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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

TYLKO KRZY¯ JEST
DROGOWSKAZEM DO NIEBA

Zakrystia: 56 610-22-48

Drodzy Parafianie
W miesi¹cu listopadzie odwiedzamy cmentarze, tak¿e bardziej ni¿ kiedykolwiek
indziej w ci¹gu ca³ego roku myœlimy o przemijaniu i o œmierci. To szczególne dni, kiedy
œwiat ¿ywych ³¹czy siê i przenika ze œwiatem tych, co odeszli. Przychodzimy na cmentarz, na
groby swoich bliskich, ale czy mamy tê œwiadomoœæ, ¿e kiedyœ bêdzie tak, ¿e to inni przyjd¹,
aby nas na cmentarzu odwiedziæ. Dziœ kiedy stojê nad grobem moich bliskich, powinienem
sam siebie zapytaæ: "Jaki jest cel mojego ¿ycia? Czy moje ¿ycie jest drog¹ do Boga? Bo je¿eli
moja droga ¿ycia nie jest drog¹ do œwiêtoœci, do Boga to jest to droga donik¹d; droga, która
prowadzi na zatracenie. Droga, z której jak najszybciej powinienem zawróciæ. Póki jeszcze
nie jest za póŸno.
Ka¿dy dzieñ mojego ¿ycia przybli¿a mnie do œmierci. Do spotkania z Bogiem wszystko jedno czy mam lat 10 czy 80 lat. Jakie bêdzie to spotkanie? Co poka¿ê Bogu, kiedy
st¹d odejdê. Czy wtedy nie bêdê ¿a³owa³ swojego ¿ycia? Ale wtedy bêdzie ju¿ za póŸno.
Czasami cz³owiek tak bardzo próbuje zbudowaæ sobie raj na ziemi, ¿e zapomina, ¿e nie na
ziemi jest jego ojczyzna. Czy pamiêtam kim jestem? Czy pamiêtam dok¹d zd¹¿am? Matka
Bo¿a w Medjugorie ostrzega: W czyœæcu jest wiele dusz. Wiêkszoœæ ludzi idzie do czyœæca,
wielu idzie do piek³a, a tylko nieliczni wprost do nieba.
W uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych, stajemy nad grobami naszych bliskich. Wielu
z nich na pewno dziœ obchodzi swoje œwiêto - s¹ œwiêci. Wielu z nich by³o bardzo
zwyczajnymi ludŸmi, a jednak s¹ œwiêtymi. S¹ œwiêtymi, bo ca³e swoje ¿ycie poœwiêcili
Bogu i ludziom. S¹ œwiêtymi, bo nie zapomnieli, po co cz³owiek ¿yje na œwiecie. Byli bardzo
czêsto zwyk³ymi, ale bardzo wspania³ymi ludŸmi, tymi od których nauczyliœmy siê wiary i
nauczyliœmy siê ¿ycia. Dziœ przyszliœmy, aby Panu Bogu za nich podziêkowaæ, aby
podziêkowaæ za to, co dla nas zrobili, kim byli i czego nas nauczyli.
W Dzieñ Zaduszny, bêdziemy siê modliæ o zbawienie dla wszystkich tych, którzy
jeszcze czekaj¹ na spotkanie z Bogiem w niebie. Ale by³oby bardzo niedobrze, gdybyœmy
tylko w te dwa dni w roku o nich pamiêtali. By³oby te¿ niedobrze, gdyby ca³a nasza pamiêæ o
zmar³ych by³a tylko trosk¹ o ich groby. Gdyby za tym wszystkim nie sta³a nasza modlitwa.
Mo¿e i tu warto zapytaæ kiedy ostatni raz modli³em siê za moich zmar³ych, kiedy ostatni raz w
ich intencji przyj¹³em Komuniê œw. albo kiedy ostatni raz odprawiono za nich Mszê œw.
Trochê to smutne, kiedy na Mszê œw. za zmar³ego przychodz¹ 2, 3, 4 osoby, a czasami bywa
tak, ¿e nikt nie przyjdzie. Wtedy myœlê sobie: "Czy ten cz³owiek nie mia³ ¿adnej rodziny, czy
nie mia³ przyjació³, znajomych?" £atwo zapominamy. Czy nie zbyt ³atwo zapominamy?
Piêkna tradycja wypominków za zmar³ych w miesi¹cu listopadzie jest okazj¹ do wspólnej
modlitwy ca³ych rodzin, do uczestnictwa w Mszy œw. i przyjêcia Komunii œw. za zmar³ych.
To najpiêkniejszy dar, jaki mo¿emy w tych dniach im przekazaæ.
Niedawno z ty³u koœcio³a zosta³a wybudowana Golgota. Jest tam ju¿ ustawiony
krzy¿, a wiosn¹ bêdzie na nim jeszcze umieszczona postaæ Chrystusa. Pod tym krzy¿em
mo¿na zapalaæ znicze, aby upamiêtniæ naszych Zmar³ych, których groby s¹ gdzieœ daleko lub
nie ma ich wcale. To jeszcze jedno miejsce modlitwy i refleksji w naszej parafii.
Proœmy Boga o œwiêtoœæ dla nas na co dzieñ. Proœmy o pragnienie œwiêtoœci.
Proœmy o zbawienie dla naszych bliskich, aby dobry Bóg przyj¹³ ich do grona swoich
œwiêtych. Módlmy siê w tych szczególnych dniach za wszystkich naszych zmar³ych,
wierz¹c, ¿e oni tym samym odwdziêczaj¹ siê nam w niebie.

ks. prob. Wojciech Miszewski
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NAGRODA MIESZKAÑCÓW TORUNIA
DLA NASZEJ PARAFII W KONKURSIE
„TORUÑ-OGRODEM”
Ju¿ po raz XIII
Prezydent Miasta Torunia
og³osi³ konkurs „Toruñ
Ogrodem”, który mia³
wy³oniæ najpiêkniejsze
tereny zielone naszego
miasta.
Konkurs odbywa³
siê w trzech dziedzinach,
które obejmowa³y: ogrody
p r z y
d o m a c h
jednorodzinnych, przy
b l o k a c h
wielorodzinnych oraz przy
budynkach u¿ytecznoœci
publicznej.
Specjalna komisja
wy³oni³a tegorocznych
laureatów, wœród których
znalaz³a siê tak¿e nasza
Parafia. Zajêliœmy II
miejsce w kategorii terenów
przy obiektach u¿ytecznoœci
publicznej. Brano pod
uwagê m.in. kompozycjê
oraz dba³oœæ o roœliny.
Oprócz tego odebraliœmy
tak¿e najbardziej presti¿ow¹
nagrodê w tym konkursie
Nagrodê Mieszkañców Torunia. Dziêkujemy wszystkim, którzy oddali
swój g³os w konkursie sms-owym.
Szczególne jednak podziêkowanie kierujê do wszystkich, którzy
bezinteresownie pomagaj¹ w pracach na terenie wokó³ naszej œwi¹tyni oraz
s¹ fundatorami roœlin i krzewów.
Ks. Wojciech Miszewski
9/2012
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LEKCJA MI£OŒCI OJCZYZNY
28 paŸdziernika minê³a 73 rocznica zapocz¹tkowania przez Niemców
masowych straceñ mieszkañców Torunia i pobliskich miejscowoœci dawnego
Województwa Pomorskiego. Miejscem ich kaŸni by³ podtoruñski las Barbarka.
W porannych ³apankach z prze³omu paŸdziernika i listopada 1939 r.,
poprzedzaj¹cych te tragiczne wydarzenia, aresztowano ok. 1200 osób, g³ównie
urzêdników, nauczycieli, lekarzy, ksiê¿y, adwokatów, tak¿e czynnych spo³ecznie i
zamo¿niejszych Polaków. Miejscem ich przetrzymania sta³ siê stary Fort VII, który
Niemcy przerobili na tymczasowe wiêzienie. Po przybyciu na miejsce wiêŸniowie stawali
przed komisj¹ z³o¿on¹ z gestapowców oraz miejscowych volksdeutschów. Skazanych na
rozstrzelanie umieszczano w celi œmierci, a póŸniej w tzw. ciemnicy, gdzie nie
otrzymywali ju¿ jedzenia i picia.
Do 26 paŸdziernika 1939 r. w³adzê nad aresztowanymi w Forcie VII sprawowa³
Wermacht wraz z Selbstschutzem i policj¹. Od tego dnia pe³n¹ kontrolê przej¹³
Selbstschutz pod wodz¹ toruñskiego stolarza Karla Straussa. Dwa dni póŸniej rozpoczê³y
siê masowe rozstrzeliwania wiêŸniów w pobliskim lesie na Barbarce.
W trakcie ekshumacji, przeprowadzonej po wojnie na prze³omie wrzeœnia i
paŸdziernika 1945 r., odkryto siedem mogi³. Groby w wiêkszoœci by³y jednak puste, gdy¿
pod koniec wojny Niemcy spalili cia³a ofiar. Jednak w jednej mogile zw³oki pozosta³y.
Znaleziono tam 87 cia³ ludzkich z przestrzelonymi piersiami i czaszkami.
Fort VII opustosza³ 10 stycznia 1940 r. Pozosta³ych przy ¿yciu wiêŸniów
przewieziono do obozów koncentracyjnych, g³ównie do Stutthofu, a póŸniej do Dachu.
Wœród nich by³ równie¿ beatyfikowany w 1999 r. ks. Stefan Wincenty Frelichowski,
wówczas 26-letni wikary z Koœcio³a Najœwiêtszej Maryi Panny w Toruniu.
Obchody upamiêtniaj¹ce te tragiczne wydarzenia odby³y siê na Barbarce 28
paŸdziernika. O godzinie 13.00 Mszy œw. w intencji poleg³ych przewodniczy³ ks. pra³.
Józef Nowakowski proboszcz parafii Wniebowziêcia NMP, a homiliê wyg³osi³ ks. kan.
Wojciech Miszewski, proboszcz parafii œw. Antoniego na toruñskich Wrzosach,
koncelebrowali tak¿e ksiê¿a Salezjanie z Torunia. W homilii celebrans podkreœli³, ¿e
mogi³y pomordowanych na Barbarce s¹ najlepsz¹ lekcj¹ patriotyzmu. Nawi¹zuj¹c do
wspó³czesnej sytuacji mówi³, ¿e dzisiaj wielu Polaków ma odrêbne zdanie na temat
naszego pañstwa, jego pozycji politycznej oraz przysz³oœci i ilu jest ludzi - tyle ró¿nych
pogl¹dów. To jednak co jest piêkne, co nas Polaków charakteryzuje to wielka mi³oœæ naszej
Ojczyzny, a ka¿dy na swój sposób pragnie jej dobra. Takie miejsca jak toruñska Barbarka,
jak wiele miejsc martyrologii II wojny œwiatowej pokazuj¹ nam, ¿e nie ma takiej ofiary,
której Polak nie z³o¿y³by po to, by „Polska by³a Polsk¹, a Polak Polakiem” i to musimy w
naszym Narodzie pielêgnowaæ i cnoty tej strzec. Sprawa patriotyzmu zajmowa³a serca
Polaków na przestrzeni wszystkich dziejów.
Patriotyzm jednak by³ obecny nie tylko w literaturze, by³ obecny zawsze w
sercach Polaków nawet wtedy, gdy wydawa³o siê, ¿e stracili swoj¹ Ojczyznê Polskê.
Patriotyzm jednak nie tylko by³ obecny w literaturze, by³ obecny zawsze w sercach
Polaków nawet wtedy, gdy wydawa³o siê, ¿e stracili swoj¹ Ojczyznê Polskê. Niezwykle
mocno zabrzmia³y s³owa Jana Paw³a II na toruñskim lotnisku, który mówi³, ¿e wielkim
zagro¿eniem dla narodu jest brak pokoju: „Mówiê te s³owa na tej ziemi, która
doœwiadczy³a w swojej historii tragicznych skutków braku pokoju, staj¹c siê ofiar¹
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okrutnych i niszczycielskich wojen. Pamiêæ drugiej wojny œwiatowej jest wci¹¿ ¿ywa,
rany tego kataklizmu dziejowego d³ugo nie bêd¹ ca³kowicie zabliŸnione. Niech wo³anie o
pokój z tego miejsca dotrze do wszystkich na ca³ym œwiecie. Pokój jest mo¿liwy, pokój jest
konieczny, pokój jest pierwsz¹ powinnoœci¹ wszystkich! Oby œwit trzeciego tysi¹clecia
sta³ siê pocz¹tkiem nowej ery, w której szacunek dla ka¿dego cz³owieka i braterska
solidarnoœæ miêdzy narodami przezwyciê¿¹ z Bo¿¹ pomoc¹ kulturê nienawiœci, przemocy
i œmierci”.
W Eucharystii udzia³ wziêli przedstawiciele w³adz miasta z panem
Prezydentem Miasta Torunia Micha³em Zaleskim, Marsza³ek Senatu RP Jan Wyrowiñski,
przedstawiciel Marsza³ka Województwa Kujawsko- Pomorskiego i wielu innych., a tak¿e
delegacje kombatantów, liczne poczty sztandarowe, ¿o³nierze, harcerze oraz mieszkañcy
Torunia i okolic i ci wszyscy, których bliscy spoczywaj¹ w tym miejscu.
Bezpoœrednio po Mszy œw. odby³ siê Apel Poleg³ych. Uroczyst¹, potrójn¹
salw¹ uczczono wszystkich poleg³ych. S³owo zabra³ równie¿ Prezydent Miasta Torunia
Micha³ Zaleski, który wskaza³, ¿e przed 73 laty to miejsce, ten las by³ œwiadkiem innych
strza³ów wymierzonych w elitê Polaków. Wyrazi³ te¿ radoœæ z obecnoœci przedstawicieli
wszystkich pokoleñ na tej uroczystoœci, podkreœlaj¹c koniecznoœæ przypominania takich
wydarzeñ sprzed lat. Winy nale¿y przebaczaæ, ale nigdy nie zapominaæ o tych straszliwych
tragediach z dziejów naszego Narodu.
Po zakoñczeniu uroczystoœci zgodnie z ceremonia³em wojskowym z³o¿ono
wieñce i wi¹zanki pod pomnikiem pomordowanych. Spotkanie na Barbarce by³o
wspania³¹ lekcj¹ patriotyzmu, zakoñczon¹ koncertem pieœni patriotycznych w wykonaniu
wojskowej orkiestry dêtej.

ks. Wojciech Miszewski
9/2012
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KS. KRYSTIAN BÓ£KOWSKI MISJONARZEM W PERU

Pochodz¹cy z naszej parafialnej wspólnoty ks. Krystian Bó³kowski podj¹³
decyzjê, aby wyjechaæ na misje do Peru.
Ks. Krystian w roku 2004 przyj¹³ œwiêcenia kap³añskie i w naszej parafii
odprawi³ Mszê œw. prymicyjn¹. Nastêpnie przez kilka lat pracowa³ w parafii Matki
Bo¿ej Królowej Polski, a nastêpnie w parafii w Papowie Biskupim. Przez ostatni
rok przygotowywa³ siê do wyjazdu na misje w Centrum Formacji Misyjnej w
Warszawie. Uczy³ siê tam m.in. jêzyka hiszpañskiego oraz kultury i tradycji kraju,
do którego wyje¿d¿a. W ostatnich miesi¹cach przede wszystkim ze wzglêdu na
naukê jêzyka przebywa³ w Hiszpanii.
W niedzielê 30 wrzeœnia podczas wszystkich Mszy œw. mówi³ nam o
specyfice pracy na misjach w Peru. Mieliœmy tak¿e okazjê wesprzeæ go ofiarami,
które zabra³ ze sob¹ na misje. Podczas Mszy œw. o godz. 10.30, której
przewodniczy³ Biskup Toruñski Andrzej Suski mia³o miejsce uroczyste pos³anie
ks. Krystiana. Ksi¹dz Biskup przypomnia³, ze obowi¹zkiem wszystkich
chrzeœcijan jest niesienie nakazu misyjnego wszystkim, którzy jeszcze Chrystusa
nie znaj¹. Ko³o Misyjne Dzieci i Doros³ych zapewni³y ks. Krystiana o modlitwie w
jego intencji oraz przekaza³y ofiary na misje.
W naszych modlitwach bêdziemy pamiêtaæ o ks. Krystianie i oczekiwaæ
wiadomoœci z dalekiego kraju, jakim jest Peru.

Ks. Wojciech Miszewski
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KS. KRYSTIAN JU¯ W PERU
Zgodnie z obietnic¹ po przyjeŸdzie do Peru odezwa³ siê do nas nasz
misjonarz ks. Krystian Bó³kowski. Oto co do nas napisa³:
Po tygodniu czasu od wyjazdu z
Polski, mam internet. Chocia¿ nie na
d³ugo, ale mogê wreszcie coœ napisaæ do
cywilizacji.
Otó¿ 13 paŸdziernika o pó³nocy
dotar³em do swojej diecezji,
przez
pierwsze trzy dni pobytu w Peru, w Limie
po wyl¹dowaniu, za³atwia³em dokumenty
sta³ego pobytu, ale pomyœlnie bo mam ju¿
Carne de Ekstranjero, czyli taki Dowód
Osobisty dla cudzoziemców. Te trzy dni
pozwoli³y na zobaczenie cywilizacji,
oczywiœcie przeplatanej z bied¹ na
najbiedniejszych dzielnicach.
Zobaczy³em pustyniê nad wybrze¿em
wraz z parkiem narodowym dla zwierz¹t
morskich na Pacyfiku, ale przyjemnoœci
siê na tym skoñczy³y, bo od wczorajszej
nocy jestem w d¿ungli i rzeczywiœcie nie
jest tu weso³o. Bo warunki w jakich siê mieszka s¹ naprawdê jak w dzikiej
d¿ungli. Oczywiœci inni jeszcze gorzej mieszkaj¹. Nie ma wiêkszego problemu
z jedzeniem, a nawet wrêcz przeciwnie, jak siê ma pieni¹dze (nie du¿e) to
mo¿na zjeœæ i to dobrze i bardzo smacznie. Kuchnia i wszystkie zwyczaje s¹
odmienne od europejskich. Nawet pogoda - nad oceanem nie by³o s³oñca, no
przez mo¿e jakieœ 15 min, a spali³em sobie czo³o, ¿e mam prawie poparzone i
schodzi mi skóra. Wszystkie niewygody mieszkaniowe i wszechobecny brud i
kurz nadrabiaj¹ przepiêkne widoki.
Jednym z wiêkszych problemów jest ³¹cznoœæ. Polski telefon nie dzia³a
a Internetu te¿ wszêdzie nie ma. Obecnie jestem we wiosce gdzie czekam u
Polaków na spotkanie z Biskupem, który wyjecha³ i bêdzie 26 paŸdziernika.
Prawdopodobnie po tym terminie bêdê jecha³ na zastêpstwo, gdzie nie ma
³¹cznoœci ze œwiatem i jest jeszcze bardziej ciep³o. Dzisiaj jest jakieœ 28 stopni i
to jest ch³odno bo jestem w górskiej wiosce.
Pomimo niewygód misyjnych jest dobrze, bo ludzie mili i otwarci, a
misjonarze s³u¿¹ pomoc¹. Wkrótce siê odezwê.
Ks. Krystian
9/2012
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LISTOPADOWE AKTUALNOŒCI
Rozpocz¹³ siê miesi¹c listopad, czas poœwiêcony pamiêci i modlitwie za
Zmar³ych. Na stoliku z pras¹ wy³o¿yliœmy kartki wypominkowe, na których
prosimy wypisaæ imiona i nazwiska Zmar³ych, których powierzymy naszej
wspólnej modlitwie. Kartki prosimy sk³adaæ w Biurze parafialnym. W
wyznaczonym dniu /przez ca³¹ oktawê uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych/
odprawimy za poleconych nam zmar³ych wspóln¹ Mszê œw. i odmówimy ca³y
ró¿aniec, miêdzy poszczególnymi dziesi¹tkami wypowiadaj¹c imiona Zmar³ych.
Zachêcamy, by w tym dniu z ca³¹ rodzin¹ uczestniczyæ w Mszy œw. przyjmuj¹c
Komuniê œw. za bliskich i dalszych Zmar³ych. Tegoroczne ofiary z wypominków
przeznaczone s¹ na sp³atê zobowi¹zañ zwi¹zanych z ostatnimi inwestycjami oraz
na dalsze prace w naszej parafii.
W czwartek 1 listopada prze¿ywamy uroczystoœæ Wszystkich Œwiêtych.
Msze œw. jak w ka¿d¹ niedzielê nie bêdzie Mszy œw. o godz. 13.30 w koœciele. Msza
œw. w kaplicy na Barbarce z modlitwami za zmar³ych w tym dniu tradycyjnie o
godz. 13.00. O godz. 15.00 odprawimy Mszê œw. na naszym parafialnym
cmentarzu. Poprzedzimy j¹ odmówieniem ró¿añca o godz. 14.30.
W pi¹tek 2 listopada dzieñ Wszystkich Wiernych Zmar³ych. Msze œw. o
godz. 7.00, 9.00, 16.30 i 18.00.
Od popo³udnia uroczystoœci Wszystkich Œwiêtych przez ca³¹ oktawê za
nawiedzenie cmentarza, tak¿e grobu œp. ks. pra³. B. Górskiego otrzymaæ mo¿na
odpust zupe³ny za zmar³ych. Warunkiem jest stan ³aski uœwiêcaj¹cej i modlitwa w
intencjach Ojca Œwiêtego.
W I sobotê miesi¹ca 3 listopada o godz. 8.00 zapraszamy na Ró¿aniec, a
nastêpnie na Mszê œw. i nabo¿eñstwo pierwszosobotnie. W tym dniu z pos³ug¹
sakramentaln¹ odwiedzimy chorych. Pragniemy, aby jednym z owoców
nawiedzenia wizerunku Matki Bo¿ej w naszej parafii by³o powstanie nowych Ró¿
Ró¿añcowych. Jedn¹ z pierwszych bêdzie Ró¿a Rodziców modl¹cych siê za swoje
dzieci. Zapraszamy na pierwsze spotkanie organizacyjne w najbli¿sz¹ sobotê po
porannym nabo¿eñstwie pierwszosobotnim.
Trwaj¹ prace przygotowawcze do otwarcia nowej czêœci naszego
parafialnego cmentarza. Mamy nadziejê, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach uda siê
dokoñczyæ tê d³ugo ju¿ ci¹gn¹c¹ siê sprawê.
W niedzielê o 4 listopada o godz. 7.00 w Sanktuarium Mi³osierdzia Bo¿ego
w krakowskich £agiewnikach ks. prob. Wojciech Miszewski odprawi Mszê œw.,
która bêdzie transmitowana przez TVP1. Zapraszamy do wspólnej modlitwy.
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