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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. Łukasz  Waśko: 56 610-22-46 

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

OTO MATKA TWOJA !
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PROŚBA POMOC DLA SIÓSTR KARMELITANEK Z ŁASINA

Drodzy Parafianie
Kilkanaście dni temu miałem okazję po raz kolejny odwiedzić Karmel 

w Łasinie. To jedyny klasztor kontemplacyjny w naszej Diecezji. W tej chwili 
przebywa tam 8 sióstr, które poświęciły swoje życie wyłącznie Panu Bogu. To 
wielkie poświęcenie, to swego rodzaju „śmierć dla świata”. Od chwili ślubów 
wieczystych pozostają za murami łasińskiego klasztoru. Ich powołaniem jest 
modlitwa kontemplacyjna w intencjach Kościoła. Każdego dnia na modlitwie 
spędzają wiele godzin, przez co są w stałym kontakcie z Panem Bogiem. 

Życie wspólnotowe to przede wszystkim modlitwa w kaplicy, 
wspólna Eucharystia, a także dwukrotna w ciągu dnia rekreacja, gdzie siostry 
mogą rozmawiać przez jakiś czas ze sobą w atmosferze serdeczności i 
radości, wykonując przy tym jakieś proste prace.

Siostry własnoręcznie wykonują różne przedmioty, głównie 
dewocjonalia. Wypełniając swoje powołanie w Kościele, nie pracują 
zawodowo, nie mogą więc zapracować na swoje utrzymanie. Żyją wyłącznie 
z jałmużny, przyjmując ją z wdzięcznością dziękując Bogu za wszystkich 
dobrodziejów. Nasza Parafia należy do stałych ofiarodawców, ciągle 
otrzymujemy zapewnienie o ich modlitwie w naszej intencji.

Podczas mojej ostatniej wizyty w Karmelu poznałem obecną troskę 
sióstr. Stary dom, który przed laty został zaadoptowany na klasztor, znajduje 
się w fatalnym stanie technicznym. Trzeba było zmienić dach, przebudować 
wiele ścian, zrobić schody. Dzisiaj klasztor wygląda jak jeden wielki plac 
budowy, a siostry marzą o tym, by znowu było cicho i mogły dalej realizować 
swoje powołanie. Remont, niestety, przeciąga się, brakuje funduszy na 
ukończenie rozpoczętych prac. Obiecałem Siostrom, że jako Parafia im 
pomożemy. Często wspieramy misje i misjonarzy, poszkodowanych w 
rozmaitych kataklizmach, budowę kościołów i wiele akcji charytatywnych. 
Dzisiaj chciałbym prosić o pomoc dla Sióstr, w ich imieniu. One nie mogą 
przyjechać, stanąć przed nami i skierować do nas swojej prośby.  

Moim pragnieniem jest wyremontowanie Siostrom kaplicy, w której 
spędzają parę godzin dziennie. Warto dodać, że wszystko w klasztorze jest 
niezwykle skromne i proste, bez jakichkolwiek ozdób i elegancji. W kaplicy 
są tylko najpotrzebniejsze sprzęty, bez dywanów, wyściełanych foteli i 
krzeseł czy drogich sprzętów. 

Pomóżmy Siostrom na ile możemy, wkładając w niedzielę  5 lipca 
choćby drobną ofiarę do skarbony albo  kupując drobne pamiątki lub 
szkaplerze własnoręcznie wykonane przez Siostry z Łasina. 
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GŁOSOWANIE NAD PROJEKTEM DOKOŃCZENIA
 ULICY OWSIANEJ

Dziękujemy wszystkim Parafianom, którzy złożyli swój głos w 
głosowaniu na inwestycję miejską, jaką jest ukończenie ulicy Owsianej i 
budowa parkingu przy naszym cmentarzu. Zebraliśmy kilkaset głosów dzięki 
zaangażowaniu naszych Parafian. Cała akcja pokazuje, jak potrafimy się 
mobilizować w ważnych dla naszej społeczności sprawach.

Projekt przewiduje powstanie przy cmentarzu miejsc parkingowych, 
jezdni i chodnika. Jest to końcowy fragment ul.. Owsianej nie dokończony 
podczas budowy tej właśnie jezdni. Obecnie fragment ten jest drogą  
szutrową nieutwardzoną i dziurawą. Z drogi tej korzystają wszyscy 
mieszkańcy Torunia, gdy odwiedzają swoich bliskich na cmentarzu, a jest to 
jedyny dojazd do tego miejsca. Cmentarz został powiększony, więc 
pogrzebów jest dużo, a dojazd fatalny i brakuje miejsc parkingowych. 
Cmentarz to miejsce szczególne i zasługuje na szacunek.  Jego otoczenie 
powinno być zadbane i służyć mieszkańcom, którzy odwiedzają swoich 
bliskich.  Prawdopodobnie jest to jedyny cmentarz w naszym mieście bez 
drogi dojazdowej i miejsc parkingowych.

Wybudowanie chodnika wzdłuż istniejących latarni również 
zwiększyłoby bezpieczeństwo mieszkańców. Jest to jedyna niedokończona 
droga na Wrzosach łącząca ul. Ugory z Szosą Chełmińską. Przez to teren w tej 
okolicy jest bardzo zaniedbany i zaśmiecony. Atrakcyjne sąsiedztwo boiska 
Orlik i nowego placu zabaw nie pasuje do reszty otoczenia i psuje estetykę 
naszego ładnego osiedla. Jest nadzieja, że ilość głosów złożonych przez 
naszych Parafian w wersji papierowej oraz elektronicznej będzie 
wystarczająca dla poparcia tego projektu.

Kiedyś Pan Jezus powiedział do św. Siostry Faustyny Kowalskiej 
„Co jest z miłości spełnione, nie jest małe”.

Jedynym darem, jaki otrzymamy od Sióstr w zamian jest modlitwa. 
Serdeczne podziękowanie wszystkim za zrozumienie i pomoc. Bóg zapłać.
Swoją ofiarę można również przekazać bezpośrednio na konto:
Klasztor Sióstr Karmelitanek Bosych, ul. Odrodzenia Polski 6, 86-320 Łasin
Nr konta: 24 1240 1949 1111 0000 1355 8918
Strona internetowa: 

Ks. Wojciech Miszewski 
Proboszcz

www.karmellasin.pl
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,,Dziękujmy Panu bo jest dobry, bo Jego łaska trwa na wieki”

NIECH TO ŚWIADECTWO BĘDZIE NA CHWAŁĘ BOŻĄ!

Szczęść Boże!

20 kwietnia br. bardzo źle się poczułam (przeszywający ból po prawej 
stronie brzucha). Lekarz dr Jacek Paluszyński podczas badania USG stwierdził 
jednoznacznie, iż mam torbiel jajnika wielkości 3cm. Zalecił badania krwi i inne. 
Zapytałam lekarza, czy ból oznacza,  że torbiel się powiększy. Odpowiedział, że 
jest to możliwe i że może skończyć się zabiegiem operacyjnym. 

Przez cały czas wielbiłam Boga, dziękowałam Mu za ten ból, za tę 
sytuację, w jakiej się właśnie znajdowałam. Powtarzałam, że Bóg w tym moim 
bólu ma jakiś swój idealny dla mnie plan i bardzo dziękowałam Mu za to, że 
mogę w nim uczestniczyć. 

Ból nie ustawał, a wręcz się nasilał, więc w oczekiwaniu na wyniki badań 
oswajałam się z myślą, że będę miała operację. Układałam swoje życie pod kątem 
mojej nieobecności w życiu rodzinnym i zawodowym.

15 maja od samego rana cieszyłam się, że będę mogła uczestniczyć w 
Mszy Świętej z modlitwami o uzdrowienie, niosąc posługę wraz z Zespołem 
Uwielbieniowym swoim śpiewem na chwałę Pana. Radość ogromna przepełniała 
moje serce z tego powodu, że Bóg da mi łaskę przebywania przed Najświętszym 
Sakramentem.

Podczas adoracji po Mszy Świętej padły słowa jednej z osób 
prowadzących modlitwy, że w tej chwili Pan uzdrawia kobietę, która ma torbiel na 
jajniku i że Pan zabiera od niej tę torbiel. Pomyślałam:”To dobrze, Boże, 
uzdrawiaj innych, a ja dziękuję Ci za to, że mogę tu być i uwielbiać Cię”. W tej 
właśnie chwili poczułam ból, po prawej stronie brzucha, ale nieco inny niż 
wcześniej, ból rozciągający się w granicy 10 centymetrów, który się zmniejszał; 
czułam też dziwne kurczenie się w brzuchu.

Po Mszy Świętej powiedziałam mężowi o tym dziwnym doznaniu. 
Następnego dnia czułam się świetnie. W poniedziałek 20 maja poszłam do lekarza na 
kontrolę oraz z wszystkimi wynikami. Podczas badania USG lekarz stuprocentowo 
stwierdził, iż nie mam torbieli, a jajnik jest w idealnym i prawidłowym stanie. Na 
potwierdzenie tego co mówię mam wyniki obu badań.

Zalecenie lekarza to kontrola za 12 miesięcy
Chwała Panu!

Świadectwo dotknięcia łaską uzdrowienia w czasie ostatniej Mszy świętej 15 
maja 2015 roku, która odbyła się w naszym kościele pw. św. Antoniego.

 

 

. 
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PRZYWILEJE  SZKAPLERZA  KARMELITAŃSKIEGO

1. Kto umrze odziany Szkaplerzem świętym, nie zostanie potępiony
2. Noszący Szkaplerz ma zapewnioną opiekę Matki Bożej co do duszy i 

ciała w tym życiu i szczególną pomoc w chwili śmierci.
3. Każdy pobożnie noszący Szkaplerz, zachowujący czystość według stanu, 

zostanie wybawiony z czyśćca w pierwszą sobotę po swojej śmierci
4. Ci, którzy należą do Bractwa Szkaplerznego, są duchowo złączeni z 

Zakonem Karmelitańskim i mają udział w jego duchowych dobrach za 
życia i po śmierci, a więc we Mszach św., Komuniach św., umartwieniach, 
modlitwach, postach itp.

OBOWIĄZEK NALEŻĄCYCH DO BRACTWA SZKAPLERZNEGO

1. Przyjąć Szkaplerz karmelitański z rąk kapłana
2. Wpisać się do Księgi Bractwa Karmelitańskiego
3. W dzień i w nocy nosić na sobie Szkaplerz
4. Odmawiać codziennie modlitwę naznaczoną w dniu przyjęcia do Bractwa    

/ zazwyczaj „Pod Twoją obronę”/
5. Naśladować cnoty Matki Najświętszej i szerzyć jej cześć.

PRAKTYKI ZALECANE CZŁONKOM BRACTWA SZKAPLERZNEGO 
/rady, nie obowiązki/

1. Przez nieskazitelne życie stawać się godnymi macierzyńskiej miłości 
Królowej Karmelu

2. Przynajmniej raz w miesiącu, a zwłaszcza z okazji świąt Matki Bożej
 przystępować do Sakramentu Pokuty i Komunii św.

3. Nawiedzać kościół i modlić się do Matki Najświętszej
4. Szerzyć nabożeństwo szkaplerzne
5. Co jakiś czas praktykować umartwienia
6. Wzywać opieki Matki Bożej przez powtarzanie aktów strzelistych np. 

„Królowo Szkaplerza Świętego, weź mnie pod płaszcz Twej opieki”
7. Interesować się Zakonem Karmelitańskim, wspierać go duchowo i

 materialnie

ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ Z GÓRY KARMEL
Środa 15 lipca 2015 roku

godz. 17.00 przygotowanie do uroczystości szkaplerznej
czwartek 16 lipca 2015 roku

Godz. 8.30 i 18.00 Msza św. z nałożeniem Szkaplerza św.
/szkaplerz będzie do nabycia w zakrystii i biurze parafialnym/
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OŚWIADCZENIE
 Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji 

Episkopatu Polski 
w sprawie uchwalenia dnia 25 czerwca 2015 roku przez 

Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy o leczeniu 
niepłodności

W połączonej ocenie ekspertów różnych dziedzin 
uchwalona przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej dnia 25 
czerwca 2015 roku ustawa dotycząca tzw. “leczenia” 
niepłodności niesie tak wiele negatywnych konsekwencji 
medycznych, etycznych, społecznych i prawnych, że należy 
ocenić, iż mamy do czynienia z klęską etyki w medycynie i w 
polityce. 

Dochodzi do wielce niegodziwej próby uprzedmiotowienia 
ludzkich zarodków i nazywania ich „grupą komórek” oraz 
otwarcia drogi do masowego niszczenia poczętych istot 
ludzkich. Wydawane dotąd opracowania kwestii in vitro przez 
Zespół Ekspertów ds. Bioetycznych KEP, ale też przez innych 
specjalistów spoza Zespołu, pozwalają się zorientować, że 
ustawa ta ostatecznie nie służy rodzinie, burząc podstawowe 
dla rozwoju dziecka więzi pochodzenia. 

W świetle nauczania papieża Franciszka i jego najnowszej 
encykliki, in vitro należy ocenić jako nieekologiczne i sprzeczne 
z zasadą sprawiedliwości międzypokoleniowej. 

Wobec przeprowadzonej dyskusji o projekcie uchwalonej 
właśnie ustawy  zwłaszcza w świetle znanych opinii Biura 
Analiz Sejmowych i uwag Sądu Najwyższego, żaden z 
parlamentarzystów nie może twierdzić, iż nie wiedział, za czym 
opowiada się w głosowaniu. Ponosi zatem odpowiedzialność 
moralną za skutki tworzonego prawa. W ocenie eksperckiej 
katolik nie mógł odpowiedzialnie głosować za przyjęciem 
ustawy w wersji, w jakiej została uchwalona.

Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych
Konferencji Episkopatu Polski

Warszawa, dnia 26 czerwca 2015 r.
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OŚWIADCZENIE KEP PO GŁOSOWANIU SEJMU RP NAD 
RZĄDOWYM PROJEKTEM USTAWY „O LECZENIU 

NIEPŁODNOŚCI"

Prezydium Konferencji Episkopatu Polski z wielkim smutkiem i 
rozczarowaniem przyjmuje wynik dzisiejszego głosowania Sejmu nad 
rządowym projektem ustawy „o leczeniu niepłodności”. W marcowym apelu 
biskupi wyrazili szereg zastrzeżeń do tego projektu, opierając się na wynikach 
naukowych badań medycznych. Prosili też o przyjęcie takiego prawa, które 
poprawi obecną sytuację, a nie ograniczy się do zalegalizowania bez 
zastrzeżeń praktyk stosowanych w klinikach in vitro.

Biskupi wskazali wówczas, w jakich sprawach rządowy projekt 
winien zostać poprawiony i wyliczyli 8 rozwiązań projektu, które są nie do 
zaakceptowania (m.in. selekcję zarodków, umożliwianie klonowania 
człowieka, mrożenie embrionów, a także możność powoływania do życia 
dzieci po śmierci dawcy komórek rozrodczych). Prezydium Episkopatu 
wyraziło również nadzieję na przyjęcie przez Sejm poprawek do projektu. 
Niestety, wszystkie zgłaszane przez posłów poprawki, mające na celu 
poprawę projektu, zostały odrzucone w głosowaniach.

Posłowie popierający projekt ustawy „o leczeniu niepłodności” w 
wersji rządowej pozostają w niezgodzie z nauczaniem papieża Franciszka, 
który apelował do lekarzy: „Waszym obowiązkiem jest wyrażać sprzeciw 
sumienia przy aborcji, in vitro i eutanazji!” Ojciec Święty prosił, by nie 
eksperymentować i nie igrać z życiem człowieka. Wynikiem dzisiejszego 
głosowania zostały również zlekceważone oceny etyczno-moralne projektu 
ze strony biskupów. Ponad 260 parlamentarzystów odcięło się swoim głosem 
od poglądów wielu swoich wyborców.

Prezydium Episkopatu Polski wyraża nadzieję na poprawienie 
proponowanej ustawy w Senacie RP. Biskupi ufają, że do sumień 
parlamentarzystów dotrze głos nie tylko Papieża, Konferencji Episkopatu 
Polski, ale także organizacji rodzinnych, ruchów obrońców życia oraz 
specjalistów z zakresu ginekologii i położnictwa, którym drogie jest życie 
ludzkie.

Abp StanisłaGądecki, Metropolita Poznański, PrzewodniczącyKEP
Abp Marek Jędraszewski, Metropolita Łódzki Zastępca 

Przewodniczącego KEP
Bp Artur G. Miziński Sekretarz Generalny KEP

Warszawa, 25 czerwca 2015 r.



Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,    ul. św. Antoniego 4, 87-100 Toruń

tel.  56 610-22-40 e-mail: womisz@wp.pl
strona internetowa: antoni-torun.pl

Konto bankowe:   PKO BP  II O/Toruń 58 1020 5011 0000 9302 0097 0368

Redakcja: ks. prob. Wojciech Miszewski,  Grzegorz Dombrowski
Za ofiarę na gazetkę serdeczne „Bóg  zapłać”

DRUK:  PPHU PROJAN Toruń ul..   Grudziądzka 172a

KOLEJNI STALI LEKTORZY W NASZEJ PARAFII

W niedzielę 28 czerwca b.r. ks. bp Andrzej Suski  udzielił w toruńskiej 
katedrze posługi stałego lektora 22 mężczyznom. Pośród nich posługę otrzymali 
także nasi parafianie: Tomasz Stepiczew, Mirosław Murawski, Krzysztof 
Różyński  i  Sylwester Winiarski.

Przypomnijmy, że stały lektor ustanowiony jest przede wszystkim do 
wykonywania czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem Ewangelii, może także 
podawać intencje modlitwy powszechnej, a gdy nie ma psałterzysty, może również 
wykonać psalm między czytaniami. Jeżeli istnieje potrzeba może także 
przygotować i podawać wyjaśnienia lub komentarze do poszczególnych 
momentów w liturgii. Stały lektor może także pomóc w przygotowaniu wiernych 
do przyjęcia sakramentów, np. rodziców i chrzestnych przed sakramentem chrztu 
dziecka. Podczas spotkań formacyjnych ks. bp Andrzej Suski wskazał także na 
potrzebę troski przez stałych lektorów o stan i godne przechowywanie ksiąg 
liturgicznych oraz zaprosił ich do włączenia się w grupy formacji biblijnej w 
parafiach.

Dk. Waldemar Rozynkowski


