NAUCZYCIEL
EWANGELII
PISMO PARAFII ŚW. ANTONIEGO W TORUNIU
Nr 5 (352)
ROK XXIII
25 VI 2017

CZERWIEC
&
gazetka dla wszystkich parafian
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MSZE ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

730, 900, 1030, 1200,1330, 1800
00
na Barbarce: 13
00
w Domu Pomocy Społecznej: 11
w święta zniesione:

700, 900, 1700, 1800
w dni powszednie:

700, 830, 1800.
KANCELARIA PARAFIALNA
poniedziałek - piątek

900 -1000 oraz 1600 -1800
00
00
sobota 9 -10
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:
00
00
środa od 16 do 18

Święty Antoni
Nauczycielu Ewangelii
Módl się za nami !

Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:
ks. Łukasz Waśko: 56 610-22-46
ks. Mariusz Ciesielski: 56 610-22-45
ks. Jakub Maciejko: 56 610-22-44
Rezydent:
ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43

Świętujmy.
To już 18 lat. Warto wspominać, wszak nie było większego wydarzenia w
Toruniu za naszego życia. 7.06 1999 roku wizyta Ojca św. Jana Pawła II i słowa
do nas skierowane, będące jednocześnie modlitwą za nas. Nam datę tę przypomina powołanie przez Akcję Katolicką świetlicy i coroczne obchody święta
Antoninka. Dar parafii złożony Ojcu Świętemu! Dajemy dziś pokłon świętemu
Janowi Pawłowi II swą codzienną służbą w parafii, szczególnie na rzecz dzieci.
18 lat to szmat czasu, a w nim kawał dobrej roboty. Przedstawiamy w tym
wydaniu Nauczyciela Ewangelii w dużym skrócie nasze dokonania i zamierzenia.
Wiele ? Niech każdy wyważy, niech każdy policzy ilość i różnorodność
programów. Są to programy realizowane w współpracy z Urzędem Miasta
Torunia, z Urzędem Marszałkowskim województwa kujawsko-pomorskiego,
profesjonalne programy dla dzieci i dorosłych. Antoninek zapisał się już dobrze i
na dobre na mapie działań w naszym mieście. Są to działania wspierane przez całe
grono dobra, które Kapituła wyróżnia w skromnym wymiarze Tytułem Przyjaciela
Antoninka. W artykule „O nas” natomiast przedstawiamy nasze dziś i plany na
najbliższy okres.
Widać z niego, że nie spoczywamy na laurach, że jest co i dla kogo
pracować. Także w wakacje spora grupa dzieci wyjedzie nad morze. Wraz z
grupą dzieci z Ukrainy; nie wolno nam być obojętnymi na los dzieci okradanych z
dzieciństwa. Znajdujemy impuls i wsparcie rodzin parafialnych, wsparcie tak
materialne jak i bezpośredniej posługi. Tak rozumiemy słowa Ojca św. Jana Pawła
II wypowiedziane w Gdańsku w 1987 roku: „jeden drugiego brzemiona noście”.
Za piękną solidarność serdeczne dzięki. Dzięki wszystkim parafianom, ofiarodawcom i darczyńcom wspomagającym świetlicę.
To nasz wspólny dar, a więc i wspólne święto święto Antoninka.

Jan Cichon
prezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej
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O nas
Misją Antoninka jest pomaganie rodzinom poprzez opiekę nad dziećmi.
Realizujemy ją wiele lat, proponując przede wszystkim całoroczne
programy autorskie, poprawiające funkcjonowanie w obszarze
edukacyjnym i psychospołecznym. Działania wychowawcze opieramy na
społecznej nauce Kościoła. Nasze programy dostosowujemy do potrzeb
dzieci, zawsze z myślą o poprawieniu ich funkcjonowania w sferze
edukacyjnej oraz sensorycznej. U każdego dziecka systematycznie
korzystającego z oferty świetlicy, powinno obserwować się coraz większą
pewność siebie, mniejsze napięcie emocjonalne, wzrost poczucia własnej
wartości, poprawę w nauce.
Temu zadaniu służy całoroczny program pod nazwą „Antoninek w 2017
roku”, a w nim:
•
szeroko pojęty program opiekuńczo wychowawczy, który realizujemy
również poza świetlicą: uczestniczymy w festynach i kiermaszach, organizujemy
bale karnawałowe, chodzimy na koncerty, do kina i teatru;
•
dwa programy socjoterapeutyczne „Kontakt” oraz „Odkrywam siebie z
elementami Treningu Zastępowania Agresji TZA Art;
•
trzy programy profilaktyczne: „Tęcza”, „Antoninkowe

Kucharkowo” oraz „W krainie muzyki i ruchu”
W ramach programu edukacyjnego realizujemy:
•
dla najmłodszych dzieci program „Nauka nie musi być nudna”,
•
dla starszych dzieci program „Wrzosowi ekolodzy”
Drodzy rodzice dorastającej młodzieży.
Wiemy jak łatwo w młodzieńczym wieku dać się zmanipulować kolegom,
jak łatwo młodemu człowiekowi wpaść w złe towarzystwo. Próbujemy
znaleźć sposób na to, by młodych ludzi uchronić, by dać im siłę w
odnalezieniu się w trzeźwości. Na ulicach naszego osiedla pracuje
streetworker (pracownik ulicy), który nawiązuje życzliwy kontakt z
młodzieżą: rozmawia, namawia, pokazuje czym może skończyć się
długotrwałe zażywanie alkoholu, środków psychoaktywnych, kieruje do
specjalistów, sugeruje leczenie całej rodziny. Telefon, pod który należy
dzwonić w razie potrzeby: 512 989 274.
Rodzinie w kryzysie pomaga pani Regina Zielińska w Punkcie
Konsultacyjnym dla uzależnionych, współuzależnionych oraz ofiar
przemocy domowej. Kontakt: tel. 605 638 203.
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(O sposobach rozwiązywania konfliktów w rodzinie można przeczytać w
tym numerze Nauczyciela Ewangelii)
Jesienią (wrzesień/październik) realizować będziemy również dwa kursy
dla rodziców poprawiające funkcjonowanie całej rodziny:
•
„Budowanie relacji w rodzinie” - warsztaty prowadzić będą panie:
Aneta Krzyżelewska tel. 606 489 873 oraz Marlena Twardo tel.608 404
649
•
„Cyfrowe dzieci w nauczaniu i wychowaniu” warsztaty, według
autorskiego programu, poprowadzi pani Katarzyna Laskowska tel. 733 533 260.
Zapisy na oba kursy już trwają. Szczegóły na stronach internetowych:
www.antoni-torun.pl oraz www.Facebook/Antoninek.com
Wszystkie nasze programy autorskie realizują specjaliści z dziedziny pedagogiki,
socjoterapii, coachingu, terapii behawioralnej, neurodydaktyki i profilaktyki.

Wartość naszych programów oraz ich różnorodność potwierdzają wyniki
konkurów organizowanych przez Urząd Miasta Torunia i dotacje na ten cel
przeznaczone na działalność naszego Antoninka. Nie byłoby nas, gdyby nie
wsparcie Księdza Proboszcza i Państwa naszych parafian, nieustających
naszych sponsorów.
Za wszystko, co Państwo czynicie dla Antoninka - Bóg zapłać.
Za nami ...
kolejny 18 ty rok naszej działalności, promocje naszych wychowanków,
ich uśmiechnięte buzie, zrealizowane cele.
Przed nami….. wakacje!
Kolonie w Mikoszewie, których nie mogą się już doczekać dzieci polskie i
ukraińskie, poszukiwanie rodzin, które zechcą przyjąć pod swój dach
młodych kolonistów z Ukrainy, koncert charytatywny p.n. Dzieciom z
Ukrainy w Zespole Szkół Muzycznych 18. czerwca b.r. o godz. 10.
/cegiełki do nabycia pod numerem tel. 602 712 047/. Sponsorami kolonii
są, między innymi: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko Pomorskiego oraz Fundacja PZU.
Gdyby ktoś z Państwa chciał indywidualnie wesprzeć nasze kolonie w
Mikoszewie, prosimy o wpłaty na nasze konto parafialne 74 1020 5011
0000 9502 0112 5376 z dopiskiem: na kolonie w Mikoszewie.
Za Państwa hojność serdecznie dziękujemy.
E.C.
5/2017
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O konfliktach w rodzinie
Podstawowym warunkiem prawidłowego rozwoju dziecka jest jego
poczucie bezpieczeństwa. Możliwe może być to jednak tylko wtedy, gdy sami
rodzice czują się dobrze i bezpiecznie ze sobą.
Nie zawsze jednak tak jest. We wszystkich relacjach międzyludzkich, a więc także
w rodzinie konflikty występują i to jest normalne.
Nienormalne jest to, że nie potrafimy ich rozwiązywać. Nie tylko nie potrafimy
ich rozwiązywać, ale nie akceptujemy ich istnienia. Dlatego też ciągła i
chaotyczna walka z nimi potęguje ich znaczenie. Urastają do gigantycznych
rozmiarów, co w konsekwencji prowadzi do dramatów i bolesnych rozstań.
Tymczasem konflikty są sygnałem zdrowia, bo oznacza to, że poszczególni
członkowie rodziny mają zdolność i odwagę do wyrażania samego siebie.
Prawidłowe rozwiązywanie sytuacji konfliktowych w rodzinie uczy nasze dzieci
jak pokonywać trudności już w dorosłym życiu. Sprawdzoną, przynoszącą dobre
efekty, metodą rozwiązywania problemów i konfliktów w rodzinie są negocjacje.
Negocjacje - to porozumiewanie się wszystkich uczestników sporu w celu
znalezienia nowych sposobów rozwiązania problemu. Jednakże negocjacje, gdy
uczestniczą w nich dzieci nie mogą dotyczyć konfliktu wartości, bo świat
wartości w procesie wychowania przekazują rodzice i on nie może podlegać
dyskusji.
Należy jednak dać zawsze szansę polubownego rozwiązania problemu w
przypadku konfliktu potrzeb i możliwości ich zaspokajania w „zespole
rodzinnym”. Przy negocjacjach należy pamiętać, że nikt nie lubi przegrywać,
dziecko też. Pomóżmy więc dziecku rozpoznać konflikt i zrozumieć jego
potrzeby, tak by ono mogło zrozumieć siebie. Porozumiewanie polega na
mówieniu i słuchaniu. Zrozumienie to nie to samo co akceptowanie jego
poglądów. To dopiero wstęp do porozumienia.
Pokażmy dziecku, że zależy nam aby je zrozumieć, że mamy gotowość na zmianę
dotychczasowego sądu. Czasem milczenie i cierpliwość są niezbędne. Nie
oczekujmy od dziecka natychmiastowych rozwiązań. Nie koncentrujmy się na
tym, czego dziecko żąda, ale czego najbardziej pragnie. Może naszej bliskości?
Zaproponujmy „burzę mózgów” i wspólne poszukiwanie możliwych rozwiązań.
Najlepiej zapisać najpierw propozycje dzieci, nawet najbardziej odlotowe, a na
koniec rodziców. Następnie ocenić wszystkie propozycje i wspólnie wybrać
najlepszą. Obecność przy wyborze powoduje, że uczestnicy sporu czują się za ten
wybór odpowiedzialni. Umowa może być na papierze, ma wtedy psychologicznie
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wiźksze znaczenie. Wprowadzone w æycie ustalenia wymagaj¹ w póü niejszym
okresie oceny i kiedy trzeba modyfikacji. Dzieci czasem prosz¹ nas byú my
pozwolili im wygraę. Pozwólmy. Bździe to zwyciźstwo dla ca³ej rodziny.
Regina Zielińska - socjolog rodziny
Tabletka „M”
Moja ulubiona Święta, Matka Teresa z Kalkuty, którą codziennie
spotykam na swojej drodze, poucza, żeby praca, która ma być dziełem miłości, nie
przerodziła się w działalność. „Szukanie królestwa Bożego, to ufność, że Bóg nie
zawiedzie, a wszystko inne będzie nam dodane” – mówi Matka Teresa.
Kilka mądrych, prostych słów, ale jakże trudnych do zrealizowania. Czy
Antoninek, to dzieło miłości – czy działalność? Czy 18 lat jego istnienia to
przyczynek do budowania Bożego królestwa, czy tylko próżność. Stawiam sobie
tak przewrotne pytania codziennie, bo bardzo zależy mi na tym, by dzieło, którego
się podjęłam budowało królestwo Boże we mnie i innych. Czy tak jest,
pozostawiam osądowi czytelników.
18 lat przeminęło, nie wiadomo kiedy, przybyło lat, doświadczenia,
innego postrzegania świata, szukania zawsze nowych dróg, zmagania się często z
tym, co trudne. Praca pedagoga, to nie skalpel chirurga, który usunie chorą tkankę,
to nie towar, który można sprzedać w sklepie, to żywa materia małego człowieka aby go ulepić, trzeba wcześniej wydobyć jego piękną duszę. Czasami bardzo
głęboko ukrytą i skrywaną. Dlatego ta praca, choć często żmudna,
nieprzewidywalna, nie dająca szybkich efektów, jest taka fantastyczna. Praca
pedagoga, to ciągłe - rano, w południe i wieczorem - podawanie pacjentowi
tabletki „M”, tabletki miłości.
Bardzo staramy się, by tabletka „M” w Antoninku była zawsze, by każdy
mógł po nią sięgnąć bez ograniczeń, by sam nią nakarmiony, roznosił ją dalej, bo
tylko wtedy wszystko inne będzie nam dodane.
Elżbieta Cichon
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Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

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