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Drodzy Parafianie
Za nami już prawie cztery miesiące roku 2021. Czas mija bardzo szybko,
chociaż ciągle jesteśmy ograniczeni rozmaitymi obostrzeniami związanymi z
pandemią koronawirusa. Wiele dziedzin życia społecznego i gospodarczego nadal
pozostaje zamknięta. Taka sytuacja trwa już ponad rok. Pewnie nie ma wśród nas
nikogo, kto nie przeżyłby albo sam, albo na kimś bliskim skutków tej zarazy i
kryzysu z tym związanego.
Sytuacja ta dotyka także naszej wspólnoty parafialnej. Tak wielu Parafian
nie może uczestniczyć w Eucharystii w kościele. Wielkim dobrodziejstwem są
transmisje telewizyjne i internetowe, ale one nigdy nie zastąpią bezpośredniego
uczestnictwa, przede wszystkim Komunii św. Bardzo bolesne jest dla nas to, że w
związku z obowiązującymi limitami w pewnym momencie musimy zamykać drzwi
przed tymi, którzy jeszcze chcieliby trwać z nami na wspólnej modlitwie.
Szczególnie smutny czas przeżywaliśmy podczas Triduum Paschalnego i świąt
Zmartwychwstania Pańskiego. Mimo to dziękujemy za serdeczność i zrozumienie w
tych trudnych chwilach. Wielu bez względu na deszcz i zimno w ceremoniach
uczestniczyło na zewnątrz kościoła lub w kaplicy Miłosierdzia Bożego. Dziękujemy
sponsorce za dar ofiarowany na sfinansowanie nowego nagłośnienia na zewnątrz
kościoła. Dzięki temu nawet teraz, gdy już jest ciepło możemy uczestniczyć na
zewnątrz w liturgii, która jest sprawowana w świątyni.
Od ponad roku nie spotykają się nasze wspólnoty, pewnie niektóre z nich
trzeba będzie odbudowywać po zakończeniu pandemii.
Pewnym światłem i nadzieją jest rozpoczynająca się 1 maja br. peregrynacja
obrazu Świętej Rodziny w naszej diecezji. Idea tej peregrynacji rodziła się od kilku
lat, niestety różne sytuacje nie pozwoliły, aby mogła się ona odbyć. Ten czas został
tak pomyślany, aby był dla każdej parafii swego rodzaju dniem skupienia i modlitwy
w intencji rodzin. Obraz Świętej Rodziny /kopia słynnego i cudownego obrazu z
Kalisza/ ma pomagać w tym skupieniu, a mottem mają być słowa: „Żyć jak Święta
Rodzina”. Tak bardzo w dzisiejszych czasach potrzeba takiej modlitwy i troski o
rodzinę. Peregrynacja rozpoczyna się w Sanktuarium św. Józefa na Bielanach 1
maja. Do naszej parafii, jako drugiej w diecezji, obraz przybędzie w niedzielę 2 maja
i pozostanie przez całą dobę do 3 maja. Potem odwiedzi kolejne ponad 190 parafii.
Serdecznie zapraszam do uczestnictwa w tym skupieniu w naszym kościele.
Jeśli nie będziemy mogli w tych dniach być na Mszy św. przyjdźmy chociaż na
chwilę na prywatną modlitwę w świątyni. Duchowo będziemy mogli się połączyć
przez transmisję internetową. Jeśli tego zapragniemy, na pewno znajdziemy taką
chwilę sam na sam ze Świętą Rodziną, prosząc by nasze rodziny rzeczywiście się
przemieniały na wzór Rodziny z Nazaretu. Może będzie to także szczególna okazja
do powolnego wychodzenia z epidemii, o czym przekonują nas specjaliści.
Bóg zapłać wszystkim za wszelkie dobro duchowe i materialne w tych
dniach okazywane naszej parafii.
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PEREGRYNACJA OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY
W DIECEZJI TORUŃSKIEJ
PARAFIA ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W TORUNIU
PARAFIALNY DZIEŃ SKUPIENIA DLA MAŁŻEŃSTW I RODZIN:
ŻYĆ, JAK ŚWIĘTA RODZINA 2 - 3 maja 2021 roku
1 DZIEŃ - niedziela 2 maja 2021 roku
17.45 Przywitanie obrazu Świętej Rodziny przed kościołem
18.00 Msza święta.
20.00 Wieczór Pojednania
- Liturgia Pokutna
- wystawienie Najświętszego Sakramentu
- rachunek sumienia, ze szczególnym uwzględnieniem grzechów
przeciwko miłości i jedności małżeńskiej i rodzinnej.
- okazja do spowiedzi sakramentalnej
- błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
2 DZIEŃ 3 maja 2021 roku
Godz. 7.30, 9.00, 10.30, 12.00, 13.30 - Msze św. w kościele z naukami o
małżeństwie i rodzinie oraz zawierzeniem rodzin naszej parafii
15.00 Wystawienie Najświętszego Sakramentu. Koronka do Bożego
Miłosierdzia w intencji małżeństw i rodzin.
17.00 Msza święta dziękczynna z odnowieniem przyrzeczeń małżeńskich.
Po Mszy św. Uroczysty Akt Zawierzenia Rodzin Świętej Rodzinie.
Błogosławieństwo obrazów i obrazków Świętej Rodziny.
Ok. 18.30 Pożegnanie i przewóz Obrazu Świętej Rodziny. Procesja z
Obrazem do samochodu-kaplicy. Ksiądz Proboszcz i przedstawiciele parafii
zawożą Obraz Świętej Rodziny do parafii św. Andrzeja Apostoła.
W tym dniu nie ma Mszy św. o godz. 18.00. Intencje zostaną
odprawione o godz. 17.00.
3/2021
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LIST BISKUPA TORUŃSKIEGO ZAPOWIADAJĄCY
PEREGRYNACJĘ
OBRAZU ŚWIĘTEJ RODZINY
Drodzy Diecezjanie! Umiłowani w Chrystusie siostry i bracia!
Przeżywamy dziś niedzielę Dobrego Pasterza. W przeczytanej przed chwilą
perykopie ewangelicznej usłyszeliśmy, że Pan Jezus jest dobrym pasterzem, który
zna swoje owce i życie oddaje za nie (por. J 10, 11-14). Modlimy się o dobrych
pasterzy, czyli o świętych kapłanów oraz o szlachetne i szczere nowe powołania do
kapłaństwa oraz życia konsekrowanego. W tym roku towarzyszy nam również w
sposób szczególny modlitwa o dobrych ojców, którzy w rodzinach będą na wzór św.
Józefa troskliwymi opiekunami wspólnoty domowej. Jezus Chrystus, dobry pasterz,
uczy nas z miłością patrzeć na Kościół, parafie i rodziny.
Dostrzegamy liczne problemy i trudności, które wymagają naszej
odpowiedzi. Już przeszło rok dotkliwie przeżywamy pandemię oraz jej
konsekwencje, które odczuwamy również w duszpasterstwie. Odpowiedzialność za
zdrowie i życie wiernych oraz obostrzenia sanitarne spowodowały, że nie wszyscy
mogli uczestniczyć we wspólnotowym życiu parafii. Szczególnie boleśnie
przeżywamy brak możliwości udziału wszystkich, którzy tego pragną w Eucharystii,
która dla wierzących jest umocnieniem, lekarstwem i pokarmem na życie wieczne.
Jednak oprócz problemów zdrowotnych towarzyszą nam inne zagrożenia, przede
wszystkim pandemia zła, która potrafi osłabić wiarę człowieka, a niekiedy prowadzi
do nienawiści i śmierci duchowej. W tak trudnej sytuacji nie można być obojętnym, a
tym bardziej trzeba wystrzegać się paraliżującego lęku i przygnębienia. Nie
zapominajmy, że dobry pasterz jest zawsze blisko owiec, a najemnik widząc
zagrożenie ucieka (por. J 10, 12). Jasne wskazanie jak należy postępować w trudnych
sytuacjach otrzymujemy od św. Pawła, który w Liście do Filipian zapisał: „Niech
wasza łagodność będzie znana wszystkim ludziom...O nic się nie martwcie, lecz we
wszystkim przedstawiajcie wasze prośby Bogu, modląc się i błagając z
dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelkie poznanie, będzie strzegł
waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie” (Flp 4, 6-7).
W tym kontekście wszystkie wyzwania i trudności, które obecnie
przeżywamy pragniemy przedstawić Bogu w modlitwie w czasie peregrynacji
obrazu Świętej Rodziny, kaliskiej kopii, którą nazywamy często wizerunkiem św.
Józefa. W ten sposób chcemy w diecezji toruńskiej, zgodnie z zaleceniem papieża
Franciszka, uczcić św. Józefa i przeżyć Rok Rodziny Amoris laetitia. Peregrynacja to
przede wszystkim okazja do ożywienia życia religijnego w naszych parafiach i
wspólnotach. Rozpocznie się ona w maju br. i będzie trwała, z przerwami, do
czerwca przyszłego roku, kiedy w Rzymie odbędzie się Światowe Spotkanie Rodzin
z Ojcem Świętym. Peregrynacja będzie przebiegała z zachowaniem zasad
bezpieczeństwa oraz zgodnie z obowiązującymi w danym czasie przepisami
państwowymi.
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Św. Józef został przez papieża Franciszka w liście apostolskim Patris corde
nazwany ojcem pełnym wiary, odpowiedzialności i miłości, człowiekiem
pracowitym, przyjmującym i skromnym. W trudnym czasie walki z pandemią
szczególnie cenne są słowa Ojca Świętego, który wskazuje na św. Józefa jako na ojca
z twórczą odwagą, ponieważ potrafił przezwyciężyć wszystkie trudności. Kiedy w
Betlejem nie było miejsca dla Świętej Rodziny, troskliwy Józef sprawił, że prosta
stajnia stała się gościnnym miejscem dla Syna Bożego (por. Łk 2, 6-7).
W obliczu zagrożenia ze strony Heroda, który chciał zabić Jezusa, św. Józef,
wrażliwy i otwarty na głos Boga, zorganizował ucieczkę. Takich przykładów
odwagi, pomysłowości i elastyczności w życiu Świętej Rodziny jest znacznie więcej.
A czy w naszym życiu nie jest podobnie? Jak napisał papież Franciszek: „Także
nasze życie czasem zdaje się być zdane na łaskę silnych, ale Ewangelia mówi nam, że
Bóg zawsze potrafi ocalić to, co się liczy, pod warunkiem, że użyjemy tej samej
twórczej odwagi, co cieśla z Nazaretu, który potrafi przekształcić problem w szansę,
pokładając zawsze ufność w Opatrzność. Jeśli czasem Bóg zdaje się nam nie
pomagać, nie oznacza to, że nas opuścił, ale że pokłada w nas ufność i w tym, co
możemy zaplanować, wymyślić, znaleźć” (Patris corde, nr 5).
Dlatego pomimo trudności podejmujemy trud peregrynacji, której przede
wszystkim będzie towarzyszyła modlitwa za małżeństwa i rodziny. Będzie to okazja,
aby małżonkowie odkryli piękno i wielkość ich powołania i podzielili się radością
miłości przeżywanej w rodzinie. Jest to również radość Kościoła, której najbardziej
doświadczamy w parafiach i małych wspólnotach (por. Amoris laetitia, nr
1).Równocześnie jest to szansa, aby pomóc zagrożonym małżeństwom wrócić do
pierwotnej miłości, a pozostałe uchronić od niebezpieczeństw. W czasie modlitwy
przy obrazie Świętej Rodziny chcemy również pamiętać o związkach
niesakramentalnych i przypomnieć im, że Bóg kocha wszystkich, także
tych, którzy przeżywają życiowe trudności, a w parafii jest miejsce dla każdego, kto
kieruje się wiarą w Boga. Peregrynacja to także zachęta do modlitwy w intencji
młodych, aby zrozumieli, że wbrew modzie muszą od siebie wymagać przede
wszystkim wtedy, gdy chcą dojrzale przeżywać miłość. Gdy dominuje reklama dóbr
materialnych chcemy głosić orędzie, że miłość istnieje i że połączona z
odpowiedzialnością jest nadzieją na budowanie świata bardziej ludzkiego. Bardzo
proszę duszpasterzy, osoby konsekrowane i wiernych świeckich, o pomoc w
organizacji i realizacji peregrynacji. Szczególnie proszę zaangażowanych w życie
parafii, członków różnych wspólnot i grup, aby czas peregrynacji wykorzystali na
ożywienie swojego charyzmatu i podzielenie się świadectwem wiary. Niech
towarzyszy nam modlitewne zaufanie Świętej Rodzinie. Jeżeli z powodu pandemii
nie będziemy mogli licznie uczestniczyć w peregrynacji obrazu Świętej Rodziny w
naszych świątyniach, to niech nawiedzenie będzie czasem modlitwy rodzinnej,
dzięki której będziemy budować domowy Kościół.
Toruń, Niedziela Dobrego Pasterza 2021r.

Z modlitwą i błogosławieństwem
Wasz biskup Wiesław
3/2021
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PRYMAS STEFAN WYSZYŃSKI ZAWIERZYŁ ŚW. JÓZEFOWI
Historia prymasa w cieniu wizerunku Świętej Rodziny z Kalisza
W historii uwięzienia prymasa Stefana Wyszyńskiego w Rywałdzie
spotykamy odniesienie do św. Józefa. Pod datą 12 października 1953 roku, był to
poniedziałek, prymas zanotował w „Zapiskach więziennych” następujące słowa: Po
wyjątkowo wczesnej wieczerzy zasiadłem do lektury książki Ojca Bernarda KB, o
świętym Józefie.
Wiemy, że przywołana książka to dzieło karmelity bosego o. Bernarda od
Matki Bożej (o. Bernarda Smyraka), „Święty Józef a człowiek współczesny”.
Pozycja ta została wydana w Krakowie w 1948 roku w Wydawnictwie Karmelitów
Bosych. Przedmowę do książki napisał Jan Dobraczyński, autor bardzo popularnej
powieści poświęconej św. Józefowi, zatytułowanej Cień Ojca. Książka o. Barnarda
zawiera kazania wygłoszone przez niego w kolegiacie w Kaliszu w 1946 roku z
okazji 150. rocznicy koronacji znajdującego się w tej świątyni cudownego obrazu
św. Józefa, a dokładnie obrazu przedstawiającego całą Świętą Rodzinę.
Przypomnijmy, że Kalisz jest najbardziej znanym ośrodkiem kultu św.
Józefa w Polsce. Geneza czci oddawanej w tym miejscu Oblubieńcowi Najświętszej
Maryi Panny, a przedstawionego w obrazie, który ukazuje całą Świętą Rodzinę, sięga
prawdopodobnie początku XVII wieku. Jego kult rozwijał się w Kaliszu bardzo
dynamicznie i już 1756 roku rada miasta obrała św. Józefa za patrona miasta. 31 maja
1783 roku papież Pius VI dokonał w Rzymie koronacji kopii obrazu Świętej
Rodziny. Uroczysta koronacja w Kaliszu odbyła się w 1796 roku.
Powróćmy do zapisów prymasa. W kolejnym zdaniu w Zapiskach
więziennych czytamy: Ze skupienia wyrwało mnie niezwykłe o tym czasie pukanie do
drzwi. Nie czekając na zaproszenie, wszedł „pan w ceracie”, z kapeluszem w ręku.
„Pojedziemy dalej” zwrócił się do mnie. Jak widać: lektura tekstów o św. Józefie, a
właściwie to on sam, Oblubieniec Najświętszej Maryi Panny, umacniał prymasa w
trudnym czasie pierwszych dni uwięzienia. On także, jak się miało okazać,
przygotowywał go do przewiezienia do kolejnego miejsca odosobnienia.
Święty Józef był dla prymasa także oparciem w drodze do kolejnego,
nieznanego mu miejsca uwięzienia. W zapiskach czytamy następujące słowa:
Zebrałem dość szybko swoje rzeczy do waliz przywiezionych przez moich panów z
Miodowej. Po ciemnych schodach idziemy na dół, pierwszy raz od 2 tygodni. Wokół
nie ma żywej duszy. Nawet żołnierzy, którzy zazwyczaj wśród nocy czynili tyle hałasu
na korytarzach, ani śladu. Zajmuję miejsce w aucie wraz z „panem w ceracie”. Stoi
kilka innych wozów w dyskretnej odległości. Ruszamy. W imię Boże! Czuję się tak
bardzo „rzeczą”, że nie pytam o nic. Oddaję się w opiekę Matce Bożej i świętemu
Józefowi, od którego tak nagle zostałem oderwany.
Trudno nam uznać to spotkanie prymasa ze św. Józefem podczas pierwszych
dni jego uwięzienia za przypadkowe. Oblubieńcowi Najświętszej Maryi Panny
zawierzył prymas swoje trudne położenie, a przede wszystkim nieznaną przyszłość.
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Jemu też oddał to, czego doświadczał od momentu aresztowania i
wywiezienia z Warszawy, mianowicie, jak sam zapisze traktowania go jak „rzecz”.
Czy może nas zaskakiwać obecność św. Józefa w przywołanej historii
uwięzienia prymasa w Rywałdzie? Na pewno nie. Ten wyjątkowy orędownik
przeprowadził już wielu w dziejach Kościoła przez trudne momenty, a przed
kilkudziesięciu laty przeprowadzał prymasa Stefana Wyszyńskiego. Imię Józef
tłumaczy się poprzez słowa: „oby Bóg dorzucił”, „niech Bóg przymnoży”. Święty
Józef „dodał” prymasowi obecności swojego Syna Jezusa oraz swojej małżonki
Maryi w jego więziennej historii. A więc św. Józef pomógł mu się spotkać z całą
Świętą Rodziną.

Dk. Waldemar Rozynkowski
KONSERWACJA FIGURY ŚW. JÓZEFA
Od lat w piwnicach pod naszym

kościołem stała bardzo już zniszczona
figura św. Józefa. Nikt nie pamięta jej
dziejów, ale wszystko wskazuje, że
znajdowała się w starym kościele, który
został wybudowany w 1937 roku, a
rozebrany po wybudowaniu naszej
kaplicy w latach 80-tych XX wieku.
Figura w znacznym stopniu jest
zniszczona i ma wiele ubytków.
Spontanicznie i oddolnie zrodziła się
myśl by ją uratować. Figurę
wystawiono w naszym kościele prosząc
o wsparcie jej remontu. Okazało się, że
pozyskane środki są dużo większe niż
planowany remont. Jest nadzieja, że
jeszcze w maju zobaczymy odnowioną
figurę św. Józefa. Pozostałe środki,
które nie zostaną wykorzystane
przeznaczymy na ratowanie i
konserwację innych pamiątkowych
elementów wyposażenia naszego starego kościoła. Będziemy o tym
informować na bieżąco.
Serdeczne „Bóg zapłać” za tą spontaniczną akcję, za pomoc w
renowacji figury, jej transport i środki finansowe przeznaczone na ten cel.
Ks. prob. Wojciech Miszewski
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MODLITWA DO ŚWIĘTEJ RODZINY
Boże, Ty z miłości do nas posłałeś Jednorodzonego Syna, by
każdy, kto w Niego wierzy nie zginął, lecz mógł mieć życie wieczne i w
Świętej Rodzinie dałeś nam wzór życia. Spraw, abyśmy złączeni
wzajemną miłością naśladowali w naszych rodzinach Jej cnoty.
Najświętsza Rodzino, obrazie Trójcy Przenajświętszej na ziemi,
wspomagaj nas w naszych potrzebach. Wierzymy, że ze szczególną
miłością spojrzysz na każdą rodzinę. Niech każda rodzina stanie się
świątynią Bożą, w której panuje wzajemna miłość i pokój.
Najświętsza Rodzino, której Opiekun - św. Józef jest wzorem
miłości ojcowskiej, Matka Najświętsza - miłości macierzyńskiej, a
Dziecię Jezus - posłuszeństwa i miłości synowskiej, oddajemy się pod
Twoją opiekę prosząc, by rodzice i dzieci, starzy i młodzi byli złączeni
Twoją miłością.
Z wiarą i ufnością przedstawiamy Tobie pragnienia i potrzeby
wszystkich rodzin.
Prosimy Cię za małżonków o umocnienie ich wzajemnej
miłości; za rodziców oczekujących z niepokojem i nadzieją na mające
urodzić się im dziecko. Za rozwijające się dzieci, które napełniają
domy radością, za młodzież, w której budzi się miłość i za
narzeczonych, którzy z godnością przygotowują się do małżeństwa. Za
ludzi starszych, którzy z dnia na dzień zbliżają się do domu Ojca. Za te
rodziny, w których są bezrobotni, którym brakuje chleba powszed niego, za dzieci zaniedbane i porzucone, za wdowy i sieroty, za chorych
i cierpiących, by doznawali życzliwej opieki ze strony bliźnich.
Prosimy za rodziny rozbite i te, które dążą do rozwodu. Niech w
ich krytycznym położeniu odnowi się prawdziwa miłość, a wygaśnie
niechęć i egoizm.
Najświętsza Rodzino z Nazaretu broń nasze rodziny, którym
zagraża tak wiele niebezpieczeństw i prowadź je drogą ewangelicznych
błogosławieństw.
Amen.
Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Antoniego,
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