skromne jedzenie, 

brak odpowiednich warunków sanitarnych, ró¿ne dolegliwoœci fizyczne. Mo¿e siê 
tak¿e zdarzyæ, ¿e z ró¿nych wzglêdów zmuszony bêdziesz podj¹æ decyzjê 
przerwania Pielgrzymki i powrotu do domu (zdrowie, sytuacja rodzinna).

! Idziemy do Matki Bo¿ej jako wspólnota i rodzina pielgrzymkowa dlatego zwroty 
„Bracie” i „Siostro” towarzysz¹ nam podczas kontaktu z wszystkimi pielgrzymami, 
bez wzglêdu na wiek. W ten sposób budujemy klimat wzajemnej mi³oœci, braterstwa, 
to tak¿e znak w którym wyra¿a siê nasza wra¿liwoœæ na innych.

! Pielgrzymka to tak¿e okazja do wykorzystania swoich talentów muzycznych, 
medycznych czy technicznych. 

! Dla dobra grupy i ca³ej pielgrzymki pomagamy przy noszeniu tub, oraz znaczków i 
emblematów pielgrzymkowych.

! W czasie pielgrzymki obowi¹zuje strój wygodny i skromny (zas³oniête ramiona i 
kolana).

! W podrêcznym baga¿u w czasie drogi powinny  byæ: ró¿aniec, ksi¹¿eczka pielgrzyma, 
nakrycie g³owy, p³aszcz przeciwdeszczowy, coœ do jedzenia i picia na ca³y dzieñ, 
œrodki opatrunkowe i leki osobiste. Baga¿ g³ówny przewo¿ony jest samochodem i 
dostêp do niego jest mo¿liwy tylko w miejscach noclegowych.

! Noclegi organizowane s¹ w stodo³ach i remizach oraz we w³asnych namiotach. Tylko 
nieznaczna grupa pielgrzymów ma szansê nocowaæ w domach. Zakazuje siê 
wspólnego nocowania kobiet i mê¿czyzn w jednym pomieszczeniu /oprócz 
ma³¿eñstw/ oraz wczeœniejszego zajmowania miejsc noclegowych i rozbijania 
namiotów przed nadejœciem ca³ej grupy.



! Cisza nocna obowi¹zuje od  godz. 22.00. Proszê o dostosowanie siê do wszystkich uwag 
jakie pod naszym adresem kieruj¹ nasi gospodarze. Absolutnie nie wolno u¿ywaæ 
ognia na terenie zabudowañ i gospodarstw.

! Nie zabieramy na czas pielgrzymki rzeczy cennych, które mog³yby paœæ ³upem z³odziei. 
Organizator nie ponosi za nie odpowiedzialnoœci.

! Ze szczególn¹ ostro¿noœci¹ pos³ugujemy siê ostrymi narzêdziami (ig³y, no¿yczki)  - 
uwa¿amy, aby nie pozostawa³y w sianie

! Wszystkim napotkanym na szlaku pielgrzymkowym ludziom okazujemy nasz¹ 
wdziêcznoœæ  zw³aszcza tym, którzy nas karmi¹ i przyjmuj¹ w swoich domach i 
gospodarstwach. Pamiêtamy, aby podziêkowaæ za ka¿dy najmniejszy nawet gest 
dobroci.

! Znaczek pielgrzymkowy nosimy przypiêty na widocznym miejscu  jest on widzialn¹ 
oznak¹ naszego uczestnictwa w pielgrzymce. Legitymacjê okazujemy na ¿¹danie 
Kierownika Pielgrzymki, Ksiê¿y Przewodników i S³u¿b porz¹dkowych.

! Z pomocy s³u¿b medycznych korzystamy w miarê mo¿liwoœci na postojach. W czasie 
drogi jeœli zachodzi taka potrzeba schodzimy na praw¹ stronê drogi prosz¹c o 
przywo³anie pielêgniarki lub lekarza. Wszystkie powa¿niejsze schorzenia 
zg³aszamy przed wyruszeniem pielgrzymki do Ksiêdza Przewodnika lub S³u¿b 
Medycznych. Pozwoli to na szybkie udzielenie stosownej pomocy. W niektórych 
sytuacjach zgodê na udzia³ w pielgrzymce powinien wyraziæ lekarz. Zabieramy ze 
sob¹ leki stosowane na co dzieñ.

! Osoby niepe³noletnie uczestnicz¹ w pielgrzymce wraz z doros³ym opiekunem po 
uprzedniej zgodzie rodziców.

! Obowi¹zuje zakaz k¹pieli w jeziorach, rzekach, basenach.
! Na czas pielgrzymki warto zabraæ ze sob¹: dobrze rozchodzone buty o grubej podeszwie, 

ubranie skromne, bieliznê osobist¹, dres, gruby sweter, nakrycie g³owy 
(KONIECZNIE), pelerynê lub p³aszcz przeciwdeszczowy, przybory higieny 
osobistej, ma³y plecak lub chlebak na baga¿ podrêczny, kubek i tzw. niezbêdnik 
(widelec, ³y¿ka, nó¿), podstawowe lekarstwa i œrodki opatrunkowe (banda¿ 
elastyczny, spirytus salicylowy, witaminy, talk, zasypkê, wapno), œpiwór lub gruby 
koc, mo¿na zabraæ namiot.

! Zakazuje siê wyprzedzania Krzy¿a niesionego na czele grupy oraz opuszczania grupy 
bez zgody Ksiêdza Przewodnika

! Osoby pragn¹ce wczeœniej zaanga¿owaæ siê w poszczególnych diakoniach (muzycznej, 
medycznej, porz¹dkowej) proszone s¹ o wczeœniejsze zg³oszenie siê do Ksiê¿y 
Przewodników grup.

! Wszystkie grupy ³¹cz¹ siê na wspólnej Mszy œw. w dniu 4 sierpnia o godz. 6.00 w 
Bazylice Katedralnej pw. Œwiêtych Janów w Toruniu. Mszy œw. przewodniczy 
Ksi¹dz Biskup. Jest to oficjalne rozpoczêcie Pieszej Pielgrzymki z Torunia na Jasn¹ 
Górê. Pielgrzymka zostaje rozwi¹zana po Mszy œw. na  Wa³ach Jasnej Górze w dniu 
12 sierpnia o godz. 18.30. Do domów pielgrzymi wracaj¹ indywidualnie.

! Ka¿dy, kto pragnie wzi¹æ udzia³ w pielgrzymce zg³asza swój udzia³ w zale¿noœci od 
miejsca zamieszkania u w³aœciwego przewodnika grupy. Pielgrzymem mo¿e byæ 
ka¿dy, kto pragnie pog³êbiæ ¿ycie religijne i zachowaæ niniejszy regulamin.

                   
 Ks. Wojciech Miszewski - Kierownik Pielgrzymki Pieszej

Diecezji Toruñskiej  na Jasn¹ Górê
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Króluj Nam Chryste!

W ostatni¹ niedziele roku szkolnego 24 czerwca podczas Mszy œwiêtej o 
godz. 12:00 w parafii œw. Antoniego na Wrzosach osiemnastu kandydatów do 
s³u¿by przy o³tarzu Pañskim zosta³o ustanowionych ministrantami. Po 
przedstawieniu i wyborze kandydatów na ministrantów, ka¿dy wywo³ywany z 
imienia i nazwiska kandydat odpowiada³: jestem ! 

Proboszcz Parafii ksi¹dz kanonik Wojciech Miszewski przyj¹³ gotowoœæ 
kandydatów do s³u¿by ministranckiej w zgromadzeniu liturgicznym. Na znak 
dopuszczenia do s³u¿by ministranckiej ka¿dy z kandydatów otrzyma³ ko³nierz 
ministrancki. Po dokonaniu liturgicznego wprowadzenia w pos³ugê 
ministranck¹, wspólnota parafialna œw. Antoniego wzbogaci³a siê o nowych  
ministrantów. Nowo ustanowieni ministranci podziêkowali, Panu Bogu za ³askê 
powo³ania ministranckiego oraz zobowi¹zali siê do wype³niania œwiêtych 
czynnoœci pobo¿nie i gorliwie. 

Uczestnicy liturgii bardzo entuzjastycznie przyjêli nowych 
ministrantów, nagradzaj¹c ich brawami. Mamy nadziejê, ¿e radoœæ z powo³ania 
ministranckiego zaowocuje w przysz³oœci powo³aniem kap³añskim z grona nowo 
ustanowionych ministrantów o co gor¹co dobrego Boga prosimy.
Króluj  nam Chryste!!!

Ks. Rafa³ Bochen
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DIECEZJALNE SPOTKANIE GRUP MODLITWY ZA KAP£ANÓW

Dnia 28 czerwca b.r. w parafii œw. Antoniego na toruñskich Wrzosach 
mia³o miejsce pierwsze diecezjalne spotkanie osób podejmuj¹cych modlitwê 
za kap³anów. Grupy Modlitwy za Kap³anów, zwane czêsto Margaretkami, 
funkcjonuj¹ w wielu parafiach naszej diecezji. Najstarsze z nich powsta³y ok. 
2000 r., a wiêc jest to stosunkowo m³ody ruch, który mo¿e obecnie gromadziæ 
nawet kilka tysiêcy osób. Dodajmy, ¿e Ruch Margaretek powsta³ w Kanadzie, 
zosta³ sformalizowany na pocz¹tku lat 80., chocia¿ jego geneza siêga ju¿ lat 
50. Na œwiecie ruch rozwin¹³ siê w znacznej mierze dziêki swojej obecnoœci 
w sanktuarium w Medziugorju. Margaretki otaczaj¹ modlitw¹ kap³anów oraz 
wypraszaj¹ u Boga nowe powo³ania kap³añskie i zakonne. 

Spotkanie na Wrzosach mia³o nastêpuj¹cy przebieg. O godz. 17.00 
odby³o siê powitanie poszczególnych grup. Ich przedstawiciele podzielili siê 
z zebranymi podstawowymi informacjami o dzia³alnoœci swoich grup. 
Nastêpnie g³os zabrali tegoroczni neoprezbiterzy. Ks. Leszek Kopczyñski 
podzieli³ siê z zebranymi œwiadectwem, w jaki sposób odkrywa³ w swoim 
¿yciu powo³anie do kap³añstwa. Ks. Tomasz Jankowski przybli¿y³ zebranym 
etapy drogi formacyjnej do kap³añstwa, natomiast ks. Przemys³aw 
Skowroñski opowiedzia³ o ¿yciu seminaryjnym. Nastêpnie mia³a miejsce 
Msza œw., podczas której S³owo Bo¿e wyg³osi³ ks. Tomasz Jankowski. Na 
zakoñczenie ksiê¿a neoprezbiterzy udzielili wszystkim zebranym 
prymicyjnego b³ogos³awieñstwa.

Dziêkujemy wszystkim, którzy odpowiedzieli na nasze zaproszenie. 
W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele z kilku grup dzia³aj¹cych w 
parafiach toruñskich (Chrystusa Króla, Matki Bo¿ej Królowej Polski, 
Najœwiêtszej Maryi Panny Czêstochowskiej, œw. Antoniego, œw. 
Maksymiliana Kolbe, œw. Micha³a Archanio³a i B³. Bronis³awa 
Markiewicza), parafii œw. Miko³aja w Che³m¿y oraz parafii œw. Miko³aja i  
œw. Stanis³awa Biskupa i Mêczennika z Grudzi¹dza. Dziêkujemy za obecnoœæ 
ksiê¿om proboszczom: ks. kan. Januszowi Majewskiemu oraz ks. kan. 
Krzysztofowi Badowskiemu. 

Mamy nadziejê, ¿e wydarzeniem tym zapocz¹tkowaliœmy cykliczne 
spotkania Grup Modlitwy za Kap³anów z neoprezbiterami naszej diecezji. 
Ju¿ dzisiaj zapraszamy na spotkanie w przysz³ym roku.

Ks. Rafa³ Bochen
Diecezjalny Duszpasterz S³u¿by Liturgicznej

Dk. Waldemar Rozynkowski
Przewodnicz¹cy Diecezjalnej Rady Ruchów
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Z  ¯YCIA PARAFII

ALBUM O NASZEJ  ŒWI¥TYNI

Z okazji poœwiêcenia naszego koœcio³a ukaza³ siê album autorstwa 
Tadeusza Soleckiego i ks. Wojciecha Miszewskiego pokazuj¹cy najpiêkniejsze 
elementy architektury i wyposa¿enia naszego koœcio³a. Zdjêcia wykonali: 
Andrzej Skowroñski i Tadeusz Solecki. Niech bêdzie mi³¹ pami¹tk¹ dla 
wszystkich, dla których nasza œwi¹tynia jest niezwykle wa¿na oraz dla 
wszystkich przyjació³ naszej parafii. Albumik mo¿na nabyæ w zakrystii, w biurze 
parafialnym i na stoliku z pras¹ katolick¹. Cena 5 z³.

O  „GODNYM” STROJU W KOŒCIELE

Trwaj¹ wakacje. Zgodnie z sugestiami wielu parafian pragniemy 
przypomnieæ o w³aœciwym stroju, w jakim przychodzimy do œwi¹tyni. Pamiêtajmy 
o szczególnym charakterze tego miejsca, jakim jest koœció³, dok¹d przychodzimy na 
modlitwê i skupienie. Miêdzynarodowe standardy mówi¹, ¿e do œwi¹tyñ 
wszystkich wyznañ przychodzimy z os³oniêtymi ramionami i kolanami. Wypada 
tak¿e, aby telefony komórkowe by³y wy³¹czone lub przynajmniej wyciszone. 

KS. DARIUSZ ¯URAÑSKI NOWYM PROBOSZCZEM
U MATKI BO¯EJ ZWYCIÊSKIEJ

Biskup Toruñski Andrzej Suski z dniem 1 lipca br. mianowa³ ks. Dariusza 
¯urañskiego nowym proboszczem parafii Matki Bo¿ej Zwyciêskiej w Toruniu. 
Podziêkowanie za pracê w naszej parafii oraz serdeczne gratulacje przekazaliœmy  
ks. Dariuszowi w niedzielê 24 czerwca w czasie Mszy œw. o godz. 10.30. 

PODZIÊKOWANIE  ZA ZAANGA¯OWANIE  W TEGOROCZNY 
FESTYN

Bóg zap³aæ wszystkim, którzy w³¹czyli siê w przygotowanie XV 
Wrzosowego Festynu œw. Antoniego. Szczególnie dziêkujemy p. Adamowi 
Jakubowskiemu, który od  lat koordynuje przygotowanie i przebieg ca³ego festynu. 
Fotoreporta¿ z festynu w najbli¿szym numerze Œladów na Wrzosach.
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