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MARZEC
&
gazetka dla wszystkich parafian
&

MSZE ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

730, 900, 1030, 1200,1330, 1800
na Barbarce: zawieszona
30
w Domu Pomocy Społecznej: 10
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:

W KRZYŻU
MIŁOŚCI NAUKA

ks. Mariusz Ciesielski: 56 610-22-45
ks. Bartłomiej Surdykowski:
56 610-22-46
Rezydent:
ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43

WIELKI POST W NASZEJ PARAFII
Nabożeństwa pasyjne
Przez cały okres Wielkiego Postu zapraszamy na
nabożeństwa pasyjne. W niedziele o godz. 17.15
odprawiamy Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym, a w
piątki Drogę Krzyżową - dla dorosłych po Mszy św. o
godz. 8.30 i 18.00, dla dzieci o godz. 17.00. 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 w trwałych opakowaniach. Przed świętami
Bożego Narodzenia zespół charytatywny Akcji
Katolickiej przygotował ponad 50 bardzo
wartościowych paczek dla wszystkich potrzebujących,
uwzględniając samotne osoby i wielodzietne rodziny. 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. 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 oraz od godz. 8.00 do 8.30 i od godz. 17.30 do 18.00.
Rekolekcje Wielkopostne
Rekolekcje Wielkopostne w naszej parafii przeżywać będziemy od 5 niedzieli
Wielkiego Postu od 29.03 do 01 kwietnia br. Tym razem wygłosi je dla nas ks. dr Adam
Czerwiński, który przez 5 lat był naszym wikariuszem, a obecnie przygotowuje się w
Centrum Misyjnym w Warszawie do wyjazdu w tym roku na misje na Kubę.
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 03 kwietnia 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.
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RACHUNEK SUMIENIA
Z BL. KS. STEFANEM WINCENTYM FRELICHOWSKIM
Wielki Post jest czasem, kiedy wielu z nas korzysta z sakramentu pojednania.
Dlaczego? Odpowiedzi jest wiele, wlasciwie kazdy z nas nosi je w swoim sercu. Ten czas
pomaga w podejmowaniu decyzji: chce bardziej szukac woli Boga w zyciu, chce zmienic
swoje dotychczasowe zycie, a moze nawet- nie chce tak dalej zyc. Wielki Post daje nam
szanse innego spojrzenia na swoje zycie. Wydaje sie, ze dostrzegamy wyrazniej, co jest w nim
wazne, a co mniej wazne, co jest zle, co wymaga zmiany, z czym trzeba sie zmierzyc. W tym
czasie mamy wieksze pragnienie patrzenia na nasze zycie Bozymi oczyma. I to wszystko
zaprasza nas do sakramentu pojednania. Chciejmy skorzystac z tego zaproszenia.
W przygotowaniu do sakramentu pojednania prosimy dzisiaj o pomoc naszego swietego
patrona, bl. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego. Przypomnijmy, ze na poczatku II
wojny swiatowej poslugiwal on w naszej parafii. Odwolujac sie do jego slów zapisanych w
Pamietniku oraz w Rozwazaniach na tle Ewangelii, chcemy szukac dobrych i sprawdzonych
podpowiedzi, które prowadza do swietosci.
Tajemnica dobrej spowiedzi
„Tajemnica dobrej spowiedzi, tj. aby ona byla naprawde skuteczna, naprawde zupelnym
przewrotem dotychczasowego zycia, jest to, ze musi ona byc uczyniona z milosci do Boga”.

Pamietnik, 3 X 1932 roku
Modlitwa przed spowiedzia
„Chce dzis isc do spowiedzi, bo kocham Boga, chce byc oczyszczonym i jako czysty
sluzyc
i przyjmowac Go do swego serca. Boze, daj mi w takiej intencji odbyc dzis
spowiedz. Nie tylko dzis, ale przez cale moje zycie. Chociaz chcialbym, by ta
spowiedz byla juz ostatnia moja spowiedzia, abym juz nigdy grzechu nie popelnil
zadnego, chocby najlzejszego .
Pamietnik, 3 X 1932 roku
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Pomoc Blogoslawionego w rachunku sumienia
? Pamietac zawsze o obecnosci Boga.
Na wszystko patrzec okiem wiary.
W bliznim widziec i kochac Chrystusa.
Swoje wady i ulomnosci przyjac jako krzyz, który dzwigam.
Nigdy sie nie sprzeciwiac woli i natchnieniom Bozym.
Wszystko przyjmowac z wdziecznoscia.
Nigdy nie szemrac.
Wszystko znosic z cierpliwoscia.
Czynic akty ufnosci i oddania sie Bogu.
Wyrzekac sie wlasnych planów, staran, wszystko oddawac Bogu.
Unikac lenistwa duchowego.
W chwilach zniechecenia nie zaniechac modlitwy ani praktyk religijnych.
W codziennej modlitwie prosic Ducha Swietego o dar czystosci.
Oddawac sie Maryi, by strzegla mojej czystosci.
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Nigdy nie będę materialistą, robigroszem dla siebie czy dla rodziny.
Radosnym być zawsze, o radość modlić się.
Wzbudzać często dobrą intencję.
Wierność w odmawianiu modlitw.
Wierność w pracy, nauce, obowiązkach.
Punktualność.
Czuwać nad językiem.
Wystrzegać się niecierpliwości i kaprysów.
Nie przechwalać się, nie chełpić się.
Uznać zalety innych.
Być wyrozumiałym wobec błędów innych.
Cierpliwie znosić wszelkie upokorzenia, obrazy, obmowy i oszczerstwa.
Szukanie chwały własnej jest źródłem zazdrości, niepokoju i pychy.
Zwalczać objawy niechęci wobec innych.
Nie sądzić drugich.
O bliźnim nigdy ani źle, ani uszczypliwie się nie wyrażać.
Okazać innym zawsze swą miłość.
Być miłosiernym.
Odnosić się z uprzejmością i dobrocią wobec innych.
Nigdy nie rozpowiadać tego, co by innych mogło obrazić.
Zawsze i wszędzie przebaczać.
Dobrem za zło płacić.
Spełniać uczynki miłosierdzia.
Miłować ubogich.
Głosić Pana, nie siebie, być jego posłańcem, a nie posłańcem swych zalet.
Czynić wszystko na chwałę Bożą, by spełnić Jego wolę.

Żal za grzechy
„O Panie, smutno mi bez Ciebie. Zgrzeszy³em, uznajê to z pokor¹. Moje d¹øenia,
pragnienia nie do Ciebie by³y skierowane, lecz w przeciwn¹ stronê. Oddala³ em siê od
Ciebie. I smutno mi teraz. ¯ al mnie ogarnia, øe Ciê obraøa³ em i Ciê opuœci³em. ¯ a³ujê, o
Panie, za wszystkie z³oœci moje. Z pokor¹ wracam do Ciebie ja, syn marnotrawny, prosz¹c
o przebaczenie. Okaø, Panie, mi³osierdzie Twoje nade mn¹; przyciœnij mnie choÊ na chwilę
do Twego Boskiego Serca i powiedz: synu, przebaczam. Panie, chcê juø tylko Tobie teraz
s³uøyÊ”.
Pamiętnik, 1620 IX 1933 roku
Postanowienie poprawy
„Chcę posiąść wiarę św. Piotra, mądrość św. Pawła, ale serce chcę mieć św. Jana. Serce czyste
niewinne. Nigdy już przez życie całe nie popełnię (dobrowolnie) grzechu żadnego z miłości
dla Jezusa. Chcę żyć dla Boga, nie szukając względów ludzkich. Chcę więc od tej chwili życie
moje tak prowadzić, bym w każdej chwili był gotów na sąd Pana”.
Pamiętnik, 3 I 1932 roku
Oprac. diakon prof. Waldemar Rozynkowski
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PIELGRZYMKA DO KAZACHSTANU
Termin: 14-24.09.2020, 11 DNI Cena: 7490 PLN
Dzień 1
Przyjazd na lotnisko Chopina w Warszawie o godz. 21:00. Odprawy i przelot do
Kazachstanu.
Dzień 2
Przylot do Nursułtanu, śniadanie, później przejazd do Malinowki (Ałziru),
zwiedzenie jednego z łagrów w tej części Kazachstanu, był to „Obóz Internowania
Żon Zdrajców Ojczyzny”. Powrót do stolicy i zwiedzanie stolicy: pałac prezydencki (z
zewnątrz), słynna wieża Bajterek, Wielki Meczet, prawosławna cerkiew Zaśnięcia
NMP, Piramida Pokoju. Msza św. w katedrze MB Nieustającej Pomocy w
Nursułtanie. Kolacja i nocleg w Nursułtanie.
Dzień 3
Śniadanie, wyjazd na północ kraju. Nawiedzenie Szczucińska Msza św. w
prowadzonej przez polskich kapłanów parafii św. Abrahama. Potem przejazd do
Borowoje, zwanego „kazachską Szwajcarią” odwiedziny miejsca spotkania
kazachskich chanów sprzed kilku stuleci, możliwość spaceru lub rejsu łódką po
jeziorze (płatny indywidualnie). Później przejazd przez kazachski step do Oziornoje,
zakwaterowania w Domu Pielgrzyma, kolacja. Po niej różaniec przy ołtarzu
„Gwiazda Kazachstanu” Mariusza Drapikowskiego.
Dzień 4
Po śniadaniu Msza św. w sanktuarium MB Królowej Pokoju w Oziornoje, potem czas
wolny na refleksję i modlitwę. Wspólny spacer do Karmelu oraz brzegiem jeziora
pod figurę Matki Boskiej z siecią pełnych ryb, na pamiątkę cudu z 1941 r., kiedy to
ryby uratowały od śmierci głodowej kilkuset Polaków, zesłanych tam w 1936 roku.
Potem nabożeństwo Drogi Krzyżowej na wzgórzu Sopka Wołyńska. Przejazd do
Tajynszy stacja kolejowa, na której wysadzano przybywające z zachodu transporty
polskich zesłańców (modlitwa pod tablicą pamiątkową). Na koniec dnia wizyta w
Jasnej Polanie muzeum polskich Zesłańców.Przejazd do Kokczetaw kolacja,
nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, krótka wizyta w Domu Polonii w Kokczetaw rozmowa o aktualnych
problemach naszych rodaków w tej częśći Azji Środkowej. Nawiedzenie Kellerowki
Msza św. z kościele św. Franciszka z Asyżu. Po południu powrót do Nursułtanu, czas
wolny w mieście, kolacja, nocleg.
Dzień 6
Wczesne śniadanie i przelot do Ałmaty. Lądowanie u stóp gór Tien Szan. Zwiedzanie
Ałmaty (do 1998 r. stolicy niepodległego Kazachstanu): Centralne Muzeum (zbiory
etnograficzne i archeologiczne), Pomnik Niepodległości, Plac Republiki, meczet,
budynek Teatru Opery i Baletu, Pałac Prezydencki, cerkiew Zenkowa (jedna z
najwyższych drewnianych budowli na świecie) w Parku Panfiłowa. W godzinach
wieczornych przejazd do Kapszagau Msza św., a po niej kolacja i nocleg w Domu
Pielgrzyma.
Dzień 7
Po śniadaniu krótka wizyta we wsi Nura i spotkanie z tamtejszym duszpasterzem,
Msza św. Potem wyjazd w Góry Niebiańskie (Tien Szan) nad Wielkie Jezioro
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Almatynskie. Pózniej wizyta w Sunkar centrum sokolnictwa, pokazy. Powrót do
Almaty, kolacja, nocleg. Wieczorem wjazd kolejka na Kok Tobe zachód slonca nad
górami i miastem.
Dzien 8
Sniadanie i przejazd do Kanionu Szarynskiego, który ma dlugosc ok. 3 km, a
glebokosc od ok. 100 do nawet 300 metrów. W mniejszej skali bywa porównywany z
Kanionem Kolorado. Spacer dnem wawozu (mozliwosc wynajecia jeepów, platne
indywidualnie), czas wolny w restauracji na koncu Szarynu. Powrót do hotelu w
Almaty, kolacja, nocleg.
Dzien 9
Po sniadaniu wyjazd do Medeu, slynacego z pieknego wawozu oraz z najwyzej
polozonego lodowiska na swiecie, potem wjazd kolejka na Czymbulak na wysokosc
3 200 m. npm. Msza sw. polowa. Powrót w doliny, odwiedziny w tradycyjnej
kazachskiej etno-wiosce, zapoznanie sie z kazachskimi tradycjami. Wieczorem
przyjazd na almatynski dworzec, nocny przejazd pociagiem do Karagandy (kuszetki
4-osobowe).
Dzien 10
Przyjazd do Karagandy, sniadanie. Potem nawiedzenie katedry Matki Bozej
Fatimskiej, modlitwa przy grobie bl. ks. Wladyslawa Bukowinskiego proboszcza
katedry w wolynskim Lucku, zeslanego najpierw na Ural, a potem do Karagandy,
gdzie pracowal jako stróz, podejmujac tajne duszpasterstwo. Odwiedziny we
wspólnocie prowadzonej przez Ojców Marianów. Potem wizyta na terenie dawnego
Karlagru, odwiedziny w muzeum najwiekszego lagru na swiecie. Dawny osrodek
dowodzenia obozem Dolinka. Zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
Dzien 11
Po sniadaniu przejazd na lotnisko w Nursultanie i wylot. Zakonczenie pielgrzymki do
Kazachstanu. Ladowanie w Warszawie o 14:15, w portach regionalnych w
godzinach popoludniowych lub wczesnowieczornych.
CENA ZAWIERA
?
przelot Warszawa Nursultan Warszawa z bagazem rejestrowym (23 kg) i
podrecznym (55x40x23 cm, 8 kg + druga sztuka 40x35x12 cm, max. 2 kg),

6

?

przejazd pociagiem (miejsca sypialne, przedzialy 4-osobowe) Almaty
Karaganda,

?

przelot wewnetrzny Nursultan Almaty z bagazem podrecznym (55x40x23
cm) i rejestrowym (20 kg),

?

przejazdy w Kazachstanie klimatyzowanym autobusem lub busem (zaleznie
od liczebnosci grupy),

?

6 noclegów w hotelach ***/****, pokoje 2/3-osobowe z lazienkami,

?

2 noclegi w domach pielgrzyma (Oziornoje i Kopczegau), pokoje 1-4osobowe,

?

10 sniadan i 8 kolacji,

?

opieke duchowa i Msze Sw.,
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?

opiekę pilota,

?

ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL+choroby przewlekłe 40 000 euro,
NNW 15 000 zł, BP 1 000 zł).
CENA NIE ZAWIERA
?
ewentualnej dopłaty do pokoju 1-osobowego (990 zł), ewentualnego
przejazdu jeepami po Wąwozie Szaryńskim (ok. 25 euro), rejsu łódką po Jeziorze
Borowoje, dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w
pielgrzymce, które musi zostać zawarte w dniu podpisania umowy z BP Misja
Travel oraz ewentualnego podwyższenia kwoty gwarancyjnej ubezpieczenia,
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji,
lokalnych przewodników, zwyczajowych napiwków, przejazdu kolejką na KokTobe, opłat klimatycznych oraz słuchawek systemu Tour Audio Guide koszt 150
euro, zbierane przez pilota, napojów do kolacji.
Organizator: Biuro MISJA TRAVEL POZNAŃ +48 796 212 190
hanna@misjatravel.pl www.misjatravel.pl
Zapisy Parafia św. Antoniego, Toruń. Istnieje możliwość zorganizowania
wspólnego dojazdu do Warszawy za dodatkową opłatą. Koszt uzależniony jest od
wielkości grupy.

KOMUNIKAT PRZEWODNICZĄCEGO KEP
W SPRAWIE KORONAWIRUSA
W związku z możliwością pojawienia się koronawirusa na terenie Polski, zachęcam
duchowieństwo i wiernych do zachowania zwiększonej ostrożności. W ewentualnych
ogniskach tego zjawiska należy w kościołach i pomieszczeniach parafialnych przez czas
jego trwania starać się o pomniejszenie ryzyka zachorowań poprzez zwrócenie szczególnej
uwagi na zachowywanie podstawowych zasad higieny.
Ponieważ istnieje wiele dróg przenoszenia się tego wirusa a komunikacja między
ludźmi jest dzisiaj bardzo intensywna trzeba, aby księża biskupi w swoich diecezjach, w
ośrodkach, w których pojawiłoby się takie zagrożenie, przekazali wiernym informację o
możliwości przyjmowania na ten czas Komunii świętej duchowej lub na rękę.
Komunia duchowa jest to akt modlitewny, którego celem jest osiągnięcie takiego
zjednoczenia z Jezusem, jakie daje nam przyjmowanie Go w sakramencie Jego Ciała i Krwi,
lecz poza przestrzenią sakramentalną. Składa się ona z trzech elementów: wzbudzenia wiary
w realną obecność Chrystusa w Eucharystii, miłości skierowanej ku Niemu oraz pragnienia,
aby Jezus zechciał duchowo wejść w nasze życie.
Kto ma obawy przed zarażeniem, ten nie powinien w tym czasie korzystać z wody
święconej umieszczonej w kropielnicach.
Pamiętajmy, że w czasie każdego zagrożenia życia społeczności ludzkiej
odwoływano się zawsze do mocy gorącej modlitwy i skuteczności sakramentów. Dlatego
zachęcam wszystkich do ożywienia głębokiej wiary w moc Eucharystii i polecania Panu
Bogu tej sprawy w modlitwie powszechnej.
+ Stanisław Gądecki
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Warszawa, dnia 28 lutego 2020 roku
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LIST Z MISJI W BURUNDII
Siostra Zygmunta, karmelitanka dwukrotnie w naszej parafii głosiła słowo
o misjach. Nasi Parafianie bardzo obficie ją wtedy wsparli. Niedawno zwróciła się
do nas z prośbą o pomoc konkretnej osobie. Nie możemy w takiej sytuacji
odmawiać. Myślę, że będziemy dalej pomagać w taki sposób. Oto list, który
otrzymaliśmy w podziękowaniu:
Jacek Nyabenda lat 26, student pierwszego roku na Uniwersytecie w
Burundi uległ wypadkowi samochodowemu w transporcie publicznym 2 lata temu.
Ma uszkodzony kręgosłup i porażenie kończyn dolnych. Przez 2 lata leżał na macie,
na ziemi w wyniku czego dostał bardzo rozległych odleżyn. Przyniesiono go do
państwowego szpitala w stolicy -Bujumbura.
Kilka lat temu otwarto tutaj pierwszą Akademię Medyczną. Jedna z naszych
sióstr Afrykanek studiująca medycynę odbywa tam obowiązkową praktykę. Jacek
dostał się na powierzoną jej salę chorych. Siostra zaniepokojona stanem zdrowia
tego chorego podzieliła się tym kłopotem z siostrami, które pomogły jej w
uruchomieniu pacjenta. Było to przewracanie na boki, siadanie z podparciem i ze
spuszczonymi nogami. Jacek nie wiedział, że może wykonywać te ruchy. Bardzo
pilnie współpracował, mimo rozległych ran. Rozpoczęliśmy przesadzanie na krzesło.
Zaznaczamy, że szpital jest bardzo ubogi wyposażony: brak leków, opatrunków,
rehabilitacji i jakiegokolwiek sprzętu. Widząc chęć współpracy, widzieliśmy że Jacek
bardzo pilnie potrzebuje wózka inwalidzkiego, który może mu uratować życie.
Znaleźliśmy w stolicy sklep, który sprowadza wózki z Europy. Ksiądz Proboszcz
Wojciech Miszewski wyraził zgodę na zakupienie
tego wózka przez Parafię św. Antoniego w Toruniu.
Jacek dostaje wózek. Chętnie uczy się posługiwania
nim. Przemieszcza się samodzielnie pierwszy raz od
2 lat. Jest bardzo wdzięczny. Zdaje nam się, że na
chwilę zapomniał o swoim nieszczęściu.
Wymuszony ruch pomaga w gojeniu się ran.
Ucieszyliśmy się bardzo wiadomością że Parafia
Św. Antoniego w Toruniu zafunduje mu także łóżko i
materac. Bowiem żadną miarą nie da rady
wydźwignąć się samodzielnie na wózek z ziemi.
Niech Jezus Miłosierny wynagrodzi
stokrotnie Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi i
Wiernym Parafii Św. Antoniego w Toruniu.
s. Zygmunta z Burundii
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