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BOŻE CIAŁO
W uroczystość Bożego
Ciała wychodzimy na ulice
miast i wiosek pięknie
udekorowanych, niosąc ze sobą
Najświętszy Sakrament Ciało
Chrystusa.
Wielu przychodzi aby
oddać hołd Chrystusowi
Eucharystycznemu, ale wielu
też po to aby się przejść,
popatrzeć? Dlaczego? Bo
brakuje dzisiaj ludziom wiary w Bożą obecność w Najświętszym Sakramencie.
Słyszymy co jakiś czas o cudach eucharystycznych, także w naszej
Ojczyźnie w ostatnich latach w Sokółce czy Legnicy.
Może sobie nie raz myślę: Gdybym ja ujrzał taki cud to bym bardziej
wierzył niż dotąd. Może tak, a może nie? Tyle bowiem cudów ludzie widzą
codziennie a jakoś one nie prowadzą ich do ołtarza Pana, lecz mówią: Msza św.
przecież nic nie daje! Od tego nie przybędzie mi chleba na stole ani zdrowia w
chorobie.
Chrystus powiedział kiedyś do słuchających go ludzi, którzy mieli
dokładnie takie same problemy jak my: „Ciało moje jest prawdziwym pokarmem,
a Krew moja jest prawdziwym napojem”. I wtedy byli tacy, którzy uwierzyli, jak
również tacy, którzy odeszli do tzw. swoich spraw. Dziś wychodzi ze swoich
świątyń aby powtórzyć te słowa po raz kolejny nam wszystkim. Są wśród nas tacy,
którzy przyjmą te słowa, inni może się nad nimi zastanowią, a inni pewnie odejdą i
wrócą do swoich marności tego świata bez żadnej reakcji. A co ty zrobisz?
Dnia 9 czerwca 1945r. złożono w skarbcu na Jasnej Górze srebrną
puderniczkę i mały medalik: konspiracyjne naczyńka w których od czerwca 1942
r. do lipca 1944 r. przynoszono na Pawiak w Warszawie komunię św. Do
puderniczki i medalionu dołączony był dokument podpisany przez więźniarki
Zofię Kossak-Szczucką i Wandę Bieńkowską. Więźniowie, którzy otrzymywali
tam komunię św. pisali: „Całym sercem wam dziękujemy. Czym są dla nas te
przesyłki, wiecie. Czy możecie przeżyć większe szczęście w życiu?”
Dlaczego ci ludzie potrafili dzięki komunii św. przeżyć coś tak wielkiego
w życiu człowieka, co określa się szczęściem, za drutami celi więziennej?
Taką radość też przeżywają nasi chorzy, kiedy kapłani zanoszą do domów
naszych chorych Komunię sw. Od kilku lat mamy też piękną posługę akolitów.
Ksiądz Biskup ustanowił ich nie tylko po to, by pomagali kapłanom w rozdawaniu
Komunii św. kiedy jest taka potrzeba. Każdy z nich ma też kilku chorych, do
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których w umówionym czasie zanoszą Pana Jezusa. Potwierdzają, jak wielka jest
wdzięczność chorych.
Każdy człowiek doświadcza głęboko własnej samotności, ludzkiej
słabości i przemijania. Te trzy siły rozdzierają nas od wewnątrz. Jeszcze głębiej i
boleśniej przeżywa człowiek osamotnienie, własną słabość, a nawet bezsilność i
przemijanie w pewnych sytuacjach - takich chociażby jak uwięzienie. Tej ludzkiej
męce stawia kres Chrystus w Eucharystii, ponieważ staje się kimś najbliższym,
staje się naszą mocą i życiem. „Kto spożywa moje ciało i krew moją pije, trwa we
mnie a ja w nim”. Jak wielki to cud kiedy Chrystus staje się pokarmem i przenika
do każdej komórki naszego organizmu...
Ludzie tęsknią za nieśmiertelnością, śmierć jawi się jako coś niezwykle
strasznego, co spotyka człowieka.
Może nauka przedłuży kiedyś życie człowieka nawet dość znacznie bo i
dzieje się to już na naszych oczach ale nigdy nie uczyni go nieśmiertelnym.
To Chrystus dał nam wspaniały środek, który jest źródłem życia
Eucharystię. „Jam jest chleb żywy, który zstąpił z nieba. Jeśli kto pożywa ten
chleb, będzie żył na wieki.” Eucharystia nie jest ozdobą ołtarza! Nie jest tylko po
to abyśmy Go obnosili w uroczystych procesjach lub adorowali w tabernakulach,
ale po to abyśmy je przyjmowali: „Bierzcie i jedzcie, to jest Ciało moje.” Dziś zaś
wychodzi ze świątyni aby pokazać się tym, którzy tam nie zaglądają w ogóle lub
bardzo rzadko i powiedzieć im, że ich też kocha i jest dla nich.
Eucharystia jest sprawą wiary. Biały opłatek po konsekracji jest żywym
ciałem Jezusa, a wino zamienia się w krew... O tym jak ważna jest to tajemnica
mówił w swojej ostatniej encyklice Jan Paweł II.
. Znakomita uczennica Husserla Edyta Stein, któregoś dnia we
Frankfurcie była świadkiem innego zdarzenia. Wstąpiła do tego kościoła jako
agnostyczka, odległa od chrześcijaństwa. Zobaczyła kobietę, która weszła do
kościoła na chwilę modlitwy. Edyta była zdziwiona, wcześniej znała tylko
synagogi i zbory protestanckie, tam ludzie przychodzą tylko na nabożeństwa...
Widok kobiety przerywającej zajęcia tylko po to by na chwilę doznać Bożej
obecności niezwykle ją wzruszył. „Nigdy nie mogłam o tym zapomnieć, często
powtarzała. Od tej chwili świątynia była dla niej domem Boga.
Dzisiaj, gdy wychodzimy na ulice parafii potrzeba nam nowego
uwierzenia w tę tajemnicę, tajemnicę Boga obecnego wśród nas w Eucharystii.
Ona jest nam potrzebna i powinna być naszym pokarmem i lekarstwem...
„Ja sam wciąż grzeszę mówił św. Ambroży do grzeszników winienem mieć
ciągle lekarstwo, którym jest Eucharystia”. Tak mawiał by udowodnić jak
potrzebna jest codzienna Eucharystia. Bliskość Boga, jest niezwykle potrzebna
dla grzeszników.
Ks. Wojciech Miszewski
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JAK POWSTAŁA LITANIA LORETAŃSKA
Miesiąc maj, poświęcony jest w
szczególny sposób Matce Bożej. Jest to
miesiąc nabożeństw, podczas których
rozbrzmiewa w kościołach, przy kapliczkach
czy figurach przydrożnych Litania do
Najświętszej Maryi Panny, nazywana
popularnie Litanią Loretańską.
Termin „litania” (gr. lite, łac. litanea =
prośba, błaganie) oznacza dosłownie
modlitwę błagalną. Od innych modlitw
błagalnych różni się specyficznym układem.
Złożona jest z szeregu wezwań-inwokacji, po
których następuje stała odpowiedź, np.: „Módl
się za nami” - w litaniach do Matki Bożej i
świętych, a jeśli zwracamy się do Chrystusa
lub innych Osób Boskich - „Zmiłuj się nad
nami” lub „Wysłuchaj nas, Panie”.
„Wśród form modlitwy do Najświętszej Dziewicy zalecanych przez Kościół
znajdują się litanie. Polegają one na dość długiej serii wezwań do Maryi,
następujących po sobie w jednakowym rytmie i stwarzających jakby
modlitewny strumień uwielbień i błagań. Wezwania bowiem, przeważnie
bardzo krótkie, składają się z dwu części: pierwsza jest wychwalaniem
(Panno łaskawa), druga - błaganiem („Módl się za nami”) („Dyrektorium o
pobożności ludowej i liturgii”).
Geneza Litanii Loretańskiej jest trudna do ustalenia.
Najprawdopodobniej w swej charakterystycznej formie i podstawowym
zarysie pojawiła się w manuskrypcie paryskim z końca XII wieku Można
również wykazać, że niektóre wezwania skierowane do Maryi znajdowały się
w Litanii do Wszystkich Świętych, z biegiem czasu dodawane nowe tytuły
maryjne stawały się coraz liczniejsze i stopniowo utworzyły nową grupę,
która oderwała się od początkowego pnia. Litania zwana jest „Loretańską” od
miasteczka Loreto, położonym w prowincji Ancona, we Włoszech, gdzie
znajduje się słynne sanktuarium maryjne. Wierzono, że w XIII wieku został
przeniesiony przez aniołów do Loreto Domek Nazaretański, w którym
przyszła na świat Matka Boża. Faktem jest, że litania była szczególnie
propagowana i odmawiana przez pielgrzymów w tym sanktuarium
maryjnym. Przybrała tam ostateczną formę i zaczęła promieniować na cały
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Kościół. Z roku 1531 pochodzi świadectwo używania jej w tym sanktuarium.
Po raz pierwszy ukazała się drukiem w 1572 r. we Florencji i zawierała 43
wezwania. Do końca XVI wieku jeszcze co najmniej 20 razy, co świadczy o
jej wielkim rozpowszechniu. W dokumentach papieskich pojawiła się o niej
wzmianka w 1581 r. w bulli „Redituri” papieża Sykstusa V, który udzielił za
jej odmawianie 200 dniowego odpustu i zachęcał wiernych do jej
odmawiania. Kolejne odpusty przypisali do niej Pius VII oraz Pius XI w 1932
r. Natomiast papież Benedykt XIV urzędowo ją zatwierdził i zezwolił
stosować w publicznym kulcie Kościoła. Wezwania Litanii Loretańskiej
podlegały zmianom (dzisiejsza wersja litanii zawiera 52 wezwania).
Usuwano lub wzbogacano ją nowymi wezwaniami w zależności od potrzeb i
okoliczności. I tak w ciągu wieków oficjalnie dodano następujące inwokacje:
„Wspomożenie wiernych” przypisywana Piusowi V w związku ze
zwycięstwem nad Turkami pod Lepanto (1571); „Królowo bez zmazy
pierworodnej poczęta” - Piusowi IX, dzień przed ogłoszeniem dogmatu o
Niepokalanym Poczęciu NMP (1854); Leon XIII wprowadził wezwanie
„Królowo Różańca świętego” (1883) oraz „Matko dobrej rady” (1903). W
1908 r. Kościół w Polsce uzyskał zgodę na włączenie tytułu „Królowo
Korony Polskiej” (przekształcone po drugiej wojnie światowej w „Królowo
Polski”). „Królowo pokoju” włączył Benedykt XV (1917), a papież Pius XII „Królowo wniebowzięta” (1950) w związku z ogłoszeniem dogmatu o
Wniebowzięciu NMP; „Matko Kościoła” (tytuł nadany przez Pawła VI w
czasie Soboru Watykańskiego II) Jan Paweł II przyznał prawo Konferencji
Episkopatów do włączenia go do litanii (1980); Janowi Pawłowi II
zawdzięczamy też wezwanie „Królowo Rodziny” (1995). Oprócz zezwoleń
na powszechne wprowadzenie inwokacji, wydano wiele zezwoleń
ograniczonych do poszczególnych diecezji lub zgromadzeń zakonnych. I tak
np. franciszkanie uzyskali pozwolenie na umieszczenie (na ostatnim miejscu)
własnego wezwania „Królowo zakonu serafickiego” (1910), a karmelici
stosują od 1689 wezwanie „Królowo szkaplerza świętego”.
Co do pobożnej praktyki odmawiania lub śpiewania Litanii warto przytoczyć
fragment „Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii”. Czytamy tam: „W
wyniku rozporządzenia papieża Leona XIII o kończeniu odmawiania różańca
w październiku śpiewem Litanii Loretańskiej liczni wierni byli
przeświadczeni, że litania jest tylko rodzajem dodatku do różańca. W
rzeczywistości jednak jest ona czymś niezależnym. Litanie bowiem mogą
stanowić samodzielny element hołdu składanego Maryi, być śpiewem
procesyjnym, stanowić część nabożeństwa Słowa Bożego lub innych aktów .
Justyna Wołoszka /Tyg. Kat.Niedziela.
3/2018
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Z ŻYCIA PARAFII
BOŻE CIAŁO
W czwartek 31 maja
obchodzimy uroczystość Bożego
Ciała. Msze św. w naszym kościele
przed południem o godz. 7.30, 9.00,
10.30. Po Mszy św. o godz. 10.30
wyruszy procesja eucharystyczna
ulicami naszej parafii do czterech
ołtarzy, w stałych miejscach. W tym
roku pójdziemy skróconą trasą w
związku z remontem ulic. Wyruszymy
ulicami: św. Antoniego, Wilczą,
Jelenią, Bażantową, Lisią i Szosą
Chełmińską. Pierwszy ołtarz będzie
przy ul. Wilczej, drugi w tradycyjnym
miejscu na rogu św. Antoniego i
Bażantowej i dwa kolejne w stałych
miejscach. Procesja zakończy się
błogosławieństwem eucharystycznym
przy czwartym ołtarzu przy kościele.
Bezpośrednio po procesji zostanie
odprawiona Msza św. ok. godz. 12.30.
Wieczorna Msza św. o godz. 18.00.
Niech udział w procesji będzie dla nas
wszystkich szczególnym wyznaniem
wiary w tajemnicę obecności Pana
Jezusa w Eucharystii. Zachęcamy do
włączenia się sąsiadów w prace przy
budowie ołtarzy. Dzieci pierwszokomunijne w tym dniu prosimy również o
udział w procesji w strojach pierwszokomunijnych. Zapraszamy dziewczynki do
sypania kwiatków w czasie procesji. Próba w poniedziałek i wtorek po Mszy św.
wieczornej ok. godz. 18.45. W zakrystii prosimy o składanie płatków kwiatów do
sypania podczas procesji. Przez całą oktawę odbywać będziemy procesje
eucharystyczne wokół naszego kościoła.
PROCESJE FATIMSKIE
Już kolejny rok rozpoczęliśmy procesje fatimskie. Każdego 13 dnia
miesiąca od maja do października z figurą Matki Bożej Fatimskiej i modlitwą
różańcową wędrujemy ulicami naszej parafii.
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XX FESTYN ŚW. ANTONIEGO
W niedzielę 10 czerwca br. w godzinach 14.00 20.00 na terenie przy
kościele św. Antoniego na toruńskich Wrzosach odbędzie się XX Festyn św.
Antoniego. Organizatorami tego wydarzenia są: Parafia św. Antoniego, Szkoła
Podstawowa nr 9, Przedszkole Miejskie nr 8, Dom Pomocy Społecznej im. dr
Leona Szumana, Przedszkole Niepubliczne „Pod Muchomorkiem” oraz
Społeczne Ognisko Muzyczne. Każdego roku to szczególny czas, który integruje
społeczność naszej dzielnicy. W czasie festynu przewidziano m.in. występy
artystyczne dzieci i młodzieży oraz zespołów artystycznych. Będzie sporo stoisk
festynowych z różnymi ciekawostkami. Będą ciasta, kiełbasa z grilla i inne
atrakcje. Serdecznie zapraszamy dorosłych i dzieci.
Za bezpieczny przebieg festynu odpowiada firma ochraniarska, swoją
pomoc oraz prezentacje zapowiada Policja, Straż Miejska i Straż Pożarna.
DUCHOWA ADOPCJA DZIECKA POCZĘTEGO
W tym roku prawie 100 osób w naszej parafii podjęło Duchową Adopcję
Dziecka Poczętego. Imiona i nazwiska zostały wpisane do specjalnej Księgi
Pamiątkowej złożonej przy ołtarzu św. Joanny, a przechowywanej w archiwum
parafialnym.
PARAFIALNY ODPUST ŚW. ANTONIEGO
Tradycyjnie Odpust Parafialny św. Antoniego odbędzie się w dniu 13
czerwca. W tym roku uroczystej Sumie Odpustowej o godz. 18.00
przewodniczyć będzie nowy Ordynariusz naszej diecezji ks. bp Wiesław
Śmigiel. Zapraszamy do jak najliczniejszego udziału w tym największym
święcie parafii.
PIELGRZYMKA ROWEROWA DO GIETRZWAŁDU
W dniach 29 czerwca - 2 lipca z naszej parafii wyruszy pielgrzymka
rowerowa do Gietrzwaldu. Wymagania: kondycja i sprawny rower (uczestnicy
przemierzą ok. 100 km dziennie). Można pojechać rowerem w obie strony lub
wrócić pociągiem. Więcej informacji u Ks. Jakuba.
BIEGANIE Z RÓŻAŃCEM
Serdecznie zapraszamy na wspólne bieganie z różańcem w każdy
czwartek na godz. 20.00. Do grupy zapraszamy również jeżdżących na rolkach.
KOLONIE ORGANIZOWANE PRZEZ ŚWIETLICĘ ANTONINEK
Świetlica Antoninek
organizuje kolonie letnie dla dzieci w
Charzykowach od 25 czerwca do 2 lipca oraz obóz dla młodzieży w terminie 9 16 lipca w Jurze Krakowsko
Częstochowskiej. Szczegóły na stronie
internetowej Antoninka. Zapisy w świetlicy.
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PIEŚŃ NA PROCESJE FATIMSKIE
1.Z dalekiej Fatimy donośnie brzmi dzwon,
Zjawienie Maryi ogłasza nam on.
Ave, Ave, Ave Maryja!
Ave, Ave, Ave Maryja!
2. Spieszymy więc wszyscy wśród zmartwień i trosk,
By w ręce Twe złożyć niepewny nasz los.
3. Dziewica przecudna w koronie dębu,
Jej płaszcz jak śnieg biały, Różaniec w ręku.
4. Objawia się dzieciom, uśmiechem darzy,
Choć smutek i troska przebija z twarzy.
5. Skąd jesteś, o Pani? Pytają dzieci,
"Ja z nieba przybywam upomnieć ludzi.
6. By Boga już więcej nie obrażali,
Za grzechy i zbrodnie pokutowali".
7. Za radą Twą, Pani, przejęci żalem,
Błagamy wciąż Boga, by wstrzymał karę.
8. Niesiemy swe modły do tronu Pana,
Przez Serce Twe czyste, Niepokalana.
9. Pragniemy nieść krzyże i doświadczenia,
Przyjmując je w duchu wynagrodzenia.
10. Różaniec, pokuta i umartwienie,
Są naszym ratunkiem i ocaleniem
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
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