NAUCZYCIEL
EWANGELII
PISMO PARAFII ŚW. ANTONIEGO W TORUNIU
Nr 6 (374)
ROK XXV
23 VI 2019

CZERWIEC
&
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&

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

SERCE JEZUSA
UCIECZKO NASZA
ZLITUJ SiĘ ZLITUJ
NAD LUDEM SWYM

Telefony:
Parafia: 56 610-22-40
kancelaria: 56 610-22-41
ks. proboszcz: 56 610-22-42
księża wikariusze:
ks. Łukasz Waśko: 56 610-22-46
ks. Mariusz Ciesielski: 56 610-22-45
Rezydent:
ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43

W IMIĘ OJCA I SYNA I DUCHA ŚWIĘTEGO!
„Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i udzielanie się Ducha
Świętego niech będzie z wami wszystkimi" /2 Kor 13, 13/
Prawie 30 lat głosił Irlandczykom Ewangelię, św. Patryk, nawracając ich na
wiarę chrześcijańską. Pogańskim Irlandczykom trudno było zrozumieć prawdy
wiary chrześcijańskiej, zwłaszcza tajemnicę Trójcy Świętej. Długo tłumaczył im
święty Patryk, że choć są trzy Osoby Boskie, to jednak jest tylko jeden Bóg. Dla
niewykształconych Irlandczyków było to jednak zbyt trudne do zrozumienia. Św.
Patryk czuł, że same słowa nie wystarczą, że trzeba znaleźć jakiś obraz, jakiś
przedmiot, który dopomógłby tym ludziom w zrozumieniu nauki o Trójcy Świętej.
Wreszcie św. Patryk wpadł na dobry pomysł. Tłumacząc tajemnicę Trójcy Świętej,
pokazywał Irlandczykom trój-listną koniczynę. Z jednej łodyżki wyrastały trzy
listki, trzy odgałęzienia, podobnie jak w jednym co do natury Bogu są trzy Osoby.
Ze zrozumieniem tajemnicy Trójcy Świętej mieli kłopoty nie tylko Irlandczycy.
Każda generacja chrześcijan chciała w jakiś sposób ułatwić sobie zrozumienie tej
wielkiej tajemnicy. Również dla nas zrozumienie chociażby cząstki tej wielkiej
Bożej tajemnicy nie jest łatwe. Nasz ludzki umysł jest niedoskonały i ograniczony.
Szaleństwem byłoby wiec myśleć, że przy pomocy tak niedoskonałego narzędzia,
jakim jest ludzki umysł, potrafimy zrozumieć istotę Boga, który jest nieskończenie
doskonały. Św. Augustyn napisał: „Mały i ograniczony byłby Bóg, gdyby
ograniczony rozum ludzki mógł pojąć wszystkie Jego sprawy".
Cóż nam zatem pozostaje ? Nic innego, tylko przyjąć z wiarą to, co o Trójcy
Świętej mówi Pismo Święte. Pozostaje nam przyjąć z wiarą to, co o sobie samym, o
Bogu Ojcu i o Duchu Świętym objawił nam Pan Jezus.
Chociaż najwięcej wzmianek o Trójcy Świętej znajduje się w Ewangelii św.
Jana, to jednak chyba najbardziej znanymi słowami Chrystusa o Trójcy Świętej są
słowa, które skierował Chrystus do swoich uczniów tuż przed swoim
wniebowstąpieniem: „Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w
imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". /Mt 28, 19/ Najbardziej zaś znanym
objawieniem się Trójcy Świętej jest to, które opisał św. Łukasz w scenie chrztu
Pana Jezusa: „Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. A
gdy się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Niego w postaci
cielesnej niby gołębica, a z nieba odezwał się głos: 'Tyś jest mój Syn umiłowany, w
Tobie mam upodobanie'". /Łk 3, 21-227
W imię Trójcy Świętej zostaliśmy ochrzczeni. Pierwszą modlitwą, którą nauczyli
nas nasi rodzice, była modlitwa ku czci Trójcy Świętej. Wymawiamy ją czyniąc
znak krzyża: „W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego". Trójca Święta towarzyszy
nam nieustannie we wszystkich okolicznościach naszego życia. Również nasze
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wieczne szczęście w niebie polegać będzie na uczestnictwie w życiu Trójcy
Świętej.
Chociaż nie wiemy wszystkiego o Trójcy Świętej, to jednak wiemy tyle, ile nam
jest potrzebne do naszego zbawienia. Wiemy, że powinniśmy starać się, aby dusze
nasze były mieszkaniem Trójcy Świętej. Wiemy, że powinniśmy żyć w stanie łaski
uświęcającej i uwielbiać Trójcę Świętą ustami i życiem, sercem i modlitwą.
Wykorzystajmy więc dzisiejszą podniosłą uroczystość, aby jeszcze bardziej
zacieśnić nasze więzy z Trójcą Świętą. Uwielbiajmy i dziękujmy Bogu w Trójcy
Świętej Jedynemu za wszystkie łaski i dary, które od Niego otrzymaliśmy.
Dziękujmy Bogu Ojcu za to, że z miłości stworzył nas ludźmi, istotami
rozumnymi, a nawet uczynił nas swoimi synami i córkami. Dziękujmy Synowi
Bożemu za to, że stał się człowiekiem, że żył wśród nas, uczył nas, umarł i
zmartwychwstał dla naszego zbawienia. Za to, że założył Kościół, dzięki któremu
możemy nieustannie otrzymywać Jego łaski. Dziękujmy Duchowi Świętemu za to,
że nieustannie prowadzi Kościół, za to, że żyje w duszy każdego z nas. Za to, że
pomaga nam kochać Boga, naszych bliźnich i prowadzi nas do wiekuistego
szczęścia.
Czcimy i uwielbiamy Trzy Osoby Boskie w czasie każdej Mszy św.,
rozpoczynając i kończąc ją znakiem krzyża świętego. Jest to dla nas
przypomnienie, że poprzez uczestnictwo w Najświętszej Ofierze najlepiej
wyrażamy naszą miłość, dziękczynienie i uwielbienie dla Trójcy Świętej.
Naszą cześć, uwielbienie i dziękczynienie dla Trójcy Świętej wyraźmy także
kończąc to dzisiejsze rozważanie odmawiając wspólnie:

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz
i zawsze i na wieki wieków. Amen!
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MATKA MARIA KARŁOWSKA - APOSTOŁKA DOBREGO
PASTERZA
BŁOGOSŁAWIONA DIECEZJI TORUŃSKIEJ
W naszej świątyni w naszym krzyżu
relikwiarzowym są m.in. relikwie błog. Marii
Karłowskiej. Dnia 6 czerwca w naszej diecezji
obchodzimy jej wspomnienie.
Maria Karłowska przyszła na świat w dniu 4
września 1865 roku w Słupówku, jako
jedenaste dziecko wielkopolskiej rodziny
ziemiańskiej. Wychowanie w atmosferze
głębokiej religijności i prawdziwego
patriotyzmu stworzyło dobry grunt do
specjalnego powołania, którym ją Bóg
obdarzył. Jakby w przeczuciu swej przyszłej
misji, mając lat siedemnaście złożyła ślub
dozgonnej czystości.
Polska szukała wówczas dróg do
odzyskania wolności i odrodzenia moralnego. Problemy te nie były obce
Marii Karłowskiej, gdy więc poznała z bliska poniżenie dziewcząt i kobiet
polskich, postanowiła poświęcić swoją młodość i całe życie, wszystkie zalety
swej bogatej osobowości, aby wyrwać je z nędzy moralnej i doprowadzić do
godności człowieka i dziecka Bożego.
Stanął przed nią Chrystus Pan, jako Dobry Pasterz, który pragnie
wszystkich zbawić i wytrwale szuka zagubionej owieczki. Ten ujmujący
obraz będzie przyświecał Matce Marii na każdym szlaku jej niezwykłego
apostolstwa. Będzie prowadził ją poprzez poznański cmentarz, gdzie
początkowo uczyła katechizmu swe dziewczęta, aż do domów misyjnych z
licznymi warsztatami pracy, z dokładnie określonym programem
wychowawczym.
Przy Pani Marii człowiek chce być lepszym - mówiły wychowanki. Maria
zaś poznała tajemnicę ich otwarcia się na dobro: Tym biednym dzieciom trzeba
tylko serca. Promieniowała z niej pogoda i prostota, a przy tym niezwykła
moc ducha i oddanie się sprawie.
Chociaż młoda apostołka musiała znosić niedostatek i prześladowanie,
trudności zewnętrzne i wewnętrzne, zawierzyła się całkowicie Panu Bogu,
pewna, że On da wszystko, czego się spodziewamy. Nie zawiodła się, nie
tylko otwierała nowe domy misyjne dla dziewcząt moralnie zaniedbanych,
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ale też aby zapewnić swemu dziełu dalszy rozwój - utworzyła nowe polskie
Zgromadzenia Sióstr Pasterek od Opatrzności Bożej. Jako wzór i ideał życia
w pracy apostolskiej dała mu Chrystusa Dobrego Pasterza, który przebaczał,
podnosił, pocieszał, a nigdy nie potępiał. Szukać i zbawiać to, co zginęło dewizę całego swego życia uczyniła hasłem Zgromadzenia. Siostry Pasterki,
zgodnie z życzeniem Matki Założycielki, oprócz trzech ślubów zakonnych,
składają także przyrzeczenie poświęcenia się w intencji nawrócenia
grzeszników. Wzrastająca liczba członkiń pozwoliła Matce Założycielce na
rozszerzenie dobroczynnego apostolstwa Zgromadzenia w innych regionach
Polski. Podjęła Ona wówczas nowe dzieła, jak szpitalnictwo, wypiek
komunikantów i hostii mszalnych oraz szkoła gospodarcza dla dziewcząt.
Matka Maria, choć sama coraz bardziej słabnąca fizycznie i nękana ciężką
chorobą, powtarzała zawsze: Pragnę wszystkiego, co może się przyczynić do
zbawienia dusz. Odeszła do Boga w dniu 24 marca 1935 roku, po życiu
niezwykle pracowitym i ofiarnym, ze spokojną świadomością, że wykonała
to, co zlecił jej Pan. Zwłoki Matki Założycielki spoczywają w krypcie pod
kaplicą Domu Generalnego w Jabłonowie Pomorskim. W 1965 roku
rozpoczął się proces beatyfikacyjny, zakończony w tym roku dekretem o
heroiczności cnót.
Matkę Marię Karłowską beatyfikował św. Jan Paweł II podczas pobytu w
Zakopanem 6 czerwca 1997 roku. Na tę uroczystość z naszej diecezji
wyjechało specjalnym pociągiem i autokarami kilkaset osób.
ks. Wojciech Miszewski.
W ZDROWYM CIELE ZDROWY DUCH…
Ponad 57 tys. kibiców na Stadionie Narodowym. Polska reprezentacja
podejmuje piłkarzy z Izraela w kwalifikacjach do ME 2020. Na trybunach
zasiadła m.in. młodzież z Wrzosów ze swoim opiekunem, ks. Mariuszem
Ciesielskim.
Chłopcy przyjechali do stolicy busem dzięki uprzejmości sponsora. W
obydwie strony za kierownicą siedział właśnie ks. Mariusz, co stanowiło dla
niego niewątpliwie nie lada wyzwanie. Wystarczy dodać, że powrót do
Torunia miał miejsce po godzinie trzeciej nad ranem, a już kolejne trzy
godziny później ks. Mariusz sprawował dyżur przy ołtarzu w naszym
parafialnym kościele.
Upał panujący w dniu meczu nie stanowił dla nikogo jakiejkolwiek
przeszkody. W przypadku uczestników wyprawy nadrzędny cel zdominowała
ich osobista obecność na stadionie, na którym toczyły się losy polskich
6/2019
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gwiazd futbolu. Piątek, Lewandowski, Grosicki i Kądzior nie zawiedli,
zdobywając łącznie 4 gole; każdy z nich w imponujący sposób! Również
bramkarz Fabiański pokazał się od najlepszej strony. Zapewne to m.in.
dzięki aktywnemu dopingowi przybyłych na mecz wrzosowiaków drużyna
Brzęczka nie miała równych. Brawo, chłopcy!
Na tym jednak nie koniec sportowych emocji z udziałem opiekuna
naszej służby liturgicznej. Już w piątek, tj. dzień po odpuście Św. Antoniego,
wesoły bus jedzie do Gdyni. Tam chłopcy będą śledzić na trybunach
sportowe zmagania o trzecie miejsce Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej
U20. Szkoda, że tym razem bez udziału młodych Polaków. Liczymy na to, że
kilka dni między wyjazdami pozwoli naszym parafialnym kibicom
podreperować gardła zdarte na Stadionie Narodowym.
Panowie, w zdrowym ciele zdrowy duch!
Maciej Lipiński
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BARBARKA - WRACAMY DO TRADYCJI
Już ponad cztery wieki temu torunianie pielgrzymowali z kościoła św. Jana, który
wówczas rzeczywiście posiadał tylko jednego patrona, do pierwotnej kaplicy na Barbarce.
Historyczne pochody miały również miejsce z nieistniejącej już świątyni pw. Św. Wawrzyńca
znajdującej się w Toruniu na wysokości obecnej ulicy Wały Gen. Sikorskiego. Jak
dowiadujemy się z monografii nt. historii Barbarki autorstwa naszego parafianina, dk. prof.
W. Rozynkowskiego, tradycja pieszych pielgrzymek w to urocze miejsce związana była z
trzecim dniem Zielonych Świątków. Maszerowano nie tylko do kaplicy, gdzie znajdowała się
figura Św. Barbary, ale również do źródełka, które miało leczyć przede wszystkim choroby
oczu. W pewnym okresie za udział w tym wydarzeniu przysługiwało nawet 100 dni odpustu.
Procesje zostały zlikwidowane w roku 1790 najprawdopodobniej ze względu na niestosowne
obyczaje pątników.
W roku 2012 z inicjatywy ks. Proboszcza i grupy parafian udało się reaktywować to
cenne przedsięwzięcie. Niestety, szeroko zakrojone roboty ziemne wraz z przebudową drogi
prowadzącej na Barbarkę przyczyniły się później do tego, że w kolejnych latach nie
pielgrzymowaliśmy do Św. Barbary.
W ostatnią niedzielę Zesłania Ducha Świętego zgromadzili się jednak spontanicznie
wierni na Barbarce, którzy bezpośrednio po Mszy Św. o godz. 13:00 przemaszerowali pod
pomnik pomordowanych. Uczynili tak w 80-tą rocznicę straceń w pobliskim lesie.
Pierwszy odcinek, tj. do groty Św. Barbary, pokonali w ciszy. Następnie przed figurą
patronki tego miejsca polecili dobremu Bogu zmarłych obrońców Torunia, wypowiadając
wspólnie słowa okolicznościowej modlitwy. Z kolei w drodze przez las w stronę cmentarza
ofiar hitleryzmy odśpiewali - przy wykorzystaniu nowoczesnych technik medialnych koronkę do Miłosierdzia Bożego oraz odmówili litanię do Św. Barbary. Będąc już u celu
swojego pielgrzymiego szlaku, wspomnieli 15 osób z imienia, nazwiska i zawodu, którym
życie odebrał okrutny okupant oraz złożyli okolicznościowy znicz pod pomnikiem
pomordowanych.
Nasza parafialna wspólnota żyje nadzieją, że kolejne edycje leśnych marszów w
uroczystość Zielonych Świątków spotkają się z jeszcze większym zainteresowaniem
wiernych. Pamiętajmy w modlitwie o bohaterach, którzy oddali swoje życie za naszą
wolność. Requiescat in pace!
Maciej Lipiński
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ZAKOŃCZYŁ SIĘ 21. WRZOSOWY FESTYN ŚW.
ANTONIEGO
Bóg zapłać wszystkim za włączenie się w świętowanie XXI Wrzosowego
Festynu św. Antoniego oraz naszego parafialnego odpustu.
Szczególne podziękowanie kierujemy do tych, którzy natrudzili się w
przygotowanie tych uroczystości przede wszystkim p. Hannie Szefler i
Jackowi Łangowskiemu, którzy koordynowali wszystkimi
przygotowaniami do Festynu.
Dziękujemy zespołom, instytucjom działającym na Wrzosach, sponsorom
i ofiarodawcom.

ZWRÓĆMY UWAGĘ NA WŁAŚCIWY STRÓJ W KOŚCIELE
Rozpoczął się czas letnich upałów. Zgodnie z sugestiami wielu parafian
pragniemy jak co roku przypomnieć o właściwym stroju, w jakim
przychodzimy do świątyni. Pamiętajmy o szczególnym charakterze tego
miejsca, jakim jest kościół, dokąd przychodzimy na modlitwę i skupienie.
Międzynarodowe standardy mówią, że do świątyń wszystkich wyznań
przychodzimy z osłoniętymi ramionami i kolanami. Wypada także, aby
telefony komórkowe były wyłączone lub przynajmniej wyciszone.

CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ
ZAPRASZA SENIORÓW
Centrum Integracji Społecznej przy ul. Stokrotkowej zaprasza na warsztaty
pt. "Odnaleźć siebie w późnej dorosłości" dla osób 65+, podczas, których
seniorzy poznają formy spędzania wolnego czasu i nauki, nauczą się jak
radzić sobie ze stresem oraz odbędą się warsztaty biograficzne: "Mój bilans moja historia".
Zajęcia zaczynają się od 02.07 i odbywać się będą w każdy wtorek i
czwartek (15.30-17.30) oraz wybrane soboty (10.00-12.00 na Barbarce) w
m-cach lipiec, sierpień. Podczas każdych zajęć zapewniona będzie przerwa
kakaowa i poczęstunek. Więcej informacji w siedzibie CISTOR-u.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

tel. 56 610-22-40 e-mail: womisz@wp.pl
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