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GRUDZIEÑ - ADWENT
&

gazetka dla wszystkich parafian

&

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
Rozpoczynamy czas adwentu, czas przygotowania
do Bo¿ego Narodzenia, ale przede wszystkim czas
przygotowania na spotkanie z Bogiem, które wczeœniej czy
póŸniej musi nast¹piæ. Czy bêdzie to za kilka dni, miesiêcy
czy za wiele lat tego nie wie nikt. Pewne jest tylko to, ¿e za
jakiœ czas, nikogo z nas dzisiaj ¿yj¹cych nie bêdzie ju¿ na
tym œwiecie.
Czas Adwentu ma przede wszystkim nam
przypomnieæ, ¿e wszystko w tym ¿yciu, czyli to kim jesteœmy, co posiadamy jest
³ask¹ od Boga, darmo dan¹ i niezas³u¿on¹ przez nas. Mogliœmy siê przecie¿
urodziæ w innym œwiecie, w innej kulturze i w innym czasie znacznie
trudniejszym ni¿ ten, który prze¿ywamy.
„Uwa¿ajcie i czuwajcie” te s³owa tak czêsto powtarzane w adwencie,
powinny siê staæ dla ka¿dego z nas programem duchowym na najbli¿sze
tygodnie. Bez uwagi serca i wewnêtrznego czuwania ¿ycie duchowe bêdzie
p³ytkie i chaotyczne.
Powszechne wezwanie do czuwania
W adwencie Jezus mówi do nas wszystkich i zaprasza do jeszcze
bli¿szego ¿ycia z Sob¹. „Uwa¿ajcie na siebie, b¹dŸcie wolni od trosk doczesnych,
czuwajcie i módlcie siê w ka¿dym czasie, abyœcie mogli unikn¹æ tego
wszystkiego, co ma nast¹piæ i stan¹æ przed synem cz³owieczym…” Jezus
przyjdzie do swoich uczniów, a Ci baæ siê tego dnia nie musz¹. Na pocz¹tku
swego pontyfikatu w 1978 r. Jan Pawe³ II wo³a³: „Bracia i Siostry, nie bójcie siê
przyj¹æ Chrystusa, otwórzcie na oœcie¿ drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego
mocy zbawczej granice pañstw, systemów ekonomicznych, systemów
politycznych, rozleg³e dziedziny kultury, cywilizacji i postêpu”. Papie¿ przez 27
lat wo³a³ i zaprasza³ i wielu zagubionych odnalaz³.
Czas adwentu to czas rorat.
Adwent to oczekiwanie w ciemnoœciach symbolizuj¹cych cz³owieka
pogr¹¿onego w grzechu. Zawsze ten mrok swoim blaskiem rozjaœnia NMP,
szczególnie czczona w adwencie. Ka¿da ciemnoœæ rodzi têsknotê za œwiat³em. W
tym szczególnym czasie, dzieje siê coœ absolutnie nadzwyczajnego. Ciemnoœæ
poranka, czêsto dotkliwy mróz i œnieg, a na ulicach wsi i miast zaczynaj¹
pojawiaæ siê ludzie i id¹ do œwi¹tyni. Czêsto ma³e dzieci z lampionami, które
w³asnorêcznie wykona³y œpiesz¹ siê by zd¹¿yæ na Mszê œw. sprawowan¹ przed
œwitem. To niezwyk³y klimat, który pamiêtamy z dzieciñstwa.
Praktyka porannych rorat w Polsce by³a znana od dawna. Nazwa
pochodzi od ³aciñskich s³ów „Rorate caeli” Niebiosa rosê spuœæcie… - na
pami¹tkê czasów, kiedy ziemia trwa³a w ciemnoœci, dopóki nie przyszed³
Chrystus okreœlany w Piœmie Œwiêtym jako Wschodz¹ce S³oñce.
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W roratach uczestniczyli królowie, senatorowie rycerze i szlachta.
Spróbujmy ca³ymi rodzinami zebraæ siê na odwagê przyjœcia na roraty. Tutaj
trzeba radykalnej postawy nas wszystkich. W naszym koœciele w dni powszednie
roraty odprawiamy o godz. 6.15. Cieszê siê bardzo, ¿e ju¿ od paru tygodni czêsto
pada³y pytania, czy znowu bêd¹ roraty rano. Zawsze odpowiadam, nie ma innej
mo¿liwoœci. Musz¹ byæ rano, bo tylko wtedy maj¹ sens.
Nad wieñcem adwentowym pali siê œwieca zwana roratk¹, to symbol
Matki Bo¿ej. To z Matk¹ Brzemienn¹ oczekujemy i przypominamy sobie, ¿e
¿ycie pod sercem matki jest œwiête od chwili poczêcia. Ta sama roratka p³onê³a
przed dwoma miesi¹cami przy wizerunku Matki Bo¿ej Czêstochowskiej. Niech
przypomina nam te wszystkie chwile prze¿ywane podczas Jej nawiedzenia w
naszej parafii.
Adwent to czas dobroci dla innych
Jak ka¿dego roku tak¿e w okresie œwi¹t myœlimy o naszych bliŸnich
bli¿szych i dalszych, którzy s¹ w trudnej sytuacji. W I niedzielê adwentu
wspieraliœmy materialnie do¿ywianie dzieci w naszej szkole oraz dzie³a
charytatywne naszej parafii, w II niedzielê w ca³ym Koœciele w Polsce zbiórka
ofiar dla biednego Koœcio³a na Wschodzie. Od pocz¹tku adwentu przy o³tarzu œw.
Joanny stoi kosz, do którego mo¿na sk³adaæ upominki dla ubogich. Przed rokiem,
dziêki ofiarnoœci parafian zrobiliœmy ponad 50 bardzo piêknych i wartoœciowych
paczek. Pamiêtajmy, by nie by³o to coœ bezwartoœciowego, czego chcemy siê po
prostu pozbyæ z domu, ale coœ co innym przyniesie prawdziw¹ radoœæ.
Ka¿dy z nas potrzebuje czasu zatrzymania siê i przemyœlenia swego ¿ycia
i swojego stosunku do Boga, do bliŸnich i do samego siebie. Ka¿dy, kto ma
odwagê poœwieciæ czas Bogu i zrezygnowaæ dla Niego z ró¿nych spraw tego
œwiata, nagle doœwiadcza czegoœ szczególnego, znajduje siê czas na wszystkie
inne sprawy, na które równie¿ dotychczas go brakowa³o.
Matka Teresa z Kalkuty, witaj¹ca nas przed nasz¹ œwi¹tyni¹ wraz z
Janem Paw³em II powiedzia³a kiedyœ: „Zrób coœ piêknego dla Boga”. Tyle wiêc
bêdzie okazji, by zrobiæ coœ piêknego dla Boga.
Czas adwentu, czas rorat i czas dobroci przypomina nam, ¿e Chrystus
przychodzi na ten œwiat nie po to, aby go potêpiæ, lecz, aby go zbawiæ.
Przypomina, ¿e nasze ¿ycie powoli up³ywa i nie powinniœmy marnowaæ go nie
czyni¹c tego, do czego nas Bóg powo³a³. Nie odk³adajmy, wiêc najwa¿niejszych
spraw naszego ¿ycia na póŸniej. Zacznijmy w tym adwencie jeszcze bardziej
kochaæ Chrystusa i nie baæ siê spotkania z Nim w godzinie, któr¹ tylko On zna.
Zadajmy te¿ sobie pytanie, czy tak jak Matka Teresa zrobiliœmy ju¿ coœ piêknego
dla Boga, jeœli nie, to adwent jest ku temu wspania³¹ okazj¹.
Ks. prob. Wojciech Miszewski
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ROZPOCZÊLIŒMY ADWENT
Roraty.
Stara polska tradycja siêgaj¹ca czasów œredniowiecza mówi o tym, ¿e
Polacy gromadzili siê na Roratach. Msze œw. roratnie odprawia siê przed
œwitem, jako znak czuwania i oczekiwania na przyjœcie Chrystusa,
ukazywanego jako Wschodz¹ce S³oñce. W naszym koœciele na Msze œw.
roratnie zapraszamy w dni powszednie od poniedzia³ku do soboty o godz.
6.15. Dzieci przynosz¹ lampiony i ka¿dego dnia otrzymaj¹ fragment
sk³adanki. Przez okres Adwentu nie bêdzie Mszy œw. o godz. 7.00.
Œwiece wigilijne Caritas
W korytarzu przy Biurze parafialnym rozprowadzane s¹ œwiece
wigilijne w cenie 5 i 12 z³. Dochód z ich sprzeda¿y przeznaczony jest na cele
charytatywne. Œwietlica Antoninek rozprowadza tak¿e kartki i ozdoby
œwi¹teczne przygotowane przez dzieci, a Bursa Akademicka Caritas z
Przysieka oferuje sianko na stó³ wigilijny.
Op³atek wigilijny
Przez wszystkie niedziele Adwentu w biurze parafialnym mo¿na
otrzymaæ poœwiêcony op³atek. Przyjêcie poœwiêconego op³atka jest znakiem
wspólnoty z parafi¹. Natomiast informujemy, ¿e nikogo nie upowa¿nialiœmy,
by op³atek roznosiæ bezpoœrednio do domów.
Pomoc bliŸniemu
Wzorem lat ubieg³ych pragniemy przygotowaæ œwi¹teczne paczki dla
najubo¿szych naszych parafian. Przez ca³y okres adwentu przy o³tarzu œw.
Joanny stoi kosz, do którego mo¿na sk³adaæ upominki dla najbiedniejszych.
Prosimy, aby sk³adane przedmioty by³y nowe, a ¿ywnoœæ o d³ugim okresie
przydatnoœci w trwa³ych opakowaniach. Ofiary pieniê¿ne na ten cel mo¿na
sk³adaæ do skarbony œw. Antoniego lub w wp³acaæ na konto parafialne
zaznaczaj¹c cel sk³adanej ofiary. W niedzielê 9 grudnia po Mszach œw.
ogólnopolska zbiórka na rzecz biednego Koœcio³a na Wschodzie.
Choinki do dekoracji koœcio³a
Ka¿dego roku z naszych przydomowych ogrodów usuwamy
przeroœniête, niepotrzebne ju¿ choinki. Bardzo chêtnie przyjmiemy je do
dekoracji naszego koœcio³a. Chêæ przekazania drzewek prosimy zg³aszaæ w
zakrystii lub biurze parafialnym do 16 grudnia.
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WIENIEC ADWENTOWY
Jednym z najbardziej wymownych zwyczajów
adwentowych jest wieniec adwentowy. Zwyczaj
umieszczania w domu zielonego wieñca z czterema
œwieczkami zrodzi³ siê we wschodnich Niemczech.
Wywodzi siê on z symboli œwiat³a, które wystêpowa³y
w folklorze przy koñcu listopada i na pocz¹tku grudnia.
Chrzeœcijanie przechowali i utrzymali wiele z tych
symboli œwiat³a i nadali im ewangeliczn¹ interpretacjê.
Dlatego wskazanym jest, aby w ka¿dej rodzinie chrzeœcijañskiej
zosta³ umieszczony i pob³ogos³awiony wieniec adwentowy. Wykonuje siê go
z ga³¹zek szlachetnych drzew iglastych, takich jak: œwierk srebrzysty, jod³a
pospolita, daglezja zielona lub te¿ sosna zwyczajna. Wieniec mo¿e byæ
równie¿ wykonany z liœci laurowych lub mahoniowych. Wieñce adwentowe
mo¿emy ju¿ nabyæ w sklepach, lepiej jednak bêdzie, gdy wykonamy je sami.
Na wieñcu s¹ cztery œwiece symbolizuj¹ce cztery niedziele
adwentowe Tak przygotowany wieniec mo¿e byæ umieszczony na tacy i
ustawiony na stole lub zawieszony na czterech wst¹¿kach u sufitu. Œwiece w
wieñcu mog¹ paliæ siê w czasie modlitwy rodziny, a tak¿e w czasie
wspólnych spotkañ i posi³ków.
ŒWIECA ADWENTOWA
Zazwyczaj jest to wysoka œwieca koloru bia³ego
lub jasno¿ó³tego, przewi¹zana bia³¹ wst¹¿k¹ i
udekorowana zieleni¹ (najczêœciej mirtem). W
koœcio³ach umieszczana jest przy o³tarzu i zapalana w
czasie roratnich Mszy œwiêtych. W domach umieszcza
siê j¹ na o³tarzyku domowym, w k¹ciku religijnym,
bardzo czêsto obok figurki lub obrazu Matki Bo¿ej.
Zapalana jest w czasie wieczornic i modlitw rodzinnych.
Symbolizuje Maryjê, która w mroczny czas adwentowy
w swoim ³onie niesie œwiatu Chrystusa Œwiat³oœæ
Prawdziw¹.
Tegoroczna œwieca w naszej œwi¹tyni p³onê³a
tak¿e przy wizerunku Matki Bo¿ej w czasie wrzeœniowej peregrynacji. Ma
nam przypominaæ te wszystkie postanowienia peregrynacyjne oraz modlitwy
zanoszone wtedy do Matki Bo¿ej.
10/2012
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PIELGRZYMKA SANKTUARIA ALPEJSKIE
WIEDEÑ - MELK - MARIAZELL - ETTAL - LINDERHOF NEUSCHWANSTEIN - KONSTANCJA - MAINAU EINSIEDELN LUCERNA - SANKT GALLEN - MONACHIUM - MARKT AM INN ALTÖTTING
DZIEÑ 1
Godz. 4.45 zbiórka uczestników. Wyjazd w kierunku Czech. Obiadokolacja i
nocleg do hotelu w okolicach Brna.
DZIEÑ 2
Po œniadaniu przejazd do Wiednia: zwiedzanie stolicy Austrii. m.in. Katedra
œw. Stefana, Pa³ac Hofburg (z zewn¹trz), wizyta w Parku Miejskim ze
s³ynnym pomnikiem Strausa, dom Hundertwassera, budowle na Ringstrasse
m.in. budynek Opery, Graben Strasse. Wjazd na Kahlenberg - zwiedzanie
miejsca, z którego Jan III Sobieski wyruszy³ na odsiecz Wiedeñsk¹.
Obiadokolacja i nocleg na terenie Austrii.
DZIEÑ 3
Po œniadaniu przejazd do Melk: zwiedzanie imponuj¹cego opactwa
benedyktyñskiego. Nastêpnie przejazd do Mariazell nawiedzenie cudownej
kaplicy z drewnian¹ figur¹ Matki Bo¿ej z Dzieci¹tkiem. Przejazd na
obiadokolacjê i nocleg do hotelu.
DZIEÑ 4
Œniadanie. Ca³odzienny wypoczynek w Alpach austriackich w regionie
tyrolskim. Obiadokolacja i nocleg w hotelu.
DZIEÑ 5
Po œniadaniu przejazd do barokowego opactwa benedyktyñskiego Ettal.
Nastêpnie przejazd do Wieskirche (koœció³ na ³¹kach) wspania³ej rokokowej
œwi¹tyni otoczonej lasami i polami uprawnymi. Przejazd do Linderhof zwiedzanie przepiêknego neobarokowego pa³acu Ludwika II. Powrót na
obiadokolacjê i nocleg.
DZIEÑ 6
Œniadanie. Przejazd do Schwangau. Zwiedzanie najs³ynniejszego zamku
œwiata - wzniesionego z rozkazu Ludwika II: Zamku Neuschwanstein.
Nastêpnie przejazd do Konstancji: krótkie zwiedzanie miasta. Wizyta na
s³ynnej wyspie kwiatów Mainau. Przejazd na obiadokolacjê i nocleg.
DZIEÑ 7
Œniadanie, po którym wyjazd w okolice Szafuzy, gdzie znajduj¹ siê
najwiêksze wodospady rzeczne na Renie. Nastêpnie Rapperswil.
6

Nauczyciel Ewangelii

10/2012

Zwiedzanie zamku oraz wizyta w Muzeum Polskim. Nastêpnie przejazd do
Einsiedeln - wizyta w najs³ynniejszym szwajcarskim Sanktuarium
Maryjnym. Przejazd do Lucerny - spacer po Starówce: m.in. œredniowieczne,
drewniane mosty - Kapellbrücke (Kapliczny) i Spreuerbrücke (M³yñski),
fragmenty dawnych murów miejskich. Przejazd na obiadokolacjê i nocleg.
DZIEÑ 8
Po œniadaniu przejazd Sankt Gallen - zwiedzanie Starówki wraz z Kolegiat¹
(wpisanej na listê UNESCO). Przejazd na obiadokolacjê i nocleg w okolicach
Monachium.
DZIEÑ 9
Œniadanie, po którym przejazd do Monachium - zwiedzanie g³ównych
zabytków miasta: Marienplatz, gotycki ratusz ze s³ynnymi kurantami i
gotycka katedra NMP. Przejazd do Marktl am Inn - miejscu urodzenia
papie¿a Benedykta XVI, a nastêpnie do Altötting - nawiedzenie narodowego
Sanktuarium Niemiec z figur¹ Czarnej Madonny. Obiadokolacja i nocleg.
DZIEÑ 10
Po œniadaniu wyjazd w drogê powrotna do Polski. Przyjazd na miejsce zbiórki
w godzinach nocnych. Zakoñczenie pielgrzymki.
Termin: 7-16.05.2013 roku Cena: 2690 z³
Cena obejmuje:
ü
Przejazd autokarem (klimatyzacja, wc, DVD, cafe-bar)
ü
9 noclegów w hotelach/pensjonatach **/***: zakwaterowanie w
pokojach 2-3 osobowych z ³azienkami
ü
Wy¿ywienie: 9 œniadañ, 9 obiadokolacji,
ü
Ubezpieczenie zagraniczne: KL + Assistance wraz z KL chorób
przewlek³ych do 10.000 EUR i NNW do 1300 EUR
ü
Opiekê polskojêzycznego pilota na ca³ej trasie
ü
Op³aty drogowe i parkingowe
ü
Podatek VAT
Uwagi:
·
Kolejnoœæ zwiedzania obiektów mo¿e ulec zmianie.
·
Wyjazd ma charakter grupowy. Minimalna iloœæ uczestników: 40 osób
·
Dop³ata do pokoju jednoosobowego wynosi 490 z³.
·
Na wstêpy do zwiedzanych obiektów i inne koszty zwi¹zane z
realizacj¹ programu nale¿y przeznaczyæ
oko³o 75 - 80 EUR.
10/2012
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„Kim jest dla mnie Jezus” b³ogos³awiona Matka Teresa z Kalkuty
Jezus jest S³owem, które sta³o siê Cia³em.
Jezus jest Chlebem ¯ycia.
Jezus jest ofiar¹ z³o¿on¹ na krzy¿u za nasze grzechy.
Jezus jest Ofiar¹ sk³adan¹ podczas Mszy Œwiêtej za grzechy ca³ego œwiata
i za nasze grzechy.
Jezus jest S³owem, które trzeba g³osiæ.
Jezus jest Œwiat³em, które trzeba zapalaæ.
Jezus jest ¿yciem, którym trzeba ¿yæ.
Jezus jest Mi³oœci¹, któr¹ trzeba kochaæ.
Jezus jest Radoœci¹, któr¹ trzeba dzieliæ.
Jezus jest Ofiar¹, któr¹ trzeba z³o¿yæ.
Jezus jest Pokojem, który trzeba szerzyæ.
Jezus jest Chlebem ¯ycia, który trzeba spo¿ywaæ.
Jezus jest G³odnym, którego trzeba nakarmiæ.
Jezus jest Spragnionym, którego trzeba napoiæ.
Jezus jest Nagim, którego trzeba przyodziaæ.
Jezus jest Bezdomnym, którego trzeba przyj¹æ.
Jezus jest Chorym, którego mamy leczyæ.
Jezus jest Samotnym, którego mamy kochaæ.
Jezus jest Niechcianym, którego trzeba chcieæ.
Jezus jest Trêdowatym, którego rany trzeba opatrzyæ.
Jezus jest ¯ebrakiem, do którego trzeba siê uœmiechn¹æ.
Jezus jest Alkoholikiem, którego trzeba wys³uchaæ.
Jezus jest Upoœledzonym umys³owo, którego trzeba chroniæ.
Jezus jest Dzieckiem, które trzeba przytuliæ.
Jezus jest Niewidomym, którego trzeba prowadziæ.
Jezus jest Niemym, za którego trzeba mówiæ.
Jezus jest Kalek¹, z którym trzeba iœæ.
Jezus jest Narkomanem, któremu trzeba okazaæ ¿yczliwoœæ.
Jezus jest Prostytutk¹, któr¹ trzeba wyrwaæ z niebezpieczeñstwa,
i której nale¿y okazaæ przyjaŸñ.
Jezus jest WiêŸniem, którego trzeba odwiedziæ.
Jezus jest Starcem, któremu trzeba s³u¿yæ.
Dla mnieJezus jest moim Bogiem.
Jezus jest moim Oblubieñcem.
Jezus jest moim ¯yciem.
Jezus jest moj¹ jedyn¹ Mi³oœci¹.
Jezus jest dla mnie Wszystkim.
Jezu, kocham Ciê ca³ym swoim sercem, ca³¹ swoj¹ istot¹. Odda³am Mu wszystko, nawet moje
grzechy, a On sta³ siê moim Oblubieñcem w czu³oœci i mi³oœci. Odt¹d i na zawsze jestem
Oblubienic¹ swojego ukrzy¿owanego Oblubieñca.. Amen
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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