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NAJŚWIĘTSZA MARYJA PANNA Z GÓRY KARMEL
Dnia 16 lipca w liturgii Kościoła wspominamy NMP z Góry Karmel. Od kilku lat
w naszej parafii mamy wspólnotę Bractwo Szkaplerza NMP z Góry Karmel,
zrzeszające kilkadziesiąt osób. Regularnie kontaktujemy się z Siostrami
Karmelitankami z Łasina i każdego miesiąca jako Parafia przekazujemy im swój
materialny dar.
Góra Karmel wymieniana jest już na kartach Pisma świętego Starego Testamentu.
Na tej górze prorok Eliasz bronił czystości wiary Izraela w Boga żywego. Pod koniec
XII w. na górze Karmel założyli pustelnicy zakon pod wezwaniem Najświętszej
Maryi Panny. Ta cząstka Ziemi Świętej stała się kolebką Zakonu Karmelitów.
Turcy Saldżuccy zajęli Ziemię Świętą i zmusili zakonników do jej opuszczenia.
Podobnie jak prześladowanie Kościoła stało się to przyczyną rozszerzenia zakonu na
inne kraje, Wypędzeni z Ziemi Świętej zakonnicy przybyli do Anglii (1237). W
Anglii do Zakonu Karmelitów wstąpił św. Szymon Stock (1175-1265). On to jako
przełożony generalny, przyczynił się do rozpowszechnienia swojego zakonu na całą
prawie Europę. Sprawił przez zmianę przepisów zakonnych, że karmelici nie
mieszkali już odtąd na pustkowiach, ale w miastach, gdzie mogli pełnić posługi
duszpasterskie. Nie przestali oddawać szczególnej czci Najświętszej Maryi Pannie.
Z dokumentów historycznych wynika, że 16 lipca 1251 r., Matka Boża ukazała
się Szymonowi Stock podając mu Szkaplerz. Mówiła: „Przyjm, drogi Synu, ten
Szkaplerz twego zakonu jako godło mojego bractwa i jako znak przywileju
wyjednanego dla Ciebie i wszystkich dzieci Karmelu. Kto mając na sobie ten
Szkaplerz zejdzie z tego świata, będzie zachowany od ognia wiecznego. Oto znamię
zbawienia, ratunek w niebezpieczeństwach, rękojmia pokoju i szczególnej opieki".
Maryja przyobiecała tym wszystkim, którzy nosić będą szkaplerz błogosławieństwo
w życiu i rychłe wybawienie z czyśćca. Szkaplerz oznaczał przynależność do Maryi,
oddanie się w Jej opiekę i wyrażenie pełnej ufności w Jej wstawiennictwo i miłość,
jaką okazuje zarówno żyjącym jak i powołanym do wieczności.
Szkaplerzem nazywano płaszcz dawnych zakonników, bez rękawów, uszyty z
dwu płatów płótna mających okrywać przednią i tylną część ciała. Szkaplerz
karmelitański jest brązowy.
Nabożeństwo szkaplerza świętego doczekało się pochwały ze strony wielu
papieży, którzy nadali mu liczne przywileje. Stolica Apostolska zezwoliła na
uproszczoną formę szkaplerza złożoną z dwu kawałeczków płótna zawieszonych na
szyi, a nawet na zastępowanie szkaplerza medalikiem szkaplerznym. Ojciec Święty
Benedykt XIII zatwierdził święto Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel dla
całego Kościoła w roku 1726.
W Ojczyźnie naszej noszenie szkaplerza świętego było prawie powszechnym
zwyczajem. Szkaplerz, jako rękojmię zbawienia nosili nasi królowie. Mówią, że król
W. Jagiełło zawdzięcza swe ocalenie Szkaplerzowi, że nigdy się z nim nie rozstawał.
Do bractw szkaplerznych należeli nasi wodzowie, pisarze, hetmani.
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Np. bardzo znany obraz J. Matejki przedstawia Reytana z obnażoną piersią, na
której wisi Szkaplerz. Każda matka na szyję dziecka go zakładała, wręczała go
synowi, gdy odchodził do wojska.
Pewien weteran wojenny został zaproszony na spotkanie z młodzieżą. W
pewnym momencie swego przemówienia wyjął z kieszeni marynarki medalik Matki
Bożej. Był to medalik stary, wytarty i mocno zarysowany z jednej strony. Powiedział
tak: „Ten medalik przeszedł ze mną cały front. Wręczyła mi go moja pobożna matka.
Mając łzy w oczach, kiedy się ze mną żegnała, gdy odchodziłem na front,
powiedziała mi tak: „Synu, noś zawsze ten medalik, pamiętaj, że ja za ciebie zawsze
się modle i oddałam cię w opiekę Matki Bożej". Brałem udział w walce pod
Bydgoszczą. Przeżyliśmy tam istne piekło. Kule leciały gradem. Zostałem trafiony,
padłem na ziemię i straciłem przytomność. Po jakimś czasie, przysypany mocno
ziemią, przyszedłem do siebie. Gdy wrzawa ucichła, podczołgałem się do
pobliskiego potoku, aby napić się wody i umyć. Kiedy zrzuciłem mundur i koszulę,
popatrzyłem na medalik. Wziąłem go w rękę i zauważyłem, że jest mocno
zarysowany i zgnieciony. Zrozumiałem, że kula przeznaczona przez wroga dla mnie,
ześliznęła się po medaliku i zamiast w serce, przeszła obok. Jestem przekonany, że od
śmierci ocaliła mnie Matka Najświętsza. Ktoś może uważać, że to przypadek, ale ja
jestem przekonany, że to cud, wyproszony mi przez matkę i przez moją modlitwę. Ja
z tym medalikiem nigdy się nie rozstaję".
Pierwszy papież z rodu Polaków, Jan Paweł II przyznał publicznie, że od
młodości nosi ten znak miłości i przynależności do Matki Bożej, a dzisiaj noszony
papieski szkaplerz jako relikwia przechowywany jest u Karmelitów w Wadowicach.
Szkaplerz zachęca do zawierzenia siebie Maryi, do oddania się Jej w opiekę. Jest
jakby znakiem przynależności do Matki Bożej, jak kiedyś był strój dworzan
królewskich. Przez noszenie szkaplerza wyrażamy zaufanie w miłość Maryi ku nam.
Szkaplerz umacnia naszą wiarę. Jest wyznaniem wiary w Boga, w rolę
macierzyńską Najświętszej Maryi Panny, w życie wieczne, w sprawiedliwość Bożą i
Boże miłosierdzie, w świętych obcowanie.
Dlaczego Maryja przychodzi do świata w objawieniach? Bo pragnie
przypomnieć dzieciom swoim, że najważniejsze jest zbawienie i zdobycie nieba.
Objawienia związane ze szkaplerzem uwydatniają prawdę o Bożej sprawiedliwości i
o czyśćcu. Zachęcają nas do takiego postępowania i życia, byśmy nie musieli
wypłacać się sprawiedliwości Bożej po śmierci. Upewniają nas, że miłość i opieka
Najświętszej Maryi towarzyszy nam nie tylko w czasie życia na ziemi, ale i w życiu
przyszłym. Najświętsza Matka jest Bramą niebios i pragnie pomóc dzieciom swoim
jak najszybciej wejść do nieba.
W dniach współczesnych ludzie nie chcą wierzyć w życie pozagrobowe, w
sprawiedliwość Bożą, w nagrodę w niebie, czy wieczną karę potępienia w piekle.
Wielu ludzi idzie na potępienie, bo nie ma kto się za nich modlić.
Do modlitwy, do pokuty wzywa nas Najświętsza Maryja Panna. W Fatimie
ukazuje dzieciom piekło, aby ludzi przestrzec, uchronić. Dobra Matka chce również
uchronić swoich czcicieli przed mękami czyśćcowymi i dlatego przez pośrednictwo
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św. Szymona Stocka podarowała nam święty szkaplerz karmelitański.
Warto dzisiaj zdobyć się na refleksję, czy szkaplerz lub medalik w moim
życiu pełni jakąś rolę. Czy nas zobowiązuje? A zobowiązuje do uczciwego życia.
Nie można nakrywać szatą Matki Bożej grzesznego serca, tak jak nie zakłada się
czystej szaty na brudne ubranie. Człowiek naznaczony znakiem Maryi reprezentuje
Ją wobec innych. Musi tak postępować, tak działać, tak mówić, by swoimi czynami i
słowami nie wyrządzał przykrości Matce Najświętszej.
Ważną jest rzeczą żyć z Maryją pod Jej opieką. Ale ważniejszą jest dla całej
wieczności umierać z Maryją. Ona zapewnia człowiekowi, który ze czcią nosi Jej
znak, swoją obecność w chwili śmierci.
W obecnych czasach, gdy ludzie giną w najbardziej nieprzewidzianych
okolicznościach, w najmniej oczekiwanych momentach, dobrze jest mieć tę
pewność, że w tej trudnej chwili będzie przy nas Matka Niebieska i przeprowadzi nas
z ziemi do nieba.
Opracował ks. Wojciech Miszewski

ŚW. ANTONI NASZ PATRON
Św. Antoniego prośmy o pomoc nie
tylko wtedy, gdy zgubi się nam portfel czy
klucze, ale i wtedy, gdy gubią się nam
„rzeczy” o wiele cenniejsze, takie jak wiara,
sens, miłość, nadzieja... Na tych sprawach
święci znają się najlepiej.
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Kiedy coś zgubimy, to kogo prosimy
o pomoc? Oczywiście… św. Antoniego.
Mówi się o nim Antoni z Padwy, choć urodził
się w Lizbonie, a w Padwie spędził tylko
ostatni rok życia. Żył zaledwie 36 lat.
Zasłynął jako wybitny kaznodzieja. Stał się
jednym z najbardziej popularnych świętych.
Nie ma chyba kościoła w Polsce, w którym
nie byłoby ołtarza, figury albo obrazu św.
Antoniego. Przedstawiany jest najczęściej z
Dzieciątkiem Jezus na rękach. To echo
legendy, która głosi, że pewnego dnia, gdy
czytał Pismo Święte, pojawiło się na nim
uśmiechnięte Dzieciątko Jezus. Pod figurami
św. Antoniego można spotkać skarbonki z
napisem „Chleb św. Antoniego”.
Nauczyciel Ewangelii
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To z kolei zwyczaj, który pojawił się po raz pierwszy w Tuluzie w
1886 roku. Jałmużnę dla ubogich zaczęto łączyć z prośbą do świętego lub
podziękowaniem za uproszoną łaskę.
Św. Antoni przychodzi na świat w 1195 roku w Lizbonie jako
Ferdynand Bulonne. Pomiędzy 15 a 20 rokiem życia wstępuje do Kanoników
Regularnych św. Augustyna. Studiuje teologię w Coimbrze i tam, w roku
1219, przyjmuje święcenia kapłańskie. Jest świadkiem pogrzebu pięciu
franciszkanów zamordowanych w Maroku. W tym wydarzeniu odczytuje
Boże wezwanie. Wstępuje do franciszkanów, przybierając imię Antoni. Chce
udać się do Maroka, aby głosić Ewangelię poganom nawet za cenę utraty
życia. Ciężka choroba krzyżuje jego plany. Wraca z Maroka, ale zamiast do
ojczyzny trafia do Italii. Dociera do Asyżu, gdzie spotyka się ze św.
Franciszkiem. Bracia, odkrywszy jego kaznodziejski talent, mianują go
generalnym kaznodzieją zakonu. Antoni przemierza miasta i wioski, głosząc
Ewangelię i nawołując do poprawy życia i pokuty.
Głosi kazania we Francji, gdzie skutecznie przeciwdziała
albigensom. Dar wymowy, świętość i nadzwyczajne dary (uzdrowienia,
czytanie w sumieniach, bilokacja) gromadzą przy nim tak wielkie tłumy, że
kazania głosi na placach, bo kościoły nie mieszczą słuchaczy. Pod wielkim
wrażeniem kazań Antoniego jest sam papież Grzegorz IX, który słucha go w
Rzymie. W roku 1230 Antoni zrzeka się wszelkich urzędów zakonnych i
udaje się do Padwy. Jest już wtedy zupełnie wycieńczony pracą. Umiera 13
czerwca 1231 roku. Przy jego grobie w Padwie dzieją się cuda. W niecały rok
po jego śmierci, 30 maja 1232 roku, papież Grzegorz IX zalicza go w poczet
świętych.
W Padwie wyrasta ogromna bazylika, która do dziś gromadzi
pielgrzymów wzywających jego wstawiennictwa. Trudno dociec, skąd wziął
się zwyczaj proszenia św. Antoniego o pomoc w odnalezieniu cennej zguby.
Może dlatego, że jako wytrawny kaznodzieja pomagał odnajdywać ludziom
utracone duchowe wartości. W każdym razie słuszną rzeczą jest wzywać
świętych na pomoc, pamiętając tylko, że źródłem każdej łaski jest zawsze
sam Bóg. A św. Antoniego prośmy o pomoc nie tylko wtedy, gdy zgubi się
nam portfel czy klucze, ale i wtedy, gdy gubią się nam „rzeczy” o wiele
cenniejsze, takie jak wiara, sens, miłość, nadzieja... Na tych sprawach święci
znają się najlepiej.
/źródło internet/
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TORUŃSKA GOLGOTA
?
W głowach wielu osób, w tym także księdza proboszcza
Miszewskiego, dawno już zrodził się pomysł stworzenia drogi krzyżowej w
lesie na Barbarce. Dlaczego właśnie tam? Powodów jest kilka: naturalna
sceneria, miejsce męczeństwa i pamięci, kaplica.
W lipcu ub.r. odbyło się pierwsze oraz zarazem jedyne spotkanie
robocze poświęcone tej cennej inicjatywie. Ustalono, że po dopełnieniu
niezbędnych formalności ustawionych zostanie 14 prostych brzozowych
krzyży na liczącej 750 m trasie od tzw. źródełka Św. Barbary do cmentarza
poległych. Wykonawcą dzieła został lokalny artysta, p. Bogusław
Ziółkowski.
Z Bożą pomocą udało się zrealizować założone cele, uruchamiając
Toruńską Golgotę na kilka tygodni przed uroczystymi obchodami 80-tej
rocznicy straceń w pobliskim lesie. Niestety, w okresie zimowym wszystkie
stacje zostały uszkodzone. Z krzyży zniknęły artystycznie wykonane korony
cierniowe oraz tabliczki z numerami. Dwa drewniane krucyfiksy zostały
nawet sprofanowane, co ze zrozumiałych względów wzbudziło głębokie
poruszenie wśród obserwatorów. Jak zawsze jednak, błyskawicznie znalazły
się szlachetne osoby, w tym p. Wincenty Kubiczak i wspomniany wcześniej
artysta, którzy nadali prostym krzyżom nowy blask (vide foto).
Obecnie każda stacja posiada, odlany z bardzo trwałego materiału o
nazwie bayosan, wizerunek Pana Jezusa. W zamyśle pomysłodawców ma on
uchronić przed kolejną próbą wandalizmu. Ponadto Toruńska Golgota
wyposażona jest w dwie tablice informacyjne zlokalizowane przy pierwszym
i ostatnim przystanku. W najbliższych dniach pojawią się również strzałki
kierujące do początkowej stacji, co pozwoli dotrzeć tam bezbłędnie
wszystkim gościom Barbarki. Bezpośrednio po pierwszej wrześniowej Mszy
Świętej w kaplicy na Barbarce, tj. w dn. 02.09.2020 o godz. 13:00, ma zostać
odprawiona droga krzyżowa w intencji poległych połączona z poświęceniem
wszystkich krucyfiksów.
W przyszłości planowane jest - w porozumieniu z marszałkiem
województwa - wzniesienie artystycznych stacji drogi krzyżowej, które będą
godne tego wyjątkowego miejsca. Wcześniej jednak chcielibyśmy
zagospodarować zaniedbaną grotę, zlokalizowaną nieopodal źródełka Św.
Barbary Zamierzamy przedstawić w niej pietę, tj. umieścić rzeźbę Matki
Bożej trzymającej na kolanach martwego Pana Jezusa.
Daj nam, Panie Boże, niezbędne siły i środki!
Maciej Lipiński
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W związku z trwającą epidemią koronawirusa tegoroczna Piesza Pielgrzymka Diecezji
Toruńskiej na Jasną Górę będzie miała formę symboliczną. Organizatorzy nie są w stanie
wypełnić wszystkich wymogów Inspektora Sanitarnego zawartych w specjalnym
rozporządzeniu. Część pielgrzymek w Polsce, w tym roku została odwołana, inne też
będą miały charakter symboliczny. Nasza pielgrzymka z Torunia na Jasną Górę jest
podzielona na 9 dni. To dokładnie tyle, ile mamy grup pielgrzymkowych. Podjęliśmy
decyzję, że każda z grup jest odpowiedzialna za 1 dzień pielgrzymki, będzie to więc
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forma sztafety. Uczestnicy przyjadą rano na trasę pielgrzymkową, przejdą cały etap i na
noc wracają do domu. W miejscu zakończenia etapu następnego dnia wyrusza następna
grupa. Jeśli będzie to grupa do 20 osób będzie wędrować po lewej stronie drogi,
pojedynczo w wymaganych odstępach. Jeśli grupa będzie większa i liczyć będzie np. 50
osób powinna iść prawą stroną drogi, w kolumnie, jak w poprzednich latach, z
nagłośnieniem, pod opieką kierujących ruchem porządkowych. Ten wybór należy do
Przewodników Grup, w zależności od ilości zebranych pielgrzymów. W sprawie
możliwości udziału w poszczególnych dniach pielgrzymki kontaktujemy się z
Przewodnikami grup, które w danym dniu pielgrzymują.
Dzień 1 Toruń Koneck - grupa Żółta OO. Redemptoryści - Toruń
Dzień 2 Koneck Topólka - grupa Biała - Toruń
Dzień 3 Topólka Brdów - grupa Brązowa Brata Alberta
Dzień 4 Brdów Dąbie nad Nerem grupa Pomarańczowa - Grudziądz
Dzień 5 Dąbie nad Nerem Zadzim grupa Zielona Wąbrzeźno Jabłonowo Radzyń
Dzień 6 Zadzim Strońsko grupa Niebieska oo. Paulini - Toruń
Dzień 7 Strońsko Szczerców grupa Zielona - Działdowo
Dzień 8 Szczerców Brzeźnica Nowa grupa Franciszkańska - Brodnica
Dzień 9 Brzeźnica Nowa Jasna Góra Grupa Lubawa Nowe Miasto Lubawskie
Każdego dnia z grupą pielgrzymkową wędrować będzie ks. bp Józef Szamocki
oraz ks. Wojciech Miszewski kierownik pielgrzymki.
W związku z epidemią nie będziemy prosić mieszkańców po drodze o
przygotowywanie dla nas posiłku. Myślę, że na ten 1 dzień jesteśmy w stanie
zabezpieczyć sobie wyżywienie.
Każdy dzień będziemy chcieli rozpocząć od Mszy św. przed wymarszem np.
godz. 7.00 w kościele. Wszystkich, bez ograniczeń zapraszamy do uczestniczenia w Mszy
św. rozpoczynającej naszą pielgrzymkę w toruńskiej Katedrze 4 sierpnia o godz. 6.00, po
której nastąpi wymarsz. Można przejść etap wyjścia z Torunia, proszę o kontakt z Grupą
Żółtą.
Nie ma również w tej chwili ograniczeń, jeśli chodzi o obecność wiernych w
kaplicy Matki Bożej na Jasnej Górze. Zapraszamy na Mszę św. przed Cudownym
Obrazem 12 sierpnia 2020 o godz. 17.00. Warto zorganizować też grupę, która przyjedzie
na ten ostatni odcinek i wejdzie na Jasną Górę. Będzie to uroczyste zakończenie tej

nietypowej pielgrzymki.

Ks. Wojciech Miszewsk Kierownik Pielgrzymki
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,

ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń
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