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gazetka dla wszystkich parafian

&

MSZE ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:
7 , 900, 1030, 1200,1330, 1800
na Barbarce: 1300,
w Domu Pomocy Społecznej: 1100
w święta zniesione:
700, 900, 1700, 1800
w dni powszednie:
700, 830, 1800.
30

KANCELARIA PARAFIALNA
poniedziałek - piątek
900 -1000 oraz 1600 -1800
sobota 900 -1000
PORADNIA DLA NARZECZONYCH
I MAŁŻEŃSTW:
każdy wtorek godz. 18:00
PORADNIA RODZINNA:
każdy wtorek godz. 15:00 -20:00
tel: 605 638 203 Regina Zielińska
BIBLIOTEKA PARAFIALNA:
środa od 1600 do 1800

PODNIEŚ RĘKĘ, BOŻE DZIECIĘ,
BŁOGOSŁAW RODZINOM NASZYM

Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:
ks. Adam Czerwiński: 56 610-22-46
ks. Rafał Bochen: 56 610-22-44
ks. Krzysztof Juchniewicz: 56 610-22-45
Zakrystia: 56 610-22-48

Drodzy Parafianie
Przeżywamy radość kolejnych świąt Bożego Narodzenia. Dla wielu z nas
będzie to okres pięknych rodzinnych spotkań, śpiewu kolęd, a przede wszystkim
przyjęcia Bożej Dzieciny. Będziemy śpiewać „I my czekamy, na Ciebie Pana, a skoro
przyjdziesz na głos kapłana, padniemy na twarz przed Tobą, wierząc, żeś Jest pod
osłoną Chleba i Wina”. Przyjmując po dobrze przeżytej spowiedzi św. Komunię św.
będziemy również wyznawać, że wierzymy w prawdziwą obecność Jezusa w
Eucharystii, a każda Komunia św. to powtórzenie tajemnicy Betlejemskiej Groty. Na
pewno w te święta wyzwoli się, jak co roku wiele dobra, miłości i pokoju. Oby te
wartości pozostały w nas jak najdłużej.
Kończy się także rok 2012 - dla naszej parafialnej wspólnoty wyjątkowy.
Był to czas poświecenia naszej świątyni i peregrynacji Częstochowskiego
Wizerunku Matki Bożej. Trudno zmierzyć ogrom duchowych przeżyć, jakie
towarzyszyły tym wydarzeniom. Oby ich owoce pozostały w nas na zawsze. Przed
nami teraz niezwykle trudne zadanie – budowanie żywego Kościoła. Czasy, w
których żyjemy wcale temu nie sprzyjają.
Ciągłą naszą troską jest to, jak dotrzeć do tych naszych Parafian, którzy
już tylko formalnie należą do parafialnej wspólnoty. Podczas badania praktyk
religijnych okazało się, że na niedzielnych Mszach św. jest nas ok. 3300 osób - to
zaledwie 30% naszych parafian, a przecież niedzielna Eucharystia to podstawowy
obowiązek każdego chrześcijanina, o czym niejednokrotnie przypominał nam błog.
Jan Paweł II. Nie można być człowiekiem wierzącym – niepraktykującym. W takim
zestawieniu te pojęcia są ze sobą sprzeczne.
Dużą radością jest to, że kościół i otoczenie tak bardzo pięknieje. Dzięki
Waszym ofiarom i fundacjom niektórych osób indywidualnych tak wiele udało się
dokonać w minionym roku. Wszystko to przetrwać powinno nasze pokolenie i
będzie świadectwem wiary ludzi, którzy zamieszkiwali w tym czasie Wrzosy.
Pragniemy serdecznie podziękować za każdą najmniejszą ofiarę, tym, którym na
sercu leży dobro i piękno naszej parafialnej świątyni. Liczę na dalszą współpracę, a
do zrobienia zostało już bardzo niewiele.
Dzieląc się z Wami Kochani Parafianie naszymi radościami i troskami,
przychodząc do Was z błogosławieństwem kolędowym i pragniemy Wam życzyć, by
zdrowie, radość, dobroć, miłość i pokój zawsze królowały w Waszych sercach i
domach, a Boże błogosławieństwo i opieka Matki Bożej i św. Antoniego niech
zawsze Wam towarzyszą.
Szczęść Boże całej wspólnocie parafialnej w Nowym Roku 2013

Z modlitwą i wdzięcznością - Ks. prob. Wojciech Miszewski
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ŻYCZENIA PASTERSKIE NA UROCZYSTOŚĆ
BOŻEGO NARODZENIA

Umiłowani Diecezjanie !
W uroczystość Bożego Narodzenia pielgrzymujemy myślą i
sercem do Betlejem, by wyznać Jezusowi nasza wiarę, miłość i
nadzieję, jaką w nim pokładamy. Patrzymy na Jezusa oczyma wiary
Maryi i Józefa, betlejemskich pasterzy, mędrców ze Wschodu oraz
całych pokoleń chrześcijan, dla których On był i jest Zbawicielem,
Mesjaszem i Panem. Kto świętuje Boże Narodzenie, a nie widzi w
tym wydarzeniu Jezusa, pozostaje tylko na obrzeżach święta i nie
nabiera mocy w łasce. Boże Narodzenie bez Jezusa to jak rama bez
obrazu, wołająca o dzieło, dla którego powstała.
Uroczystością Bożego Narodzenia wyznajemy wiarę w Boga,
który w Jezusie Chrystusie stał się Emmanuelem, Bogiem z nami. Z
Boga najwyższego stał się Bogiem bliskim, Bogiem skierowanym ku
człowiekowi. Wszedł osobiście między ludzi, doświadczając
wszystkiego, co ludzkie, z wyjątkiem grzechu.
Jezus, który zapewnia, że będzie z nami przez wszystkie dni aż
do skończenia świata, jest także dla nas Emmanuelem, Bogiem z
nami. Ale nic nam nie przyjdzie z tego, że Bóg jest z nami, jeśli nie
będziemy z Nim, nie uwierzymy w Jego obecność i miłość, nie
staniemy jasno po Jego stronie.
Przeżywając Rok Wiary, życzymy Wam nade wszystko, siostry
i bracia, odnowionej wiary, która nadaje sens i kierunek naszemu
życiu. Niech narodzony Zbawiciel, radość naszych oczu i miłość
naszych serc, napełni nas swoim pokojem.
Z pasterskim błogosławieństwem
na Święta Bożego Narodzenia i Nowy Rok 2013.
+ Andrzej Suski
+ Józef Szamocki
Toruń, Boże Narodzenie 2012 roku
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LITURGIA WIGILIJNA W RODZINIE CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Wprowadzenie
Prowadzący: Rozpoczynamy wieczerzę wigilijną. Słowo „wigilia" oznacza
czuwanie. Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, aby za nią wyruszyć w drogę.
Właśnie wróciliśmy, zebraliśmy się w gronie najbliższych, aby się pokrzepić.
Podzielić ciepłem życzeń wyrażających wzajemną życzliwość. Połamać się
opłatkiem dobroci. Powrócić do wspomnień, do tego, co łączy i wzajemnie
buduje. Wróciliśmy, by przebaczyć i prosić o przebaczenie. By radośnie
zaśpiewać kolędy. Wigilia wzywa do drogi pierwszą gwiazdkę. Wieczerza w
gronie najbliższych dodaje sił, byśmy mogli pójść i szukać prawdy, czynić
dobro, tworzyć piękno. Gwiazda, jak wspólne ideały, powinna nas prowadzić
przez nasz los, byśmy we wzajemnej miłości mogli spotkać się za rok.
Wspólna kolęda: Wśród nocnej ciszy
Prowadzący zapala świecę na stole wigilijnym i mówi: Światło Chrystusa.
Jeden z uczestników czyta
fragment Ewangelii:
Z Ewangelii według św.
Łukasza (Łk 2,1-14): W
owym czasie wyszło
rozporządzenie Cezara
Augusta, żeby przeprowadzić
spis ludności w całym
państwie. Pierwszy ten spis
odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się
więc wszyscy, aby dać się
zapisać, każdy do swojego miasta. Udał się też Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ
pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie
Maryją, która była brzemienna. Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi
czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w
pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla Nich miejsca w gospodzie. W
tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoją
trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła, tak że bardzo się wystraszyli. Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie
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się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu:
dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan.
A to będzie znakiem dla was: znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i
leżące w żłobie", l nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów
niebieskich, które wielbiły Boga słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a
na ziemi pokój ludziom Jego upodobania".
Prowadzący: W Betlejem narodził się Bóg. Wspólnie módlmy się, aby nasze
spotkanie zrodziło w nas nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.
Modlitwa wiernych
(poszczególne wezwania mogą czytać różne osoby):
- Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli
kochać się wzajemnie, pomagać sobie, dzielić się otwarcie radościami i
smutkami. Ciebie prosimy...
- Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże
błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu
osobistym. Ciebie prosimy...
- Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza.
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i
otwartości na innych ludzi. Ciebie prosimy...
- Świeca daje światło i ciepło. Prośmy Boga, abyśmy potrafili być dla innych
wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości, a dla wszystkich innych
stali się drogowskazem w dobrym. Ciebie prosimy...
- Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach w potrzebie. Módlmy
się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla siebie.
Módlmy się również za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli. Ciebie
prosimy...
- Wieczerza wigilijna łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej rodziny
i siłę w trwaniu razem. Wspólnie módlmy się: Ojcze nasz...
Modlitwa końcowa:
Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż nam dziś narodzić się na
nowo, byśmy sami i jako rodzina umieli żyć prawdziwie. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen
Dzielenie się poświęconym opłatkiem.
Wieczerza Wigilijna.
Śpiewanie kolęd.
11/2012
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WIZYTY DUSZPASTERSKIE
KOLĘDA 2013
27.12. CZWARTEK Fiołkowa, Ugory
28.12. PIĄTEK Konopna, Miedza, Zagonowa
29.12 SOBOTA - Selerowa, Zbożowa /bez bloków/
30.12. NIEDZIELA - Lniana, Żyzna
31.12. PONIEDZIAŁEK - nie kolędujemy
01.01. WTOREK - nie kolędujemy
02.01. ŚRODA - Czeremchowa, Jemiołowa, Mandarynkowa,
Modrakowa, Owsiana /bez bloków/, Prosowa,
Przylaszczkowa, Sadowa
03.01. CZWARTEK - Bławatkowa, Gryczana, Lawendowa,
Morelowa Pomarańczy, Renklodowa, Rodzynkowa, Śliwowa,
Winogronowa,
04.01 PIĄTEK - Bananowa, Brzoskwiniowa /bez bloków/, Figowa,
Pistacjowa, Pigwowa, Ryżowa, Szałwiowa,
05.01 SOBOTA - Bartnicza, Szyszkowa, Tartaczna, Warzywna,
Wiklinowa, Żywiczna
06.01 NIEDZIELA - Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Owsiana 24-26a,
Zbożowa 15-29
07.01 PONIEDZIAŁEK - Bloki: Owsiana 36-48, Zbożowa 33-45b
08.01 WTOREK - Bloki: Owsiana 84-88, Zbożowa 47-63b
09.01 ŚRODA - Słoneczna, Szafranowa
10.01 CZWARTEK - Chmielna, Konwaliowa, Urodzajna
11.01 PIĄTEK Fasolowa, Rzepakowa, Żytnia
12.01 SOBOTA Łubinowa, Makowa
13.01 NIEDZIELA Kąkolowa, Narcyzowa,
14.01 PONIEDZIAŁEK Chabrowa, Pszeniczna
15.01 WTOREK - Hiacyntowa, Rumiankowa
16.01 ŚRODA - Kameliowa, Liliowa, Malwowa, Zielna
17.01 CZWARTEK - Goździkowa, Migdałowa, Stokrotkowa
18.01 PIĄTEK - Kwiatowa /z blokami/
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19.01 SOBOTA Astrowa, Krokusowa, Tulipanowa
20.01 NIEDZIELA - Storczykowa /z blokami/
21.01 PONIEDZIAŁEK - Jaskółcza, Pawia, Sasankowa,
Wiśniowieckiego
22.01 WTOREK Kozia, Łosia, Rysia, Żurawia
23.01 ŚRODA Sokola, Wilcza
24.01 CZWARTEK Jastrzębia, Krucza
25.01 PIĄTEK Bażantowa, Lisia, Słowicza
26.01 SOBOTA - Bobrowa, Wrzosowa, Żbikowa
27.01 NIEDZIELA Niedźwiedzia, Sarnia
28.01 PONIEDZIAŁEK Jelenia, Myśliwska, Orla
29.01 WTOREK Szosa Chełmińska /z blokiem nr 234/
30.01 ŚRODA bloki: Myśliwska, Szosa Chełmińska
31.01 CZWARTEK - Dom Pomocy Społecznej
02.02 SOBOTA kolędy dodatkowe dla rodzin, które nie mogły być
w wyznaczonych terminach - prosimy o zgłaszanie w biurze
parafialnym.
Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy o godz. 16.00,
w soboty o godz. 14.00, a w niedziele o godz. 15.00
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Pielgrzymka do Ziemii Świętej
Diecezji Toruńskiej
20-27.04.2013
Serdecznie zachęcamy do wspólnego „czytania” i przeżywania Piątej
Ewangelii, jak pięknie nazwał Ziemię św. papież Paweł VI, a czynimy to słowami
św. Hieronima, który w Betlejem, nieopodal Groty Bożego Narodzenia,
znalazłszy wewnętrzny spokój z entuzjazmem pisał do swoich przyjaciół:
„Przybądźcie Razem udamy się do żłóbka, zobaczymy kryształową
wodę w Jordanie, pójdziemy płakać do Bożego Grobu, wejdziemy wraz z Panem
na Górę Oliwną, dotrzemy do Nazaretu, a ponieważ Nazaret znaczy kwiat,
dlatego zobaczymy „Kwiat Galilei”, wejdziemy na Tabor, aby nas otoczył blask
Przemienienia. Przybądźcie ”
Proponujemy:
!profesjonalną organizację pielgrzymki,
!kwalifikowanego przewodnika – biblistę,
!lot z Gdańska do Tel Avivu.
Duszpasterstwo
Pielgrzymkowe Diecezji
Toruńskiej
przy Parafii św. Antoniego
ul. św. Antoniego 4, 87-100
Toruń
tel. 56 610 22 40
e-mail: womisz@wp.pl

Parafia Rzymskokatolicka p..w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

tel. 56 610-22-40 e-mail: antoni@diecezja.torun.pl
strona internetowa: http://antoni-torun.pl
Konto bankowe: PKO BP II O/Toruń 58 1020 5011 0000 9302 0097 0368
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