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ŚWIĘTA BARBARO
MÓDL SIĘ ZA NAMI

Rezydent:
ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43

ADWENTOWE ZAMYŚLENIE
Rozpoczynamy czas adwentu, czas przygotowania do Bożego Narodzenia,
ale przede wszystkim czas przygotowania na nasze spotkanie z Bogiem, które
wcześniej czy później musi nastąpić. Kiedy to będzie - tego nie wie nikt. Pewne jest
tylko to, że za kilkadziesiąt lat nikogo z nas nie będzie na tym świecie, a nasze miejsce
w życiu zajmą inne pokolenia.
„Uważajcie i czuwajcie” to słowa, które mają się stać dla każdego z nas
programem duchowym na najbliższe trzy tygodnie. Bez uwagi serca i wewnętrznego
czuwania życie duchowe będzie płytkie i chaotyczne. Jezus ma do nas wielkie
zaufanie. Swój „dom”. o którym słyszymy w dzisiejszej Ewangelii zostawił w
naszych rękach. Tym domem jest moja rodzina, moja wspólnota, praca i obowiązki,
całe moje życie. Jak przeżywam swoją codzienność. Czy kocham ten dom?
„Każdemu wyznaczył zajęcie” Jezus mówi nam, że nikt nas nie może
zastąpić w naszych zajęciach, ponieważ w domu Pana, każdy ma miejsce jedyne i
niezastąpione. Prośmy Jezusa, abyśmy odczuli radość z naszej codzienności i umieli
ją zaakceptować, abyśmy potrafili czuć radość nawet z najprostszych zajęć, które
wykonujemy.
Powszechne wezwanie do czuwania
Pan domu przyjdzie niespodziewanie, może to nastąpić w każdej chwili.
Nagłe pojawienie się bliskiej kochanej osoby budzi radość. Jakie myśli towarzyszą
mi, kiedy myślę o nagłym spotkaniu z Bogiem. Prośmy Jezusa, abyśmy umieli za
Nim tęsknić. 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”. Papież przez 27 lat
wołał i zapraszał i wielu zagubionych odnalazł. W te święta Jezus ma się narodzić w
sercach każdego z nas.
Czas adwentu to czas rorat.
Adwent to oczekiwanie w ciemnościach symbolizujących człowieka
pogrążonego w grzechu. Zawsze ten mrok swoim blaskiem rozjaśnia NMP,
szczególnie czczona w adwencie. Każda ciemność rodzi tęsknotę za światłem. W
tym szczególnym czasie, dzieje się coś absolutnie nadzwyczajnego. Ciemność
poranka, często dotkliwy mróz i śnieg, a na ulicach wsi i miast zaczynają pojawiać się
ludzie i idą do świątyni. Często małe dzieci z lampionami, które własnoręcznie
wykonały śpieszą, by zdążyć na Mszę św. sprawowaną przed świtem. To niezwykły
klimat, który pamiętamy nie tylko z dzieciństwa.
Pamiętamy ubiegłoroczne roraty, kiedy tak wielu nas było w kościele każdego
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poranka. Praktyka porannych rorat w Polsce była znana od dawna. Nazwa pochodzi
od łacińskich słów „Rorate caeli” Niebiosa rosę spuśćcie… na pamiątkę czasów,
kiedy ziemia trwała w ciemności dopóki nie przyszedł Chrystus, jako „Wschodzące
Słońce” . W Kantyku Zachariasza /Łk 1,68-79/ słyszymy słowa: „Dzięki serdecznej
litości naszego Boga, z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce, by oświecić
tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, aby nasze kroki skierować na drogę
pokoju”.
W roratach uczestniczyli królowie, senatorowie rycerze i szlachta.
Spróbujmy całymi rodzinami zebrać się na odwagę przyjścia na roraty. Tutaj trzeba
radykalnej postawy nas wszystkich. W naszym kościele w dni powszednie roraty
odprawiamy o godz. 6.15. Cieszę się bardzo, że już od paru tygodni często padały
pytania, czy znowu będą roraty rano. Odpowiadam wtedy że nie ma innej
możliwości.
Nad wieńcem adwentowym pali się świeca zwana roratką - to symbol Matki
Bożej.
Adwent to czas dobroci dla innych
Jak każdego roku także w okresie świąt myślimy o naszych bliźnich
bliższych i dalszych, którzy są w trudnej sytuacji. Za tydzień w całym kościele w
Polsce zbiórka ofiar dla biednego Kościoła na Wschodzie. Już dzisiaj przy ołtarzu
św. Joanny stoi kosz do którego można składać upominki dla ubogich. Przed rokiem,
dzięki ofiarności parafian zrobiliśmy ponad 50 bardzo pięknych i wartościowych
paczek. Pamiętajmy by nie było to coś bezwartościowego czego chcemy się po
prostu pozbyć z domu, ale coś co będzie dla innych wartością i radością. Od kilku lat
także włączamy się w piękne dzieło w Polsce, jakim jest Szlachetna Paczka.
Każdy z nas potrzebuje czasu zatrzymania się i przemyślenia swego życia i
swojego stosunku do Boga, do bliźnich i do samego siebie. Każdy, kto ma odwagę
poświecić czas Bogu i zrezygnować dla Niego z różnych spraw tego świata, nagle
doświadcza czegoś szczególnego, znajduje się czas na wszystko inne sprawy, na
które również dotychczas go brakowało.
Kilka dni temu z grupą naszych pielgrzymów miałem okazję odwiedzić
Kalkutę i modlić się przy grobie Matki Teresy. Zobaczyliśmy również niektóre dzieła
prowadzone przez Matkę. Przed wejściem do sierocińca prowadzonego przez siostry
wisiały słowa Błogosławionej: „Zrób coś pięknego dla Boga”. To co zobaczyliśmy
wewnątrz wzruszyło chyba wszystkich.
Czas adwentu, czas rorat i czas dobroci przypomina nam więc, że Chrystus
przychodzi na ten świat nie po to, aby go potępić, lecz, aby go zbawić. Przypomina,
że nasze życie powoli upływa i nie powinniśmy marnować go nie czyniąc tego, do
czego nas Bóg powołał. Nie odkładajmy, więc najważniejszych spraw naszego życia
na później. Zacznijmy w tym adwencie jeszcze bardziej kochać Chrystusa i nie bać
się spotkania z Nim w godzinie, którą tylko On zna. Zadajmy też sobie pytanie, czy
tak jak Matka Teresa zrobiliśmy już cos pięknego dla Boga, a jeśli nie, to adwent jest
ku temu wspaniałą okazją. Amen

Ks. Wojciech Miszewski
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ADWENT W NASZEJ PARAFII
RORATY
Stara polska
tradycja sięgająca
c z a s ó w
średniowiecza mówi
o tym, że 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. Mamy
nadzieję, że tak jak w latach poprzednich będzie nas bardzo wielu. Przez okres
Adwentu nie będzie Mszy św. o godz. 7.00.
OPŁATEK, ŚWIECE
ADWENTOWE, SIANKO, OZDOBY
ŚWIĄTECZNE
Przez wszystkie niedziele Adwentu i w dni powszednie w biurze
parafialnym można otrzymać poświęcony opłatek, natomiast w korytarzu
przy Biurze parafialnym rozprowadzane będą świece wigilijne w cenie 6 i 12
zł oraz ozdoby świąteczne przygotowane przez Świetlicę Antoninek. Dochód
z ich sprzedaży przeznaczony jest na cele charytatywne.
PACZKI ŚWIĄTECZNE DLA NAJUBOŻSZYCH
Wzorem lat ubiegłych przygotowujemy świąteczne paczki dla
najuboższych naszych parafian. 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
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ofiary. Prosimy także o informację o osobach, którym potrzebna jest pomoc
materialna.
SZLACHETNA PACZKA
Zapraszamy do włączenia się w ogólnopolski projekt pt. Szlachetna
Paczka. Wolontariusze już spotkali się z rodzinami potrzebującymi pomocy w
ich domach, zdiagnozowali sytuację i włączyli do projektu. Rodziny
znajdujące się w trudnej sytuacji otrzymają pomoc ze strony darczyńców.
Zachęcamy do włączenia się w Paczkę dla jednej z potrzebujących rodzin.
Możemy zaprosić do wspólnej pomocy rodzinę, znajomych instytucje. Na
stronie internetowej www.szlachetnapaczka.pl jest otwarta baza z historiami
rodzin.
CHOINKI DO DEKORACJI KOŚCIOŁA
Każdego roku z naszych przydomowych ogrodów usuwamy
przerośnięte, zbyt wybujałe choinki. Chętnie przyjmiemy je do dekoracji
naszego kościoła. Prosimy o zgłoszenia w zakrystii lub biurze parafialnym.

GODZINA ŁASKI
8 grudnia od 12.00 do 13.00
Matka Boża, objawiając się w Święto
Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia 1947 r.
pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we
Włoszech powiedziała:
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8
grudnia, w południe obchodzono Godzinę Łaski dla
całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę
wiele łask dla duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze
zatwardziałe i zimne jak marmur poruszone będą
łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga.
Pan, mój Boski Syn Jezus, okaże wielkie
miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za
bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była
rozpowszechniona. Wkrótce ludzie poznają wielkość
tej Godziny łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie
przyjść do kościoła, niech modli się w domu".

10/2017
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PIELGRZYMKA DO LIBANU ŚLADAMI ŚW. SZARBELA I ŚW.
JANA PAWŁA II
20-27 maja 2017 roku
Grota Jeita - Harisa - Himlaya - Bekaa Kafra - Las Bożych Cedrów- Qozhaya Annaya - Byblos - Jrabta - Enfeh - Deir el Qamar -Beirut - Ksarzień 1
Zbiórka na lotnisku w Warszawie o godzinie 13:00, odprawy, przelot do Bejrutu (z
przesiadką w Stambule). Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie, wyjazd do Groty Jeita. później
odwiedziny w Narodowym Sanktuarium
Maryjnym NMP Pani Libanu w Harisa, którym
opiekuje się Zakon Paulistów. Po modlitwie w
sanktuarium nawiedzenie Himlaya malowniczego miasto rodzinnego św. Rafki z
pozostałościami po jej domu. Później wizyta w
sanktuarium NMP Pani Oswobodzicielki w
Bikfajja, którym opiekuje się Zakon Jezuitów
(Msza św.). Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 3
Po śniadaniu nawiedzenie miejsc związanych z
postacią Św. Charbela. Bekaa Kafra to wioska
Świętego, na wysokości 1500 m n.p.m. (Msza św.).
Przejazd do Lasu Bożych Cedrów na wysokości
2000 m n.p.m. odpoczynek. Potem nawiedzenie
Klasztoru św. Antoniego w Qozhaya na terenie
tzw. Doliny Świętych, gdzie w surowych
warunkach mieszkali pustelnicy. Powrót do hotelu,
kolacja, nocleg.
Dzień 4
Śniadanie, przejazd do głównego miejsca kultu Św. Charbela - Annaya. To pustelnia św.
Piotra i Pawła, w którym mieszkał Święty na pustelniczym etapie swojego życia. Później
nawiedzenie sanktuarium św. Marona i św. Charbela, w którym żył jako mnich.
Przejazd do Byblos do miejsca kultu Błogosławionego Jakuba, tzw. Szpitala Świętego
Krzyża (Msza św.). Samo Byblos jest jednym ze starszych miast na świecie. Starożytni
Grecy sprowadzali od mieszkających w nim Fenicjan papirusowe zwoje, na których pisano
księgi. Stąd pochodzi nazwa Biblia (czyli po grecku „zwoje”).
Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu pielgrzymka śladami innych świętych, którzy żyli w Libanie. Szczególną
osobą jest zakonnica Św. Rafka nawiedzenie sanktuarium w Jrabta. Św. Rafka za życia
doznawała wielkich cierpień. Doświadczona była ślepotą, bolesną amputacją oczu, silnymi
bólami, a także paraliżem. Dlatego też jest patronką osób przewlekle chorych i chorych na
raka. Dalsza pielgrzymka do miejsc związanych z Św. Nimatullahem al-Hardinim, który
był wychowawcą i nauczycielem.
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Nawiedzenie sanktuarium w Enfeh: NMP Pani Wiatru, które należy do Greckiego
klasztoru Prawosławnego. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 6
Śniadanie. Przejazd do Deir el Qamar - miejsce byłej siedziby rządu Libanu. Potem
zwiedzanie bogato dekorowanego pałacu Beiteddine - Wielkiego Seraju; to dawna
rezydencja tureckiego gubernatora. Zwiedzanie Bejrutu - Corniche tętniący życiem
deptak spacerowy wzdłuż morskiego brzegu. Następnie Spacer po odnowionym Starym
Mieście, muzeum narodowe, polski cmentarz.
Powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 7
Po śniadaniu przejazd w kierunku Ksara miasta, które już przez rzymian
wykorzystywane było do produkcji wina ze względu na walory Dolinę Bekaa i możliwość
uprawiania winorośli. Odpowiednia ilość słońca, wilgotność oraz specy czne warunki
powodują, że wino staje się wyjątkowe. Możliwość odwiedzenia starej winiarni,
degustacji oraz zakup wina.
Wyjazd do Św. Charbela do Annaya, na ostatnią modlitwę i Mszę Świętą. Wieczór
Libański, kolacja libańska z muzyką na żywo. Powrót do hotelu, nocleg.
Dzień 8
Po wczesnym śniadaniu przejazd na lotnisko, odprawy i wylot do Polski (z przesiadką).
Lądowanie w Warszawie o godz.14:00, zakończenie pielgrzymki do Libanu.
Cena 4990 zł zawiera:
przelot Polska - Bejrut Polska z bagażem rejestrowym 23 kg i podręcznym 8 kg,
7 nocy w hotelu ***/****, pokoje 2/3-osobowe z łazienkami
7 śniadań i 6 kolacji, opiekę pilota wycieczek,
opiekę duchową i Msze św., Ubezpieczenie
Standard w firmie Signal Iduna (KL 30000Euro,
NNW 15 000 zł).
Cena nie zawiera:
ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (990 zł), dodatkowych ubezpieczeń: od
kosztów rezygnacji z udziału w pielgrzymce oraz od następstw chorób przewlekłych,
lokalnych przewodników, biletów wstępu wraz z kosztami ich rezerwacji, słuchawek
systemu tour audio guide, zwyczajowych napiwków dla miejscowej obsługi - koszt
150 USD.
Zapisy: Parafia św. Antoniego w Toruniu
Uwagi:
Uczestnikom pielgrzymki do Libanu przypominamy, iż paszport nie może zawierać
śladów pobytu w Izraelu!

Biuro Podróży Misja Travel, ul.
Strzelecka 34/10, 61-846 Poznań
tel.: +48 796 000 190,
biuro@misjatravel.pl,
www.misjatravel.pl,
Facebook/MisjaTravel
10/2017
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW
W Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata 26 listopada br.
w czasie Mszy św. o godz. 9.00 zostały poświęcone opłatki wigilijne.
Będziemy się nimi dzielić podczas Wieczerzy Wigilijnej.
Łamanie się opłatkiem w wigilię lub w okresie uroczystości
Narodzenia Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym,
jaki zachowujemy w naszej Ojczyźnie za przykładem naszych przodków.
Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy
zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i braterstwa
dzielimy się chlebem i innymi pokarmami. Co roku na początku Wieczerzy
Wigilijnej łamiemy biały chleb opłatek i składamy sobie życzenia. Dobre
słowa wypowiadane między członkami rodziny i przyjaciółmi wyjaśniają
sens gestu łamania chleba.
Łamanie się opłatkiem, przypomina także, że Syn Boży dla nas stał
się człowiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią chleba i wina
daje nam pokarm swoje Ciało i Krew, aby obdarzyć nas życiem wiecznym i
zjednoczyć we wzajemnej miłości. Uwielbiajmy Boga za dar chleba i
Eucharystii oraz prośmy Go, aby nas pobłogosławił.
Przyjęcie poświęconego opłatka jest wyrazem naszej wspólnoty z
parafią. Składane ofiary przeznaczymy na dalsze inwestycje w naszej parafii.

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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