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Drodzy Parafianie

W tym roku wydajemy tylko nieliczne numery 

naszej gazetki Nauczyciel Ewangelii. Jest to związane z 

czasem, który przeżywamy. Przez prawie 3 miesiące była 

dyspensa Księdza Biskupa od uczestnictwa w niedzielnej 

Mszy św.  Ze zrozumiałych względów nie było możliwości 

uczestniczenia w niedzielnej Mszy św. Teraz kiedy kościoły 

są już otwarte, kiedy bez problemów można przyjść do 

świątyni, tylko nieco ponad 1000 osób jest na niedzielnej 

Eucharystii. To zaledwie 10% mieszkańców naszej parafii. 

Wielu się tłumaczy, przecież jest pandemia koronawirusa… 

Tymczasem bardzo często nie przeszkadza to by robić nawet 

w niedziele zakupy, lecieć samolotem czy iść do restauracji, 

albo uczestniczyć w weselu. To trochę tak, jakby wirus 

najbardziej atakował w kościele.

Mimo tych wszystkich trudności staramy się 

funkcjonować dalej, tak jak potrafimy. Zaczęły się spotykać 

nasze parafialne grupy; działa chór, schola i Zespół Uwielbieniowy.  Na spotkania 

zaprasza także Antoninek. Powrócili również do służby ministranci i lektorzy. Od 

października rozpoczynamy przy parafii Kurs Alpha, który ma pobudzić naszą młodzież 

oraz liturgiczne przygotowanie do przyszłorocznych uroczystości I Komunii św. i 

Sakramentu Bierzmowania.  Wszystko to napawa nadzieją, że wrócimy do dawnego 

dobrego czasu.

W związku z epidemią zatrzymaliśmy wszystkie zaplanowane inwestycje 

parafialne, dziękujemy jednocześnie wszystkim, którzy w tym trudnym czasie wspierali 

duchowo i materialnie parafię w jej utrzymaniu.

W tym roku zaplanowaliśmy ustawienie w leśnej grocie na Barbarce figury 

Matki Bożej, jej kształt inspirowany jest pomnikiem w biblijnym Tyrze, dzisiaj leżącym 

na terenie Libanu. Matka Boża w postawie siedzącej, oczekująca na powrót Jezusa z 

nauczania w Tyrze. Model figury, który prezentujemy wyżej, już powstał w warsztacie 

Stanisława Stopyry /autora m.in. pomnika św. Szarbela/. Maryjna grota na Barbarce 

będzie kolejnym miejscem sprzyjającym osobistej modlitwie i refleksji. W tym roku być 

może uda nam się również ogrodzić nową część cmentarza.

W bieżącym numerze Nauczyciela Ewangelii publikujemy także list o. Marka 

Ochlaka, którego gościliśmy w naszej parafii. Należy on do tych misjonarzy, których 

wspieramy. W każdy I piątek miesiąca po Mszach św. jest wystawiony koszyk, do 

którego składamy nasze ofiary na misje.

Ks. prob. Wojciech Miszewski
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KURS  ALPHA  NA  WRZOSACH

Każdy ma pytania.

Wierzymy, że każdy powinien mieć możliwość poznania 

wiary chrześcijańskiej, móc zadać pytania i podzielić się 

swoim punktem widzenia -  niezależnie od miejsca, w 

którym się znajduje.

Co to jest Alpha?

Alpha to seria 10 spotkań wyjaśniających wiarę 

chrześcijańską. Na każdym spotkaniu przyglądamy się 

różnym pytaniom odnośnie wiary, a celem tego jest 

nawiązanie rozmowy. Żadna Alpha nie wygląda tak samo, ale zasadniczo są trzy 

istotne elementy: posiłek, wykład i dyskusja. Ponad 20 milionów osób 

doświadczyło Alpha w 112 językach w 169 krajach na całym świecie.

Dla kogo jest Alpha?

Alpha, choć przede wszystkim skierowana jest do ludzi, którzy nie chodzą do 

kościoła a chcieliby zaznajomić się z wiarą chrześcijańską, to jest to również 

odpowiednie miejsce dla chrześcijan, którzy pragną odświeżyć podstawy swojej 

wiary. Niektórzy chcą rozpatrywać kwestie czy Bóg istnieje, co dzieje się po 

śmierci, inni pragną podyskutować o jakichś szczególnych zagadnieniach, 

zrozumieć wiarę innych ludzi, czy zgłębić sens życia.

Tym razem zapraszamy osoby w wieku 15- 20 lat.

Ile to kosztuje?

Uczestnictwo w Alpha jest bezpłatne.

A co jeśli rozpocznę i nie będę chciał kontynuować?

Zależy nam na tym, aby każdy czuł się dobrze podczas spotkań Alpha. Jeżeli ktoś 

czuje, że nie jest to miejsce dla niego, nie musi się czuć zobligowany do ukończenia 

Alpha.

Kiedy i gdzie?

Spotkania zasadniczo odbywać się będą co niedzielę od 15:00 do 18:00 w 

„Antoniku”. Zaczynamy posiłkiem, a po krótkim wykładzie w małych grupkach 

dajemy możliwość wypowiedzenia się.

Zapisy przez maila: antoniwrzosy@gmail.com lub telefonicznie u księdza Bartka 

pod telefonem 531 395 489. Ukończenie kursu zwalnia z przygotowań do 

bierzmowania.
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POZDROWIENIA Z MADAGASKARU

Oto nasz mały raport dotyczący funkcjonowania naszej placówki 
oświatowej w Misji Katolickiej Befasy na Madagaskarze. 

Wszystkie szkoły na Madagaskarze zostały zamknięte z powodu covid19 
od 23 marca 2020 r. Dnia 05 lipca 2020 r. oficjalna deklaracja potwierdza, że 
??szkoły będą nadal zamknięte, oprócz klas egzaminacyjnych, które mogą 
przychodzić do  szkoły, czyli u nas klasa 7. Ale i to ogłoszenie jest nieaktualne 
gdyż wykryto wiele przypadków koronowirusa w naszym regionie i od 12 lipca 
zamknięte są Kościoły, szkoły i miejsca użytku publicznego. 
Wszystko odbywa się to zgodnie z porządkiem i dyscyplinami ustanowionymi 
przez państwo Madagaskaru dla ochrony uczniów przed tym strasznym 
koronawirusem.  Nasza szkoła w Befasy pomimo wszystko  jest nadal aktywna, 
nawet jeśli jest zamknięta.  Nauczyciele z naszej szkoły codziennie wracają do 
szkoły, aby zadbać o czystość szkoły i zadbać o zieleń na jej terenie. Sadzą 
drzewa, zwłaszcza drzewa owocowe. Prowadzą także szkolne ogrody. Nasz teren 
jest stosunkowo duży a więc wymaga opieki. Na szczęście mamy swoje ujście 
wody, które pomaga nam troszczyć się o rośliny w tym półpustynnym terenie. 
Zaplanowaliśmy także szkolenia edukacyjne i komputerowe dla wszystkich 
nauczycieli.  Odbywa się to w celu zapewnienia przyszłości naszej szkoły i z 
korzyścią dla nauczycieli i dzieci. 

Rok szkolny rozpoczął się 15 października 2019 r. I zwykle kończy się 30 
czerwca 2020 r., ale w tym roku na pewno wszystko się opóźni. Zgodnie z 
oświadczeniem Prezydenta Republiki Madagaskaru. Jesteśmy pewni, że będą 
oficjalne egzaminy ale będą również opóźnione. Nie wiemy też jak będzie z 
ocenami na koniec roku. Ponoć wszyscy uczniowie mają przejść do następnej 
klasy bez ocen ale musimy poczekać na decyzję państwa, zanim podejmiemy 
odpowiednie decyzje w tej sprawie.  Szkoły prywatne są najbardziej 
pokrzywdzone  tutaj na Madagaskarze, ponieważ państwo nie daje żadnych 
dotacji na pomoc, a jednak szkoły prywatne mają największą liczbę uczniów na 
Madagaskarze.  Podczas pandemii rodzice uczniów nie płacili opłat szkolnych, ale 
nauczyciele musieli otrzymywać miesięczne wynagrodzenie.  Mamy problemy z 
płaceniem ich wynagrodzeń. W tym miejscu dziękujemy parafii na Wrzosach za 
Wasz wkład materialny i duchowy w to piękne dzieło rozwoju naszej misji w 
Befasy. Możecie to zobaczyć na kilku zdjęciach załączonych do tego listu. Bóg 
Zapłać! Do tej pory Covid19 był jeszcze pod kontrolą, 5 spośród 22 regionów 
Madagaskaru jest najbardziej dotkniętych.  Obecnie sytuacja zmienia się na 
gorsze. Na szczęście możemy powiedzieć, że nadal znajdujemy się pod 
Opatrznością Bożą ponieważ jeśli spojrzymy na sytuację rodzin w naszym 
regionie, to covid19 nie rozprzestrzenił się w naszym regionie w sposób 
zagrażający większości ludzi,  bo gdyby tak było to większość populacji by 
zniknęła z powierzchni Ziemi.  



Mamy nasz szpitalik w Misji Befasy a wiec dbamy o to żeby koronawirus 
nie zagościł w naszym regionie. Rozdajemy maseczki, żele i prowadzimy formacji 
dla naszych dzieci szkolnych, które jeszcze udaje nam się spotkać w naszym 
miasteczku i okolicach !

Od 2015 roku susza dokucza naszemu regionowi. Właściwie tylko 2 
tygodnie padał deszcz w tym roku. 

W latach 2018 i 2019 ludzie byli atakowani przez uzbrojonych rabusiów 
zwanych „Dahalo”. Zwykle kradli byki ale też zabijali ludzi, gdy tamci się bronili. 
Ludzie stają się biedniejsi, prawie połowa ludzi nie może znaleźć wystarczającej 
ilości jedzenia.  Na szczęście jest misja, która ma przyjaciół takich jak Wy, dzięki 
czemu możemy pomagać biednym dzieciom, zwłaszcza w edukacji  dzieci.  Nasza 
misja na bieżąco kupuje ryż i dokarmia ubogich, którym brakuje jedzenia.  Ze 
strony państwa ludzie nie mają prawie żadnej pomocy ! W misji ludzie mają 
oparcie i zapewnienie że nie dostaną sami !

Niech Bóg obdarzy Was swoimi łaskami i siłami abyście dalej mogli 
wspierać  duchowo i materialnie to piękne dzieło misyjne na Madagaskarze i na 
innych krańcach świata.  Dziękuje Ks. Wojciechowi i Parafianom za ducha 
misyjnego i za wszelką pomoc !

Z modlitwą i wdzięcznością, 
O. Marek OMI 

Misjonar z Madagaskaru, Befasy 
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ODMAWIAJCIE CODZIENNIE RÓŻANIEC, 
ABY UPROSIĆ POKÓJ DLA ŚWIATA.

Tymi słowami Matka  Boża w Fatimie 
prosiła o modlitwę różańcową. W sposób 
szczególny  Kościół odpowiada na to 
wezwanie w miesiącu październiku.

Zwyczaj odmawiania różańca zrodził 
się w XIII wieku. Według starych 
przekazów Matka Najświętsza objawiła 
się św. Dominikowi (1221) i nauczyła go 
sposobu odmawiania różańca, nakazując 
jednocześnie, aby rozpropagował tą 
modlitwę. 

W XVI wieku Turcy zagrozili chrześcijańskiej kulturze Europy. Papież Pius V 
widział ogromne zagrożenie i przygotowywał wielką koalicję antyturecką. Niestety 
był to czas, gdy rozwijała się reformacja i sam papież nie miał już wielkiego posłuchu 
wśród wielkich tego świata. Jedynie Wenecja i Hiszpania odpowiedziały na to 
wezwanie. Przez cały czas trwania działań wojennych trwała nieustanna modlitwa. 
Pius V nakazał wszystkim bractwom różańcowym i wiernym specjalne nabożeństwa 
różańcowe, posty i procesje, w których w Rzymie osobiście brał udział. Do 
decydującego starcia doszło 7 października 1571 roku pod Lepanto w Zatoce 
Korynckiej. Mimo przewagi liczebnej Turków, bitwa zakończyła się głośnym 
zwycięstwem wojsk chrześcijańskich. Pobożny papież wierzył, że było to 
zwycięstwo Matki Bożej, dlatego ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej, 
później rozpowszechnione w Kościele jako święto Matki Bożej Różańcowej.

Dziś świat, w tym też i Polska, znajdują się w podobnej sytuacji jak wiele 
narodów przed wiekami. Wprawdzie dziś Europie i Polsce już nie zagraża ani 
faszyzm ani bolszewizm, ale chrześcijańskiej Europie zagraża nowe 
niebezpieczeństwo laicyzacja.

W czasach, gdy tylko niektórzy ludzie umieli czytać i pisać różaniec był modlitwą 
powszechną, uczył podstawowych prawd wiary, w czasie odmawiania 
„zdrowasiek”. To jakby streszczenie całej Ewangelii. Dzisiaj także jest to modlitwa 
bardzo praktyczna. Różaniec można odmawiać zawsze i wszędzie, np. w czasie 
podróży, w czasie bezsennych nocy, w chorobie, na przechadzce i w wielu innych 
sytuacjach. Na różańcu modlą się przedstawiciele wszystkich stanów: papieże, 
biskupi, księża, królowie, magnaci, ludzie różnych zawodów i prosty lud. Ojciec 
Święty Jan Paweł II mówił „Różaniec jest moją codzienną i umiłowaną modlitwą. 
Modlitwą cudowną w swej prostocie i swej głębi. W tej modlitwie powtarzamy wiele 
razy te same słowa, które usłyszała Maryja od Anioła i św. Elżbiety. Z tymi słowami 
łączy się cały Kościół. W tym samym czasie nasze serca może objąć troska o losy 
jednostki, rodziny, Ojczyzny, Kościoła i ludzkości, zdarzenia osobiste i naszych 
bliźnich, a w szczególny sposób tych, którzy leżą nam na sercu. Papież Pius XII 



nazwał różaniec streszczeniem Ewangelii, bo dostarcza tematów do rozmyślań 
opartych na drodze życia Chrystusa i Maryi, poprzez tajemnice ich radości, bólu i 
chwały. Wy chorzy i cierpiący, nie wypuszczajcie z rąk różańca! Modlitwa wsparta 
cierpieniem jest wielką siłą”. 

Siostra Łucja z Fatimy powiedziała kiedyś, że nie ma problemu, którego by nie 
można rozwiązać na różańcu.

Byli ludzie dla których różaniec stanowił skarb większy od życia. W obozie 
koncentracyjnym przy sortowaniu ubrań więziennych znaleziono różaniec. Obecny 
przy tym gestapowiec zaczął bluźnić i przeklinać, w końcu przyprowadził młodego 
księdza Dembowskiego z Inowrocławia i kazał mu podeptać różaniec. „Tego nigdy 
nie zrobię” - odpowiedział kapłan. Gestapowiec zaczął go  katować, aby zmusić do 
podeptania różańca. Nic to nie pomogło, młody ksiądz wikariusz umarł w trakcie 
bicia, ale różańca nie znieważył. Dzisiaj modlitwa różańcowa należy do 
najbardziej ulubionych praktyk religijnych. Z Radiem Maryja w jednym momencie 
opasuje się różańcem cały świat. W Medjugorie można zaobserwować piękny obraz 
ludzi modlących się na różańcu dosłownie wszędzie. Matka Boża właśnie tam 
powiedziała, że gdy bierzemy do ręki różaniec, to tak, jakbyśmy ją brali za rękę i szli 
przez życie razem z  nią, jak dziecko ze swoją ukochaną Mamą, czując się całkowicie 
bezpieczni pod jej opieką.

Byłem przed laty na pielgrzymce w Turcji. Wiele razy widziałem tam 
muzułmanów, którzy trzymali swoje sznury modlitewne, coś na wzór naszego 
różańca i po swojemu się modlili. U nas to nie do zobaczenia poza kościołem, 
jakbyśmy się tego wstydzili. A w kościele? W ostatnich latach na nabożeństwach 
różańcowych gromadzi się coraz mniej osób. Czy ta modlitwa, już nam nie jest 
potrzebna? Może warto teraz w czasie epidemii powrócić do tej pięknej praktyki 
wspólnej modlitwy różańcowej. Prawie zawsze ten różaniec jest na ręku zmarłego 
człowieka w trumnie, jak często był w jego ręku za życia? Nie raz jest to całkiem 
nowy różaniec zakupiony jakby zaopatrzenie na tamten świat, a nie raz zniszczony, 
naprawiany, wytarty… To piękne świadectwo, że tak wiele razy był w ręku tego 
człowieka za życia.  

Biorąc do ręki różaniec zaczynamy rozważać życie radości i smutki Jezusa i Jego 
Matki. Prowadzi to do odpowiedzi na różne pytania. W ten sposób dochodzimy do 
zastosowania w życiu prawd ewangelicznych, które rozważamy w różańcu.

To kolejny miesiąc różańcowy w naszym życiu, może warto go wykorzystać na to 
codzienne spotkanie z różańcem świętym i tak jak mówi Matka w Medugorie brać ją 
codziennie za rękę i z nią iść przez życie. Matka Boża wyciąga do ciebie dłoń, nie 
odtrącaj jej.

Już za kilka dni rozpoczynamy miesiąc październik. To tradycyjny czas, kiedy 
każdego dnia spotykamy się w kościele na wspólnym odmawianiu różańca. W 
naszej świątyni, w dni powszednie różaniec odmawiamy o godz. 8.00 i 17.30, w 
niedzielę podczas wszystkich Mszy św. jeden dziesiątek.. 

Ks. Wojciech Miszewski
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TORUŃSKA BARBARKA POSZUKUJE ŚWIADKÓW 
HISTORII

 W ostatnim czasie, dzięki zaangażowaniu oraz życzliwości wielu osób, 
udało się podjąć i zrealizować kilka projektów dotyczących Barbarki. Dla 
przykładu, niecały rok temu powstała TORUŃSKA GOLGOTA, czyli droga 
krzyżowa wyznaczona przez 14 brzozowych krzyży. Połączyła ona miejsce kultu 
Św. Barbary - przypomnijmy- patronki dobrej śmierci - z miejscem męczeństwa 
mieszkańców Torunia oraz okolicznych miejscowości, zamordowanych jesienią 
1939 roku.

Co może dziwić, 
mimo podjętych starań - 
również wspólnie z 
dyrekcją Szkoły Leśnej 
na Barbarce - brakuje 
p o d s t a w o w y c h  
informacji na temat 
historii dwóch grot, które 
przedstawiają załączone 
fotografie. Jedną z nich 
udało się w ostatnim 
czasie zrewitalizować. 
Chcemy aby odzyskała 
o n a  w c z e ś n i e j s z y  
charakter. Jednak jaki 
charakter? Tutaj właśnie 
potrzebujemy Państwa pomocy.

Apelujemy do wszystkich świadków historii Barbarki o przekazywanie 
informacji na temat pierwotnego przeznaczenia obu grot oraz kamienia młyńskiego 
leżącego nieopodal. Na wszelkie Państwa uwagi i komentarze czekamy w każdą 
niedzielę bezpośrednio przed lub po Mszy Św. o godz. 13:00 w kaplicy Św. Barbary.

Osobom spoza Torunia rekomendujemy kontakt mailowy pod adresem 
 .

Licząc na pozytywny odzew naszej akcji, polecamy zarówno to, jak i kolejne 
wyzwania, patronce miejsca, Św. Barbarze.

Maciej Lipiński

maciej_lipinski@o2.pl


