NAUCZYCIEL
EWANGELII
PISMO PARAFII ŚW. ANTONIEGO W TORUNIU
@ Nr 7 (318) Y ROK XIX Y 8 XII 2013 ?
GRUDZIEŃ
&

gazetka dla wszystkich parafian

&

MSZE ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:
730, 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.
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
Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:
ks. Rafał Bochen: 56 610-22-44
ks. Krzysztof Juchniewicz: 56 610-22-45
ks. Łukasz Waśko: 56 610-22-46

Marana Tha, Przyjdź Panie Jezu

Zakrystia: 56 610-22-48

ROZPOCZĘLIŚMY ADWENT
Ojciec Święty błog. Jan Paweł II pisząc swój testament rozpoczął go od słów
Ewangelii: "Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan wasz przybędzie" (por. Mt 24, 42) te słowa przypominają mi ostateczne wezwanie, które nastąpi wówczas, kiedy Pan
zechce. Mam za nim podążyć i pragnąć, aby wszystko, co składa się na moje
ziemskie życie, przygotowało mnie do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona nastąpi, ale
tak jak wszystko, również i tę chwilę oddaję w ręce Matki mojego Mistrza: Totus
Tuus. W tych samych rękach matczynych zostawiam wszystko i wszystkich, z
którymi związało mnie moje życie i moje powołanie. W tych Rękach zostawiam nade
wszystko Kościół, a także mój Naród i całą ludzkość. Wszystkim dziękuję.
Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o modlitwę, aby Miłosierdzie Boże
okazało się większe od mojej słabości i niegodności”.
Słowa papieskiego testamentu przypominają nam o konieczności i
oczywistości przemijania. Papież stojący na czele potęgi Kościoła, ten, który już za
życia uznawany był przez ludzi jako święty i wkrótce zostanie kanonizowany, w
swoim testamencie z pokorą przypomina nam o swojej słabości i niegodności - cóż
dopiero każdy z nas borykający się ze swoimi wadami i słabościami.
Rozpoczynamy czas adwentu, czas przygotowania do Bożego Narodzenia,
ale przede wszystkim czas przygotowania na spotkanie z Bogiem, które wcześniej
czy później musi nastąpić. Czy będzie to za kilka dni, miesięcy czy za wiele lat tego
nie wie nikt. Tak wielu ludzi z naszego otoczenia odchodzi każdego roku do
wieczności. Kiedyś śmierć zapuka też do naszych drzwi. Ten czas Adwentu ma
przede wszystkim nam przypomnieć, że wszystko w tym życiu, czyli to kim
jesteśmy, co posiadamy jest łaską od Boga, darmo daną i niezasłużoną. Mogliśmy się
przecież narodzić w innym świecie, w innej kulturze i w innym czasie znacznie
trudniejszym niż ten, który przeżywamy.
W okresie adwentu ciągle będzie wracało napomnienie: „czuwajcie”. Do
czuwania wezwani są wszyscy. Wszystkich nas wybrał sobie Chrystus za przyjaciół i
chce, abyśmy z Nim żyli zjednoczeni już tutaj na ziemi. Czas adwentu to czas
refleksji. Może Chrystus dla wielu z nas jest tylko niedzielnym gościem, a może
warto, by był naszym codziennym domownikiem. Dzisiaj Jezus mówi do nas
wszystkich i zaprasza do jeszcze bliższego życia z Sobą. Na początku swego
pontyfikatu w 1978 r. Jan Paweł II wołał: „Bracia i Siostry, nie bójcie się przyjąć
Chrystusa, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi! Otwórzcie dla Jego mocy
zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych, systemów politycznych,
rozległe dziedziny kultury, cywilizacji i postępu”.
Pierwsi chrześcijanie, z których wielu pamiętało czas pobytu Chrystusa na
ziemi, oczekiwali z utęsknieniem na to powtórne przyjście, dlatego często wołali te
słowa, które tak często powtarzamy w czasie Adwentu „Przyjdź Panie Jezu”.
Roraty.
Stara polska tradycja sięgająca czasów średniowiecza mówi o tym, że
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Polacy gromadzili się na Roratach. Msze św. roratnie odprawia się przed świtem,
jako znak czuwania i oczekiwania na przyjście Chrystusa, ukazywanego jako
Wschodzące Słońce. W naszym kościele na Msze św. roratnie zapraszamy w dni
powszednie od poniedziałku do soboty o godz. 6.15. Dzieci przynoszą lampiony i
każdego dnia otrzymają fragment składanki. Przez okres Adwentu nie będzie Mszy
św. o godz. 7.00.
Świece wigilijne Caritas
W korytarzu przy Biurze parafialnym rozprowadzane są świece wigilijne w
cenie 5 i 12 zł. Dochód z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.
Świetlica Antoninek rozprowadza także kartki i ozdoby świąteczne przygotowane
przez dzieci, dochód ze sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.
Opłatek wigilijny
Przez wszystkie niedziele Adwentu w biurze parafialnym można otrzymać
poświęcony opłatek. Przyjęcie poświęconego opłatka jest znakiem wspólnoty z
parafią. Natomiast informujemy, że nikogo nie upoważnialiśmy, by opłatek roznosić
bezpośrednio do domów.
Pomoc bliźniemu
Wzorem lat ubiegłych pragniemy przygotować świąteczne paczki dla
najuboższych naszych parafian. Przez cały okres adwentu przy ołtarzu św. Joanny
stoi kosz, do którego można składać upominki dla najbiedniejszych. Prosimy, aby
składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie przydatności w
trwałych opakowaniach. Ofiary pieniężne na ten cel można składać do skarbony św.
Antoniego lub w wpłacać na konto parafialne zaznaczając cel składanej ofiary. W
niedzielę 8 grudnia po Mszach świętych ogólnopolska zbiórka na rzecz biednego
Kościoła na Wschodzie.
Choinki do dekoracji kościoła
Każdego roku z naszych przydomowych ogrodów usuwamy przerośnięte,
niepotrzebne już choinki. Bardzo chętnie przyjmiemy je do dekoracji naszego
kościoła. Chęć przekazania drzewek prosimy zgłaszać w zakrystii lub biurze
parafialnym.

Ks. Wojciech Miszewski
Wieczór uwielbieniowy
Zapraszamy na Wieczór Uwielbienia, podczas którego będziesz mógł nadrobić
zaległości w oddawaniu czci Bogu i wielbieniu Go. Może warto znaleźć trochę
czasu i stanąć w przedsionku Nieba poprzez włączenie się we wspólny śpiew,
modlitwę i uwielbienie Boga w Najświętszym Sakramencie. Warto stracić czas dla
Pana Boga, bo to nigdy nie będzie czas stracony.
Nasze spotkanie rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18 w kościele św. Antoniego
w dniu 13 grudnia 2013 roku. Bezpośrednio po niej zapraszamy na Wieczór
Uwielbienia.
Zespół uwielbieniowy
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LEKCJA MIŁOŚCI OJCZYZNY
28 października minęła 74 rocznica zapoczątkowania przez Niemców
masowych straceń mieszkańców Torunia i pobliskich miejscowości dawnego
Województwa Pomorskiego. Miejscem ich kaźni był podtoruński las Barbarka.
W porannych łapankach z przełomu października i listopada 1939 r.,
poprzedzających te tragiczne wydarzenia, aresztowano ok. 1200 osób, głównie
urzędników, nauczycieli, lekarzy, księży, adwokatów, także czynnych społecznie i
zamożniejszych Polaków. Miejscem ich przetrzymania stał się stary Fort VII, który
Niemcy przerobili na tymczasowe więzienie. Po przybyciu na miejsce więźniowie
stawali przed komisją złożoną z gestapowców oraz miejscowych volksdeutschów.
Skazanych na rozstrzelanie umieszczano w celi śmierci, a później w tzw. ciemnicy,
gdzie nie otrzymywali już jedzenia i picia.
Do 26 października 1939 r. władzę nad aresztowanymi w Forcie VII
sprawował Wermacht wraz z Selbstschutzem i policją. Od tego dnia pełną kontrolę
przejął Selbstschutz pod wodzą toruńskiego stolarza Karla Straussa. Dwa dni później
rozpoczęły się masowe rozstrzeliwania więźniów w pobliskim lesie na Barbarce.
W trakcie ekshumacji, przeprowadzonej po wojnie na przełomie września
i października 1945 r., odkryto siedem mogił. Groby w większości były jednak puste,
gdyż pod koniec wojny Niemcy spalili ciała ofiar. Jednak w jednej mogile zwłoki
pozostały. Znaleziono tam 87 ciał ludzkich z przestrzelonymi piersiami i czaszkami.
Fort VII opustoszał 10 stycznia 1940 r. Pozostałych przy życiu więźniów
przewieziono do obozów koncentracyjnych, głównie do Stutthofu, a później do
Dachu. Wśród nich był również beatyfikowany w 1999 r. ks. Stefan Wincenty
Frelichowski, wówczas 26-letni wikary z Kościoła Najświętszej Maryi Panny w
Toruniu.
Obchody upamiętniające te tragiczne wydarzenia odbyły się na Barbarce w
niedzielę 27 października. O godzinie 13.00 Mszę św. polową w intencji poległych
odprawił ks. prob. Wojciech Miszewski. W homilii celebrans podkreślił, że mogiły
pomordowanych na Barbarce są najlepszą lekcją patriotyzmu. Nawiązując do
współczesnej sytuacji mówił, że dzisiaj wielu Polaków ma odrębne zdanie na temat
naszego państwa, jego pozycji politycznej oraz przyszłości i ilu jest ludzi - tyle
różnych poglądów. To jednak co jest piękne, co nas Polaków charakteryzuje to
wielka miłość naszej Ojczyzny, a każdy na swój sposób pragnie jej dobra. Takie
miejsca jak toruńska Barbarka, jak wiele miejsc martyrologii II wojny światowej
pokazują nam, że nie ma takiej ofiary, której Polak nie złożyłby po to, by „Polska była
Polską, a Polak Polakiem” i to musimy w naszym Narodzie pielęgnować i cnoty tej
strzec. Sprawa patriotyzmu zajmowała serca Polaków na przestrzeni wszystkich
dziejów. Ks. Wojciech Miszewski przypomniał m. in. postać wielkiego człowieka
renesansu ks. Piotra Skargi - gorliwego patrioty, który w swoim zbiorze "Kazań
Sejmowych", opisywał społeczeństwu problemy kraju. Wyraźnym przykładem
miłości do ojczyzny i rodaków było napiętnowanie tego, co dzieje się w państwie
polskim - wewnętrzna niezgoda, niesprawiedliwość prawna, a także upadek
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moralności i
osłabienie władzy.
Drugim godnym
uwagi wielkim
myślicielem i
patriotą, który został
przypomniany w
homilii
był Jan
Kochanowski.
Również on omawiał
w swoich dziełach
p r o b l e m
patriotyzmu. Autor
wzywał ludność do
dbania o swoją
ojczyzną. Wskazuje
na możliwość
zagrożenia w przyszłości. Jest poetą dalekowzrocznym. Zależy mu na tym, by naród
wyciągał wnioski na przyszłość.
Patriotyzm jednak był obecny nie tylko w literaturze, był obecny zawsze w
sercach Polaków nawet wtedy, gdy wydawało się, że stracili swoją Ojczyznę Polskę.
Patriotyzm jednak nie tylko był obecny w literaturze, był obecny zawsze w sercach
Polaków nawet wtedy, gdy wydawało się, że stracili swoją Ojczyznę Polskę.
Niezwykle mocno zabrzmiały słowa Jana Pawła II na toruńskim lotnisku, który
mówił, że wielkim zagrożeniem dla narodu jest brak pokoju: „Mówię te słowa na tej
ziemi, która doświadczyła w swojej historii tragicznych skutków braku pokoju,
stając się ofiarą okrutnych i niszczycielskich wojen. Pamięć drugiej wojny
światowej jest wciąż żywa, rany tego kataklizmu dziejowego długo nie będą
całkowicie zabliźnione. Niech wołanie o pokój z tego miejsca dotrze do wszystkich
na całym świecie. Pokój jest możliwy, pokój jest konieczny, pokój jest pierwszą
powinnością wszystkich! Oby świt trzeciego tysiąclecia stał się początkiem nowej
ery, w której szacunek dla każdego człowieka i braterska solidarność między
narodami przezwyciężą z Bożą pomocą kulturę nienawiści, przemocy i śmierci”.
W Eucharystii udział wzięli przedstawiciele władz miasta - m.in.
Prezydent Miasta Torunia Michał Zaleski, a także delegacje kombatantów, liczne
poczty sztandarowe, żołnierze, harcerze oraz mieszkańcy Torunia i okolic i ci
wszyscy, których bliscy spoczywają w tym miejscu.
Po zakończeniu Mszy św. odbył się tzw. Apel Poległych zgodnie z
ceremoniałem wojskowym zakończony uroczystą salwą artyleryjską. Przemówił
także Prezydent Torunia i złożono wieńce i wiązanki pod granitowym pomnikiem
ofiar. Spotkanie na Barbarce było wspaniałą lekcją patriotyzmu, zakończoną
koncertem pieśni patriotycznych w wykonaniu wojskowej orkiestry dętej.
ks. Wojciech Miszewski
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PRZEDSTAWICIELE PARAFII NA I KRAJOWYM KONGRESIE
PARAFIALNYCH RAD DUSZPASTERSKICH W LICHENIU
W dniach 14-15 IX 2013
r. w sanktuarium Matki Bożej
w Licheniu odbył się I
Krajowy Kongres
Parafialnych Rad
Duszpasterskich. Hasłem
Kongresu były słowa:
Współpracownicy komunii
kościelnej. Inicjatorem
Kongresu był ks. abp
Stanisław Gądecki, który w
ramach episkopatu pełni
funkcję Przewodniczącego
Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu Polski.
Kongres zgromadził przedstawicieli wielu diecezji w Polsce, w sumie
przeszło 1200 osób. Naszą diecezję reprezentowało pięć osób, w tym z naszej
parafii byli obecni: Marek Włoczewski oraz dk. Waldemar Rozynkowski.
Kongres był pierwszym tego typu wydarzeniem w historii Kościoła w Polsce.
Warto zauważyć, że już przed Soborem Watykańskim II istniały rady
parafialne, jednak zajmowały się one przede wszystkim sprawami
gospodarczymi. Owocem soboru było powstanie nowych struktur
komunijnych, z których wykształciły różne rady na poziomie diecezjalnym,
np.: kapłańskie, duszpasterskie, katechetyczne itd. Na poziomie parafialnym
zaczęły powstawać rady: duszpasterskie i ekonomiczne.
Kongres wypełniły: wykłady, praca w grupach tematycznych,
dyskusje oraz uczestnictwo w Eucharystii i liturgii godzin. W świetle
przedstawionych badań okazało się, że w 80 % parafii w Polsce zostały
powołane rady parafialne i dotyczy to zarówno parafii wiejskich, jaki i
miejskich. Rady duszpasterskie istnieją średnio około 8 lat, istnieją
oczywiście przykłady kiedy funkcjonują znacznie dłużej. Bardzo często
spotykamy takie sytuacje, kiedy w parafiach funkcjonuje tylko jedna rada,
która zajmuje się zarówno sprawami ekonomicznymi, jak i duszpasterskimi.
Większość w polskich parafiach spotyka się raz na kwartał. W pracach rad
dominują inicjatywy o charakterze charytatywnym, 1/3 duszpasterskich rad
zajmuje się sprawami ekonomicznymi. W świetle badań przeciętna rada
duszpasterska w Polsce liczy 13-14 osób.
dk. Waldemar Rozynkowski
6

Nauczyciel Ewangelii

7/2013

PIELGRZYMKA AUTOKAROWA DO RZYMU
NA KANONIZACJĘ BŁ. JANA PAWŁA II
24.04 - 30.04.2014
Dzień 1 czwartek 24 kwietnia
Podstawienie autokaru w wyznaczonym miejscu we wczesnych godzinach
porannych. Wyjazd w kierunku polsko-niemieckiego przejścia granicznego. Przejazd
przez Niemcy. Obiadokolacja oraz nocleg w hotelu na terenie południowych Niemiec.
Dzień 2 piątek 25 kwietnia
Wczesne śniadanie. Dalsza podróż w kierunku Rzymu przez Austrię oraz północną
częścią półwyspu Apenińskiego trasą widokową przez Alpy i Przełęcz Brennerską.
Przyjazd na nocleg do hotelu w okolicach Rzymu.
Dzień 3 sobota 26 kwietnia
Śniadanie. Zwiedzanie Rzymu Cesarskiego trasą: Koloseum, Forum Romanum,
Palatyn, Kapitol. Czas wolny. Po południu zwiedzanie Rzymu barokowego trasą:
Piazza Navona, Panteon, Fontanna di Trevi, Plac Hiszpański (Schody Hiszpańskie).
Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4 niedziela 27 kwietnia
Śniadanie w formie pakietu (na wynos). Wyjazd do Watykanu według uzgodnień z
opiekunem duchowym grupy. Uczestnictwo w uroczystościach kanonizacyjnych
Błogosławionego Jana Pawła II oraz Jana XXIII. Po zakończeniu uroczystości, w
miarę możliwości, dalsze zwiedzanie Rzymu. Powrót do hotelu na obiadokolację i
nocleg.
Dzień 5 poniedziałek 28 kwietnia
Śniadanie. Udział w Mszy Św. dziękczynnej za kanonizację Jana Pawła II. Wizyta w
Bazylice św. Piotra, nawiedzenie grobu Ojca Św. Jana Pawła II, Bazylika Santa Maria
Maggiore, Bazylika Św. Janów na Lateranie, Święte Schody. Czas wolny. Powrót do
hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 6 wtorek 29 kwietnia
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Brna trasą przez Nizinę Padańską otoczoną z
północy i zachodu Alpami. Zakwaterowanie, obiadokolacja oraz nocleg w hotelu w
południowych Czechach.
Dzień 7 środa 30 kwietnia
Śniadanie. Powrót do Polski przez przejście graniczne w Cieszynie, dalej trasą A1
przez Częstochowę, Łódź, Toruń. Zakończenie pielgrzymki w wyznaczonym miejscu.

CENA: 1900 zł
Bliższe informacje osoby zainteresowane mogą uzyskać w Biurze Parafialnym,
które prowadzi zapisy.
Organizatorem wyjazdu jest BT Kaszub Travel z Gdańska.
W przygotowaniu także pielgrzymka lotnicza na uroczystość kanonizacji
Jana Pawła II.
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NASI PATRONOWIE ŚW. BARBARA
Święta Barbara, żyjąca w III wieku dziewica, męczennica, wywodziła się z
pogańskiej rodziny z Heliopolis. Ojciec (Dioskuros) wysłał ją na naukę do
Nikomedii. Tam zetknęła się z chrześcijaństwem. Gdy Dioskuros dowiedział się, że
Barbara została chrześcijanką chciał ją zmusić do wyparcia się wiary. Gdy to nie
poskutkowało, doniósł na nią. Została uwięziona w wieży, gdzie miał przed śmiercią
objawić się jej anioł z kielichem i hostią. Ścięta mieczem prawdopodobnie około
roku 305 w Nikomedii lub Heliopolis, podczas prześladowań za panowania cesarza
Maksymiana (305311). Istnieje legenda, według której święta Barbara uciekając
przed ojcem schroniła się w skale, która przed nią rozstąpiła się. Wielkim
orędownikiem św. Barbary był papież św. Grzegorz, znanym jej admiratorem był św.
Stanisław Kostka. Również w Polsce kult św. Barbary był zawsze bardzo żywy. W
modlitewniku Gertrudy, córki Mieszka II (XI w.), wspominana jest pod datą 4
grudnia.
Ze względu na wątpliwą historyczność podczas reformy katolickiej liturgii
w 1969 roku ograniczono jej cześć jedynie do kultów lokalnych, zaś imię usunięto z
litanii świętych Kościoła powszechnego. W Kościele prawosławnym nadal jest
powszechnie czczona.
W VI wieku cesarz Justynian sprowadził relikwie św. Barbary do
Konstantynopola, w 1108 roku umieszczono je w Kijowie, gdzie znajdują się do dnia
dzisiejszego. Z kolei w 1202 roku wenecjanie część relikwii przekazali miastu
Torcello (Republika Wenecka), gdzie znajdują się w kościele Św. Jana Ewangelisty.
Św. Barbara jest, obok MB Piekarskiej i św. Jacka, główną patronką
archidiecezji katowickiej. Jest patronką dobrej śmierci i trudnej pracy m.in.
górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów i wielu
innych. Orędowniczka w czasie burzy i pożarów. W dniu wspominania Świętej,
obchodzone jest tradycyjne święto górnicze Barbórka.
W ikonografii św. Barbara przedstawiana jest w długiej tunice i w płaszczu, z
koroną na głowie, niekiedy w czepku. W ręku trzyma kielich i Hostię Według
legendy tuż przed śmiercią anioł przyniósł jej Komunię Świętą. Czasami ukazywana
jest z wieżą, w której była więziona (wieża ma zwykle 3 okienka, które miały
przypominać Barbarze prawdę o Trójcy Świętej), oraz z mieczem, od którego
zginęła. Atrybutami Barbary są więc anioł z gałązką palmową, dwa miecze u jej stóp,
gałązka palmowa, kielich, księga, lew u stóp, miecz, monstrancja, pawie lub strusie
pióro, wieża
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