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Rezydent:
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„Bóg się rodzi, moc truchleje”
Kochani Parafianie
Zbliżają się święta
Bożego Narodzenia. Ten rok
jednak daleki jest od wszystkich
dotychczasowych przygotowań
świątecznych. Walczymy z
pandemią koronawirusa. Wielu z
nas doświadczyło na sobie lub
swoich bliskich jej skutków. Są
tacy, którzy sami zachorowali i
często ciężko przechodzili okres
choroby. Mamy również wśród
naszych bliskich takie osoby, którym się nie udało zwalczyć wirusa i
odeszli do Pana, pozostawiając po sobie żal i smutek. W tym roku
pełnym niepewności o zdrowie, swój własny los, rodzinę i pracę pragnę
życzyć, abyśmy przeżyli czas tych świąt z Bożym błogosławieństwem.
Niech Boże Dzieciątko, którego oczekujemy przyniesie nam
zdrowie, radość, pokój i nadzieję, że tam, gdzie człowiek nie raz jest
bezsilny, tam Bóg Swoją Mocą jest w stanie pokonać wszystko co
trudne. Niech rok 2021 będzie czasem spełnienia wszystkich życzeń i
pragnień, a zwłaszcza abyśmy mogli powrócić do „normalności”.
Proszę także przyjąć serdeczne podziękowania za wszystkie
dary materialne złożony na potrzeby utrzymania naszej parafii, za
składane na kolektę, przekazywane w kopertach i wpłacane na
parafialne konto. Tegoroczna Wasza pomoc była nieodzowna i pomogła
przetrwać trudne chwile. Dziękuję szczególnie, bo wiem, że tegoroczny
kryzys dotknął materialnie wiele rodzin, które również borykają się z
trudnościami, a jednak pomyśleliście o parafii.
Wszystkie imienne ofiary wpisujemy do naszej Złotej Księgi
Ofiarodawców i Darczyńców, a Parafia będzie ją przechowywać jako
szczególne świadectwo tego czasu.
Dziękuję także za modlitwę i wszelką okazaną troskę. O
modlitwie w Waszej intencji pamiętam każdego dnia i dalej o nią
proszę.

Ks. Wojciech Miszewski
Proboszcz
Adwent Boże Narodzenie A.D. 2020
2

Nauczyciel Ewangelii

7/2020

BOŻE NARODZENIE
”Wśród nocnej ciszy głos się rozchodzi....”
Tej nocy zapełniają się wszystkie chrześcijańskie świątynie na całym świecie, a z
każdej z nich słychać śpiew „Chwała na wysokości Bogu.”
Stajemy przy żłóbku, wpatrujemy się w Świętą Rodzinę i próbujemy zrozumieć, że to małe,
bezbronne Dziecko to Wszechmogący Bóg i Zbawiciel całego świata. Jak śpiewamy w jednej
z kolęd: „Ach ubogi żłobie, cóż ja widzę w tobie droższy widok niż ma niebo w maleńkiej
Osobie.”
Oczekiwany przez tysiąclecia, a jakże inny od tego wszystkiego, czego się
spodziewano. Spodziewano się potężnego króla, wielkiego wodza, oczekiwano kogoś, kto
wyzwoli Izraelitów spod rzymskiej okupacji. Może dlatego, gdy młoda kobieta
spodziewająca się dziecka wraz ze swoim mężem szukała schronienia nikomu w Betlejem nie
przyszło do głowy, że właśnie zamyka drzwi swojego domu przed samym Bogiem
Zbawicielem świata. I pewnie dlatego Jezus rodzi się w warunkach, w których normalnie żyły
tylko zwierzęta. Jezus przychodzi więc zupełnie inaczej niż my tego oczekujemy i jest
zupełnie inny od wszystkich ziemskich władców, jakich znamy. Betlejemska grota nie była
pałacem, którego strzegły uzbrojone straże była miejscem do którego każdy mógł i może
przyjść, miejscem w którym dla każdego były otwarte drzwi. I tak jest do dziś dnia, każdy
może przyjść do Jezusa. Nie ma takiego człowieka, który by nie był tego godny, który byłby
na to zbyt słaby czy zbyt grzeszny. Nie ma takiego człowieka, na którego Jezus w swoim
żłóbku by nie czekał. Można by powiedzieć, że tam, w Betlejemskiej grocie bije źródło Bożej
łaski i Bożej miłości.
Może to chciał powiedzieć Pan Bóg wybierając takie właśnie miejsce i taki sposób
narodzin swojego Syna. To, że On jest Bogiem ludzi prostych, zwyczajnych, Bogiem słabych
i odrzuconych, Bogiem tych wszystkich, którzy nigdy nie śmieliby przekroczyć bram
królewskiego pałacu. Mesjasz w starotestamentalnych proroctwach był nazwany
Emmanuelem, a to słowo oznacza „Bóg z nami”. Jezus jest więc „Bogiem z nami” a nie
„Bogiem ponad nami” czy „Bogiem obok nas”. Bogiem, który nikogo nie onieśmiela, do
którego nie musimy umawiać się na audiencje, który nigdy nam nie powie, że nie mam dla
ciebie teraz czasu.
Jak powiedział św. Jan Paweł II: „Narodziny Syna Bożego są największym
obdarowaniem, największą łaską udzieloną człowiekowi, jaką można sobie wyobrazić. ”
Boże Narodzenie, które przeżywamy, to czas spotkań. W gronie rodziny, przyjaciół,
znajomych. W tym roku, w związku z epidemią może będą one skromniejsze niż zwykle, albo
ograniczone do minimum. Jest to jednak czas przede wszystkim spotkania z Jezusem. To
spotkanie nadaje sens tym świętom, nadaje sens tym wszystkim naszym przygotowaniom,
naszemu byciu razem. Bez tego spotkania pozostaną tylko puste tradycje i niezrozumiałe
obrzędy, a z Jezusem możemy się gdzieś rozminąć.
Jezus przychodzi do wszystkich ludzi. Do tych, którzy Go oczekiwali jak Maryja,
Józef, starzec Symeon czy prorokini Anna. Do tych, którzy się bardzo ucieszyli z Jego
narodzenia jak: Pasterze czy trzej Mędrcy ze Wschodu. Ale też i do tych, których Jego
narodzenie zaniepokoiło i napełniło strachem do Heroda, do Jego dworzan. Jezus przyszedł
także i do tych, dla których to nie ma żadnego znaczenia, którzy pozostają na to wydarzenie
obojętni, jak choćby niegościnni mieszkańcy Betlejem.
A dzisiaj? Przychodzi także do każdego z nas. Do młodych i starych, bogatych i
biednych. Przychodzi do młodych, którzy może z niepokojem patrzą na swoją niepewną
przyszłość. Przychodzi do zapracowanych i przemęczonych rodziców, którzy starają się z
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całych sił zapewnić przyszłość swoim dzieciom.
Przychodzi do tych rodzin, które żyją całymi miesiącami w rozłące, bo trzeba gdzieś w
dalekich stronach szukać chleba. Przychodzi i do tych samotnych, często zapomnianych
nawet przez swoich najbliższych, do tych, którzy bezskutecznie czekają na jakiś znak
pamięci od swoich bliskich. Przychodzi do wszystkich chorych, osamotnionych w szpitalach
czy Domach Pomocy, do wszystkich smutnych, do ludzi zniechęconych, załamanych, tych,
którzy już nie mogą w sobie znaleźć siły do życia. Przychodzi i do tych, którzy wcale na
Niego nie oczekują, do tych, których drogi życia się poplątały, którzy gdzieś się Panu Bogu
zagubili i może nie wiedzą, jak do Niego wrócić. Przychodzi do tych, którzy przeżywają
właśnie rozłąkę po śmierci kogoś bardzo bliskiego… Jezus przychodzi do wszystkich z tym
samym przesłaniem: Ja jestem Twoim Zbawicielem, ja się dla Ciebie narodziłem, ja nigdy
Cię nie odrzucę, nawet gdyby wszyscy cię opuścili ja zawsze będę przy tobie”.
Chrystus zaprasza każdego z nas do wspólnoty ze sobą. A więc do tego, aby być z
Nim na co dzień, nie tylko od święta. Czasami zastanawiamy się nad tym, dlaczego nie
potrafimy żyć we wspólnocie ze sobą w rodzinach, w szkole, pracy, w sąsiedztwie? Może
właśnie dlatego, że nie żyjemy we wspólnocie z Bogiem, który przecież jest źródłem miłości,
zrozumienia, przebaczenia, nadziei. Człowiek nie może dawać tego, czego nie ma. Jeśli nie
będzie dobra w nas, to nie będzie też i wokół nas. „A czemu dzisiaj wśród ludzi tyle łez, jęków,
katuszy, bo nie ma miejsca dla Ciebie w niejednej człowieczej duszy.”
Żyjmy więc tak, aby tę wspólnotę z Jezusem zachowywać na co dzień, aby te święta
uświęciły nas i nasze życie. Niech Jezus pozostanie pośród nas także i po tych świętach.
Każda Msza Św. to czas, gdy Jezus rodzi się na ołtarzu. Dla mnie i dla mojego zbawienia.
Oby tylko nasze serca były nie takie, jak zamknięte drzwi domów w Betlejem.
Czasami to serce może być zimne i brudne jak betlejemska grota, ale to przecież w grocie
narodził się Bóg. Bóg rozjaśni nas swoim światłem.
Oprac. ks. Wojciech Miszewski

WIZYTY DUSZPASTERSKIE KOLĘDA 2021
W tym roku nie będzie tradycyjnej kolędy do jakiej się
przyzwyczailiśmy przez wszystkie lata. Wszystkich, jednak, którzy
zechcą przyjąć kapłana z Bożym błogosławieństwem prosimy o
zgłaszanie się w biurze parafialnym, zakrystii lub drogą e-mailową.
Na stronie internetowej publikujemy proponowany plan kolęd. Drugą
sugerowaną formą będzie Msza św. w kościele w dniu kolędy w
intencji mieszkańców ulic w tym dniu wyznaczonych.

02.01 SOBOTA Bloki: Myśliwska, Sz. Chełmińska 219-221
/numery
nieparzyste/
03.01 NIEDZIELA Sz. Chełmińska /z blokiem 234/
04.01 PONIEDZIAŁEK Jastrzębia, Orla, Słowicza
05.01 WTOREK Rysia, Sarnia, Wrzosowa
06.01 ŚRODA Bażantowa, Lisia, Wilcza
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07.01 CZWARTEK Bobrowa, Niedźwiedzia, Żbikowa
08.01 PIĄTEK Krucza, Sokola, Żurawia
09.01 SOBOTA Jaskółcza, Jelenia, Kozia, Łosia, Myśliwska, Pawia
10.01 NIEDZIELA Kwiatowa /z blokami/, Rzepakowa, Żytnia
11.01 PONIEDZIAŁEK Lniana, Makowa
12.01 WTOREK Astrowa, Chabrowa, Tulipanowa, Urodzajna
13.01 ŚRODA Fiołkowa, Malwowa, Rumiankowa
14.01 CZWARTEK Łubinowa, Pszeniczna, Zielna
15.01 PIĄTEK Chmielna, Konopna, Miedza, Słoneczna
16.01 SOBOTA Fasolowa, Stokrotkowa
17.01 NIEDZIELA Narcyzowa, Szafranowa
18.01 PONIEDZIAŁEK Selerowa, Ugory, Żyzna
19.01 WTOREK Zbożowa /bez bloków/, Owsiana /bez bloków/
20.01 ŚRODA Kąkolowa, Konwaliowa, Warzywna
21.01 CZWARTEK Kameliowa, Sadowa /bez bloków/, Zagonowa
22.01 PIĄTEK Hiacyntowa, Liliowa,
23.01 SOBOTA Storczykowa /z blokami/
24.01 NIEDZIELA - Goździkowa, Krokusowa, Migdałowa,
Sasankowa
25.01 PONIEDZIAŁEK - Morelowa, Renklodowa, Szałwiowa,
Wiśniowieckiego
26.01 WTOREK Bloki: Owsiana 24-26a, Zbożowa 7-29
27.01 ŚRODA - Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Owsiana 36-48,
Zbożowa 33-39a
28.01 CZWARTEK - Bloki: Brzoskwiniowa 9-21, 33-35, ,
Owsiana 84-88, Sadowa 12-14-16, Zbożowa 41-45B, Zbożowa 4763b
29.01 PIĄTEK Brzoskwiniowa /bez bloków/, Czeremchowa,
Jemioława, Modrakowa, Przylaszczkowa,
30.01 SOBOTA - Bananowa, Bławatkowa, Figowa, Gryczana,
Lawendowa, Pistacjowa, Pomarańczy, Rodzynkowa, Ryżowa
31.01 NIEDZIELA - Bartnicza, Prosowa, Szyszkowa, Śliwowa,
Tartaczna, Wiklinowa, Winogronowa, Żywiczna
Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy o godz. 16.00,
w soboty o godz. 14.00, a w niedziele o godz. 15.00
7/2020
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LITURGIA WIGILIJNA W RODZINIE
CHRZEŚCIJAŃSKIEJ
Wprowadzenie
Prowadzący: Rozpoczynamy wieczerzę wigilijną. Słowo „wigilia" oznacza
czuwanie. Oczekujemy na pierwszą gwiazdkę, aby za nią wyruszyć w drogę.
Właśnie wróciliśmy, zebraliśmy się w gronie najbliższych, aby się pokrzepić.
Podzielić ciepłem życzeń wyrażających wzajemną życzliwość. Połamać się
opłatkiem dobroci. Powrócić do wspomnień, do tego, co łączy i wzajemnie
buduje. Wróciliśmy, by przebaczyć i prosić o przebaczenie. By radośnie
zaśpiewać kolędy. Wigilia wzywa do drogi pierwszą gwiazdkę. Wieczerza w
gronie najbliższych dodaje sił, byśmy mogli pójść i szukać prawdy, czynić
dobro, tworzyć piękno. Gwiazda, jak wspólne ideały, powinna nas prowadzić
przez nasz los, byśmy we wzajemnej miłości mogli spotkać się za rok.
Wspólna kolęda: Wśród nocnej ciszy
Prowadzący zapala świecę na stole wigilijnym i mówi: Światło Chrystusa.
Jeden z uczestników czyta fragment Ewangelii:
Z Ewangelii według św.
Łukasza (Łk 2,1-14): W owym
czasie wyszło rozporządzenie
Cezara Augusta, żeby
przeprowadzić spis ludności w
całym państwie. Pierwszy ten
spis odbył się wówczas, gdy
wielkorządcą Syrii był
Kwiryniusz. Wybierali się więc
wszyscy, aby dać się zapisać,
każdy do swojego miasta. Udał
się też Józef z Galilei, z miasta
Nazaret, do Judei, do miasta
Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida,
żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna. Kiedy
tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego
pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie
było dla Nich miejsca w gospodzie. W tej samej okolicy przebywali w polu
pasterze i trzymali straż nocną nad swoją trzodą. Naraz stanął przy nich Anioł
Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się wystraszyli.
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Lecz anioł rzekł do nich „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką,
która będzie udziałem całego narodu: dziś w mieście Dawida narodził się
wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was:
znajdziecie Niemowlę owinięte w pieluszki i leżące w żłobie", l nagle
przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga
słowami: „Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom Jego
upodobania".
Prowadzący: W Betlejem narodził się Bóg. Wspólnie módlmy się, aby nasze
spotkanie zrodziło w nas nowe nadzieje, otwarło serca i umocniło w miłości.
Modlitwa wiernych
(poszczególne wezwania mogą czytać różne osoby):
- Opłatek jest symbolem dzielenia się dobrocią. Módlmy się, abyśmy umieli
kochać się wzajemnie, pomagać sobie, dzielić się otwarcie radościami i
smutkami. Ciebie prosimy...
- Choinka jest obrazem rajskiego drzewa obfitości. Módlmy się o Boże
błogosławieństwo na nadchodzący rok w naszej pracy, nauce, w życiu
osobistym. Ciebie prosimy...
- Pierwsza gwiazdka przypomina nam mędrców, którzy szukali Mesjasza.
Módlmy się, abyśmy mieli odwagę szukać prawdy, żyć w szczerości i
otwartości na innych ludzi. Ciebie prosimy...
- Świeca daje światło i ciepło. Prośmy Boga, abyśmy potrafili być dla innych
wsparciem, bliskich ogrzewali ciepłem życzliwości, a dla wszystkich innych
stali się drogowskazem w dobrym. Ciebie prosimy...
- Puste miejsce przy stole przypomina nam o osobach w potrzebie. Módlmy
się, abyśmy chcieli i umieli pomagać innym, byśmy nie żyli tylko dla siebie.
Módlmy się również za tych, którzy byli pośród nas i już odeszli. Ciebie
prosimy...
- Wieczerza wigilijna łączy i umacnia. Módlmy się o jedność dla całej rodziny
i siłę w trwaniu razem. Wspólnie módlmy się: Ojcze nasz...
Modlitwa końcowa:
Panie Jezu, Ty narodziłeś się w Betlejem, pomóż nam dziś narodzić się na
nowo, byśmy sami i jako rodzina umieli żyć prawdziwie. Który żyjesz i
królujesz na wieki wieków. Amen

Dzielenie się poświęconym opłatkiem.
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DUSZPASTERSTWO PARAFIALNE
W OKRESIE ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA
Czwartek 24 grudnia 2020 r. Wigilia Bożego Narodzenia
- Msze św. o godz. 6.15 /zakończenie Duchowej Adopcji/, 8.30
/ nie ma Mszy św. o godz. 18.00 /
- godz. 20.30 Msza św. - Pasterka w kościele
- godz. 22.00 Msza św. - Pasterka na Barbarce
- godz. 22.00 Msza św. - Pasterka w kościele
- godz. 24.00 Msza św. - Pasterka w kościele
Piątek 25 grudnia 2020 r. Boże Narodzenie
- nie ma Mszy św. o godz. 7.30
- Msze św. w kościele o godz. 9.00, 10.30, 12.00, 13.30, 18.00
Sobota 26 grudnia 2020 r. św. Szczepana
- Msze św. według porządku niedzielnego
Kolekta na budujące się kościoły
Czwartek 31 grudnia 2020 r. ostatni dzień roku
- Msze św. 7.00, 8.30
- Msza św. godz. 18.00 Msza św. dziękczynna za zakończony rok.
Wspomnienie Zmarłych w tym roku naszych Parafian. Dla wszystkich
Zmarłych Parafian będzie przygotowana i zapalona świeczka. Dla
Zmarłych spoza naszej Parafii, których będziemy chcieli wspomnieć
prosimy przynieść lampkę i ustawić przed ołtarzem. Znicze pozostawimy
w czasie Mszy św. przed ołtarzem, a potem ustawimy przy krzyżu na naszej
Golgocie.
Piątek 1 stycznia 2021 r. NOWY ROK
- nie ma Mszy św. o godz. 7.30
- pozostałe Msze św. jak w niedzielę
SPOWIEDŹ ŚW.
- od poniedziałku 21 grudnia do środy 23 grudnia od 17.00 do 18.00
lub do ostatniego penitenta
- w czwartek 24 grudnia podczas Mszy św. o godz. 6.15 i od 8.00 do
8.30
- tradycyjnie nie ma spowiedzi w czasie Pasterki i w I święto
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
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