NAUCZYCIEL
EWANGELII
PISMO PARAFII ŚW. ANTONIEGO W TORUNIU
Nr 11 (358)
ROK XXIII
24 XII 2017

GRUDZIEŃ-BOŻE NARODZENIE
&
gazetka dla wszystkich parafian
&

MSZE ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

730, 900, 1030, 1200,1330, 1800
na Barbarce:zawieszona
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
Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
Na Jego barkach spoczęła władza.

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

SŁOWO BISKUPA TORUŃSKIEGO
Drodzy diecezjanie, umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!
W życiu i posłudze biskupa są
wydarzenia wyjątkowe i bardzo podniosłe.
Jednym z nich jest liturgiczne
wprowadzenie oraz pierwsza Eucharystia
sprawowana w bazylice katedralnej. Tę
radosną chwilę przeżywałem w II niedzielę
adwentu br. w bazylice katedralnej św. Jana
Chrzciciela i św. Jana Ewangelisty w
Toruniu. Mam nadzieję, że był to również
szczególny i radosny dzień dla wspólnoty
diecezjalnej. Zapewniam o swojej
pasterskiej miłości, która nakazuje mi
głosić Dobrą Nowinę oraz nastawać w porę
oraz nie w porę, wykazywać błąd, pouczać,
ale przede wszystkim podnosić na duchu i
pochylać się nad każdym potrzebującym
(por. 2 Tm 2-3).
Bardzo dziękuję za wsparcie
modlitewne! Z satysfakcją i jako
umocnienie przyjmowałem wiadomości o spotkaniach modlitewnych w
intencji diecezji toruńskiej oraz nowego biskupa. Jestem zbudowany i
wdzięczny za to, że modlitwą i należnym szacunkiem został otoczony również
bp Andrzej Suski, który w mojej bulli nominacyjnej został przez papieża
Franciszka nazwany pierwszym i znakomitym Pasterzem diecezji. Jeśli dziś
nowy biskup toruński odważnie i z nadzieją patrzy w przyszłość, to tylko
dlatego, że może obficie korzystać z zasług i osiągnięć poprzednich pokoleń,
a przede wszystkim z pasterskiej troski Pierwszego Biskupa Toruńskiego.
Dla mnie ingres, a mam nadzieję, że dla innych uczestników również,
był przeżyciem ogromnego dynamizmu, radości i młodości Kościoła, który
jest w Toruniu. Dziękuję duchownym, osobą konsekrowanym i wiernym
świeckim za życzliwe przyjęcie, pomoc w przygotowaniach, modlitwę w
dniu ingresu oraz świadectwo żywej wiary. Jestem wdzięczny i zbudowany
tym, że jednomyślnie trwaliśmy w nauce Apostołów i we wspólnocie, w
łamaniu chleba i w modlitwie (Dz 2, 42), razem z Maryją, Matką Nieustającej
Pomocy, patronką diecezji toruńskiej.
Diecezja toruńska jest dla mnie jak rodzinny dom, ponieważ swoją
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kapłańską drogę zaczynałem w historycznej diecezji chełmińskiej, która w
roku 1992 niejako zrodziła dwie córki diecezje toruńską i pelplińską.
Każdego dnia odczuwam podniosłą tradycję ziemi chełmińskiej oraz świeżość
i dynamizm istniejącej od 25 lat diecezji toruńskiej.
O priorytetach pastoralnych mówiłem już sporo przed i w trakcie
ingresu, ale niektóre z nich pragnę przypomnieć. Natomiast nakreślenie
bardziej szczegółowego planu działania wymaga czasu, aby lepiej poznać
diecezję. Jestem jednak przekonany, że dziś nie wystarczy już samo
duszpasterstwo, które obejmuje praktykujących, ale potrzeba nowej
ewangelizacji, która jest konsekwencją nawrócenia pastoralnego. Troska o
tych, którzy są w naszych świątyniach to za mało, należy szukać nowych i
skutecznych dróg docierania do tych, którzy utracili zmysł żywej wiary.
Potrzeba również dynamicznego duszpasterstwa rodzin, solidnego
przygotowania do małżeństwa oraz wszechstronnej opieki nad rodzinami, by
były silne Bogiem, ponieważ one są podstawowym środowiskiem wzrostu
wiary. Jednocześnie przemiany społeczne zmuszają do roztropnej, ale przede
wszystkim przepełnionej miłosierdziem troski o związki niesakramentalne.
Widzę też ogromną potrzebę modlitwy o liczne i święte powołania do
kapłaństwa Chrystusowego oraz do życia konsekrowanego.
Najskuteczniejszą formą budzenia powołań, jest obok modlitwy, przykład
świętego życia osób, które oddały się na służbę człowiekowi i Chrystusowi w
Kościele. U progu nowego roku 2018 zachęcam duszpasterzy do jeszcze
intensywniejszego zaangażowania w formację ministrantów, ceremoniarzy i
lektorów, wszak to często spośród nich dobry Bóg powołuje naszych
współpracowników i następców. Rodziców proszę, aby zachęcali i ułatwiali
swym dzieciom zaangażowanie w życie parafialne, ponieważ Kościół
zaprasza do uczestnictwa w sprawdzonych wspólnotach formacyjnych.
Na Święta Bożego Narodzenia życzę wielu łask Bożych, a przede
wszystkim, by Nowonarodzone Dziecię nauczyło nas wszystkich miłości i
szacunku dla życia ludzkiego i siebie nawzajem. Papież św. Leon Wielki
zapisał, że nie ma miejsca na smutek, kiedy rodzi się życie; pierzchnął lęk przed
zagładą śmierci, nastaje radość z obietnicy niekończącego się życia. Zatem
niech radość Bożego Narodzenia, która wypływa z wiary, przenika nasze
życie. Życzę rodzinnych spotkań, wspólnego śpiewania kolęd oraz zdrowia.
Niech okres Bożego Narodzenia będzie okazją do budowania zgody i
wzajemnej pomocy. W nowym roku 2018 życzę, aby w naszych domach oraz
w miejscach pracy zagościł Boży pokój!
Zapewniam o modlitwie i przesyłam pasterskie błogosławieństwo.
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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 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...
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- 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.
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WIZYTY DUSZPASTERSKIE
KOLĘDA 2018
29.12 PIĄTEK Bloki: Myśliwska, Sz. Chełmińska 219-221 /numery
nieparzyste/
30.12 SOBOTA Sz. Chełmińska /z blokiem 234/
31.12 NIEDZIELA nie kolędujemy
01.01 PONIEDZIAŁEK nie kolędujemy
02.01 WTOREK Jelenia, Myśliwska, Rysia, Słowicza, Wilcza
03.01 ŚRODA Bażantowa, Sokola, Żurawia
04.01 CZWARTEK Jastrzębia, Łosia, Niedźwiedzia
05.01 PIĄTEK - Kozia, Orla, Sarnia
06.01 SOBOTA Bobrowa, Krucza, Wrzosowa, Żbikowa
07.01 NIEDZIELA Hiacyntowa, Jaskółcza, Lisia, Pawia
08.01 PONIEDZIAŁEK Liliowa, Storczykowa /z blokami/
09.01 WTOREK Goździkowa, Krokusowa, Migdałowa, Sasankowa,
Zielna
10.01 ŚRODA Astrowa, Chabrowa, Tulipanowa, Urodzajna
11.01 CZWARTEK Kwiatowa /z blokami/, Rzepakowa, Żytnia
12.01 PIĄTEK Fiołkowa, Malwowa, Rumiankowa
13.01 SOBOTA Lniana, Makowa
14.01 NIEDZIELA Łubinowa, Pszeniczna
15.01 PONIEDZIAŁEK Chmielna, Konopna, Miedza, Słoneczna
16.01 WTOREK Fasolowa, Stokrotkowa
17.01 ŚRODA Narcyzowa, Szafranowa
18.01 CZWARTEK Selerowa, Ugory, Żyzna
19.01 PIĄTEK Kąkolowa, Konwaliowa, Warzywna
20.01 SOBOTA Zbożowa /bez bloków/, Owsiana /bez bloków/
21.01 NIEDZIELA Sadowa /bez bloków/, Zagonowa
22.01 PONIEDZIAŁEK Brzoskwiniowa /bez bloków/, Czeremchowa,
Jemioława, Modrakowa, Przylaszczkowa, Rodzynkowa,
Wiśniowieckiego
23.01 WTOREK Bananowa, Bławatkowa, Figowa, Gryczana,
Lawendowa, Pistacjowa, Pomarańczy, Prosowa, Ryżowa
24.01 ŚRODA - Bartnicza, Morelowa, Renklodowa, Szałwiowa,
Szyszkowa, Śliwowa, Tartaczna, Wiklinowa, Winogronowa, Żywiczna
25.01 CZWARTEK - Bloki: Owsiana 24-26a, Zbożowa 7-29
26.01 PIĄTEK Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Owsiana 36-48, Zbożowa
33-39a
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27.01 SOBOTA - Bloki: Brzoskwiniowa 9-21, 33-35, Owsiana 84-88,
Sadowa 12-14-16, Zbożowa 57-63b
28.01 NIEDZIELA - Bloki: Zbożowa 41-55B
29.01 PONIEDZIAŁEK Dom Pomocy Społecznej
03.02 SOBOTA - Kolędy dodatkowe, dla rodzin, które nie mogły być w
wyznaczonych terminach /prosimy zgłaszać 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
LIST Z MADAGASKARU
Kochani Przyjaciele, Znajomi i Dobrodzieje naszej wspólnej Misji w Befasy !
Pozdrawiam bardzo serdecznie w kończącym się okresie Adwentu, z mojej
misji Befasy, gdzie w listopadzie minął już rok, jak Oblaci objęli tę piękną misję.
Możemy też śmiało powiedzieć, ze jest to najuboższa misja w naszej Delegaturze, a
jednocześnie najbardziej niebezpieczna. Ostatnio zaszlachtowano siekierami i
maczetami nauczyciela, później zastrzelono naszego miejscowego rzeźnika, często
jest strzelanina, kradzieże zbrojne byków i różne kryminalne wybryki o których nie
chce pisać bo zbliżają się święta !
Ubogość tej misji polega głownie na braku edukacji, szeroko pojętej. 80% ludności
nie umie czytać ani pisać. W naszej misji otworzyliśmy dwie szkoły w buszu i
wybudowaliśmy jedną piękną szkołę w naszej misji Befasy, gdzie mamy 215 dzieci!
To prawdziwy cud! Do tego przyczyniło sie wiele parafii i wielu przyjaciół naszej
misji z rożnych stron swiata! Pozwolę sobie wymienić takie parafie jak moja
rodzinna parafia MB Łąkowskiej, parafia św. Antoniego z Torunia na Wrzosach
prowadzona przez ks. Wojciecha Miszewskiego, parafia MB Zwycięskiej z Torunia
prowadzona przez mojego ziomka ks. Darka Żurańskiego, gdzie podczas roku
sabatycznego w tych parafiach głosiłem animacje misyjne i dzięki składkom
mogłem zaadoptować istniejący w opłakanym stanie budynek, jako dom
misjonarski. Zbudować piękną szkołę, wyposażyć ją w piekne ławki, stoliki i inne
sprzęta potrzebne do funkcjonowania szkoły. Wybudowaliśmy rownież piękny, na
styl lokalny hangar, który nazywamy refektarzem sw. Eugeniusza, który służy nam
głownie jako sala spotkań.
Bardzo ważnym projektem misji była instalacja wodna, gdyż przez cały rok
musieliśmy nosić wodę w 20 litrowych baniakach z publicznej, ręcznej studni! Od
kilku dni mamy na misji bieżacą wodę, dzięki studni głębinowej, wieży ciśnień ze 10
000 litrowym zbiornikiem i pompą solarną, która nam pompuje wodę do zbiornika.
To prawdziwa radość ! Woda na pustynnym miejscu jak nasze, to prawdziwe życie !
Ostatnim dziełem to mały domek dla gości, ktorzy często musieli dzielić z nami
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nasze małe pomieszczenia misyjne. Tak wiec teraz zapraszamy gości, aby nas
odwiedzali i bedą mogli zasmakować naszej misyjnej gościnności! TONGAVA
SOA!!!
Pozwolę sobie jeszcze przybliżyć Nam wszystkim realia naszej misji, a tym czasem
realia tego pięknego kraju, jakim jest Madagaskar!
Ważną kwestią do przedstawienia jest higiena! Ludzie nie mają swojego wychodka,
za potrzebą idą w chaszcze w obrębie ich domostwa. Ich chaty to prymitywne
szałasy, większość czasu spędzają na powietrzu, często pod drzewami, jeśli jeszcze
cos rośnie na ich podwórkach. Jest potężny problem wody pitnej. Teren jest pustynny
i rzeki jeśli są, to tylko okresowe w czasie pory deszczowej. Często piją brudną wodę
ze studni, które nie są za głębokie. W niektórych wioskach są pompy ręczne, które 20
lat temu zrobili Japończycy. Jak mam za co, to remontuję te pompy. Brak wody łączy
się z chorobami takimi jak tyfus, biegunki i inne choroby żołądkowe.
Za higieną idzie problem zdrowia. Brak podstawowej formacji zdrowotnej, brak
infrastruktury medycznej, leków, lekarzy, infirmiarzy, położnych itd, powoduje
wiele zgonów dzieci, kobiet w stanie błogosławionym czy też osób starszych. W
naszym regionie co roku umiera ok. 300 kobiet lub ich dzieci przy porodach lub
komplikacjach! Dlatego szpital to błogosławieństwo dla Bafasy! Bogu niech bedą
dzięki!!!
Jak troszkę odsapniemy, to jest jeszcze w planie gimnazjum, może w przyszłym
roku rozpoczniemy pierwszą klasę! Potrzebujemy siedem nowych klas, ale na razie
na to nie mamy pieniędzy. Liczymy dalej na Opatrzność Bożą!
Mam nadzieję, że Was nie zanudziłem tymi moimi misyjnymi wypocinami, ale
chciałbym, aby jak najwięcej ludzi było zaangażowanych w to nasze wspólne dzieło
misyjne!
Wiem, ze nie jestem sam! Zróbmy coś jeszcze razem dla Misji w Befasy!
A teraz czas na życzenia świąteczne!
Chrystus narodzi się na nowo na pięciu kontynentach. Jest jeszcze tak wiele do
zrobienia, bo jeszcze Go wielu na tych pięciu kontynentach nie zna. Do głoszenia
Ewangelii potrzebny jest POKÓJ, dalej to nasza WIARA, nasza NADZIEJA i nasza
MIŁOŚĆ!
I tylko tego nam wszystkim z całego serca życzę!
Z wdzięcznością i pamięcią w modlitwie,
o. Marek Ochlak, omi. misjonarz z Befasy wraz ze swoją trzódką
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