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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

ŚW. ANTONI,
MIEJ W OPIECE
WIERNYCH NASZEJ PARAFII

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

NOWE DZWONY DLA NASZEJ PARAFII
Już niedługo zostaną przywiezione do naszej parafii 3 nowe dzwony, wykonane
specjalnie dla nas w Ludwisarni Felczyńskich w Przemyślu. Prace trwały parę miesięcy.
Szczególną wdzięczność kieruję do naszych Parafian i Przyjaciół, dzięki którym ta inwestycja
została zrealizowana. Koszt prac związanych z zakupem i odlaniem dzwonów to 152 tys. zł.
Wstępnie zaplanowaliśmy uroczystość poświęcenia dzwonów na 13 czerwca, w dniu
naszego parafialnego odpustu i przypadającej tego dnia I rocznicy poświęcenia kościoła i
ołtarza. Opóźnienia związane z pracami przy dzwonach mogą tę uroczystość nieco przesunąć
w czasie.
Do dnia 3 czerwca imiennie wsparło nas 328 rodzin /mamy ponad 3000 rodzin/, na
kwotę 69.770 zł. Pozostałe środki pochodzą od indywidualnych fundatorów dzwonów.
W drugim etapie, który powinien zostać zrealizowany jesienią tego roku zostanie
przygotowana metalowa konstrukcja na betonowym fundamencie, abyśmy mogli usłyszeć
piękno grających dzwonów. Ta inwestycja również pochłonie ponad 100 tys. zł.

Największy, z płaskorzeźbą Jezusa Miłosiernego /800 kg/
JEZU, UFAM TOBIE
Rewers:
Na pamiątkę poświęcenia kościoła i ołtarza,
którego dokonał Pierwszy Biskup Toruński Andrzej Suski
dnia 13 czerwca 2012 roku.
Dzwon ufundowali Parafianie
w pierwszą rocznicę uroczystości.
Parafia św. Antoniego, Toruń Wrzosy A.D.2013

Średni, z płaskorzeźbą Matki Bożej Częstochowskiej bez koron /500 kg/
MARYJO, PROWADŹ NAS DROGĄ WIARY
Rewers:
W roku Nawiedzenia Diecezji Toruńskiej
i naszej parafii
przez Jasnogórski Wizerunek Matki Bożej
Dzwon ufundowali: Mirosława i Mirosław Gzella
Parafia św. Antoniego, Toruń Wrzosy A.D. 2012-2013

Mały z postacią św. Antoniego /260 kg/
ŚW. ANTONI PADEWSKI,
MIEJ W OPIECE WIERNYCH NASZEJ PARAFII
Rewers:
Dzwon ufundowała: Krystyna Miszewska
Parafia św. Antoniego, Toruń Wrzosy A.D. 2013
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JUŻ WKRÓTCE STALI LEKTORZY W NASZEJ PARAFII
Rekolekcjami biblijnymi „Posługa Słowu”, które miały miejsce w dniach od 31 V do
2 VI 2013 roku w Diecezjalnym Centrum Kultury w Zamku Bierzgłowskim, zakończyła się
w naszej diecezji formacja przygotowującą do przyjęcia posługi stałego lektora. Prowadził je
o. Jacek Dubel wraz ze Szkołą Nowej Ewangelizacji Diecezji Toruńskiej. Czas rekolekcji
wypełniły: przeżywana codziennie Eucharystia, nauczania, liturgia godzin, Liturgia Pokutna
oraz praca w grupach. Uczestnicy rekolekcji spotkali się także z ks. biskupem Andrzejem
Suskim, który przypomniał istotę oraz zadania jakie mieszczą się w posłudze stałego lektora
w Kościele.
Co należy do zadań stałego lektora? Jak czytamy w dokumentach jest on
ustanowiony do wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także
podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również wykonać
psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także przygotowywać i podawać
wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych momentów w liturgii. Lektor może także
pomóc w przygotowaniu wiernych do godnego przyjęcia sakramentów. Dotyczy to
chociażby spotkań z rodzicami i rodzicami chrzestnymi przed udzieleniem sakramentu
chrztu dziecku, poza tym spotkań z rodzicami przed I Komunią Świętą ich dzieci, czy
prowadzenia spotkań z młodzieżą przygotowującą się do przyjęcia sakramentu
bierzmowania.
Ks. biskup Andrzej Suski wskazał także na potrzebę troski przez stałych lektorów o
stan i przechowywanie ksiąg liturgicznych, a szczególnie lekcjonarzy. Poza tym zaprosił
także przyszłych stałych lektorów do włączenia się w grupy biblijne w parafiach.
Kandydaci do przyjęcia posługi stałego lektora, w sumie 31 osób, pochodzą z
kilkunastu parafii z całej diecezji toruńskiej. Z naszej parafii do przyjęcia posługi
przygotowywali się: Jarosław Lewandowski, Mirosław Matecki, Zbigniew Olisiejko oraz
Marek Włoczewski.
Posługę stałego lektora udzieli ks. biskup Józef Szamocki w katedrze toruńskiej w
niedzielę 30 czerwca o godz. 9.30.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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LIST OD NASZEGO MISJONARZA Z PERU
To już ponad miesiąc pracy misyjnej na nowej placówce. Klimat bardzo
przychylny dla Europejczyków (można powiedzieć, że wieczna wiosna) więc o
wiele łatwiej się pracuje i nie odczuwa się takiego zmęczenia jak w dżungli
niskiej. Jak już wspominałem wysokość na której mieszkam, to równe 2000
m.n.p.m. a temperatura 20-25 stopni.
Jestem po pierwszych remontach w parafii, na plebani i w kościele. Jak na razie
kościół nie wymaga większych remontów, chociaż patrząc na dach i gnijące
drzewo na zewnątrz kościoła, to za jakiś czas i tym trzeba będzie się zająć. Jak do
tej pory trzeb było uporządkowałem kościół wewnątrz, po wcześniejszym
szlifowaniu i malowaniu kościoła. Cała konstrukcja kościoła jest drewniana, więc
wymaga ciągłej opieki i szczególnej uwagi. Właśnie w tym tygodniu dostałem
rachunek do zapłacenia od stolarza za nową szafę do zakrystii, dzięki, której udało
się opanować wszechobecny bałagan.
Co do remontu na plebani, jesteśmy również po pierwszych remontach wewnątrz,
chociaż ten dom będzie wymagał największych remontów. Po wejściu na plebanię
można było zobaczyć rzeczywiście warunki typowo misyjne, bo na pocieszenie na
podłodze nie było już klepiska, ale za to czarny beton, w kuchni magazyn na
materace i kuchnia na drzewo, przez co sufit jest koloru czarnego.
W łazience brak sufitu, a do sypialni trzeba było wychodzić na zewnątrz, bo brak
schodów łączących poddasze z plebanią.
Jak wspomniałem zakończyłem remont, więc przerobiłem magazyn na sypialnię i
już nie muszę chodzić ulicą do sypialni, a łazienka ma sufit, no i kuchnia
rozjaśniała bo ma porządną podłogę i wymalowane ściany.
Przed parafią jeszcze mnóstwo pracy, bo trzeba przed kościołem naprawić stary
płot, a wręcz postawić nowy.
Również teren plebani przyległy do kościoła nie ma ogrodzenia, a byłoby to
dobre chociażby ze względu na bezpieczeństwo.
Mieszka tu masa ludzi związanych z kartelami narkotykowymi, czy też zadający
się z ugrupowaniami terrorystycznymi. Bardzo dobrze to widać, kiedy jakaś
rodzina związana z tymi z grupami ma kłopoty, lub po prostu coś się robi wbrew
ich woli, bardzo szybko się organizują ci ludzie i sprawiają bardzo duże problemy
utrudniając nam życie. Jak to się mówi: „nie ma na nich mocnych”. Policja, mówi
że ich nie zna, urzędnicy nie widzą żadnego problemu, a wszyscy doskonale
wiemy kim są ci ludzie. Ale trzeba tu żyć, więc trzeba troszkę uważać i dlatego
też myślę o ogrodzeniu, które da, chociaż trochę poczucia bezpieczeństwa.
Oprócz ogrodzenia trzeba naprawić kanały odwadniające teren kościoła, bo po
większych opadach zamiast zielonej doliny, robi się zielone bagno. Ludność jest
przyzwyczajona do błota i wody, bo na co dzień używa się wysokich do kolan
gumiaków, ale nasz drewniany kościół ich nie ma i nie służy mu za bardzo ta
wilgoć.
W kolejce też czeka remont korytarza i biura parafialnego, bo wszystko znajduje
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się w jednym miejscu i nie zostało jeszcze ruszone. Jak na razie skończyły się
fundusze, wiec trzeba cierpliwie czekać i szukać możliwych środków. Podobnie
jak z moją prośbą do instytucji Polskich i Austriackich o kupno auta na parafię.
„Jestem przy nadziei”, że zostanie prośba pozytywnie rozpatrzona i doczekam się
wreszcie normalnego, sprawnego samochodu, bo jak do tej pory zawsze jest z tym
ogromny problem. Na pierwszej parafii miałem Samochód 30-letni, a teraz mam
miniaturkę samochodu terenowego Suzuki Samuraj i też już jest pełnoletni.
Na szczęście ratuje mnie motor, który kupiłem dzięki wsparciu proboszczów z
diecezji toruńskiej i wielu innych osób prywatnych z Polski.
Pomysłów i planów masa. Przed nami Fiesta Patronal, czyli nasz popularny
odpust parafialny: Św. Apostołów Piotra i Pawła.
Dzień 29 czerwca będzie świętować parafia, ale też i całe pueblo. Marzeniem jest,
na ten dzień postawić, chociaż przed kościołem, nowy płot, ale znając życie
pewnie nic z tego w tak krótkim czasie nie wyjdzie. Potrzeba i dużych środków i
wielu pracowników, ale myślę, że by można poszukać rzeźbiarza i zamówić
chrzcielnicę do kościoła. Kościół jest już kilka lat, ale jeszcze brakuje wiele
rzeczy, wśród brak na pierwszym miejscu chrzcielnicy.
Takie oto plany na najbliższy czas, a teraz wraz z parafianami mamy katechezy
przygotowujące nas do I Komunii Św. i Bierzmowania, no i oczywiście codzienne
szare życie.
Niech Pan Bóg was błogosławi. Bendiciones.
P. Cristian

ZAPROSZENIE NA PIELGRZYMKI
- 26.08-05.09 GRECJA: Ateny, Korynt, Mykeny, Epidauros, Klasztory
Meteory, Saloniki. Cena 3325 zł. Samolot-autokar
- 05-12.10 ZIEMIA ŚWIĘTA: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, Góra
Tabor, Kana Galilejska. Cena 3700 zł
- 09-20. 10 SANKTUARIA MARYJNE EUROPY: Lourdes, Fatima, La
Salette, Einseideln. Cena 600 euro+1200 zł
Zapisy w biurze parafialnym
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CZTERNAŚCIE LAT MINĘŁO JAK JEDEN DZIEŃ ……
Pani z Talentem w Rękach, Pani Niespotykanie Spokojna, szalona Pani od
Szalonych Pomysłów, Tańcząca Pani, Pani Spokojna choć Niespokojna, Pan
Rodzynek to niektórzy spośród grupy wychowawców i wolontariuszy Świetlicy
„Antoninek”, dla których małe dziecko to Wielki Człowiek - czasem wesoły,
czasem smutny, czasem niechętny ale zawsze zagadkowy, niepowtarzalny i
wyjątkowy. Ci wspaniali ludzie, to zespół pełen pasji, radości ale przede wszystkim
miłości. Tworzą dzieła małe i wielkie zawsze z myślą o dzieciach, o ich dobru.
Podobno szczęśliwi czasu nie liczą. Myślę, że do tej kategorii ludzi się
zaliczam, bo nie wiem kiedy minęło te 14 lat. Mali chłopcy to dzisiaj dryblasy,
dziewczynki pełne wdzięku panienki. Po nich widzę, że czas nie stoi w miejscu.
A wolontariusze? Co dzieje się dziś z Emilią, Bartkiem, Patrycją, Asią jedną
i drugą, Terenią, Michałem, Piotrem? Wspominam Was z atencją, chętnie będziemy
Was znowu gościć w Antoninku. Wszak za rok mija kolejna nasza rocznica.
Spotkajmy się znów w Antoninku!
Już dziś zapraszam do włączenia się do organizacji wspólnego
przedsięwzięcia. Czekam na was jak zwykle w Antoninku.
Wszystkim, którzy swoją modlitwą, wsparciem rzeczowym i finansowym
wspierają nasze wspólne parafialne dzieło składam jak zwykle swoje serdeczne
podziękowania.
Bóg zapłać
Elżbieta Cichon
W bieżącym roku, dzięki dofinansowaniu Urzędu Miasta Torunia,
pomysły swoje w „Antoninku” realizują:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Małgorzata Bylina
Elżbieta Cichon
Joanna Kielecka
Barbara Kopczyńska
Beata Lisiecka
Katarzyna Matjanowska
Katarzyna Paliwoda
Marzena Polaszewska

1.
3.
5.
7.
9.

przy wielkim zaangażowaniu wolontariuszy:
Agaty Depki
2. Martyny Hajdas
Tomasza Hajdas
4. Sandry Maliszewskiej
Doroty Małek
6. Marty Polanowskiej
Klaudii Pyka
8. Hanny Wojnowskiej
Karoliny Wrześniewskiej
10. Marty Żebrowskiej
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PRZYJAŹŃ. PRZYJACIELE…..
Ile kosztuje przyjaciel, jaka jest cena przyjaźni ? Takie pytania nie
znajdą odpowiedzi, są bezzasadne. Przyjaźń nie ma wymiarów, nie waży, ni
mierzy, a jest bezcenna. Przyjaźń rozsiewa uczucie rozkoszy, rozgrzewa serca
ludzkie. Nosicielem i dostawcą przyjaźni jest przyjaciel, a jego wartość
należy przedstawiać dużą literą.
Od lat szczęśliwego obcowania z licznym gronem Przyjaciół doznaje
nasz „Antoninek”. Większość z Nich jest bezimienna. Wszyscy natomiast są
gwarancją istnienia i rozwoju świetlicy, dają możliwość realizacji wielu
programów, miejsca azylu dla dzieci z naszej parafii. Spora lista Przyjaciół
powstała w czasie 14 lat działalności świetlicy. Kapituła przyznaje corocznie
Tytuł Przyjaciela Antoninka, wyróżniając wieloletnią i bezinteresowną
jedność w dawaniu dzieciom radości. Szczególny front przyjaźni znalazł
uznanie Kapituły w tym roku poprzez wyróżnienie przedszkola 'Pod
Muchomorkiem”. Wspólne koło Przyjaciela stworzyły dzieci (a to
niemożliwe bez rodziców) i wychowawcy ( bez dzieci nie byłoby okręgu), a
wszystko pod dyrekcją p. Mirosławy Rutkowskiej, bez Jej życzliwości nie
byłoby przyjaznej atmosfery. Jedna nagroda - zasłużonych wielu. Jak w
życiu. Kapituła najchętniej wymieniłaby całą parafię i wszystkim składa
podziękowanie. Wszyscy czujcie się zaszczyceni, wszystkich zapraszamy na
uroczystą Mszę św. w intencji „Antoninka” w dniu 16. bm. na godz. 12.00
Jan Cichon
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PUERI VOX na Wrzosach
W piątą Niedziele Wielkanocną gościliśmy w naszej parafii scholę dziecięcą
PUERI VOX z parafii Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, którą w Toruniu
prowadzą Ojcowie Paulini. Schola uświetniła swoją obecnością i śpiewem Mszę
świętą z udziałem dzieci, którą w niedzielę odprawiamy na wrzosach u św.
Antoniego o godz. 12:00. Podczas Eucharystii schola pod batutą i czujnym okiem p.
Doroty Szymeczko zaprezentowała części stałe Mszy świętej oraz pieśni na
uwielbienie. Na zakończenie Eucharystii słowa wdzięczności za obecność w naszej
parafii do członków scholii skierował proboszcz parafii ksiądz kanonik Wojciech
Miszewski. Wszystkie dzieci zostały zaproszone przez księdza proboszcza na agapę,
którą mogliśmy przygotować dzięki życzliwości naszych parafian.
Paulińska schola ma swoje sukcesy. Jednym z nich jest nagranie własnej
płyty pt. „Zakrólował Wszechmocny”, którą po zakończeniu Eucharystii mogli
nabyć uczestnicy „mszy dziecięcej”.
Schola św. Antoniego otrzymała zaproszenie do złożenia rewizyty w parafii
Ojców Paulinów. Wizyta została zaplanowana na początek czerwca i z wielką
radością przyjęta przez dzieci ze scholii św. Antoniego.
Ks. Rafał Bochen

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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