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MATKA BOŻA OCZEKUJĄCA
(Figura w Grocie na Barbarce)

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

CZAS ADWENTU
W niedzielę 29 listopada rozpoczęliśmy Adwent, czas przygotowania do
Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim czas przygotowania na spotkanie z
Bogiem, które wcześniej czy później musi nastąpić. Czy będzie to za kilka dni,
miesięcy czy za wiele lat tego nie wie nikt. Pewne jest tylko to, że za jakiś czas w tej
świątyni będzie się modliło inne pokolenie, a nikogo z nas tutaj nie będzie.
Czas Adwentu ma przede wszystkim nam przypomnieć, że wszystko w tym
życiu, czyli to kim jesteśmy, co posiadamy jest łaską od Boga, darmo daną i
niezasłużoną. Mogliśmy się przecież narodzić w innym świecie, w innej kulturze i w
innym czasie znacznie trudniejszym niż ten, który przeżywamy.
„Uważajcie i czuwajcie” to słowa, które mogą się stać dla każdego z nas
programem duchowym na najbliższe tygodnie. Bez uwagi serca i wewnętrznego
czuwania życie duchowe będzie płytkie i chaotyczne.
Jezus w tym czasie jeszcze bardziej pragnie zamieszkać w naszej
codzienności, w naszym domu. Prośmy Go, abyśmy odczuli radość z naszej
codzienności i umieli ją zaakceptować, abyśmy czuli radość nawet z najprostszych
zajęć, które wykonujemy.
Powszechne wezwanie do czuwania
Czas adwentu przypomina nam, że Jezus może nas zabrać do Siebie w każdej
chwili. Nagłe pojawienie się bliskiej, kochanej osoby budzi radość. Jakie myśli
towarzyszą mi, kiedy myślę o nagłym spotkaniu z Bogiem. Prośmy Jezusa, abyśmy
umieli za Nim tęsknić. Do czuwania wezwani są wszyscy. Wszystkich nas wybrał
sobie Chrystus za przyjaciół i chce, abyśmy z Nim żyli zjednoczeni już tutaj na ziemi.
Czas adwentu to czas refleksji. Może Chrystus dla wielu z nas jest tylko niedzielnym
gościem, a może warto, by był naszym codziennym domownikiem.
Pandemia, w której przeżywamy ten adwent to czas wyjątkowy. Każde
spotkanie z Bogiem w kościele, często nie raz bardzo kłopotliwe i trudne do
zrealizowania dla wielu jest teraz szczególnie cenne. Niestety wielu też tak łatwo
zrezygnowało z bezpośredniego kontaktu z Bogiem, chociaż w innych sytuacjach
życia, tak naprawdę nic się nie zmieniło.
Dzisiaj Jezus mówi do nas wszystkich i zaprasza do jeszcze bliższego życia z
Sobą. Na początku swego pontyfikatu w 1978 r. św. Jan Paweł II wołał: „Bracia i
Siostry, nie bójcie się przyjąć Chrystusa, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi!
Otwórzcie dla Jego mocy zbawczej granice państw, systemów ekonomicznych,
systemów politycznych, rozległe dziedziny kultury, cywilizacji i postępu”. Papież
przez 27 lat wołał i zapraszał i wielu zagubionych odnalazł.
Czas adwentu to czas rorat.
Adwent to oczekiwanie w ciemnościach symbolizujących człowieka
pogrążonego w grzechu. Zawsze ten mrok swoim blaskiem rozjaśnia Najświętsza
Maryja Panna, szczególnie czczona w adwencie. Każda ciemność rodzi tęsknotę za
światłem. W tym szczególnym czasie, dzieje się coś absolutnie nadzwyczajnego.
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Ciemność poranka, często dotkliwy mróz i śnieg, a na ulicach wsi i miast zaczynają
pojawiać się ludzie i idą do świątyni. Często małe dzieci z lampionami, które
własnoręcznie wykonały śpieszą się by zdążyć na Mszę św. sprawowaną przed
świtem. To niezwykły klimat, który pamiętamy z dzieciństwa. Pamiętamy
ubiegłoroczne roraty, kiedy tak wielu nas było w kościele każdego poranka. Praktyka
porannych rorat w Polsce była znana od dawna. Nazwa pochodzi od łacińskich słów
„Rorate caeli” Niebiosa rosę spuśćcie… na pamiątkę czasów, kiedy ziemia trwała w
ciemności dopóki nie przyszedł Chrystus określany w Piśmie Świętym jako
Wschodzące Słońce.
Wiele osób pytało, czy w tym roku Roraty będą. W tym roku nie wszyscy
będą mogli być na Roratach ze względu na panujące ograniczenia, zachęcam jednak
by wybierać też Msze św. o 8.30 lub wieczorem.
Otoczmy troską życie.
Tak jak w latach poprzednich przy ołtarzu stoi maryjna świeca, zapalana na
Roratach. To znak, że z Matką Bożą Brzemienną oczekujemy na przyjście na świat
Zbawiciela. W dzisiejszych czasach, gdzie przez polskie ulice przelewają się
protesty kwestionujące prawo do życia dzieci jeszcze nienarodzonych, niech i ta
intencja będzie szczególnie obecna w naszym życiu. Wiele razy prosił o to nasz św.
Jan Paweł II, ale dzisiaj i jego głos próbuje się zagłuszyć a samą osobę papieża
zdyskredytować.
Adwent to czas dobroci dla innych
Jak każdego roku także w okresie świąt myślimy o naszych bliźnich
bliższych i dalszych, którzy są w trudnej sytuacji. W niedzielę 6 grudnia w całym
kościele w Polsce zbiórka ofiar dla biednego Kościoła na Wschodzie. W związku z
epidemią nie robimy tradycyjnych paczek, ale przecież okazji do pomocy
najbliższym jest bardzo wiele choćby symbolicznie przez zakup świecy Caritas,
która zapłonie na stole wigilijnym, a my w ten sposób włączymy się w pomoc
potrzebującym.
Każdy z nas potrzebuje czasu zatrzymania się i przemyślenia swego życia i
swojego stosunku do Boga, do bliźnich i do samego siebie. Każdy, kto ma odwagę
poświecić czas Bogu i zrezygnować dla Niego z różnych spraw tego świata, nagle
doświadcza czegoś szczególnego, znajduje się czas na wszystko inne sprawy, na
które również dotychczas go brakowało.
Czas adwentu przypomina nam więc, że Chrystus przychodzi na ten świat
nie po to, aby go potępić, lecz, aby go zbawić. Przypomina, że nasze życie powoli
upływa i nie powinniśmy marnować go nie czyniąc tego, do czego nas Bóg powołał.
Nie odkładajmy, więc najważniejszych spraw naszego życia na później. Zacznijmy
w tym adwencie jeszcze bardziej kochać Chrystusa i nie bać się spotkania z Nim w
godzinie, którą tylko On zna. A godzina tego spotkania była tak wspaniałym
wypełnieniem się naszego życia.

Ks. Wojciech Miszewski
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MATKA TERESA I CUDOWNY MEDALIK
Św. Matka Teresa z Kalkuty
znana jest przede wszystkim z
działalności na rzecz
najbiedniejszych w Indiach, a potem
na całym świecie. Swoją posługę
rozpoczęła w 1948 roku. Posługiwała
się prostym narzędziem „cudownym
Medalikiem”. Zwykle widywano
Matkę, jak brała garść tych
medalików, całowała je i rozdawała je
ubogim. Kiedy rozchodziła się wieść,
że Matka Teresa przybyła do jakiegoś
miasta, przed klasztorem ustawiały
się tłumy ludzi. Witała młodych i
starych, chorych i biedaków,
świeckich i duchownych, znanych i
nieznanych.
Rzadko ktoś odchodził bez medalika, jaki Matka mu wciskała do ręki. Podczas ostatniej
wizyty w nowojorskiej dzielnicy South Bronx w czerwcu 1997 roku, a więc niecałe trzy miesiące
przed śmiercią, Matka siedziała na wózku, a na kolanach trzymała cały koszyk tych medalików, a
siostry ciągle go napełniały, gdy Matka rozdawała je wszystkim. Warto podkreślić jej cześć do
tych religijnych sakramentaliów. Zachęcała wszystkich, by używać ich do ewangelicznego
przesłania miłości.
Cudowny Medalik do dzisiaj kojarzony jest z Misjonarkami Miłości Matki Teresy. Ta
rozdała ich dziesiątki tysięcy, pozostawiła je nawet na Kremlu. Dzisiaj oprócz dzieł
charytatywnych siostry nadal kontynuują misję swojej Założycielki.
Cudowny Medalik pojawił się 80 lat przed urodzeniem Matki. Od 18 lipca do 27
listopada 1830 roku Matka Boża ukazywała się młodej szarytce św. Katarzynie Laborue w
kaplicy przy ulicy du Bac w Paryżu. Kiedy Matka Boża kończyła swoje objawienie poprosiła, by
wybito medalik z przedstawieniem Jej, jako Niepokalanie Poczętej na awersie i z obrazem
Kalwarii na rewersie. Medalik bardzo szybko stał się niezwykle popularny, jego
rozpowszechnianiu towarzyszyło wiele znaków, uzdrowień i nawróceń, dlatego wkrótce zaczęto
go nazywać „Cudownym Medalikiem”. W XIX wieku francuscy głosili jego chwałę na całym
świecie. Międzynarodową sławę zdobył, gdy w roku 1842 pod wpływem Medalika nawrócił się
Alfons Ratisbonne, agnostyk, zacięcie walczący z Kościołem. W latach przed II wojną światową
na ogromną skalę kult Cudownego Medalika rozszerzał św. Maksymilian Maria Kolbe,
założyciel Niepokalanowa i męczennik miłości z Oświęcimia. Nazywał Medalik „naszą bronią
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do trafiania do serc” oraz „kulą, którą trafia żołnierz wroga, to jest diabła i przez nią ratuje dusze”.
Zarówno św. Maksymilian w pierwszej połowie XX wieku, jak również św. Matka
Teresa w drugiej połowie XX wieku wykorzystali Medalik do skutecznego szerzenia Ewangelii
Miłości.
Awers Medalika przedstawia scenę z Księgi Rodzaju (3,15), jest to tzw. Protoewangelia.
Bóg zapowiada, że Kobieta i Jej potomek ostatecznie zmiażdżą głowę starodawnego węża, który
skusił Adama i Ewę do popełnienia grzechu pierworodnego. Maryja stoi na kuli ziemskiej z nogą
na pełzającym wężu jest przedstawiona jako Niepokalane Poczęcie. Naukę o Niepokalanym
Poczęciu wyjaśniają słowa z Medalika zamieszczone wokół niego na awersie: „O Maryjo bez
grzechu pierworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”. Maryja,
Nowa Ewa wyprasza u Boga łaski do pokonywania wpływów diabła, któremu udaje się
wślizgnąć w słabe momenty naszego życia. Te łaski, jakie otrzymujemy symbolizują promienie
wypływające z rąk Maryi. Te promienie nie padają jednak z każdego Palca. Jak tłumaczyła
Matka Boża św. Katarzynie, te brakujące promienie to łaski, które Bóg daje, ale ludzie nie chcą
ich przyjąć. Tak więc awers Medalika to nauka o rywalizacji dobra i zła w świecie, które
ostatecznie zwycięża Chrystus, a Maryja jest pierwszym owocem tego zwycięstwa dając nam
łaski do pokonywania zła w naszym życiu.
Odwrotna strona Cudownego Medalika ukazuje scenę z Ewangelii św. Jana (19,25-27).
Krzyż Jezusa Chrystusa, z Maryją u Jego stóp jest najważniejszym elementem tajemnicy
odkupieńczej Bożej Miłości. W owalu umieszczone jest 12 gwiazd, w ST symbol 12 pokoleń
Izraela, a w NT 12 Apostołów. Krzyż jest znakiem nadziei, na który zawsze wskazywała Matka
Teresa przekazując medaliki. U podstawy krzyża jest prosta linia, to symbol ołtarza, na którym
przez wieki uobecnia się Ofiara Kalwaryjska. Litera M oznacza Maryję, która wskazuje gdzie
ludzie mają szukać siły i pomocy. Pod inicjałem maryjnym są dwa serca: Najświętsze Serce Pana
Jezusa, otoczone cierniami i Niepokalane Serce Maryi przeszyte mieczem. To symbol zespolenia
tych serc w cierpieniu związanym z Męką Chrystusa, ale również zespolonych w chwale.
Dla św. Matki Teresy był to „medalik miłości bliźniego”, znak zainteresowania się Boga
każdą osobą. Było to dla niej zaspokojenie Jezusowego pragnienia miłości i dusz. Misjonarki
Miłości odpowiadają na to pragnienie Jezusa odpowiadając miłością na miłość Chrystusa. „Tylko
miłością można odpłacić za Miłość” mawiała Matka Teresa.
„O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy tak,
żeby zostało zaspokojone pragnienie Jezusa i żeby Jego świat stał się czymś pięknym dla Boga,
królestwem miłości, gdzie Ty, o Maryjo, Matko Jezusa, możesz być matką dla mnie i dla
wszystkich, teraz i zawsze” modliła się Matka Teresa.
Św. Katarzyna słyszała głos mówiący do niej: „Postaraj się o wybicie medalika
według tego wzoru. Kto będzie nosił taki poświęcony medalik, otrzyma wszelkie łaski,
zwłaszcza, gdy będą go nosili na szyi. Obfite łaski otrzymają ci, którzy noszą go z wiarą”.
/Na podstawie materiałów Misjonarek Miłości oprac. ks. Wojciech Miszewski/
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FRAGMENT TESTAMENTU ŚW. JANA PAWŁA II
"Czuwajcie, bo nie wiecie,
kiedy Pan wasz przybędzie" (por. Mt
24, 42) - te słowa przypominają mi
ostateczne wezwanie, które nastąpi
wówczas, kiedy Pan zechce. Pragnę
za nim podążyć i pragnę, aby
wszystko, co składa się na moje
ziemskie życie, przygotowało mnie
do tej chwili. Nie wiem, kiedy ona
nastąpi, ale tak jak wszystko, również
i tę chwilę oddaję w ręce Matki
mojego Mistrza: Totus Tuus. W tych
samych rękach matczynych
zostawiam wszystko i wszystkich, z
którymi związało mnie moje życie i
moje powołanie. W tych Rękach
zostawiam nade wszystko Kościół, a
także mój Naród i całą ludzkość.
Wszystkim dziękuję. Wszystkich proszę o przebaczenie. Proszę także o
modlitwę, aby Miłosierdzie Boże okazało się większe od mojej słabości i
niegodności”.

KATECHUMENAT DLA DOROSŁYCH
Kolejny cykl spotkań dla dorosłych pragnących przystąpić
do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej (chrzest, bierzmowanie
i Komunia św.) rozpocznie się wraz z adwentem w poniedziałek 30
listopada 2020 roku o godz. 19.00 przy sanktuarium M. B.
Nieustającej Pomocy w Toruniu (ul. św. Józefa 23/35). W
katechumenacie dorosłych uczestniczą również osoby
ochrzczone, które pragną przygotować się do przyjęcia tylko
sakramentu bierzmowania. Spotkania są prowadzone przez
duszpasterza wraz z grupą współpracowników świeckich. Kolejne
spotkania będą się odbywały w poniedziałki o godz. 19.00.
Zgłoszenia są przyjmowane w sekretariacie parafii św. Józefa w
Toruniu (email: parafia.sw.jozefa@gmail.com; tel. 56 662 30 32
lub 797 907 271).
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BŁOGOSŁAWIEŃSTWO OPŁATKÓW
W niedzielę 15 listopada br.. w czasie Mszy św. o godz. 9.00 zostały
poświęcone opłatki wigilijne. Będziemy się nimi dzielić podczas Wieczerzy
Wigilijnej.
Łamanie się opłatkiem w wigilię lub w okresie uroczystości Narodzenia
Pańskiego jest pięknym i wymownym zwyczajem religijnym, jaki zachowujemy w
naszej Ojczyźnie za przykładem naszych przodków.
Chleb jest darem Boga Stwórcy i owocem pracy ludzkich rąk. Kiedy
zasiadamy do posiłku przy wspólnym stole, na znak jedności i braterstwa dzielimy
się chlebem i innymi pokarmami. Co roku na początku Wieczerzy Wigilijnej
łamiemy biały chleb opłatek i składamy sobie życzenia. Dobre słowa wypowiadane
między członkami rodziny i przyjaciółmi wyjaśniają sens gestu łamania chleba.
Łamanie się opłatkiem, przypomina także, że Syn Boży dla nas stał się
człowiekiem i ustanowił Eucharystię, w której pod postacią chleba i wina daje nam
pokarm swoje Ciało i Krew, aby obdarzyć nas życiem wiecznym i zjednoczyć we
wzajemnej miłości. Uwielbiajmy Boga za dar chleba i Eucharystii oraz prośmy Go,
aby nas pobłogosławił.
Przyjęcie poświęconego opłatka jest wyrazem naszej wspólnoty z parafią.
Ofiary składane przeznaczymy na dalsze inwestycje w naszej parafii.
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GODZINA ŁASKI I POŚWIĘCENIE FIGURY
MATKI BOŻEJ OCZEKUJĄCEJ
8 grudnia od 12.00 do 13.00
Matka Boża, objawiając się w Święto Niepokalanego Poczęcia, 8 grudnia
1947 r. pielęgniarce Pierinie Gilli w Montichiari we Włoszech powiedziała:
"Życzę sobie, aby każdego roku w dniu 8 grudnia, w południe obchodzono
Godzinę Łaski dla całego świata. Dzięki modlitwie w tej godzinie ześlę wiele łask dla
duszy i ciała.
Będą masowe nawrócenia. Dusze zatwardziałe i zimne jak marmur
poruszone będą łaską Bożą i znów staną się wierne i miłujące Boga. Pan, mój Boski
Syn Jezus, okaże wielkie miłosierdzie, jeżeli dobrzy ludzie będą się modlić za
bliźnich.
Jest moim życzeniem, aby ta Godzina była rozpowszechniona. Wkrótce
ludzie poznają wielkość tej Godziny Łaski. Jeśli ktoś nie może w tym czasie przyjść
do kościoła, niech modli się w domu".
W tym dniu o godz. 12.00 zapraszamy do Groty Matki Bożej na Barbarce
/niedaleko kaplicy/. Poświęcimy figurę Matki Bożej, która tam została niedawno
ustawiona i przez godzinę trwać będziemy na wspólnej modlitwie. Tych, którzy nie
wybiorą się na Barbarkę zapraszamy w tym czasie do kościoła.
Ks. Wojciech Miszewski
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