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PORADNIA DLA NARZECZONYCH
I MAŁŻEŃSTW:
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każdy wtorek godz. 15:00 -20:00
tel: 605 638 203 Regina Zielińska
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Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
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księża wikariusze:
ks. Łukasz Waśko: 56 610-22-46
ks. Mariusz Ciesielski: 56 610-22-45
ks. Jakub Maciejko: 56 610-22-44

ZBAWIENIE PRZYSZŁO PRZEZ KRZYŻ

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

ŚRODA POPIELCOWA
Życie każdego człowieka naznaczone jest krzyżem. Stoi on na początku i na
końcu życia. Krzyż jest dla każdego najlepszym przewodnikiem w życiu. Krzyż jest
głośnym wołaniem o powrót człowieka do BOGA.
Mamy ku temu czas sposobny - okres Wielkiego Postu. Dzisiaj rozpoczynasz
czterdziestodniowy post, który ma nas przygotować na dobre i godne przeżycie świąt
Zmartwychwstania Chrystusa, ale nie tylko…
Dzisiaj, w pierwszym dniu w Środę Popielcową z pokorą pochylamy swoją
głowę, którą kapłan posypie popiołem mówiąc: „Pamiętaj człowiecze, że prochem
jesteś i w proch się obrócisz", albo „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".
Popiół jest znakiem przemijalności, końca czegoś, co wydawało się
niezniszczalne…Ale to przemijanie ma sens… ma sens jak pisał w Tryptyku
Rzymskim zmarły Papież. Ten popiół, który dzisiaj pada na nasze głowy ma inny
sens, budzi pokój, cisze i powagę serca…
Ten popiół tylko wtedy będzie środkiem prowadzącym do Boga, gdy opadnie
nie tylko na twoje włosy, czy schylone czoło, ale gdy dotrze do twojej świadomości,
gdy pobudzi cię do poprawy życia, gdy przybliży do Boga, gdy spowoduje odnowę
chrześcijańskiego życia.
Wielu z nas podejmuje dzisiaj piękne wielkopostne postanowienia… Nie mogę
podjąć postanowienia np. „Będę mniej jadł, to schudnę”. To nie jest intencja
właściwa dla postu.
Celem Wielkiego Postu jest to, by uwierzyć na nowo Bogu i w Boga i postawić
Go na nowo w centrum naszego życia.
Rezygnuję z tego co sprawia mi wielką przyjemność, a wybieram w to miejsce coś
bardzo wartościowego.
Wielkim bólem dla nas jest zawsze to, co przeżywamy każdego roku. Jest nas tak
wielu na Popielcu, prawie cała parafia. Już w najbliższą niedzielę na Mszy św.
wszystko wraca do normy - znowu tylko 1/3 parafian w kościele, znowu tylko ci
sami, wierni na co dzień, a przecież bycie na niedzielnej Eucharystii to podstawowy
obowiązek każdego katolika. Miejmy odwagę dać swoje serce Chrystusowi, jeśli
postawimy Boga na pierwszym miejscu w naszym życiu to wszystko będzie na
właściwym miejscu. Nie żałujmy czasu Bogu, ten czas do nas wraca.
Katechizm mówi nam o najprzedniejszych dobrych uczynkach: modlitwa, post i
jałmużna.
Czy są obecne w moim życiu?
Dzisiaj dotyka nas szczypta popiołu. To nie jest coś magicznego. Popiół ma
być znakiem tego, co dzieje się w moim sercu. To już teraz podjęta decyzja o moim
nawróceniu. Jeśli będzie inaczej, to moja obecność w kościele będzie bezowocna, a
posypanie popiołem tylko nic nie znaczącym znakiem. To dotknięcie popiołem nie
jest sakramentem, lecz do niego powinno doprowadzić. Już dzisiaj warto postanowić
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przemieniającą spowiedź wielkopostną, by Chrystus w Eucharystii wszedł do
mojego serca.
Modlitwa - Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, zamiast
telewizyjnego filmu czy programu, udział w rekolekcjach…
Post - rezygnacja z tego co może jest wcale niezłe, ale za bardzo się do tego
przywiązuję, umartwienie…
Jałmużna - to bycie dla drugiego... kiedy ostatni raz dałem coś z siebie...
może ktoś tak bardzo na mnie czeka, zapomniany... Niech post okaże się wielki nie
tylko w nazwie, a Środa Popielcowa tylko zwykłą tradycją.
Przed nami 40 wspaniałych dni, wiele wspaniałych szans. Pięknie o tym mówi
współczesna pieśń religijna: „Nie zamykajcie serc, zbawienia nadszedł czas, gdy
Chrystus puka do twych drzwi może ostatni raz…
Ks. Wojciech Miszewski - Proboszcz

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII
Nabożeństwa pasyjne
Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na nabożeństwa
pasyjne. W niedziele o godz. 17.00 odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem
pasyjnym, a w piątki Drogę Krzyżową - dla dorosłych - o godz. 8.30 i 18.00,
dla dzieci o godz. 17.00, dla młodzieży o godz. 19.15. Wszystkich, którzy
pragną codziennie wspólnie odprawiać nabożeństwo Drogi Krzyżowej
zapraszamy w dni powszednie po Mszy św. godz. 8.30. Za udział w tych
nabożeństwach można uzyskać odpust zupełny.
Świąteczne paczki dla najuboższych
Pragniemy przygotować świąteczne paczki dla najuboższych naszych
parafian. Upominki składamy do kosza przy ołtarzu św. Joanny. Prosimy, aby
składane przedmioty były nowe, a żywność o długim okresie przydatności i w
trwałych opakowaniach. Zbiórka przed świętami Bożego Narodzenia okazała
się bardzo owocna. Zespół charytatywny Akcji Katolickiej przygotował
ponad 50 bardzo wartościowych paczek dla wszystkich potrzebujących,
uwzględniając samotne osoby i wielodzietne rodziny. Prosimy także o
informację o osobach potrzebujących pomocy. Nazwiska i adresy można
zgłosić w biurze parafialnym, w zakrystii lub wkładać do skarbony św.
Antoniego. Ofiary pieniężne na ten cel można składać do skarbony św.
Antoniego i wpłacać na konto parafialne zaznaczając cel wpłaty.
Spowiedź święta wielkanocna
Rozpoczął się okres spowiedzi wielkanocnej. Kartki do spowiedzi są
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wyłożone są na stoliku pod chórem oraz dostępne w biurze parafialnym. M.
in. na podstawie oddawanych kartek wydajemy stosowne zaświadczenia.
W naszym kościele okazja do spowiedzi św. podczas wszystkich Mszy
św. w niedziele, a w dni powszednie w czasie Mszy św. o godz. 7.00 i 8.30
oraz od godz. 17.30 do 18.00.
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii tradycyjnie przeżywać
będziemy po 5 niedzieli Wielkiego Postu od 18 do 21 marca br. Tym razem
wygłosi je dla nas ks. Piotr Prusakiewicz - michalita.
Droga Krzyżowa ulicami parafii
Stało się już tradycją naszej parafii, że w 5 tygodniu Wielkiego Postu
wychodzimy z Drogą Krzyżową z naszego kościoła, by wędrować ulicami
naszej parafii. W piątek 23 marca zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00, po
której wyruszymy z modlitwą i śpiewem rozważając stacje Drogi Krzyżowej.
Zakończymy ją na naszym cmentarzu parafialnym. Prosimy o przyniesienie
świec.
SIOSTRA ZYGMUNTA KARMELITANKA POZDRAWIA Z
BURUNDI
W ubiegłym roku gościliśmy w naszej parafii s. Zygmuntę Karmelitankę,
która przybyła do nas razem z ciemnoskórą zakonnicą z Burundii. Siostry
opowiadały nam o radościach i troskach życia misyjnego. Zakonnica z Afryki
była jeszcze wtedy na wózku inwalidzkim z powodu postrzelenia w czasie napadu
na misję. Przybyła do Torunia i pod opieką siostry Zygmunty poddała się
leczeniu. Pod koniec ub. roku powróciła do Burundii. Podczas pobytu Sióstr,
bardzo obficie wsparliśmy wtedy jako Parafia misje, co pozwoliło dać początek
nowej placówce misyjnej. W grudniu na misje powróciła już sędziwa bo prawie
76 letnia siostra Zygmunta, na jej podróż do Afryki przekazaliśmy kolejne
pieniądze przy różnych okazjach składane na misje. Siostra Zygmunta swoim
zwyczajem od razu zabrała się do pracy. Przesyła nam pierwsze fotki. Pragniemy
również tę misję objąć naszą modlitewną i materialną pomocą. Pierwsze
pozdrowienia z misji:
Czcigodny Księże Proboszczu! Przesyłam bardzo serdeczne pozdrowienia
z ziemi afrykańskiej, która ma kolor podobny do dobrze wypalonej cegły.
Przesłałam kilka zdjęć z prac przygotowawczych pod budowę. Dzieci bardzo
cieszą się że będą mieć szkołę. Dziękują bardzo, a my z nimi.
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PIELGRZYMKA DO MEDJUGORIE I CHORWACJI
16-23 CZERWCA 2018
Dzień 1
Zbiórka na lotnisku Chopina w Warszawie, w Katowicach, w Berlinie (Tegel w czerwcu i
wrześniu, Schoenefeld w lipcu) oraz w Londynie-Luton, odprawy, przelot do Splitu.
Odprawy chorwackie i przejazd do Medjugoria. Zakwaterowanie, nocleg.
Dzień 2
W godzinach porannych wejście na górę Križevac nabożeństwo Drogi Krzyżowej. Powrót
na śniadanie, czas na odpoczynek. Potem wyjazd do Mostaru, zwiedzanie z lokalnym
przewodnikiem: słynny Most Turecki odbudowany po ostatniej wojnie, ostrzelany kościół
Franciszkański, meczet Mehmed-Paszy (wejście na minaret, panorama Mostaru), bazar w
stylu orientalnym. Powrót do Medjugoria, kolacja, nocleg.
Dzień 3
Śniadanie, wejście na Wzgórze Objawienia Podbrdo, potem Msza św. Później czas na
indywidualną refleksję w Medjugoriu. W godzinach popołudniowych wyjazd na południe
Bośni pod Wodospady Kravica, możliwość kąpieli.
Powrót do hotelu w Medjugoriu, kolacja, nocleg.
Dzień 4
Śniadanie, wycieczka do Chorwacji, gdzie fakultatywny rejs po Adriatyku: Półwysep
Peljašac, krótkie zwiedzanie wioski Trpanj. Później czas wolny na plażowanie, a na koniec
krótki pobyt na znanej z koronek i lawendy wyspie Hvar (Sučuraj). W trakcie rejsu lekki
lunch i napoje. Powrót do Medjugoria, kolacja, nocleg.
Dzień 5
Po śniadaniu całodniowa wycieczka do Dubrownika, perły Dalmacji (południowej
Chorwacji), zwiedzanie: mury miejskie, Brama Pile, kościół Franciszkański, kolumna
Orlando, katedra, Pałac Sponza, Pałac Rektorów, spacer ulicą Stradun; dodatkowo w czasie
wolnym możliwość rejsu na wyspę Lokrum lub spacer po murach lub wejście/wjazd na górę
Srdj panorama starego Dubrownika. W drodze powrotnej krótki postój w Stonie saliny,
mury miejskie.
Kolacja i nocleg w Medjugoriu.
Dzień 6
Śniadanie, przejazd niesamowitą drogą widokową przez góry Beljašnica do Sarajewa,
zwiedzanie stolicy kraju: przejazd znaną z ostatniej wojny Aleją Snajperów, miejsce
wybuchu I Wojny Światowej, dawna synagoga, katedra łacińska pw. Serca Jezusowego
(Msza św.), Bezistan bazar islamski, Baščaršija główny rynek miejski, pochodzący z
czasów osmańskich. Powrót do Medjugoria, kolacja, nocleg.
Dzień 7
Śniadanie i Msza św. Wyjazd do Chorwacji, przejazd do Splitu: najwęższa ulica świata, pałac
Dioklecjana z lochami, Złote Bramy Miejskie, świątynia Jupitera, katedra. Krótki przejazd do
Trogiru: średniowieczny ratusz, katedra św. Wawrzyńca. Przejazd do hotelu w południowej
Chorwacji, kolacja, nocleg.
Dzień 8
Po śniadaniu przejazd do Veprićia grota Matki Boskiej w Makarskiej. Później transfer na
lotnisko, odprawy chorwackie i przelot do Polski, Berlina i Londynu. Zakończenie
pielgrzymki do Chorwacji i Medjugorja.

Cena pielgrzymki 2690 zł.
1/2018
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Cena pielgrzymki do Medjugorja i Chorwacji zawiera:
?
p r z e l o t n a t r a s i e Wa r s z a w a / K a t o w i c e / B e r l i n / L o n d y n - S p l i t
Warszawa/Katowice/Berlin/Londyn z bagażem podręcznym (55x40x23 cm, 10 kg z
Warszawy, Katowic i Londynu lub 55x40x23 cm, 8 kg z Berlina),
?

7 noclegów w hotelach **/***, pokoje 2/3-osobowe,

?

7 śniadań i 6 kolacji,

?

transport klimatyzowanym autokarem w Chorwacji i Bośni,

?

opiekę duchową i Msze św.,

?

opiekę pilota wycieczek,

?

ubezpieczenie Standard w firmie Signal Iduna (KL 10 000 Euro, NNW 15 000
PLN).

Cena nie zawiera:
?

6

ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (690 zł),
?

ewentualnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg - 390 zł),

?

dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w imprezie
turystycznej, które musi być wykupione w dniu podpisania umowy z BP Misja
Travel oraz dobrowolnego ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych,

?

dobrowolnej dopłaty za gwarantowane miejsca w samolocie obok siebie (110 zł / os.
za lot w dwie strony),
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lokalnych przewodników, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z
kosztami ich rezerwacji, opłat wjazdowych do miast, słuchawek systemu Tour
Audio Guide - koszt 90 Euro,

?

fakultatywnego rejsu po Adriatyku (30 Euro cena zawiera lunch i wino na
pokładzie),

?

napojów do kolacji.
Aby uczestniczyć w wycieczce do Chorwacji i Bośni wystarczy zarówno dowód
osobisty, jak i paszport, Dokument musi być ważny 3 miesiące od deklarowanej
daty wyjazdu z Bośni.. Z racji letniego terminu wycieczki do Chorwacji
sugerujemy zabrać z sobą krem z wysokim filtrem oraz nakrycie głowy. Miejsca,
w których nasza wycieczka je posiłki (tak w Chorwacji, jak i Bośni) serwują
kuchnię europejsko bałkańską. Podstawową walutą podczas pielgrzymki do
Chorwacji i Medjugoria są: w Chorwacji kuny (łatwo dostępne w polskich
kantorach) a w Bośni marki wymienialne, w Polsce niedostępne, ale łatwo można
je wymienić z np. Euro w lokalnych kantorach. Wiele sklepów czy restauracji w
Bośni przyjmuje również Euro, a na południu kraju - również chorwackie kuny.

BŁOGOSŁAWIONA MARIA KARŁOWSKA
ZAŁOŻYCIELKA ZGROMADZENIA SIÓSTR PASTEREK OD
OPATRZNOŚCI BOŻEJ ( II )
"Ja jestem Dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają. Życie moje
oddaję za owce" (J 10, 14.15)
Dla pełniejszego rozwoju swego dzieła utworzyła z pomagających jej osób
zgromadzenie zakonne Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Opracowała dla niego
Konstytucje oraz liczne podręczniki ascetyczne, wychowawcze i praktyczne, dając
wszędzie konkretne i wyczerpujące wskazania, z których siostry owocnie korzystają
po dzień dzisiejszy. Wzorem w pracy apostolskiej jest dla zgromadzenia Pan Jezus
Dobry Pasterz, który przebaczał, podnosił, pocieszał, a nigdy nie potępiał. Siostry
mają Go naśladować w Jego dobroci, miłości i miłosierdziu dla grzeszników zgodnie
ze swym hasłem: "Szukać i zbawiać to co zginęło". W 1902 roku Matka Maria wraz
ze swymi pierwszymi siostrami złożyła śluby zakonne, dodając jako czwarty - ślub
poświęcenia się pracy nad osobami zagubionymi moralnie. Nowe zgromadzenie
uzyskało zatwierdzenie diecezjalne w roku 1909.
W 1906 roku Matka objęła pomariawicki przytułek dla dziewcząt w Wiktorynie
koło Lublina. W okresie I wojny światowej uruchomiła opłatkarnię na Winiarach. Od
roku 1920 pasterki podjęły pracę pionierską - opiekę nad kobietami wenerycznie
chorymi w szpitalu miejskim w Toruniu, potem w Lodzi, aby "poprzez leczenie
chorych dal trafiać do dusz i zdobywać je dla Boga". Powstały też: fabryka
biszkoptów i wzorcowe gospodarstwa rolne w Pniewitem i Topolnie, gdzie pacjentki
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po opuszczeniu szpitali znajdowały możliwość dalszej rehabilitacji społecznej i
religijnej. W szkole gospodarczej dla dziewcząt w Jabłonowie miały
przygotowywać się dobre wierzące matki dla polskich rodzin.
Dziewięć otwartych przez Matkę Karłowską domów przymnożyło dobra
Kościołowi i Ojczyźnie. Władze polskie udekorowały ją w roku 1928 Złotym
Krzyżem Zasługi za pracę społeczną. Zmarła 24 marca 1935 roku w Pniewitem,
wypowiadając słowa: "To za zakon...to za dusze - niech się nawrócą, niech się
uświęcą". Zawarła w nich tajemnicę swego apostolskiego życia.
Śledząc początki i rozwój dzieła Błogosławionej Marii Karłowskiej, trzeba
podkreślić wypływającą z głębokiej wiary umiejętność nie zrażania się
trudnościami. Uderzał jej zapał i entuzjazm w całkowitym oddaniu się sprawie, co
łącznie z wytrwałością było wyrazem stanowczego posłuszeństwa wobec Woli
Bożej. "Posłuszna na glos powalania Bożego - powiedział o niej Ks. abp Dalbor opuściła świat i rodzinę, aby pójść za Zbawicielem szukającym zbłąkanych owieczek
i oddać się na zawsze pracy nad ratowaniem dusz" (19.03.1918 r.). Wrażliwa na
moralną biedę i wszelkie ludzkie potrzeby, potrafiła ukochać człowieka z całą jego
nędzą grzechu. Pełniąc miłosierdzie w jakiejkolwiek formie, zawsze zachowywała
postawę wychowawczyni, oddziałując owocnie całą swą osobowością. Było to
owocem jej głębokiego życia wewnętrznego, które czerpało moc z Chrystusowego
Krzyża i z kontaktów z Jezusem Eucharystycznym. Miała zwyczaj podejmowania
ważnych decyzji po medytacji przed Najświętszym Sakramentem lub po spojrzeniu
na Krzyż, w myśl słów ewangelicznych: "Beze Mnie nic uczynić nie możecie" (J
15.5).
Błogosławiona Maria Karłowska zrealizowała w swym życiu i dziele to, co
człowiek odczuwa jako najgłębszą tajemnicę chrześcijaństwa: braterstwo świętego z
grzesznikiem w Mistycznym Ciele Chrystusa. Bo wierzyła, że "nic ma na ziemi
niczego, cii dorównałoby pięknością duszy ludzkiej. Dlatego warto zbudować dom
choćby na jedną noc, aby w nim choćby jedną duszę uchronić od grzechu
śmiertelnego".
Modliła się: "Panie, niech mnie trawi i strawi gorliwość o twoją chwale i o
przybliżenie duszom Królestwa Twojego" (Pisma M.K.)
Pan Bóg potwierdza heroizm życia i cnót Matki Marii licznymi łaskami, których
udzieła za jej wstawiennictwem. Informacje o Błogosławionej można uzyskać w
Domu Generalnym Zgromadzenia Sióstr Pasterek, gdzie znajduje się Jej
Sanktuarium i sala pamiątek. Tu prosimy też kierować zgłoszenia otrzymanych łask.
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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