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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:

30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  
00,

na Barbarce: 13  
00

w Domu Pomocy Społecznej: 11  
w święta zniesione:

00 00 00 007 ,  9 , 17 , 18  
w dni powszednie:

00 30 007 ,   8 ,  18 .

KANCELARIA  PARAFIALNA
poniedziałek - piątek

00 00 00 009  -10  oraz 16  -18  
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:
  

ks. Rafał Bochen:  56 610-22-44
ks. Krzysztof Juchniewicz: 56 610-22-45

ks. Łukasz  Waśko: 56 610-22-46 

Rezydent:
 ks. Mariusz Wojnowski 56 610-22-43  

Nie ma większej miłości nad tę,
Gdy ktoś poświęca swe życie za 
przyjaciół.

Ewangelia wg św.  Jana 15, 13
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Drodzy Parafianie
W okresie Wielkiego Postu, częściej niż zwykle wpatrujemy się w krzyż 

Chrystusa. Od kilku już lat razem z grupą najbardziej wytrwałych Parafian, we 
wszystkie dni powszednie Wielkiego Postu po Mszy św. o godz. 8.30 w grupie 
kilkudziesięciu osób  odprawiamy w kościele Drogę Krzyżową. Jest to niezwykle 
wzruszające, kiedy do kolejnych stacji ten krzyż podawany jest sobie z rąk do rąk. 
Często towarzyszy temu gest jego ucałowania. Warto nadmienić, że ten sam krzyż 
potem jest uroczyście uczczony w Wielki Piątek podczas liturgii wieczornej, a 
następnie po ułożeniu go przy Grobie Pańskim adorowany przez setki, a może nawet 
tysiące naszych parafian. Ten sam krzyż…

W starożytności krzyż był znakiem hańby, znakiem, który budził 
powszechny wstręt i obrzydzenie. Od chwili znalezienia przez św. Helenę relikwii 
krzyża, na którym umarł Chrystus stał się znakiem zwycięstwa i najbardziej 
rozpoznawalnym znakiem chrześcijaństwa.

Zamyślamy się nad tajemnicą krzyża. Wielki Post przypomina nam o jego 
uczczeniu, ale także mówi o drodze, którą krzyż wskazuje. Drogę wskazuje nam 
Jezus na krzyżu. On jest Droga, Prawdą i Życiem. A droga za Jezusem nie jest łatwa. 
Spotykamy na niej często cierpienia, ból i zwątpienia. Iść za Jezusem tzn. 
dobrowolnie na swoje ramiona wziąć krzyże dnia codziennego. 

Wziąć krzyże, które przygniatają nas do ziemi, krzyże, które powodują w 
naszych sercach bunt: Panie! Dlaczego ja? Moja choroba, moje nieszczęście… W 
tym pytaniu brakuje zaufania do Jezusa. Krzyż, który daje nam Jezus jest 
współmierny do naszego życia. Sami, byśmy sobie krzyża nie wybrali. Jezus chce 
nam coś powiedzieć. Może w codziennym życiu zgubiliśmy gdzieś sens życia, wiarę. 
Może będąc chrześcijanami tak naprawdę dawno przestaliśmy nimi być? 

Pytań o sens krzyża jest wiele. Kiedy na nasze barki zostaje nałożony krzyż, 
który przygniata nas do ziemi, zaczynamy myśleć inaczej. Krzyże dnia codziennego 
są dla nas sprawdzianem miłości do Boga. Krzyż jest też wyrazem szczególnego 
umiłowania nas przez Boga. Moja zmarła Babcia często powtarzała ludową mądrość: 
„Kogo Bóg miłuje, temu krzyży nie żałuje”.

Tak bowiem Bóg umiłował świat, ze Syna swego Jednorodzonego dal, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” (J 3,16). Boża miłość 
do Jedynego Syna, ale również do nas, wyrażona jest przez Krzyż, który nałożył na 
Jego ramiona. Miłować, aż do bólu. Oto wartość Krzyża. Im większa jest nasza wiara, 
tym mniejszy staje się dla nas ciężar krzyża. 

  Pytamy nie raz dlaczego ludzie chorzy, otrzymują tak ciężkie krzyże 
cierpienia? Krzyż połączony  z cierpieniem jest dla nas odkupieniem. Zwróćmy swe 
oczy na Ojca Pio. Jego cierpienie trwało 50 lat. Nie skarżył się na nie. Ofiarował je 
Bogu. I w tym  jest paradoks, że im więcej cierpiał, tym bardziej kochał Boga, Ciebie 
i mnie. Dźwigał go, a wiara, którą posiadał dodawała mu sił  na każdy dzień.  



Jan Paweł II był zawsze oparty o krzyż, adorując ten święty znak. Był 
ukrzyżowany razem z Jezusem. Ostatni papieski Wielki Piątek, Droga Krzyżowa. To cały 
ON, wtulony w Krzyż. 

Krzyż - droga do świętości. Tak, o ile zrozumiemy sens cierpienia. Żeby 
zrozumieć musimy zaufać, aby zaufać musimy wierzyć, aby wierzyć musimy 
kochać.

Każde spojrzenie na krzyż jest okazją do zastanowienia się nad naszym życiem. 
Jezus niósł swój Krzyż nie narzekając, nie wołając, szedł cichy i pokorny sercem. 
Wziął na swoje barki grzechy całego świata. Szedł na Golgotę po to, by dać nam życie 
wieczne. Krzyż jest drogą do Zmartwychwstania. Gdyby Jezus odrzucił ofiarę 
Krzyża, to nie byłoby Zmartwychwstania, gdyby nie było Zmartwychwstania nasza 
wiara nie miałaby sensu. Swoim „tak” dla krzyża Jezus dal nam przykład zaufania i 
wiary. 

Dlaczego o tym tak szybko zapominamy? Świat galopuje, ale kzyż stoi. 
Spójrzmy na Krzyż Zbawiciela, otwórzmy swoje serca na Jego miłość. On jej nam 
nie narzuca. To my mamy dorosnąć do tego, żeby moc przyjąć wszystko to, co nam 
przygotował.  Z wiarą i ufnością. Bóg wie, co dzieje się w naszej duszy. Dał nam 
jednak wolną wolę i nie chce ingerować w nasze wybory, kroki, czyny.  To my mamy 
zwrócić oczy ku Niemu i nie prosić, tylko zapytać: Panie, czy tak mam czynić?  

Dlaczego ludzie boją się krzyża? Jest nawet chyba najgłupszy przesąd, że 
krzyża nie wolno komuś podarować, bo przynosi nieszczęście. Krzyż to znak 
miłości, znak błogosławieństwa.

Krzyż na drogę, błogosławieństwo dzieci, dorosłych. Nigdy nie zapomnę 
znaku krzyża na czole, który kreśliła mi moja śp. Mama. To zwykle ja błogosławię, 
jako kapłan.  Zawsze kiedy wyjeżdżałem w podróż Mama przychodziła do garażu i 
dyskretnie robiła mi na czole znak krzyża. Chyba dzisiaj dopiero, kiedy Jej nie ma na 
tym świecie, widzę, jak było to dla mnie ważne. Brakuje mi dzisiaj tego matczynego 
znaku, wiedziałem, że w tym małym krzyżu jest cała siła miłości i wiary, by podróż i 
powrót były szczęśliwe.

Nie bójmy się krzyża, nie wstydźmy się tego znaku w miejscach 
publicznych. Kreślmy ten znak na czołach dzieci i we wszystkich ważnych 
momentach naszego życia. Krzyż na chrzcie, krzyż rodziców błogosławiących 
narzeczonych przed ślubem, rodzice błogosławiący kapłana przed prymicją. 

Niech to będą chwile najważniejsze w naszym życiu. Zapytajmy też o krzyż 
w naszych domach. Wystawiony nie raz z szafy na kolędzie, a potem głęboko 
schowany. Pięknie zaprojektowane mieszkanie, artystycznie, ale już nie ma w nim 
często miejsca dla krzyża. Nie pasuje, jest jakaś grafika, nowoczesna forma. 
Zobaczmy choćby seriale telewizyjne. Czy w którymś z tasiemcowych odcinków 
gdzieś na ścianie wisi krzyż? To zakłamana propaganda.  Krzyż powinien być w 
chrześcijańskim domu, na widocznym miejscu.
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Są nie raz domy, które odwiedzam, „byliśmy w Chinach, Indiach” - mówią 
gospodarze. Na ścianach budda, bożki hinduskie, żydowska menora. Nowocześnie, 
jest się czym pochwalić. Brakuje tylko krzyża.

Jako licealiści śpiewaliśmy pieśń: 

Nie zdejmę krzyża z mojej ściany 
Za żadne skarby świata 
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata

Nie zdejmę krzyża z mego serca 
Choć by mi umrzeć trzeba
Choć by mi groził kat - morderca
Bo krzyż to klucz do nieba

Nie zdejmę krzyża z mojej duszy
Nie wyrwę go z sumienia
Bo krzyż szatana wniwecz kruszy
Bo krzyż to znak zbawienia

Nie zdejmę krzyża z mego serca 
Choć by mi umrzeć trzeba
Choć by mi groził kat - morderca
Bo krzyż to klucz do nieba

A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa krzyż i ranę
Która otwiera jego serce
W obronie krzyża stanę

  Bracie i siostro, gdy zobaczysz krzyż Jezusa w poniewierce - stań w jego 
obronie.

Ks. Wojciech Miszewski

KILKA MYŚLI O PRZEŻYWANIU TRIDUUM PASCHALNEGO W 
RODZINIE

Triduum Paschalne to najważniejsze wydarzenie w chrześcijaństwie. Nie 
chcę nikogo przekonywać, aby uczestniczył w tych dniach w liturgii w świątyni. Dla 
człowieka wiary jest to oczywiste. Dla tych, którzy nie widzą sensu, czy wartości 
tych wydarzeń, słowo zachęty prawdopodobnie nie wystarczy. A może jednak się 
mylę? Chciałbym natomiast podać kilka myśli, jak przeżyć ten wyjątkowy czas w 
rodzinie, na co zwrócić uwagę. Może kogoś zainspirują one do refleksji i decyzji. 
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Propozycje ogólne
- jeżeli pracujesz zawodowo to pomyśl, aby wziąć urlop na czas przeżywania tych 
wielkich wydarzeń; zanim ocenisz ten pomysł, jako nierealny, spróbuj pomyśleć ile 
dobra twoja obecność może wnieść do rodzinnego przeżywania tych wyjątkowych 
dni,
- zainteresuj się, jak będą przeżywać te dni twoi najbliżsi; jeżeli ci na nich zależy i 
masz taką możliwość, to pokaż im, że jest to dla ciebie ważne.

Wielki Czwartek
- przygotuj uroczystą kolację, którą spożyjecie wspólnie po powrocie z liturgii,
- jeżeli możecie to udajcie się wieczorem na moment indywidualnej modlitwy do 
kaplicy adoracji.

Wielki Piątek
- przystrój miejsce, w którym znajduje się w twoim domu krzyż, możesz go zdjąć ze 
ściany i umieścić w miejscu, w którym będzie widoczny dla wszystkich twoich 
domowników; przy krzyżu możesz poprowadzić wspólną modlitwę rodzinną,
- przyjmijcie jako rodzina zaproszenie do uczestniczenia w Liturgii Godzin w 
kaplicy; może dawno nie modliłeś się wspólnie w domu; może zakładałeś, że zrobi to 
za ciebie twoja żona (twój mąż); dzięki tej modlitwie przeżywanie Wielkiego Piątku 
może wyglądać w twojej rodzinie zupełnie inaczej niż dotychczas.

Wielka Sobota
- zapraszam was jeszcze raz do uczestniczenia w Liturgii Godzin, tym razem w 
kościele; dzięki tej modlitwie przeżywanie Wielkiej Soboty nie będzie kojarzyło ci 
się tylko z poświęceniem pokarmów, 
- przygotuj koszyk i udaj się, najlepiej z kimś z rodziny, aby poświęcić znajdujące się 
w nim pokarmy.

Wielka Noc
- Liturgia Nocy Paschalnej jest najpiękniejszą liturgią Kościoła; przyjdź i przeżyj ją 
wraz z całą rodziną, nie czekaj do poranka Wielkanocnego.

Dk. Waldemar Rozynkowski
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WIELKI  TYDZIEŃ 2015

WIELKI  CZWARTEK  WIECZERZY  PAŃSKIEJ

17.45  Wprowadzenie do Triduum Paschalnego
18.00  Liturgia Wieczerzy Pańskiej 
           Adoracja Najświętszego Sakramentu do godz. 24.00 /w kaplicy/

WIELKI  PIĄTEK  MĘKI  PAŃSKIEJ

  7.00  Rozpoczęcie całodziennej Adoracji Najświętszego Sakramentu /w 
kaplicy/
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  8.00  Jutrznia
12.00  Modlitwa południowa
17.30  Rozpoczęcie Nowenny przed Świętem Miłosierdzia
17.45  Katecheza wprowadzająca w tajemnicę Wielkiego Piątku
18.00  Liturgia Męki Pańskiej 
21.00  Droga Krzyżowa
22.00  Rozpoczęcie Ekstremalnej Drogi Krzyżowej

Czuwanie przy Grobie Pańskim do godz. 24.00

WIELKA  SOBOTA  WIGILII  PASCHALNEJ 

7.00  Rozpoczęcie całodziennej  Adoracji Najświętszego Sakramentu 
 przy Grobie Pańskim  

  8.00  Jutrznia
12.00  Modlitwa południowa, 
17.00  Nieszpory 
19.45  Katecheza wprowadzająca w liturgię Wigilii Paschalnej
20.00  Liturgia Paschalna (na liturgię przynosimy świece)

Święcenie pokarmów:  od  9.00 - 16.00 (co pół godziny  w kaplicy)

NIEDZIELA  ZMARTWYCHWSTANIA  PAŃSKIEGO
Msze Święte o godz.: 6.00 (z Procesją Rezurekcyjną) 9.00, 10.30, 12.00, 
13.30, 18.00, 13.00 (na Barbarce), 11.00 (DPS). 

SPOWIEDŹ  ŚW.  W  WIELKIM  TYGODNIU 

- od Wielkiego Poniedziałku do Wielkiej Środy w czasie Mszy św.                               
o godz. 7.00, 8.30 i 18.00 oraz w godz. 17.00  18.00

-   w Wielki Czwartek od godz. 16.00 do 17.30

-   w Wielki Piątek od godz. 16.00 do 17.30 oraz od godz. 21.00 do 23.00

-   w Wielką Sobotę od 18.00 do 19.30.

W czasie Wielkiego Triduum wszyscy kapłani biorą udział w 
wieczornych ceremoniach, dlatego spowiedź św. kończyć będziemy w 
podanych powyżej godzinach.
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                            DZIECKO  -  TRUDNY CZAS WZRASTANIA
         Z dużym niepokojem patrzymy na przemiany, które zachodzą w naszych 
dzieciach, gdy wzrastają. A już szczególności, kiedy wchodzą w okres dojrzewania. 
Dziecko coraz częściej zaczyna mieć swoje zdanie, często odmienne od tego, jakie 
mają rodzice.                                                                                                          
           Potrafi swoich wyborów i postanowień zaciekle bronić, wprowadzając rodziców 
w rozdrażnienie, a często w rozpacz. W rodzicach budzi się również niepokój, który 
przekształca się w lęk o dziecko, o to, że przez swoje nierozważne zachowanie 
przysporzy sobie  i  im kłopotów, a nawet, że zniszczy sobie życie.
           Ten lęk wzmaga w rodzicach czujność, czasem do tego stopnia, że paraliżuje 
możliwość prawdziwego oglądu konkretnej sytuacji. Powoli zaczynamy tracić zaufanie 
do naszego dziecka i to powoduje, że nie potrafimy już uważnie słuchać. Podświadomie 
ustawiamy się, że to co powie, co wymyśli, nie będzie mądre i trzeba będzie znów 
powalczyć, żeby zwyciężyła nasza racja.
            Jednakże po takim starciu, zawsze poranione są obie strony. Czy można tego 
uniknąć?  Nawet wtedy, gdy złapiemy nasze dziecko na kłamstwie, czy robieniu rzeczy, 
którym w zdecydowany sposób jesteśmy przeciwni?
           Tak, ale trzeba pamiętać, że nie będzie to łatwe, bo uczestniczymy w  procesie 
dojrzewania odrębnego człowieka, który bardzo chce być wolny, tylko jeszcze nie wie, 
czym ta wolność naprawdę jest. Atakuje więc najpierw tych, którzy go najbardziej 
ograniczają. Tym kimś są oczywiście rodzice. I o paradoksie, z tymi których najbardziej 
kocha, musi toczyć największe boje. Nie jest to łatwe ani dla niego, ani dla rodzica, ale 
konieczne i zgodne z naturą człowieka, który powołany jest przez Stwórcę, by mógł 
przeżyć swoje życie w poczuciu, że sam nim kierował. W końcu, że to on jest za swoje 
życie odpowiedzialny. A nam tak trudno uwierzyć, że potrafi. Co więc robić?
            Pozwolić dziecku na poszukiwania, na błądzenie i to jak najwcześniej. Wtedy, 
gdy mamy jeszcze fizyczną możliwość wsparcia go po poniesionej porażce, możliwość 
wspólnego poszukiwania rozwiązań zaistniałego problemu. Musimy starać się zdobyć 
jego zaufanie i pewność, że będzie kochane mimo wszystko. Niezależnie od tego, czy 
ukończy studia, czy też zostanie np. fryzjerem, krawcową, kucharzem, albo ożeni się bez 
naszego błogosławieństwa. Dziecko, które nie ma wątpliwości, że jest kochane, mimo 
zewnętrznych oznak buntu i protestów, w głębi będzie posługiwało się kodeksem 
moralnym, jaki został jemu wpisany przez rodziców  w całym procesie wychowania.
           Musimy pamiętać, że największy wpływ na kształtowanie systemu wartości 
dziecka, jego postaw życiowych mają ci, z którymi jest ono najbardziej emocjonalnie 
związane.      Kto to jest?  Oczywiście rodzice !
          Nie bójmy się więc chropowatości w obyciu naszych dzieci. Są to najczęściej 
próby sprawdzenia swoich możliwości decydowania o sobie, ale także próba naszej 
miłości do nich.   Jeżeli wyjdziemy z tej próby zwycięsko, Możemy powiedzieć sobie, że 
nie podcinaliśmy naszym dzieciom skrzydeł, tylko pilnowaliśmy, by okazałe wyrosły i 
były wystarczająco duże, tak by nasze dzieci, bezpiecznie odfrunęły w dorosłość.
          Daje nam to dodatkową gwarancję, że kiedy będziemy ich potrzebowali, na swoich 
mocnych skrzydłach przyfruną, nawet z najdalszych stron i będą dla nas wsparciem. 
Zachęcam do budowania skrzydeł.   Warto !

                                                        Regina Zielińska                                                                         
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REKOLEKCJE  WIELKOPOSTNE
Parafia  św. Antoniego w Toruniu

22-25 marca 2015 r.

Rekolekcjonista: Ks. dr hab. Wiesław Kraiński
Oficjał Sądu Biskupiego

UMK w Toruniu
Niedziela  22 marca  2015 r.  WIZYTACJA  

DUSZPASTERSKA
Msze św. z kazaniami ks. bpa Józefa Szamockiego:

7.30, 9.00, 10.30, 12.00 /z udziałem dzieci/, 
13.30, 18.00.  

Poniedziałek  23 marca  2015 r.  
7.00, 9.00, 18.00  Msze św. z nauką rekolekcyjną

Wtorek  24 marca  2015 r.  
7.00  - Msze św. z nauką rekolekcyjną

9.00   Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych.
   Sakrament Chorych

18.00  Msze św. z nauką rekolekcyjną

Środa  25 marca  2015 r.  
7.00  - Msze św. z nauką rekolekcyjną

9.00   Msza św. z nauką rekolekcyjną i podjęcie Duchowej  Adopcji 
Dziecka Poczętego

18.00  Msze św. z nauką rekolekcyjną i podjęcie Duchowej Adopcji 
Dziecka Poczętego

Piątek  27 marca 2015 r.
18.00  Msza św. i Droga Krzyżowa ulicami parafii

Spowiedź św. rekolekcyjna 
Od poniedziałku do środy: 8.15-9.00, 17.15-18.00


