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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. Mariusz Ciesielski:  56 610-22-45

ks. Bartłomiej  Surdykowski: 
56 610-22-46 

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

  POLSKA  POD  KRZYŻEM
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JAN PAWEŁ II O KRZYŻU NA GIEWONCIE

”Będą patrzeć na Tego, którego przebili" - te słowa kierują nasz wzrok 
ku krzyżowi świętemu, ku drzewu krzyża, na którym zawisło Zbawienie 
świata. 

„Nauka bowiem krzyża, która jest 
głupstwem dla świata, dla nas jest mocą 
Bożą". Rozumieli to dobrze mieszkańcy 
Podhala. I kiedy kończył się wiek XIX, a 
rozpoczynał się współczesny, ojcowie 
wasi na szczycie Giewontu ustawili krzyż. 
Ten krzyż tam stoi i trwa. Jest niemym, 
ale wymownym świadkiem naszych 
czasów. Rzec można, że ten jubileuszowy 
krzyż patrzy w stronę Zakopanego i 
Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy 
i Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od 
Tatr po Bałtyk. Chcieli wasi ojcowie, aby 
Chrystusowy krzyż królował w 
szczególny sposób w tym pięknym 
zakątku Polski. I tak się też stało. To 
wasze miasto rozłożyło się, rzec można, 
u stóp krzyża. Żyje i rozwija się w jego zasięgu Zakopane i całe Podhale. 
Mówią o tym przydrożne kapliczki pięknie rzeźbione i z troską pielęgnowane. 
Chrystus towarzyszy wam w codziennej pracy i na szlakach górskich 
wędrówek. Mówią o tym kościoły tego miasta, te stare, zabytkowe, kryjące w 
sobie całą tajemnicę ludzkiej wiary i pobożności, a także te niedawno 
powstałe dzięki waszej ofiarności (...).

Umiłowani Bracia i Siostry, nie wstydźcie się tego krzyża. Starajcie 
się na co dzień podejmować krzyż i odpowiadać na miłość Chrystusa. 
Brońcie krzyża, nie pozwólcie, aby imię Boże było obrażane w waszych 
sercach, w życiu rodzinnym czy społecznym. Dziękujmy Bożej Opatrzności 
za to, że krzyż powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech on 
tam pozostanie! Niech przypomina o naszej chrześcijańskiej godności i 
narodowej tożsamości, o tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są 
nasze korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do człowieka.

/fragment homilii wypowiedzianej w Zakopanem w czerwcu 1997 r./
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BRACTWO ŚW. JÓZEFA POWOŁUJE 
NOWYCH CZŁONKÓW

Dzień Ojca, przypadający w tym roku w niedzielę, stanowił doskonałą 
okazję, aby zainteresować wiernych działalnością Bractwa Św. Józefa. Jest to 
bardzo młoda wspólnota w naszej parafii, którą tworzy coraz większa liczba 
członków.

Grupa ta ma charakter duszpasterstwa stanowego, tzn. skupia 
mężczyzn i młodzieńców na miarę potrzeb Rodziny i Kościoła lokalnego. A 
potrzeby te są oczywiście ogromne.

Zaangażowanie przedstawicieli płci męskiej w realizację celów statutowych 
bractwa, z uwzględnieniem niekwestionowanego wsparcia duchowego ze 
strony niewiast, pozwala duszpasterzom lepiej rozpoznać potrzeby jego 
członków, towarzyszyć im w troskach oraz oferować konkretną pomoc w 
rozwiązywaniu nieuniknionych problemów życiowych. Jeżeli odbywa się to 
w duchu modlitwy i za wstawiennictwa Św. Józefa, możemy mieć pewność, 
że owo dzieło wyda błogosławione owoce w życiu zarówno rodzin, jak i 
wspólnoty parafialnej.

Z inicjatywy naszej parafianki, p. Danuty Majszak, która przekazała 
swoją prywatną intencję mszalną właśnie miejscowemu Bractwu Św. Józefa, 
w dn. 23.06.2019 w kaplicy na Barbarce odprawiona została Eucharystia w 
intencji żyjących i zmarłych ojców. Również tych, którzy pogubili się w 
swoim powołaniu. Z kolei akolita, p. Michał Kuklewski, przedstawił główne 
cele bractwa oraz podzielił się swoim świadectwem. Bezpośrednio po 
zakończeniu Mszy Św. zainteresowani wierni udali się na spacer do pobliskiej 
groty Św. Barbary. Tam przywołana została postać tej wyjątkowej 
męczennicy oraz jej rola w życiu przedstawicieli typowo męskich zawodów. 
Za swoją opiekunkę obierali ją bowiem górnicy, marynarze, murarze, 
architekci, ludwisarze, kowale, więźniowie, artylerzyści i minerzy.

Następnie ks. Mariusz odmówił wspólnie z uczestnikami marszu litanię do 
Św. Józefa, po czym udzielił okolicznościowego błogosławieństwa.

Wszystkie osoby, które chciałyby dołączyć do do tej wyjątkowej 
wspólnoty prosimy o wypełnienie stosownej deklaracji, dostępnej w 
zakrystii. Oczywiście akt ten powinien zostać poprzedzony stosownym 
rozpoznaniem, gdyż członkostwo w Bractwie Św. Józefa ma charakter 
dożywotni.

Maciej Lipiński
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CHRZESTNY A ŚWIADEK CHRZTU

Kanon 872 KPK określa: Przyjmujący chrzest powinien mieć, jeśli to 
możliwe, chrzestnego. Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim 
wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, 
żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu 
sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki.

Nieobecność chrzestnego nie warunkuje przyjęcia Chrztu świętego  nie ma 
charakteru bezwzględnego. Dlatego może się przydarzyć taka sytuacja, w której 
przyjmujący chrzest, w wyjątkowych okolicznościach, w ogóle nie będzie miał 
chrzestnych.

Zgodnie z kan. 873 KPK: Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub 
chrzestną, albo dwoje chrzestnych. Wynika stąd, że podczas chrztu wystarczy 
obecność ojca chrzestnego albo matki chrzestnej lub obojga chrzestnych. 
Prawodawca kościelny pozostawia zainteresowanym osobom swobodę, co do ilości 
chrzestnych: jeden rodzic chrzestny lub dwoje chrzestnych.

Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczona osoba:

a) wyznaczona przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez 

tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i 

posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania. 

Sformułowanie: „do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczona osoba” 

nie upoważnia duszpasterza do relatywizowania w/w wymogów na chrzestnych  

raczej wymagają one ścisłej interpretacji;

b) która ukończyła szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek 

albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie 

wyjątku;

c) będąca katolikiem, bierzmowanym i która przyjęła sakrament Najświętszej 

Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma 

pełnić;

d) wolna od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub 

deklarowanej;

e) nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest (kan. 226 § 2, kan. 1136 KPK).



Świadek Chrztu

Wi e r n i  n i e k a t o l i c k i e g o  K o ś c i o ł a  
Wschodniego, w duchu ekumenizmu, mogą 
występować jako świadkowie chrztu lub 
jako rodzice chrzestni. Taka możliwość (chrzestnego prawosławnego) istnieje 
wówczas, gdy rodzice przyjmującego chrzest z uzasadnionych powodów wyrażą 
takie życzenie (np. prawosławny jest bliskim krewnym rodziców biologicznych). 
Nie ulega wątpliwości, że w tym wypadku obowiązek czuwania nad wychowaniem 
chrześcijańskim w pierwszym rzędzie będzie spoczywał na chrzestnym katoliku.

Prawodawca w kanonie 874 §2 
dopuszcza możliwość powołania świadka 
chrztu świętego, zastrzegając, że „tylko 
razem z chrzestnym katolikiem”. 
Świadkami obok chrzestnego katolika mogą 
być wyłącznie osoby „należące do 
niekatolickiej wspólnoty kościelnej”, czyli 
niekatolicy ochrzczeni, jak protestanci, 
anglikanie, starokatolicy. 

Niekatolicy wschodni, czyli 
prawosławni mogą pełnić funkcję 
chrzestnego wyłącznie obok katolika 
chrzestnego. Decyzja Papieskiej Rady ds. 
P o p i e r a n i a  J e d n o ś c i  C h r z e ś c i j a n   
Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i 

 norm dotyczących ekumenizmu, nr 98:

Katolik może pełnić tylko funkcję chrzestnego, który równocześnie jest 
świadkiem tego wydarzenia. Natomiast funkcja świadka chrztu obok 
chrzestnego zarezerwowana jest dla niekatolików ochrzczonych.

Kanon 875 KPK określa: W razie nieobecności osoby chrzestnego 
spowodowanej poważnymi przyczynami, udzielający chrztu powinien zatroszczyć się 
o przynajmniej jednego świadka chrztu. Przy czym należy podkreślić, że ów świadek 
chrztu występuje tylko wtedy, „jeśli nie ma ani jednego chrzestnego”. Zdarzają się 
sytuacje dopuszczania katolika, niespełniającego wymogów prawa kanonicznego w 
charakterze świadka chrztu razem z chrzestnym  jest to nadużycie prawa. Jeżeli 
podczas chrztu obecny jest chrzestny/a, nie ma możliwości dołączenia świadka 
chrztu  którym jest katolik niewierzący lub z przeszkodami (chyba, że chodzi o osobę 
innego wyznania). Kategorycznie należy unikać „dołączania” świadków tzw. 
katolików, gdy obecny jest chrzestny lub chrzestna.

ks. dr hab. Wiesław Kraiński

Oficjał Sądu Biskupiego
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INAUGURACJA TYGODNIA ŚW. KRZYSZTOFA NA BARBARCE
 

Wydarzeniem otwierającym 
Tydzień Św. Krzysztofa w Toruniu była 
Msza Św. na Barbarce. W XVI 
Niedzielę Zwykłą, tj. dnia 21. lipca 
2019, licznie zgromadzeni wierni, 
przyzywając wstawiennictwa Patrona 
kierowców i podróżujących, modlili się 
do Boga w intencjach Kościoła oraz 
świata, wszystkich użytkowników 
dróg, jak również pracowników służb 
troszczących się o bezpieczeństwo 
podróżujących. Już w homilii ks. 
kanonik Wojciech Miszewski - w 
oparciu o fragment Ewangelii (Łk 10, 

38-42) - zaznaczył, że troszczymy się i niepokoimy o wiele, a potrzeba nam mało albo 
tylko jednego - ufności w Bogu. W naszej wędrówce przez życie swoiste drogowskazy 
stanowią przykazania Boże, podczas gdy dla użytkowników ruchu drogowego podobną 
rolę odgrywają znaki drogowe. W modlitwie wiernych wspomnieni zostali z kolei 
misjonarze, dla których wypraszano opiekę Św. Krzysztofa na trudnych drogach ich 
życia. Nie zapomniano również polecić dobremu Bogu ofiar śmiertelnych wypadków 
drogowych.

Po zakończonej Eucharystii dziesiątki samochodów, duża liczba jednośladów, 
w tym kilka motocykli, zostały poświęcone, na okoliczność czego każdy kierujący 
otrzymał obrazek lub brelok z modlitwą do Św. Krzysztofa. Mimo mnogości pojazdów 
ruch odbywał się płynnie dzięki wykorzystaniu do tego celu pobliskiej pętli 
autobusowej. W tym samym czasie nieopodal kaplicy Św. Barbary właściciele rowerów 
mogli skorzystać z usługi znakowania. Obecni na miejscu policjanci instruowali 
również, jak skutecznie uchronić siebie przed negatywnymi następstwami kradzieży 
jednośladu. Pamiętajmy przy tej okazji, że dobrze jest posiadać dowód zakupu roweru, 
jego aktualne zdjęcie oraz - co bardzo praktyczne - swoje dane kontaktowe ukryć 
przykładowo w sworzniu siodełka lub kierownicy. Spełnienie tych zaleceń, jak również 
uruchomienie mediów społecznościowych bezpośrednio po kradzieży skutecznie 
zwiększa szanse odzyskania swojej własności. Oczywiście zawsze warto pomodlić się 
do Św. Krzystofa, czy Św. Rity od spraw trudnych i beznadziejnych.

W tym miejscu dziękujemy pracownikom Szkoły Leśnej za życzliwe przyjęcie 
policjantów i licznych kierujących. Liczymy także na dalszą współpracę we wspólnych 
projektach. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że w fazie realizacji znajduje się toruńska 
Golgota, czyli droga krzyżowa wiodąca od kaplicy Św. Barbary do miejsca straceń 
związanych z wydarzeniami pierwszych miesięcy II wojny światowej. Jej otwarcie 
zaplanowane jest we wrześniu b.r., tj. tuż przed 80. rocznicą egzekucji. Dla kilkuset 
torunian była to ostatnia droga w ich życiu. Wielu z nich przyzywało z pewnością 
orędownictwa świętych męczenników, w tym Krzysztofa i Barbary.

                                                                                         Maciej Lipiński
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STOP LGTB - W OBRONIE RODZINY

Zapraszamy na cykl wykładów, które odbędą się w toruńskich parafiach 
których tematem będzie W obronie Polskiej Rodziny. Stop ideologii LGBT.

Organizatorem jest Mariusz Kałużny - prezes „SOS dla Polskiej 
Rodziny” Oddział Kujawsko-Pomorski, z wykształcenia teolog i politolog 
oraz obecny kandydat do sejmu, a także członek Domowego Kościoła od 10 
lat. 

Na każdym spotkaniu przewidziany jest także gość specjalny, który 
jest autorytetem w dziedzinie propagowania zdrowego wzorca rodziny 
(kapłan, profesor, polityk, dziennikarz, sportowiec), albo krytykiem ideologii 
LGBT, itd.

Pierwsze wydarzenie odbędzie się 16 września (poniedziałek) 18.30 
w parafii Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny na Koniuchach. 

W naszej parafii św. Antoniego na toruńskich Wrzosach 
zapraszamy w piątek 4 października o godz. 18.30.

Jeśliby, ktoś chciał zaprosić / zorganizować takie spotkanie/wykład w 
swojej parafii lub w innym miejscu prosimy o telefon 604 080 775.



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

SZLACHETNA PACZKA

Szlachetna Paczka poszukuje Wolontariuszy na rejon Toruń Wrzosy. 
Wolontariusze muszą mieć co najmniej 16 lat. Zgłaszać się można poprzez 
formularz rejestracyjny na stronie .  Więcej 
informacji udzieli Mateusz Ossowski - Lider Szlachetnej Paczki w rejonie 
Toruń-Wrzosy, tel.: 603-099-154

www.szlachetnapaczka.pl

Z ŻYCIA PARAFII

1. Dziękujemy wszystkim, którzy rozumieją potrzebę utrzymania i 
funkcjonowania naszej parafii. Dziękujemy za ofiary składane na kolektę i 
wpłacane na nasze parafialne konto. Najbliższe inwestycje to wymiana 
projektorów multimedialnych, ogrodzenie nowej części cmentarza i 
przygotowania go do pochówków. 
2. Nasz chór parafialny zaprasza wszystkich, którzy kochają liturgię i 
pragną ją upiększać poprzez wspólny śpiew. Zapraszamy na wspólne 
ćwiczenie śpiewu w poniedziałki i środy o godz. 18.00 w sali pod kaplicą 
Miłosierdzia Bożego. Wejście od strony garaży.
3. Nasza parafialna schola rozpoczęła swoje regularne spotkania, które 
odbywają się w każdą sobotę o godz. 10.00. Zapraszamy dzieci do 
wspólnego śpiewu.
4. Spotkanie ministrantów i lektorów w soboty o godz. 10.30. Mile 
widziani nowi kandydaci do służby liturgicznej, chłopcy w różnym wieku 
również panowie, którzy kiedyś służyli jako ministranci, a teraz już jako 
dorośli chcieliby włączyć się do służby ołtarza.
5. Zachęcamy do odprawiania Dziewięciu Pierwszych Piątków 
Miesiąca, warunkiem jest przyjęcie Komunii św. przez 9 kolejnych 
pierwszych piątków miesiąca. Spowiedź św. można odbyć wcześniej. 
6. W dni powszednie okazja do spowiedzi św. w czasie porannych Mszy 
św. oraz od godz. 17.30 do 18.00. W I Piątek dodatkowo od godz. 17.00.
7. Istnieje jeszcze możliwość dołączenia do pielgrzymki do Rwandy do 
jedynego w Afryce miejsca objawień Matki Bożej w Kibeho. Zapisy w 
biurze parafialnym.


