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Drodzy Parafianie

W dniach 19-20 wrzeœnia 2012 roku prze¿ywaliœmy w naszej 
parafii Nawiedzenie Œwiêtego Wizerunku Matki Bo¿ej Jasnogórskiej. 
Wczeœniej, przez trzy dni przygotowywaliœmy siê do spotkania z Matk¹ 
Bo¿¹ przez Misje prowadzone przez o. Bazylego ze Zgromadzenia Ojców 
Paulinów. W tym miejscu serdecznie dziêkujê wszystkim, którzy 
przyczynili siê do owocnego spotkania z Matk¹ Boga, przygotowuj¹c siê do 
tego wydarzenia duchowo przez udzia³ w Misjach Œwiêtych, skorzystanie z 
sakramentu pokuty i pojednania oraz nie szczêdz¹c si³ okazali w tych 
wa¿nych dniach pomoc w parafii w ró¿nym zakresie. 

By³ to czas niezwyk³ego duchowego o¿ywienia, wiele osób 
pomog³o przygotowaæ koœció³ i  jego otoczenie na przyjêcie niezwyk³ego 
Goœcia. Szczególnie wzruszaj¹ce okaza³o siê u³o¿enie dywanu z ¿ywych 
kwiatów. Za wszelk¹ okazan¹ dobroæ, ¿yczliwoœæ oraz pomoc serdecznie 
dziêkujê. 

Obraz przywitaliœmy przy Domu Pomocy Spo³ecznej, aby chocia¿ 
przez chwilê mogli przy Nim czuwaæ pensjonariusze domu, nastêpnie w 
uroczystej procesji przez wszystkie stany naszej parafii zosta³ wniesiony do 
koœcio³a.

Przez ca³¹ dobê trwaliœmy na modlitwie, a w koœciele czu³o siê 
niezwyk³¹ atmosferê. W tym czasie do œwi¹tyni przybywali nawet ci, 
którzy dawno w niej nie byli. Wiele niezwyk³ych spowiedzi i wiele godzin 
spêdzonych na modlitwie. To co dzia³o siê w tych godzinach w koœciele 
podkreœla³y tak¿e zewnêtrzne dekoracje: kwiaty, flagi i znicze rozstawione 
wokó³ ca³ej posesji koœcielnej. Swoje specjalne spotkania mieli chorzy i 
ludzie starsi, m³odzie¿, dzieci i rodziny. Myœlê, ¿e na d³ugo pozostan¹ w nas 
wspomnienia tych chwil. Nie tylko jednak wspomnienia maj¹ 
przywo³ywaæ czas Nawiedzenia. Jakie bêd¹ owoce tych dni?

Chcielibyœmy, aby przede wszystkim nast¹pi³o duchowe o¿ywienie 
naszej wspólnoty. Liczymy na powstanie nowych Ró¿ Ró¿añcowych, 
powstanie grupy m³odzie¿y, zawi¹zanie siê Jerycha Ró¿añcowego oraz 
Katechezy Neokatechumenalne. Przede wszystkim jednak niech nast¹pi 
nasze osobiste zbli¿enie do Pana Boga.

Liczê, ¿e du¿¹ pomoc¹ w o¿ywieniu duchowym naszych rodzin 
bêdzie peregrynacja Obrazu, który zosta³ nam przekazany w Dniu 
Nawiedzenia. Mam nadziejê, ¿e w tym Obrazie Matka Bo¿a zostanie 
zaproszona do wielu domów naszej parafii i przyczyni siê do g³êbszej wiary 
u nas wszystkich, zagoszczenia wspólnej modlitwy w rodzinie, pojednania 
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zwaœnionych, a jednoczeœnie bêdzie nowym impulsem do wiêkszego 
zaanga¿owania w ¿ycie Koœcio³a i naszej parafii. Niech czas Nawiedzenia 
Matki Bo¿ej, bêdzie dla ka¿dego z nas b³ogos³awionym darem od Boga. 
Niech nie zabraknie nikogo, kto by choæ na chwilê nie skorzysta³ z chwili 
modlitwy przed Pani¹ z Jasnej Góry. A Bóg pe³en mi³osierdzia niech nam 
wszystkim w tym dobrym dziele b³ogos³awi. 

Spotkanie z Matk¹ Bo¿¹ jest te¿ szczególnym przygotowaniem nas 
wszystkich do Roku Wiary, który og³osi³ 11 paŸdziernika br. papie¿ 
Benedykt XVI. Has³o peregrynacji: „Maryjo, prowadŸ nas drog¹ wiary”, 
niech nam towarzyszy nadal, a Maryja niech bêdzie nasz¹ przewodniczk¹ 
do Swojego Syna. Ju¿ wkrótce bêdziemy mogli zdaæ kolejny egzamin z 
naszej wiary.  W  pi¹tek 26 paŸdziernika po Mszy œw. wieczornej rozpocznie 
siê coroczna, ca³odobowa adoracja Najœwiêtszego Sakramentu. Mam 
nadziejê, ¿e w godzinach nocnych bêdzie nas tak wielu przed Panem 
Jezusem,  jak podczas Nawiedzenia.

Szczêœæ Bo¿e 
Ks. Wojciech Miszewski

proboszcz
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NAWIEDZENIE  MATKI  BO¯EJ W NASZYCH  RODZINACH

Trwamy jeszcze w 
r a d o œ c i  z  
n a w i e d z e n i a  
nasze j  pa ra f i i  
p r z e z  O b r a z  
M a t k i  B o ¿ e j  
Czêstochowskiej. 
W  s o b o t ê  1 3  
paŸdziernika na 
z a k o ñ c z e n i e  
p r o c e s j i  
f a t i m s k i c h  
rozpoczê l i œmy  
p e r e g r y n a c j ê  
o b r a z u  M a t k i  
B o ¿ e j  
Czêstochowskiej 
w  n a s z y c h  

rodzinach. Obraz ten zosta³ poœwiêcony i dotkniêty do Wêdruj¹cego Wizerunku. 
Po Mszy œw. wieczornej obraz ze specjalnym b³ogos³awieñstwem zostaje 

przekazany rodzinie. Zachêcamy do udzia³u w Mszy œw. ca³e rodziny. Ca³ymi 
rodzinami równie¿ przychodzimy po odbiór Obrazu przed o³tarzem. Nastêpnego 
dnia przed godzin¹ 17.30 prosimy o odniesienie obrazu do koœcio³a. Zapisy na 
kolejne dni peregrynacji przyjmujemy w Biurze Parafialnym.

W naszych domach proszê o przygotowanie uroczystego miejsca -  
o³tarzyka z kwiatami i œwiecami, które zapalamy na czas modlitwy. Matka Bo¿a 
pragnie przez te godziny obecnoœci wœród nas towarzyszyæ wszystkim naszym 
zajêciom, chce jakby wejœæ we wszystkie radoœci i troski naszej rodziny.  Czas 
spêdzony przed Wizerunkiem na modlitwie zale¿y od nas samych, mo¿e to byæ 
wspólny rodzinny Ró¿aniec, Apel Jasnogórski wys³uchany przez transmisjê Radia 
Maryja lub TV TRWAM lub odprawiony indywidualnie, modlitwy wieczorne i 
poranne, lektura Pisma œw. Wszystko wed³ug w³asnych mo¿liwoœci.

Do Wêdruj¹cego Wizerunku do³¹czona jest Ksiêga Pami¹tkowa, do której 
mo¿na wpisywaæ swoje prze¿ycia, postanowienia czy proœby do Matki Bo¿ej. 
Bêdzie to swego rodzaju Kronika Nawiedzenia.

Niech Matka Bo¿a zagoœci w wielu domach naszej parafii, zachêæmy 
tak¿e tych, którzy mo¿e nie maj¹ odwagi lub pomys³u, jak przyj¹æ Matkê Bo¿¹.

Ks. Wojciech Miszewski
Proboszcz
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CA£ODOBOWA  ADORACJA 
NAJŒWIÊTSZEGO  SAKRAMENTU

26/27 paŸdziernika 2012 r.

W pi¹tek 26 paŸdziernika przypada rocznica peregrynacji obrazu Jezusa 
Mi³osiernego w naszej parafii. Ka¿da rocznica tego wydarzenia jest czasem Wieczystej 
Adoracji Najœwiêtszego Sakramentu. 

W naszym koœciele rozpoczniemy j¹ po Mszy œw. i nabo¿eñstwie ró¿añcowym o 
godz. 18.00 i trwaæ bêdzie przez ca³¹ dobê, a¿ do soboty 27 paŸdziernika, o godz. 15.00 
odmówimy Koronkê do Mi³osierdzia Bo¿ego i zakoñczymy czuwanie. Serdecznie 
zapraszamy do adorowania Pana Jezusa w Najœw. Sakramencie wg wyznaczonego 
planu. 

Mamy nadziejê, ¿e ani przez chwilê nie zabraknie modl¹cych siê parafian. 
Szczególnie liczymy na modlitwê w póŸnych godzinach nocnych oraz w ci¹gu dnia. 
Spróbujmy chocia¿ przez 1 godzinê byæ w œwi¹tyni na adoracji. Przed rokiem uda³o siê 
nam sprostaæ temu piêknemu zadaniu. Ka¿dego roku o jedn¹ godzinê przesuwamy 
kolejnoœæ czuwaj¹cych ulic, by po latach mieæ za sob¹ czuwanie w ci¹gu ca³ej doby.

00 00  20   21 Warzywna, Wiklinowa, Wilcza, Winogronowa, Wiœniowieckiego,       
Wrzosowa

00 00  21   22 Zagonowa, Zbo¿owa, Zielna
00 00  22   23 ¯bikowa, ¯urawia, ¯ytnia, ¯ywiczna, ¯yzna
00 00  23   24 Astrowa, Bananowa, Bartnicza, Ba¿antowa, B³awatkowa, Bobrowa, 

Brzoskwiniowa
00 00 24   01  Chabrowa, Chmielna, Czeremchowa, Fasolowa, Figowa,   Fio³kowa, 

GoŸdzikowa, Gryczana
00 00 01   02  Hiacyntowa, Jaskó³cza, Jastrzêbia, Jelenia, Jemio³owa
00 0002   03   Kameliowa, K¹kolowa, Konopna, Konwaliowa, Kozia
00 0003   04   Krokusowa, Krucza, Kwiatowa
00 0004   05   Lawendowa, Liliowa, Lisia, Lniana, £osia, £ubinowa
00 0005   06   Makowa, Malwowa, Miedza, Migda³owa
00 0006   07   Modrakowa, Morelowa, Myœliwska
00 0007   08   Narcyzowa, NiedŸwiedzia
00 00 08   09  Orla, Owsiana 
00 0009   10   Pawia, Pigwowa, Pistacjowa, Pomarañczy, Prosowa, 

                   Przylaszczkowa, Pszeniczna
00 0010   11   Renklodowa, Rodzynkowa, Rumiankowa, Rysia, Ry¿owa,

                    Rzepakowa   
00 00 11   12  Sadowa, Sarnia, Sasankowa, Selerowa, S³oneczna
00 0012   13   S³owicza, Sokola, Stokrotkowa, Storczykowa, Szafranowa,

                  Sza³wiowa, Szyszkowa
00 00   13   14 Szosa Che³miñska, Œliwowa, Œw. Antoniego
00 00  14   15 Tartaczna, Tulipanowa, Ugory, Urodzajna
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MATKA  BO¯A  RÓ¯AÑCOWA

W miesi¹cu paŸdzierniku gromadzi nas Matka Bo¿a, Pani Ró¿añcowa. Pod Jej 
obronê w ci¹gu 20 wieków chrzeœcijañstwa  przychodzi³y jednostki i ca³e spo³ecznoœci, 
przychodzi³ Koœció³. Mimo nieraz bolesnych doœwiadczeñ Matka Bo¿a zawsze 
zwyciê¿a³a. Maryja raz dana przez Chrystusa z wysokoœci krzy¿a za Matkê nie przestaje 
opiekowaæ siê swoimi dzieæmi. Maryja jest Matk¹ Mi³osierdzia. Wszystko, co zdzia³a³a 
przez Ró¿aniec jest jej dzie³em, jako Matki Mi³osierdzia.

W³aœnie Ona, jak nikt inny dot¹d tak bardzo dozna³a mi³osierdzia od Boga. 
Przed Ni¹ stan¹³ archanio³ Gabriel, nazywaj¹c J¹ „pe³n¹ ³aski”. Kiedy wypowiedzia³a 
swoje „fiat” poczê³a Jezusa Chrystusa, a tak¿e wszystkich Jego wyznawców stanowi¹cych 
Mistyczne Cia³o Chrystusa.

W chwili ofiarowania dowiedzia³a siê, ze jej duszê „przeniknie miecz”. 
Wiedzia³a, ¿e wraz ze swoim Synem bêdzie ofiar¹ za grzechy ca³ego œwiata. Podwójne 
macierzyñstwo Maryi jest wiêc ³ask¹ darmo dan¹ bez zas³ug z jej strony. Jest te¿ zadaniem, 
które zleci³ Jej Bóg.

Maryja nie tylko otrzyma³a mi³osierdzie, zosta³a powo³ana, by tym 
mi³osierdziem obdarowywaæ. Ju¿ w Kanie Galilejskiej zaczê³a pe³niæ rolê Matki 
Mi³osierdzia, kiedy Jezus na Jej interwencjê dokona³ pierwszego cudu. Odt¹d stale 
wystêpowa³a w roli Tej, która wstawia siê za cz³owiekiem i wspiera ludzi w ich dolach i 
niedolach. Umacnia³a Aposto³ów w trudach misyjnej pracy i w czasie przeœladowania, by³a 
natchnieniem dla Ewangelistów, mêstwem dla mêczenników, si³¹ dla dziewic. Kiedy 
zosta³a wziêta do nieba, nie przesta³a opiekowaæ siê œwiatem. Dopiero w niebie dowiemy 
siê jak wielu grzeszników przez Maryjê zosta³o uratowanych z  czeluœci piekielnych i jak 
wiele my zawdziêczamy naszej niebieskiej Matce. Im jest nam ciê¿ej, im bardziej cierpimy, 
przytulajmy siê do Serca naszej Niebieskiej Matki. 

Kim Ona jest? Tego najlepiej uczymy siê na ró¿añcu, rozwa¿aj¹c tajemnice 
¿ycia Jezusa i Maryi. Jan Pawe³ II og³aszaj¹c Rok Ró¿añcowy Listem apostolskim, 
Rosarium Virginis Mariae, doda³ do tajemnic ró¿añcowych czêœæ czwart¹ zawieraj¹c¹ 
tajemnice œwiat³a. Ojciec Œwiêty zapisa³ takie s³owa w swoim liœcie: Przechodz¹c od 
dzieciñstwa i ¿ycia w Nazarecie do ¿ycia publicznego, kontemplacja prowadzi nas  do tych 
tajemnic, które ze specjalnego tytu³u nazwaæ mo¿na 'tajemnicami œwiat³a'. W 
rzeczywistoœci ca³e misterium Chrystusa jest œwiat³em. On  jest «œwiat³oœci¹ œwiata».

W historii Ró¿añca Œwiêtego tak wiele jest œwiadectw skutecznoœci i owoców 
tej modlitwy; tak wiele cudów ró¿añcowych, które wydarzy³y siê na przestrzeni wieków. 
Modlitwa ró¿añcowa w historii wielu narodów sta³a siê orê¿em Maryjnym, przy pomocy 
którego pobo¿ne narody wychodzi³y z opresji zwyciê¿aj¹c najeŸdŸcê w sytuacjach wrêcz 
nieprawdopodobnych, by odniesienie zwyciêstwa by³o mo¿liwe. 

Najbardziej spektakularne cudowne zwyciêstwo Maryi mia³o miejsce pod 
Lepanto w 1571 r. W XVI wieku Turcy zagrozili chrzeœcijañskiej kulturze Europy. Papie¿ 
Pius V widzia³ ogromne zagro¿enie i przygotowywa³ wielk¹ koalicjê antytureck¹. Niestety 
by³ to czas, gdy rozwija³a siê reformacja i sam papie¿ nie mia³ ju¿ wielkiego pos³uchu 
wœród wielkich tego œwiata. Jedynie Wenecja i Hiszpania odpowiedzia³y na to wezwanie. 
Przez ca³y czas trwania dzia³añ wojennych trwa³a nieustanna modlitwa. Pius V nakaza³ 
wszystkim bractwom ró¿añcowym i wiernym specjalne nabo¿eñstwa ró¿añcowe, posty i 
procesje, w których w Rzymie osobiœcie bra³ udzia³. Do decyduj¹cego starcia dosz³o 7 
paŸdziernika 1571 roku pod Lepanto w Zatoce Korynckiej. Mimo przewagi liczebnej 



Turków, bitwa zakoñczy³a siê g³oœnym zwyciêstwem wojsk chrzeœcijañskich. Pobo¿ny 
papie¿ wierzy³, ¿e by³o to zwyciêstwo Matki Bo¿ej, dlatego ustanowi³ œwiêto Matki Bo¿ej 
Zwyciêskiej, póŸniej rozpowszechnione w Koœciele jako œwiêto Matki Bo¿ej Ró¿añcowej. 
Na pami¹tkê wielkiej wiktorii pod Lepanto, paŸdziernik sta³ siê miesi¹cem ró¿añca 
œwiêtego. Takich zwyciêstw na przestrzeni historii Koœcio³a i Narodu by³o wiele. 

W 1683 r. polski król Jan III Sobieski zwyciê¿a pod Wiedniem armiê tureck¹. 
Znany jest ze szkolnej nauki przebieg tej bitwy i wiadome wiêkszoœci wiernych, ¿e i tu 
donios³¹ rolê w zwyciêstwie odegra³a Matka Bo¿a, wys³uchuj¹c modlitwê ró¿añcow¹, 
któr¹ w intencji zwyciêstwa  do Niej wznoszono. W czasie odsieczy wiedeñskiej w 
Krakowie odby³a siê wielka procesja ró¿añcowa z Najœwiêtszym Sakramentem, za którym 
sz³o szeœciuset zakonników z relikwiami œwiêtych, otaczaj¹c obraz Matki Bo¿ej.

Dziœ œwiat, w tym te¿ i Polska, znajduj¹ siê w podobnej sytuacji jak wiele 
narodów przed wiekami. Wprawdzie dziœ Europie i te¿ Polsce ju¿ nie zagra¿a ani faszyzm, 
ani bolszewizm, ale chrzeœcijañskiej Europie zagra¿a nowe niebezpieczeñstwo -  
laicyzacja. 

Nale¿y siê zastanowiæ, czy groŸniejsze dla zag³ady narodów, od wojen i walk 
terrorystycznych, nie jest odejœcie od wiary w Boga, zast¹pienie jej wiar¹ w  pieni¹dz; czy 

groŸniejszym nie jest 
z a m i e r z o n a  
d e m o r a l i z a c j a   
ludzkoœci i zniszczenie 
w cz³owieku poczucia 
mi³oœci do drugiego 
cz³owieka, mi³osierdzia 
wzglêdem ubogiego czy 
c h o r e g o ;  c z y  
groŸniejszym nie jest 
d e g e n e r a c j a  
c h r z e œ c i j a ñ s k i c h  
wartoœci  rodziny i  
zamierzone niszczenie 
j e j  g o d n o œ c i  i  
a u t o r y t e t u ;  c z y  

groŸniejszym nie jest deptanie ma³¿eñstwa jako instytucji i sakramentu? I tu Polska 
potrzebuje nowego cudu ró¿añcowego.

S¹dzê, ¿e z ca³¹ stanowczoœci¹ mo¿emy twierdz¹co odpowiedzieæ na te 
w¹tpliwoœci i ju¿ dziœ tworzyæ Krucjaty Ró¿añcowe, by nie dopuœciæ do giniêcia, w bagnie 
demoralizacji, spo³eczeñstw, które przynajmniej od 1000  lat odkry³y wiarê i oddawa³y 
ho³d Najwy¿szemu Bogu, który jest jedyn¹ Prawd¹, te¿ naszym ̄ yciem i Drog¹.

Dzisiaj modlitwa ró¿añcowa nale¿y do najbardziej ulubionych praktyk 
religijnych. W Medjugorie mo¿na zaobserwowaæ piêkny obraz ludzi modl¹cych siê na 
ró¿añcu dos³ownie wszêdzie. Matka Bo¿a w³aœnie tam powiedzia³a, ¿e gdy bierzemy do 
rêki ró¿aniec, to tak, jakbyœmy j¹ brali za rêkê i szli przez ¿ycie razem z  ni¹, jak dziecko ze 
swoj¹ ukochan¹ Mam¹,  czuj¹c siê ca³kowicie bezpieczni pod jej opiek¹. 

Zachêcam do codziennej modlitwy ró¿añcowej, szczególnie w miesi¹cu 
paŸdzierniku, kiedy odmawiamy j¹ we wspólnocie w koœciele.

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

B i s k u p  
Toruñski Andrzej 
Suski z dniem 1 
lipca 2012 roku 
m i a n o w a ³  
dotychczasowego 
rezydenta naszej 
parafii ks. kan. dr. 
D a r i u s z a  
¯ u r a ñ s k i e g o  
n o w y m  
proboszczem Parafii 
M a t k i  B o ¿ e j  
Z w y c i ê s k i e j  w  
T o r u n i u .  W  
n i e d z i e l ê  2 4  
czerwca na Mszy 
œw. o godz. 10.30 
sprawowanej przez ks. Dariusza podziêkowaliœmy mu za pracê w naszej parafialnej 
wspólnocie.  Parafianie spontanicznie wypowiedzieli wiele s³ów wdziêcznoœci za 7 
lat ofiarnej pracy. Wœród przemawiaj¹cych byli przedstawiciele ¯ywego Ró¿añca, 
ministrantów i lektorów, Akcji Katolickiej i Rady Parafialnej. Ks. Adam Czerwiñski 
w imieniu kolegów-kap³anów powiedzia³, ze dom ks. Darka by³ zawsze otwarty na 
wspólne spotkania i rozmowy. Na zakoñczenie przemówi³ ks. prob. Wojciech 
Miszewski dziêkuj¹c za owocn¹ wspó³pracê i za bezinteresown¹ i ofiarn¹ pos³ugê 
przekaza³ medal wybity z okazji Konsekracji naszej parafialnej  œwi¹tyni. Ostatnie 
s³owo nale¿a³o jednak do ks. Darka, który równie¿ podziêkowa³ za wszelkie dobro, 
jakiego dozna³ wœród nas i podkreœli³, ze ogrom piêknych i bogatych doœwiadczeñ z 
naszej parafii zabiera ze sob¹ do swojej nowej parafii, której jest pasterzem.

Uroczyste objêcie parafii i wprowadzenie w urz¹d proboszcza nastapi³o w 
niedzielê 8 lipca br.

¯yczymy ks. Darkowi, by jego duszpasterska praca w Parafii Matki Bo¿ej 
Zwyciêskiej by³a niezwykle owocna i dawa³a mu wiele satysfakcji. 
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