NAUCZYCIEL
EWANGELII
PISMO PARAFII ŚW. ANTONIEGO W TORUNIU
Nr 4 (362)
ROK XXIV
10 VI 2018

CZERWIEC
&
gazetka dla wszystkich parafian
&

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
Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:

ŚWIĘTY ANTONI,
NASZ ORĘDOWNIKU,
WSPIERAJ NAS
W ŻYCIA TRUDZIE

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

XX WRZOSOWY FESTYN SW. ANTONIEGO

PROGRAM
10 CZERWCA 2018 GODZ. 13 - 20
00

00

TEREN KOSCIOLA SW. ANTONIEGO
BOISKO „ORLIK” ZS NR 9
0000
10 15 DZIECIECY I MLODZIEZOWY TURNIEJ PILKARSKI
DRUZYNY : ZS NR 9, SZKOLA SALEZIANSKA
TEREN KOSCIOLA, SCENA GLÓWNA
1330- 1410 MSZA SWIETA Z ZESPOLEM Gaudium Vitae z Papowa
Torunskiego
1030
14 14 PREZENTACJE PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 8
30
50
14 - 14 KLUB SENIORA WRZOS CISTOR
50
10
14 - 15 PREZENTACJE PRZEDSZKOLA „POD
MUCHOMORKIEM”
10
30
15 - 15 PREZENTACJE SZKOLY SALEZIANSKIEJ
30
45
15 15 ZUMBA
45
05
15 - 16 PREZENTACJE DZIECI I MLODZIEZY ZESPOLU
SZKÓL NR 9
05
30
16 16 PREZENTACJE SPOLECZNEGO OGNISKA
ARTYSTYCZNEGO WRZOSY
1630- 1645 ZUMBA
1700 1745 GOSC SPECJALNY KONCERT ZESPOLU GAUDIUM
VITAE
OK. 1730 LOSOWANIE NAGRÓD SPECJALNYCH
1800 1845 SCHOLA „NUTKI SW. ANTONIEGO”
00
19 1930 GOSC SPECJALNY FESTYNU WRZOS BAND
Równolegle, w innych miejscach na terenie kosciola:
1400- 1800 DAJ Z SIEBIE WSZYSTKO
? Konkursy, gry i zabawy zrecznosciowe
? Konkurs plastyczny: „Piekna nasza Polska cala”, zajecia plastyczne
? Zabawy na dmuchancach „FIGLOWISKO”
? Zajecia z bebnami afrykanskimi
? Salonik pieknych fryzur
? Malowanie twarzy
? Zabawy badawcze i wiele innych
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ATRAKCJE KULINARNE :
grochówka, kiełbaski z grilla, ciasta palce lizać , mufinki, miody z
pasieki , chleb ze smalcem, wata cukrowa, popcorn.
ATRAKCJE FESTYNU:
POKAZY WALK RYCERSKICH, REGIONALNA IZBA HISTORII I
TRADYCJI, POKAZY KLUBU KARATE TRADYCYJNEGO
KUMADE, MUZYKA ETNICZNA, RĘCZNIE ROBIONA
BIŻUTERIA, WARSZTATY PIERNIKOWE, POKAZY PSÓW
POLICYJNYCH, STRAŻ MIEJSKA, FOTO BUDKA STOISKO
BADMINTONA I WIELE INNYCH.
ŚW. ANTONI NASZ PATRON
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA 13 CZERWCA 2018 ROKU
Od początku istnienia naszej parafii w 1937 roku została ona powierzona
opiece św. Antoniego z Padwy, a właściwie jak nazywają go Portugalczycy z
Lisbony, bo tam jest jego miejsce urodzenia. Od początku kolejnym pokoleniom
naszych parafian towarzyszy obraz Świętego namalowany właśnie w 1937 roku.
Święty Antoni należy do tych świętych, którzy kochani są przez ludzi na
całym świecie. Nie ma chyba na świecie kościoła, w którym nie byłoby jego figury
lub obrazu. Najczęściej wzywa się Go jako patrona od zagubionych rzeczy. Kto z nas
nie znalazł się w sytuacji, gdy nie mógł odnaleźć jakiegoś przedmiotu i zwracał się z
prośbą do św. Antoniego.
Ograniczenie jednak działalności tego Świętego do orędownictwa w
poszukiwaniu rzeczy zagubionych byłoby odarciem Go z tego co było w Jego życiu
najważniejsze. A przecież ten Święty po tylu wiekach swoim życiem pokazuje
synowskie uczucia wobec Matki Bożej i Jej Syna Jezusa, z którym tak często
ukazywany jest na rozmaitych wizerunkach. Życie św. Antoniego przypomina także
jego wielką miłość do ubogich i opuszczonych wszystkich czasów, ludzi uciskanych,
zniewalanych, porzuconych na skrajach dróg, dręczonych biedą, chorobą,
samotnością… Święty Antoni, wiemy to z doświadczenia, jest zawsze pochylony
nad ludzkim cierpieniem, gotów pomagać, dodać otuchy i obudzić nadzieję i
pouczać, aby iść drogą rad ewangelicznych. Jak wiele jego cnót omadlamy w litanii i
zwracamy się przez jego wstawiennictwo. Symbolem troski św. Antoniego o
biednych, jest chleb. W kościołach są skarbony, do których wierni wrzucają swoje
datki dla biednych. To On, św. Antoni jest tu natchnieniem.
Życie św. Antoniego jest nacechowane było wielką fascynacją Bogiem. Z
umiłowaniem studiował Pismo Święte. Na obrazach często jednym z atrybutów jest
otwarta księga Biblii. Mówiono o Nim „Gdyby nagle zginęły wszystkie egzemplarze
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Biblii Antoni mógłby je podyktować z pamięci” Oby tej fascynacji i umiłowania
Biblii udzieliło się choć trochę nam wszystkim.
To co najbardziej pociągało Antoniego to duch franciszkański, w
całkowitym ubóstwie i z wielka pokorą chciał przez świadectwo życia mówić innym
o Bogu, wiedział bowiem jak św. Franciszek, że „Miłość nie jest kochana”. Kiedy
dowiedział się o śmierci pierwszych męczenników franciszkańskich w Afryce
zapragnął jak oni głosić ewangelię wśród niewiernych i w razie potrzeby przypłacić
świadectwo wiary oddając swoje życie. powołanie św. Antoniego było jednak inne
niż to, które sobie sam zaplanował. Bóg chciał, aby był nauczycielem i kaznodzieją.
Władze zakonu wysyłały go w różne miejsca, aby głosił ewangelię. Wszędzie gdzie
się pojawiał mimo wcześniejszych uprzedzeń ludzie przychodzili, aby go słuchać.
We wspólnotach zakonnych w których żył zawsze „zachęcał braci do realizowania
rad ewangelicznych, służąc im własnym przykładem”.
Dzięki wielkiej wierze Antoniego często w jego posłannictwie dostrzegano
cudowne znaki. Trudno zliczyć wszystkie te cudowne wydarzenia mu przypisywane
za życia i po śmierci. Dzisiaj przy grobie Świętego w Padwie można oglądać tysiące
zdjęć i podziękowań za cudowne uzdrowienia, ocalenia i pomoc często w sytuacjach
beznadziejnych.
Jako kaznodzieja Antoni korzystał ze słów św. Franciszka „Jeśli chcesz być
kaznodzieją, musisz stać się przede wszystkim człowiekiem modlitwy”.
Staje przed nami Święty Antoni, który charakteryzował się wielką pasją
wiary, która udzielała się wszystkim. Tak bardzo potrzeba tego radykalizmu wiary
ludziom współczesnym, którzy Boga często spychają na dalszy plan, bo liczą się inne
sprawy na tym świecie. Im więcej będzie ludzi, którzy tak jak Antoni będą płonęli tą
pasją wiary, tym więcej będzie w świecie rozlewać się dobra prawdy i miłości.
Prośmy św. Antoniego nie tylko o odnalezienie zagubionych rzeczy ale również o
odnalezienie autentycznych wartości, dla których warto żyć i się poświęcić.
Natomiast wtedy, gdy czujemy, ze gubimy gdzieś w naszym życiu wiarę. Prośmy
tego świętego, by zawsze pomagał nam ją odnaleźć.
Pragniemy uczcić naszego Patrona św. Antoniego. W niedzielę 10 czerwca
od godziny 13.00 radosnym, już XX Festynem, który po raz pierwszy odbędzie się
przy naszym kościele. Festyn ma łączyć wszystkie środowiska i organizacje na
Wrzosach oraz skupiać ludzi dobrej woli. Przygotowano wiele atrakcji, występów
artystycznych, konkursów, gier i zabaw. Będą także stoiska kulinarne. Zapraszamy
w tym dniu do wspólnej zabawy.
Uroczystości liturgiczne ku czci św. Antoniego zaplanowaliśmy na dzień
Jego wspomnienia. W środę 13 czerwca o godz. 18.00 uroczystą Mszę św. odprawi
ks. bp Wiesław Śmigiel, nasz nowy Ordynariusz. Będzie to pierwsza okazja w naszej
wspólnocie do spotkania z Księdzem Biskupem.
Serdecznie zapraszam do wspólnego uczczenia św. Antoniego.
Ks. Wojciech Miszewski
proboszcz
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NOWI PRZYJAZIELE ANTONINKA
W tym roku Kapituła Przyjaciela
"Antoninka" uhonorowała tytułem
Honorowego Przyjaciela Antoninka
- pana Prezydenta Miasta Torunia
Michała Zaleskiego za bezcenną pomoc
udzielaną Świetlicy "Antoninek" od
początku jej istnienia, za
współfinansowanie programów wsparcia
dla dzieci i dorosłych
Przyjaciela "Antoninka" - panią
Renatę Flisiak za świadectwo gościnności
polskiego domu, wzbudzającego poczucie
wspólnoty ponad granicami państowymi.
oraz Państwa Martę i Jacka Szetela - za
przyjaźń przepełnioną życiem dzieci
świetlicy, za przyjaźń wręcz piękną swą
głębią i dyskrecją.
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N A J Ś W I Ę T S Z E

S E R C E

J E Z U S A

Pośrodku naszego kościoła dominuje potężna
figura Jezusa Miłosiernego. Chrystus w tym
przedstawieniu zaczerpnięty z wizji św. Faustyny
Kowalskiej idzie do człowieka ze swoją miłością
i miłosierdziem. Jedna ręka uniesiona jest do
błogosławieństwa, błogosławiony to w języku
biblijnym człowiek szczęśliwy. Chrystus więc
idzie do nas, aby człowieka ciągle uszczęśliwiać.
Drugą ręką Pan Jezus wskazuje na swoje Serce,
jak mówimy w litanii „dobroci i miłości pełne”.
Tak więc ten Jezus przypomina nam podstawową
prawdę, ze „Bóg jest miłością” (1J4,8). Jak
wielka to miłość? Człowiek nie potrafi do końca
tej miłości zrozumieć. Do św. Faustyny
powiedział Pan Jezus: „Otworzyłem swoje Serce,
jako żywe źródło miłosierdzia, niech z niego
czerpią wszystkie dusze życie, niech się zbliżą do
tego morza miłosierdzia wszystkie dusze z
wielką ufnością. Grzesznicy dostąpią usprawiedliwienia, a sprawiedliwi w dobrym
utwierdzenia”.
Wpatrując się w przebity bok Chrystusa pamiętamy o słowach zapisanych w
Ewangelii św. Jana „Jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok i natychmiast wypłynęła
krew i woda”.
Bardzo pięknie ideę tej czci oddaje nabożeństwo Pierwszych Piątków Miesiąca,
które w XVII w. zostało objawione św. Małgorzacie Marii Alacoque. Nabożeństwo, które
wszyscy znamy z dzieciństwa, pewnie większość z nas je praktykowała.
Kiedy Pan Jezus objawił się św. Małgorzacie, widziała, że ludzkie Serce Jezusa
otoczone było cierniową koroną. Ta korona symbolizuje miłość Jezusa do całego rodzaju
ludzkiego, miłość jednak niedocenioną, wzgardzoną i zlekceważoną. Jak bardzo ta wizja
jest aktualna dzisiaj, kiedy tak wielu ludzi przestało wierzyć, kiedy wiara niektórych
ogranicza się tylko do kolejnych sakramentów przyjmowanych raz w życiu. Wiara, która
nie jest żywa. Wiara, w której nie ma miejsca na modlitwę, niedzielną Eucharystię. Środki
społecznego przekazu nie mówią o pięknie wiary i jej przesłaniu, raczej lansują laicki styl
bycia, materializm praktyczny i rozluźnienie obyczajów. Jak dzisiaj do takich ludzi mówić
o miłości Bożej? Czy przypadkiem takie słowo nie staje się już abstrakcją? To wszystko
reprezentuje w objawieniu korona cierniowa.
Pan Jezus objawiając się w taki sposób pragnął, aby ludzie oddawali mu cześć i
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wynagradzali za grzechy świata. Bardzo rozpowszechniła się wśród ludu praktyka
Komunii świętej w dziewięć pierwszych piątków miesiąca. Jest ona związana z nadzieją,
że kto przyjmuje Komunię świętą przez kolejne dziewięć pierwszych piątków miesiąca,
może spodziewać się zbawienia. M.in. tego dotyczyły objawienia, które miała
św.Małgorzata Maria Alacoque ( + 1690 r.). "Pewnego piątku, podczas Komunii świętej pisze - Zbawiciel rzekł te słowa do swej niegodnej służebnicy, jeśli się nie myli:
Przyrzekam ci w nadmiernym miłosierdziu mego Serca, że Jego miłość wszechmocna tym
wszystkim, którzy przyjmą Komunię świętą w dziewięć pierwszych piątków miesiąca bez
przerwy, udzieli laski ostatecznej pokuty. Nie umrą w Jego niełasce ani bez przyjęcia
sakramentów w tej ostatniej chwili". Oprócz tego kolejne z tym związane obietnice
uczynione św. Małgorzacie Marii Alacoque i czcicielom Jego Najświętszego Serca
1.Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.
2.Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.
3.Będę ich pocieszał we wszystkich ich utrapieniach.
4.Będę im bezpieczną ucieczką w życiu, a szczególnie przy śmierci.
5.Wyleję obfite błogosławieństwa na wszystkie ich przedsięwzięcia.
6.Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło nieskończonego miłosierdzia.
7.Dusze oziębłe staną się gorliwymi.
8.Dusze gorliwe dojdą szybko do doskonałości.
9.Błogosławić będę domy, w których wizerunek Serca mego będzie czczony.
10.Kapłanom dam dar kruszenia serc najbardziej zatwardziałych.
11.Osoby, które będą to nabożeństwo rozszerzały, będą miały imię swoje zapisane w mym
Sercu i na zawsze w nim pozostaną.
12.Przyrzekam w nadmiarze miłosierdzia Serca mojego, że wszechmocna miłość moja,
udzieli tym wszystkim, którzy przyjmą komunię św. w pierwsze piątki przez dziewięć
miesięcy z rzędu, łaskę pokuty, iż nie umrą w niełasce mojej ani bez sakramentów
świętych, a Serce moje będzie im pewną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia.
Jan Paweł II w czasie pielgrzymki do Paray-le-Moniale, którą odbył 5 października
1986 roku, tak modlił się w kaplicy objawień Serca Jezusa: "Składamy dzięki za szerokie
rozpowszechnienie się adoracji i komunii eucharystycznej, które tu właśnie nabrały
nowego rozmachu dzięki kultowi Serca Jezusa. Wiele owoców przyniosło nabożeństwo
pierwszych piątków miesiąca, wprowadzone w wyniku naglących wezwań skierowanych
do Małgorzaty Marii".
Jeżeli tyle owoców przynosiły dobrze przeżywane pierwsze piątki miesiąca w
przeszłości, to również i dzisiaj winny one przynosić błogosławione owoce w życiu
czcicieli Serca Jezusa. Powinniśmy nie tylko starać się sami pobożnie je przeżywać, ale
też innych do tego zachęcać.

Ks. Wojciech Miszewski
4/2018
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MODLITWY DO ŚW. ANTONIEGO
Modlitwa o pomoc za wstawiennictwem świętego Antoniego
Ufny w Twoją świętą przyczynę i przemożne zasługi polecam się Tobie, św. Antoni, i proszę
Cię, wejrzyj na moją wierną i szczerą miłość i silną ufność, jaką serce moje względem Ciebie
jest przepełnione. Zapisz sobie moje imię głęboko w Twym sercu i pozwól mi należeć do
liczby tych, których Ty szczególnie miłujesz i ochraniasz, iżbym mógł we wszystkich moich
potrzebach znajdować w Tobie ucieczkę. Amen.

Modlitwa o opiekę świętego Antoniego
Święty Antoni, wielki nasz Patronie, proszę Cię pokornie, abyś z wysokości swej chwały
wejrzał na mnie i przyszedł mi z pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego
pośrednictwa i proszą o opiekę. Nie odrzucaj i moich ufnych próśb, ale wspomagaj mnie w
moich troskach i kłopotach. Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo w
odnalezieniu rzeczy zgubionych, ochronie przed złodziejami, opiece nad podróżującymi,
niesieniu ulgi w cierpieniu chorym, biednym i zakłopotanym. Z ufnością błagam, spraw,
abym dzięki Twej opiece miał zawsze silną wiarę, pracował nad poprawą życia i
pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj mnie Najświętszej Maryi, Matce Bożej, której zawdzięczasz szczególną
pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słaby i nędzny jestem, wiesz najlepiej, jakie
zło zewsząd mnie otacza i jak bardzo potrzebuję Twej pomocy.
Proszę Cię, święty Antoni, abyś mnie wspomagał w życiu i kierował ku dobremu
Bogu. Wspieraj wszystkich, którzy zwracają się do Ciebie w swych potrzebach i troskach.
Niech wszyscy odczuwają Twoją opiekę i doznają Twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna, i
Ducha Świętego. Amen.

Modlitwa o wsparcie św. Antoniego
O Boże, Ojcze dobry i miłosierny, który wybrałeś świętego Antoniego jako świadka
Ewangelii i posłańca pokoju pośród Twego ludu, wysłuchaj modlitwy, z którą zwracamy się
do Ciebie za jego pośrednictwem. Uświęć każdą rodzinę, pomóż jej wzrastać w wierze;
zachowaj w niej jedność, pokój i pogodę ducha. Błogosław naszym dzieciom, ochraniaj
młodzież. Przyjdź z pomocą wszystkim doświadczanym przez chorobę, cierpienie i
samotność. Podtrzymuj nas w trudach codziennego życia, udzielając nam Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen

Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
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