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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
PORADNIA RODZINNA:
ka¿dy wtorek godz. 15:00 -20:00
tel: 605 638 203 Regina 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
Zakrystia: 56 610-22-48

Drodzy Parafianie
S³owo Bo¿e ukazuje nam Maryjê, jako Niewiastê obleczon¹ w
s³oñce, jako Wielki znak na niebie. To znak dla ca³ej ludzkoœci, znak
nadziei dla naszego narodu, dla ka¿dego z nas.
Gdy wszystko siê wali, gdy krzy¿ przygniata nas do ziemi jest ktoœ,
kto czuwa nad nami z sercem i intuicj¹ Matki. Ta macierzyñska troska Matki
Zbawiciela ogarnia nas osobiœcie, ogarnia wspólnoty, w których ¿yjemy:
rodziny, narody i ca³y œwiat.
Kiedy po II wojnie Polska znalaz³a siê w niewoli komunistycznej, a
wróg wypowiedzia³ walkê Bogu i Koœcio³owi przebywaj¹cy w wiêzieniu
Prymas Wyszyñski czeka³ na pomoc. I przysz³a jako „znak wielki na niebie”,
Niewiasta obleczona w s³oñce, Matka Jasnogórska, dana nam przez Boga ku
obronie naszego narodu. Prymas Tysi¹clecia wierzy³, ¿e Ona ma moc
uratowaæ nas dla Chrystusa. Chcia³ wiêc odnowiæ przymierze Narodu z
Maryj¹ Królow¹ Polski. Taki by³ cel Jasnogórskich Œlubów Narodu, których
pami¹tkê obchodzimy ka¿dego 26 sierpnia. W ich treœci Prymas Wyszyñski
zawar³ program religijnej i moralnej odnowy narodu. Na pierwszym miejscu
postawi³ wiernoœæ Bogu, Krzy¿owi, Ewangelii i Koœcio³owi. Wiara to
najwiêkszy dar w naszym ¿yciu, bez niej nie ma ono sensu.
„Chocia¿byœmy musieli wszystko straciæ w naszej ojczyŸnie mówi³
kard. Wyszyñski musimy zachowaæ wiarê w Boga, w Chrystusa i Jego
Matkê. By³y czasy, gdyœmy nie mieli ani chleba, ani domu, ani ¿adnej rzeczy,
ale mieliœmy wiarê, która pomog³a nam przetrwaæ a¿ do dziœ”. Minê³y
przeœladowania komunistyczne, ale i dziœ nie jesteœmy wolni od
niebezpieczeñstwa utraty wiary. Jan Pawe³ II mówi³: „Wielu ludzi dzisiaj
¿yje tak, jak gdyby Boga nie by³o. Pokusa urz¹dzenia œwiata i swego ¿ycia bez
Boga, bez Jego Przykazañ, bez Ewangelii istnieje i zagra¿a równie¿ nam, a
¿ycie i œwiat zbudowany bez Boga w koñcu obracaj¹ siê przeciwko
cz³owiekowi”.
¯ycie cz³owieka bez wiary jest jak pustynia bez wody. Przed t¹
pustyni¹ chcia³ nas ochroniæ Jan Pawe³ II.
To samo nauczanie kierowa³ do Polaków Benedykt XVI mówi¹c
„Trwajcie mocni w wierze”. Mówi³, jak bardzo wa¿ne jest to, byœmy
uwierzyli w moc wiary, byœmy w sposób œwiadomy zadbali o jej rozwój.
Wiara ma byæ obecna nie tylko w nastrojach i prze¿yciach religijnych, ale
przede wszystkim w myœleniu i dzia³aniu, w codziennej pracy, w zmaganiu
siê z sob¹.
Dostrzegamy dzisiaj w œwiecie, jak burz¹ siê przeciwko wierze i
uderzaj¹ w jej fundamenty narody od wieków chrzeœcijañskie. Jak bardzo
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dzisiaj potrzeba nowego spojrzenia na Jasn¹ Górê, sk¹d zawsze przychodzi
pomoc i obrona.
Wiele razy Maryja przychodzi³a z pomoc¹ polskiemu narodowi:
cudowna obrona Jasnej Góry w czasie tzw. Potopu szwedzkiego, czy
wydarzenie zwane „Cudem nad Wis³¹”. Dziêki usilnej modlitwie Polaków na
Jasnej Górze w dniu 15 sierpnia w 1920 roku Wojsko Polskie obroni³o
Warszawê, Polskê i Europê przed zalewem bolszewizmu, który dla
cywilizacji europejskiej by³ wielkim zagro¿eniem. Dzisiaj potrzeba nowego
cudu umocnienia i obrony wiary w narodzie, nowego budowania na skale,
któr¹ jest Chrystus.
Dzisiaj Matka Bo¿a w wêdruj¹cym wizerunku dotyka parafii.
Mieliœmy okazjê podobne wydarzenie prze¿ywaæ w listopadzie 1988 roku.
Naszej piêknej œwi¹tyni nie by³o jeszcze podczas poprzedniego nawiedzenia.
W nieistniej¹cej kaplicy wita³ wtedy Matkê Bo¿¹ ks. pra³. Bogdan Górski.
Zawierza³ Jej wtedy sprawê budowy naszego koœcio³a. Cieszymy siê, ¿e
Matka Bo¿a przybywa do nas w roku poœwiêcenia tej œwi¹tyni, w 75 roku
istnienia naszej parafii, tak jakby pragnê³a Swoj¹ obecnoœci¹ jeszcze bardziej
podkreœliæ te wydarzenia. My dzisiaj dziêkujemy za te wszystkie lata Jej
wsparcia, za wszystkich ludzi dobrej woli, którzy wznosili i ozdabiali t¹
œwi¹tyniê i byæ mo¿e te¿ ju¿ przeszli do wiecznoœci.
Jak dobrze, ¿e przy ³ó¿ku umieraj¹cego Prymasa Tysi¹clecia sta³
w³aœnie ten wizerunek Matki Bo¿ej. Ten wielki Polak modli³ siê patrz¹c na tê
sam¹ twarz, twarz na któr¹ my teraz patrzymy: „Matko, nie koñcz swojego
nawiedzenia”. Ró¿ne by³y losy i dzieje tego obrazu, które poznaliœmy,
aresztowanie, paniczny strach komunistycznych w³adz. Najwa¿niejsze to te
wielkie miliony ludzi, którzy przed tym wizerunkiem otwiera³y swoje serca.
Ile cudownych œwiadectw ludzi, którzy nie raz w spowiedzi powtarzali: Ona
na mnie spojrza³a.
Toruñski artysta prof. Leonard Torwirt mówi³ maluj¹c ten wizerunek:
„Potrzebujê wielkiej Bo¿ej ³aski”.
Dzisiaj tak¿e potrzebujemy wielkiej Bo¿ej ³aski. Nie ma ju¿ zagro¿eñ
komunizmu, ale mo¿e jeszcze gorsze s¹ nowe pr¹dy liberalizmu. Wielu ludzi
odchodzi od Boga, pogr¹¿a siê w materializmie praktycznym, œwiatu wydaje
siê, ze jest samowystarczalny. Potrzeba nam nowej Ewangelizacji.
Œluby Jasnogórskie zosta³y z³o¿one 50 lat temu, ci¹gle jednak
domagaj¹ siê realizacji i wype³nienia w ¿yciu osobistym i spo³ecznym.
patrz¹c na Maryjê uczmy siê od Niej wiary ¿ywej i dojrza³ej.

ks. Wojciech Miszewski - proboszcz
7/2012
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MISJE NAWIEDZENIA
16-18.09.2012 r.
NAWIEDZENIE OBRAZU MATKI BO¯EJ JASNOGÓRSKIEJ
19-20.09.2012 r.
Niedziela 16.09.2012 r. Uroczystoœæ rodzin.
Przychodzimy do koœcio³a ca³ymi rodzinami.
Podczas Mszy œw. bêdzie specjalne b³ogos³awieñstwo rodzin.
00

7 Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP.
30
00
30
00
30
00
7 , 9 , 10 , 12 , 13 , 18 Msze œw. z nauk¹ misyjn¹ do rodzin.
00
19 Procesja Maryjna ulicami miasta ze œwiecami. Apel Jasnogórski.
Poniedzia³ek 17.09.2012 r. Uroczystoœæ chrztu.
Na wszystkie Msze œw. i nabo¿eñstwa przynosimy ze sob¹ œwiece,
lampiony.
30

Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP.
Msza œw. z nauk¹ misyjn¹
Msza œw. z nauk¹ misyjn¹.
Katecheza dla dzieci w Szkole Podstawowej.
Katecheza dla m³odzie¿y gimnazjalnej.
Liturgia œwiat³a z nauk¹ misyjn¹ dla dzieci przedszkolnych i
szkolnych klas 0-VI.
00
18 Msza œw. z nauk¹ misyjn¹.
2000 Liturgia œwiat³a z nauk¹ misyjn¹ dla m³odzie¿y gimnazjalnej, szkó³
œrednich, studiuj¹cej i pracuj¹cej.
00
21 Apel Jasnogórski.
Wtorek 18.09.2012 r. SpowiedŸ misyjna.
6
700
00
9
30
10
1130
30
16

630
00
7
00
9
30
16
4

Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP.
Msza œw. z nauk¹ misyjn¹.
Msza œw. z nauk¹ misyjn¹.
Liturgia œwiat³a z nauk¹ misyjn¹ dla dzieci przedszkolnych i
szkolnych klas 0-VI.
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1800 Msza œw. z nauk¹ misyjn¹.
00
20 Liturgia œwiat³a z nauk¹ misyjn¹ dla m³odzie¿y gimnazjalnej, szkó³
œrednich, studiuj¹cej i pracuj¹cej.
00
21 Apel Jasnogórski.
30
00
00
30
SpowiedŸ œw.: 6 9 , 16 18 , 20.00 21.00
Misje g³osz¹ Ojcowie Paulini.

NAWIEDZENIE
„Maryjo, prowadŸ nas drog¹ wiary”
Œroda 19.09.2012 r - Uroczystoœæ powitania Maryi.
30

16 Nabo¿eñstwo oczekiwania i procesja na miejsce powitania.
1700 Powitanie Matki Bo¿ej przy Domu Pomocy Spo³ecznej i procesja do
koœcio³a. Msza œw. koncelebrowana pod przewodnictwem Ksiêdza
Biskupa.
00
19 Czuwanie: ¯ywy Ró¿aniec i wspólnoty
00
21 Apel Jasnogórski.
00
22 Czuwanie m³odzie¿y.
00
23 Modlitwy za zmar³ych.
Czwartek 20.09.2012 r. - Uroczystoœæ czuwania z Maryj¹.
00

Pasterka Maryjna celebrowana przez kap³anów pochodz¹cych z
naszej parafii i tych, którzy tutaj pracowali.
00
1 Czuwanie ulice: Astrowa, Bananowa, Bartnicza, Ba¿antowa,
B³awatkowa, Bobrowa, Brzoskwiniowa, Chabrowa, Chmielna,
Czeremchowa, Fasolowa, Figowa, Fio³kowa, GoŸdzikowa, Gryczana
00
2 Czuwanie ulice: Hiacyntowa, Jaskó³cza, Jastrzêbia, Jelenia,
Jemio³owa, Kameliowa, K¹kolowa, Konopna, Konwaliowa, Kozia,
Krokusowa, Krucza, Kwiatowa
00
3
Czuwanie ulice: Lawendowa, Liliowa, Lisia, Lniana, £osia,
£ubinowa, Makowa, Malwowa, Miedza, Migda³owa, Modrakowi,
Morelowa, Myœliwska, Narcyzowa, NiedŸwiedzia
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00

4 Czuwanie ulice: Orla, Owsiana, Pawia, Pigwowca, Pistacjowa,
Pomarañczy, Prosowa, Przylaszczkowa, Pszeniczna, Renklodowa,
Rodzynkowa, Rumiankowa, Rysia, Ry¿owa, Rzepakowa
500 Czuwanie
ulice: Sadowa, Sarnia, Sasankowa, Selerowa,
S³oneczna, S³owicza, Sokola, Stokrotkowa, Storczykowa,
Szafranowa, Sza³wiowa, Szosa Che³miñska, Szyszkowa, Œliwowa,
œw. Antoniego
600 Czuwanie ulice: Tartaczna, Tulipanowa, Ugory, Urodzajna,
Warzywna, Wiklinowa, Wilcza, Winogronowa, Wiœniowieckiego,
Wrzosowa, Zagonowa, Zbo¿owa, Zielna, ¯bikowa, ¯urawia, ¯ytnia,
¯ywiczna, ¯yzna
700 Msza œw.
30
8 Godzinki o Niepokalanym Poczêciu NMP.
00
9 Msza œw. dla chorych i ludzi w podesz³ym wieku. Sakrament
Namaszczenia Chorych.
30
10 Msza œw. dla dzieci i m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ nr 9
30
11 Msza œw. dla dzieci i m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Salezjañskich
30
12 Msza œw. dla dzieci i m³odzie¿y Zespo³u Szkó³ Muzycznych
30
13 Msza œw. i specjalne b³ogos³awieñstwo dla niemowl¹t i dzieci
przedszkolnych.
30
14 Czuwanie: wszyscy.
00

15 Msza œw. na zakoñczenie Nawiedzenia. Poœwiêcenie obrazów
Matki Bo¿ej Jasnogórskiej do naszych mieszkañ. Liturgia
po¿egnania.
Tekst powitania w imieniu rodzin Obrazu Matki Bo¿ej
na rozpoczêcie peregrynacji w Diecezji Toruñskiej Toruñ,
dnia 26 sierpnia 2012 roku
Matko Koœcio³a! Patronko Polski! Patronko naszej diecezji!
Chcemy Ciê powitaæ w znaku Ikony Jasnogórskiej w granicach
naszej diecezji w imieniu rodzin. Chcemy Ciê powitaæ staj¹c symbolicznie
na progach naszych domów i mieszkañ. Maryjo zagoœæ w naszych
rodzinach!
Matko nasza! Ostatni raz witaliœmy Ciê w naszych parafiach i w naszych
rodzinach przesz³o 20 lat temu. Maryjo, od tamtego czasu wiele siê
zmieni³o. Pojawi³o siê kolejne pokolenie, nowe pokolenie: dzieci i
6
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m³odzie¿y, matek i ojców, babæ i dziadków. Prze¿yliœmy wiele wa¿nych
chwil: w naszej ojczyŸnie, w naszej diecezji, w naszych rodzinach, chwil
zarówno radosnych, jak i smutnych. Ró¿na jest nasza codziennoœæ, na
zewn¹trz jesteœmy zapewne bogatsi materialnie, w wielu przypadkach
jednak znacznie ubo¿si duchowo.
Maryjo! My nie chcemy ukrywaæ prawdy o naszym ¿yciu przed
Tob¹! Wiemy, ¿e Ty t¹ prawdê przyjmiesz! Ty nas nie skrzywdzisz! Ty
wska¿esz drogê odrodzenia- Ty wska¿esz na Jezusa Chrystusa.
Maryjo! Chcemy Ci zawierzyæ w czasie peregrynacji wszystkie
ma³¿eñstwa i prosiæ Ciê, abyœ pomog³a im zachowaæ dar jednoœci. Ty
Maryjo wiesz, ¿e nie jest ³atwo zachowaæ jednoœæ- œwiat proponuje nam
wspania³e plany, które niestety niejednokrotnie koñcz¹ siê tragicznie dla
jednoœci ma³¿eñskiej. Maryjo w ¿yciu Twoim i œw. Józefa nie brakowa³o
zapewne takich, którzy mieli dla was inne plany- Wy jednak pozostaliœcie
wierni planom Boga i zachowaliœcie jednoœæ.
Maryjo! Chcemy Ci zawierzyæ w czasie tej peregrynacji wszystkie
poczête dzieci, ten niewyobra¿alny dar ¿ycia. Maryjo w znaku Twojej
Ikony Jasnogórskiej skupia sie wiele dzia³añ za ¿yciem. Dziêkujemy, ¿e
nie pozostawi³aœ nas samych w walce za ¿yciem.
Jednoczeœnie chcemy Ciê prosiæ, aby Twoja obecnoœæ by³a dla nas
czasem rachunku sumienia i spotkania z Mi³osiernym Bogiem- chcemy
przeprosiæ za to, ¿e jako rodziny czêsto wybieraliœmy egoizm, a nie ¿ycie,
wygodne ¿ycie, a nie s³u¿bê ¿yciu, nasz¹ wizjê ¿ycia, a nie ¿ycie, które
pochodzi od Boga.
Maryjo! Stajemy przed Tob¹ z naszymi dzieæmi, chcemy je rodziæ
nie tylko dla siebie, choæ tak trudno je traciæ, ale przede wszystkim dla
Chrystusa. Niech staj¹ siê œwiat³em i sol¹ dla œwiata, nich powiêkszaj¹
wspólnotê œwiêtych. Maryjo, pomó¿ w trudzie wychowania, mniej w
opiece wszystkich m³odych, którzy ucz¹ siê ¿ycia. Wyci¹gnij rêkê do tych,
o których zapomnieli rodzice- i powiedz im, ¿e Bóg nigdy o nich nie
zapomnia³.
Maryjo! Pozwól nam wype³niæ przygotowane dla nas st¹gwie:
chcemy do nich w³o¿yæ nasze ¿ycie i prosiæ, aby dziêki Twojemu
orêdownictwu, Jezus zechcia³ uczyniæ z niego po¿ytek na chwa³ê Jego
samego, Twoj¹ Maryjo oraz ca³ego Koœcio³a Œwiêtego.
Witaj w domu Maryjo!
Hanna i Waldemar Rozynkowscy
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Ref.
Królowo Polski Matko Koœcio³a

Modlitwa do Matki Bo¿ej
Czêstochowskiej
przed peregrynacj¹.

W Toruñskiej Ziemi - b¹dŸ
B¹dŸ pozdrowiona pe³na ³aski,
pozdrowiona
Nieustaj¹c¹ pomoc nam oka¿
I Maryjo, Matko Jezusa Chrystusa i
nasza Matko. Pragniemy przyj¹æ
drog¹ wiary Matko, nas prowadŸ !
Ciebie w Twym Jasnogórskim
1. Niewiasto w s³oñce przyobleczona
Obrazie. PrzyjdŸ i nawiedŸ nasz¹
Kopernikowej b³ogos³aw ziemi,
parafialn¹ rodzinê, odnów nasz¹
Niech z niej wyrosn¹ uczeni, œwiêci
wiarê, nadziejê i mi³oœæ.
Póki siê krêci, póki siê kreci.
PrzyjdŸ i daj nam Jezusa.
Daj Go naszym dzieciom i
m³odzie¿y.
2 Uczelnie nasze, domy, koœcio³y
Daj Go chorym i cierpi¹cym.
Radio, co nosi Twe œwiête imiê
Daj naszym rodzinom, szko³om i
WeŸ w sw¹ obronê i Wis³ê star¹,
urzêdom.
Dopóki p³ynie, dopóki p³ynie.
Daj Go zagubionym w ¿yciu,
bezdomnym i bezrobotnym.
Uproœ nam u Swojego Syna ³askê,
3. Bogurodzico, zdepcz g³owê wê¿a
abyœmy na Twoje nawiedzenie
Porusz sumienia i odmieñ serca,
przygotowali nasze serca.
Przecie¿ Królow¹ jesteœ tej Ziemi,
Wstawiaj siê u Jezusa Chrystusa za
Póki ¿yjemy, póki ¿yjemy.
wszystkimi, którzy w tym
przygotowaniu bêd¹ nas
Tekst: ks. Bp Józef Zawitkowski
wspomagaæ.
Muzyka: ks. Leszek K¹dziela
Maryjo, do Syna swego nas
prowadŸ.
Amen.
Parafia Rzymskokatolicka p..w. œw. Antoniego,

ul. œw. Antoniego 4, 87-100 Toruñ
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