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MSZE  ŚWIĘTE
niedzielne i świąteczne:
30 00 30 00 30 007 ,  9 , 10 , 12 ,13 , 18  

na Barbarce - zawieszone
 w Domu  Pomocy Społecznej: 

3010 , 
w dni powszednie:

00 30 007 ,   8 ,  18 .

KANCELARIA  PARAFIALNA
poniedziałek - piątek

00 00 00 009  - 10  oraz 17  - 18  
00 00sobota  9  - 10

telefon: 56  610-22-41 
 SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

 w dni powszednie: 
45 00 00 30 30 00godz. 6 -7 ,  8 - 8 ,  17 -18

w niedziele: 
podczas Mszy Świętych

KONTAKT:
telefon parafialny:  56 610 22 40

e-mail:  womisz@wp.pl
kancelaria: 56  610-22-41

 ks. proboszcz:  56 610-22-42
e-mail:  womisz@wp.pl

księża  wikariusze:
ks. Bartłomiej Surdykowski: e-mail:

b.surdykowski1989@gmail.com 
ks. Tomasz Recki: 

e-mail: tomekrecki@gmail.com
rezydent:

 ks. Mariusz Wojnowski 
e-mail: mariusz.wojnowski@wp.pl 

  

„Podnieś rękę, Boże Dziecię! 
Błogosław Ojczyznę miłą! 
W dobrych radach, w dobrym bycie 
Wspieraj jej siłę swą siłą, 
Dom nasz i majętność całą 
I wszystkie wioski z miastami! 
A Słowo ciałem się stało 
I mieszkało między nami”.



Drodzy Parafianie
 Dobiega końca rok 2022. Kiedy go rozpoczynaliśmy,  jeszcze trwały 
niepokoje związane z Covidem. Doświadczyliśmy tego szczególnie, kiedy w czasie 
styczniowej parafialnej pielgrzymki do Meksyku kilkanaście osób otrzymało w 
Mexico City pozytywne wyniki testów. Dzięki, jak wierzymy interwencji Matki 
Bożej z Guadalupe, wszystko skończyło się pozytywnie i szczęśliwie wróciliśmy do 
naszych domów. 
 Rok ten w sposób szczególny naznaczony jest piętnem wojny na Ukrainie. 
Wielu uchodźców z tego kraju znalazło swoje schronienie w domach naszych 
parafian. Od samego początku włączaliśmy się także w działania pomocowe, 
głównie poprzez zbiórki ofiar i najpotrzebniejszych rzeczy.
 Udało się nam także przeżyć kilka pięknych religijnych wydarzeń. Przede 
wszystkim były to wielkopostne rekolekcje, które głosił nam franciszkanin z 
Niepokalanowa o. Ignacy Kosmana. Mówił m. in. o duchowości św. Maksymiliana 
Kolbe. Na stałe wpiszą się w historię parafii dzięki relikwiom tego wielkiego 
świętego, które umieściliśmy w naszym krzyżu relikwiarzowym. W tym roku 
również wspominaliśmy 60. rocznicę śmierci i 100. rocznicę urodzin św. Joanny 
Beretty Molla. Uroczystości z tej okazji z udziałem przedstawicieli z całej Polski 
odbyły się w kwietniu w naszym kościele. Był to również dzień rozpoczęcia emisji 
znaczka pocztowego jej poświęconego, wydanego w nakładzie 100 tys. egz.     
Kolejna ważna data to 13 czerwca, kiedy świętowaliśmy 85. rocznicę powstania 
naszej parafii oraz 10. rocznicę poświęcenia kościoła i ołtarza. Sumie odpustowej 
przewodniczył ks. bp Andrzej Suski, który przed laty dokonał poświęcenia naszego 
kościoła. To wydarzenie stało się także okazją do świętowania. Odbył się kolejny 
Wrzosowy Festyn św. Antoniego, który od ponad 20 lat łączy wszystkie organizacje 
i  instytucje naszej dzielnicy. Oprócz wielu przygotowanych atrakcji wystąpiła 
Eleni z koncertem swoich największych przebojów. Okres lata to dla naszej 
wspólnoty także kolejne wyzwania. Przyjmujemy pielgrzymów z Tczewa i Kaszub, 
których gościmy niezwykle serdecznie. W ten sposób włączamy się w święty czas 
pielgrzymowania.  Nowym doświadczeniem duszpasterskim jest kurs Alpha, w 
którego organizację włącza się spora grupa naszych parafian. Dzięki licznym 
spotkaniom pojawiły się nowe osoby pragnące włączyć się w działalność naszej 
parafii. Stary rok kończą zawsze święta Bożego Narodzenia. Kolejną radością są 
osoby przychodzące na codzienne Roraty, odprawiane przed świtem. 
Niech te  święta zagoszczą w naszych sercach pokojem i  Bożym 
błogosławieństwem. Serdecznie dziękuję wszystkim za duchowe i materialne 
wspieranie naszej Parafii i włączanie się w jej życie, życzę szczęśliwego Nowego 
Roku 2023. 

Z modlitwą Ks. prob. Wojciech Miszewski
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Z WIZYTĄ DUSZPASTERSKĄ – KOLĘDA   A.D. 2023

 W tym roku powracamy w naszej parafii do tradycyjnej formy kolędy i tak 
jak jesteśmy przyzwyczajeni, pukać będziemy do drzwi naszych Parafian. Na wiele 
tygodni przed grudniem liczne media, niekoniecznie życzliwe Kościołowi zaczęły 
rozpisywać się na ten temat. Często  z zadowoleniem przyjęły, że niektóre parafie 
kontynuują to, co stało się w czasie pandemii koronawirusa i odwiedzają tylko te 
mieszkania, do których zostaną zaproszeni. W ten sposób zasięg odwiedzin 
duszpasterskich jest zdecydowanie mniejszy i tak naprawdę dociera się tylko 
najczęściej do tych, którzy i tak przychodzą do kościoła. Niedawno na jednym z 
portali internetowych przeczytałem, że wizyty duszpasterskie tylko na życzenie to z 
kolei wynik lenistwa księży. Tegoroczne kolędy będą swego rodzaju sprawdzianem 
kondycji Kościoła w naszej parafii.
Jak się przygotować do kolędy?
Zwykle nie mamy z tym problemu, bo tradycja kolędy w polskim społeczeństwie jest 
mocno zakorzeniona. Sam pamiętam z dzieciństwa oczekiwanie na przyjście 
księdza, które się nie raz bardzo wydłużało. Dom był zawsze ogarnięty, cieszyliśmy 
się, jeśli kolęda przypadała w okresie, kiedy stała jeszcze choinka, a dom jeszcze po 
świętach pachniał porządkami. Na stole biały obrus, krzyż, świeczniki, które często 
gdzieś cały rok były schowane w szafie lub wyeksponowane na kredensie, woda 
święcona i kropidło. To właściwie podstawowy „asortyment”, nie raz także Pismo 
Święte i zeszyty z religii. 
Co zrobić, jeśli zapomniałem o przyniesieniu z kościoła wody święconej, a ksiądz 
jest już u sąsiadów? Przede wszystkim nie martwić się, wlać do miseczki trochę 
zwykłej wody z kranu i po prostu powiedzieć księdzu, by pobłogosławił wodę. 
Potem po kolędzie można nią pokropić wszystkie zakątki mieszkania.
Jak przebiega wizyta duszpasterska?
 To przede wszystkim czas na wspólną modlitwę, błogosławieństwo domu i 
jego mieszkańców oraz rozmowa na duszpasterskie i rodzinne tematy /prosimy nie 
podejmować tematów politycznych, tego mamy sporo na co dzień w mediach/. 
Skupiamy się na tym spotkaniu. Dlatego na czas modlitwy i rozmowy z Księdzem, 
wyłączamy telewizor, radio, odkładamy urządzenia elektroniczne itd. Domownicy 
gromadzą się na wspólnej modlitwie. Gdy Ksiądz kropi nas wodą święconą czynimy 
znak krzyża. Na chrześcijańskie pozdrowienie, które wypowiada ksiądz przy 
wejściu: „Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus” odpowiadamy „Na wieki 
wieków Amen”.  Potem wypowiada zawołanie „Pokój temu domowi” 
odpowiadamy „I wszystkim jego mieszkańcom”. Już więc na samym początku 
kolędy piękne życzenia. Bywa, że odwiedzamy rodziny, w których tego pokoju brak, 
konflikty, zmartwienia, problemy pokoleniowe i inne. Tutaj słyszymy to piękne 
wezwanie wzmocnione modlitwą. Modlitwa poświęcenia odmawiana w jednym 
miejscu obejmuje cały dom i wszystkich mieszkańców, także tych, którzy nie mogą 
być w tym momencie obecni. W dawnych czasach wodą święconą posługiwano się 
codziennie. 
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Nawet przy wejściu do domu na stałe umocowane było naczynie z wodą święconą. 
Szkoda, że ten obyczaj zaginął. Jeśli mamy przedmioty kultu religijnego, które 
chcielibyśmy poświęcić, prosimy położyć je na stole i poinformować księdza.
Jeśli jest w domu osoba, która nie chce się modlić? (np. jest innego wyznania lub 
niewierząca). Nie musimy jej chować w szafie, czy zamykać w innym pokoju. Nie 
raz z takiego spotkania płynie wielkie dobro, można nawiązać nić porozumienia, 
spojrzeć na siebie z szacunkiem, życzliwością i tolerancją. Na kolędzie 
niekoniecznie jest czas na długie światopoglądowe dyskusje lub powtarzanie 
znanych nam zdań o Kościele powielanych przez niektóre media. Niestety nie da 
rady rozwiązać tych problemów w ciągu kilkunastominutowej wizyty.
Kolejny temat, który media podejmują to kwestia zbieranych przez księży ofiar. 
Kwestie duszpasterskie zostają tutaj zupełnie pominięte. W tym temacie nie jest 
żadną tajemnicą, że zwyczajowo składamy ofiary przy okazji kolędy, ale nikt nie jest 
do tej ofiary zobowiązany i tak często jest, ze nie wszyscy tę ofiarę składają. Ofiara 
kolędowa jest przeznaczona na utrzymanie parafii. Wszyscy wiemy, jak trudno jest 
utrzymać dom jednorodzinny, ile temu towarzyszy rozmaitych opłat. Parafia nie jest 
z niczego zwolniona i łatwo sobie wyobrazić, że utrzymanie parafii to wielokrotność 
tego co sami płacimy. Nie mamy żadnych dotacji z zewnątrz. Zwykle trud 
utrzymania całej parafialnej instytucji spoczywa na osobach, które regularnie 
przychodzą na niedzielne Msze św. i składają ofiarę na kolektę. To niestety zaledwie 
15% deklarujących się w parafii jako ludzie wierzący. W czasie kolędy do tych 
dobroczyńców dołączają także inni. Nie raz zdarzyło mi się usłyszeć słowa: „Proszę 
Księdza, my wprawdzie do kościoła nie chodzimy, albo jesteśmy w nim 
sporadycznie, ale proszę przyjąć naszą ofiarę bo chcemy dołożyć się do utrzymania 
Parafii”. Bez wątpienia jest to wsparcie i utrzymanie materialne naszego kościoła i 
infrastruktury parafialnej (dobro, z którego wspólnie korzystamy).  
Nieporozumieniem jest myślenie tylko o kopercie i postrzeganie kolędy, jako 
wydarzenia o sensie materialnym. Jeśli masz takie pragnienie dołączyć do grona 
dobrodziejów możesz to uczynić, ale nie musisz.  Za wszystkie „dary serca” 
serdeczne Bóg zapłać.
Gdy ktoś nie przyjmuje kolędy…
Może to być  sygnał świadczący o odłączeniu takiego domu od Kościoła 
Katolickiego. Rodzina, która notorycznie nie przyjmuje „kolędy” daje nam do 
zrozumienia, że nie chce mieć nic wspólnego z Parafią.
Kolęda się kończy po kilkunastu minutach, ale często bywa tak, że potem owocuje 
nowymi ministrantami, wzmocnieniem parafialnej scholii czy włączeniem się 
wiernych w inne duszpasterskie grupy. Można się również spotkać w dodatkowym 
terminie, by omówić sprawy, na które nie zdążyło się podyskutować w czasie kolędy.
Niech będzie to czas błogosławiony i na nowo zbliży duszpasterzy i wiernych do 
siebie, a Pan niech Wam błogosławi.

      Ks. prob. Wojciech Miszewski
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PIELGRZYMKA PARAFIALNA
CAMINO PORTUGUES Z WARIANTEM ESPIRITUAL Z BAIONA

4 – 14 WRZEŚNIA 2023 CENA 3600 ZŁ I 200 EURO

Dzień 1 
Zbiórka na wyznaczonym lotnisku, odbiór kart pokładowych, odprawa i przelot do 
Portugalii. Z lotniska transfer do hostelu w Porto. Zwiedzanie Porto z lokalnym, 
polskojęzycznym przewodnikiem (zależnie od godziny lądowania, zwiedzanie może 
odbyć się pierwszego lub drugiego dnia wyjazdu).
Dzień 2
Poranna Msza święta na rozpoczęcie naszej pielgrzymki. Przejazd wynajętym busem do 
nadmorskiego miasteczka Baiona (Hiszpania).Czas na przepakowanie bagażu i 
przygotowanie do pierwszego dnia pieszej wędrówki. Jeśli czas pozwoli, można 
odwiedzić tutejszą kolegiatę Santa Maria de Baiona, figurę Matki Bożej, górującą nad 
zatoką lub skorzystać z jednej z kilku tras spacerowych wokół miasteczka.
Dzień 3 26,5km Baiona – Vigo
Tego dnia do przejścia mamy 26,5 kilometra, a celem wędrówki będzie jedno z większych 
miast na szlaku -Vigo. Na początku dnia możliwość wyboru wariantu szlaku por litoral 
(nieco krótszego, ale biegnącego wzdłuż plaż i zatok) lub oficjalnego wariantu, nieco 
oddalonego od morza, ale z większą ilością zabudowań. Każdy uczestnik będzie mógł 
wybrać swoją drogę, a przewodnik pomoże w razie trudności w orientacji. Nocleg.
Dzień 4 19 km, Vigo – Redondela
Dziś do pokonania jest zaledwie 19 kilometrów, ale celem wędrówki będzie Redondela - 
miasto z bardzo ważnym na szlaku portugalskim kościołem pod wezwaniem św. Jakuba. 
W tym mieście również spotykają się dwa ważne szlaki do Santiago - Camino centralne i 
Camino da Costa. Nocleg.
Dzień 5 19,6 km, Redondela – Pontevedra
Rano Msza św. w kościele św. Jakuba w Redondeli i wyjście na trasę. Przed Pontevedrą 
możliwość wyboru nowego wariantu szlaku, wiodącego tuż przy strumyku, który w 
upalny dzień daje ukojenie zmęczonym stopom. Dojście na nocleg w okolice Pontevedry. 
Nocleg.
Dzień 6 23 km, Pontevedra – Armenteira
Rano Msza św. Potem samodzielne zwiedzanie Pontevedry - bazylika, kościół Matki 
Bożej pielgrzymów, kościół franciszkanów (wybudowany w miejscu gdzie dotarł święty 
Franciszek w drodze do Santiago de Compostela). Dojście na nocleg w Armenteira (ok. 23 
km).
Dzień 7, 25.10.2022, 22,7 km, Armenteira – Vilanova de Arousa
Rano Msza św. Odcinek od Armenteiry do Pontearnelas nazywany jest „szlakiem kamieni 
i wody”. Wędrując w cieniu drzew, wzdłuż brzegów rzeki Armenteira, po drodze grupa 
będzie mijać stare młyny wodne, niewielkie wodospady czy przecinające rzekę mosty. Po 
południu dotrzemy do Vilanova de Arousa gdzie grupa zatrzyma się na nocleg.
Dzień 8 32 km łodzią
Msza św. w zależności od pływów. Jeśli łodzie ruszają popołudniu, Msza św. o poranku, 
jeśli można wyruszyć w podróż w godzinach rannych Msza św. wieczorna. Przeprawa 
przez Ría de Arousa oraz rzekę Ulla, upamiętniając podróż, jaką przebyły szczątki 
Świętego Jakuba Apostoła. 
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Po około 1,5-2h spędzonych na łodzi dotrzemy do wioski Pontecesures skąd czeka nas już 
tylko kilka kilometrów do Padron gdzie zatrzymamy się na noc.
Dzień 9 23,7 km, Padron – Santiago de Compostela
Rozpoczęcie ostatniego etapu podróży do Santiago de Compostela. Dojście na nocleg do 
Santiago. Wieczorna Msza św., czas wolny na indywidualną refleksję, zakup pamiątek, 
uzyskanie Composteli – certyfikatu Camino. Nocleg w Santiago.
Dzień 10
Całodniowa wycieczka do najpiękniejszych miejsc hiszpańskiej Galicji. Udamy się do 
nadmorskiego Muxia, gdzie będziemy mogli podziwiać Sanktuarium Nostra Senora da 
Barca, zbudowanego na nadmorskich skałach. To tutaj, wedle legendy, św. Jakubowi 
Apostołowi objawiła się Matka Boża, by dodać mu otuchy w dziele nawracania 
mieszkańców Galicji. W ciągu dnia zobaczymy też Fisterrę- miasteczko i przylądek na 
tzw. "końcu świata" oraz wodospady Ezaro. Do Santiago de Compostela wrócimy na 
nocleg w godzinach wieczornych. 
Dzień 11
Poranny przejazd na lotnisko do Porto (podróż ok. 3h) i wylot do Polski. Lądowanie na 
lotnisku w Polsce w godzinach wieczornych.
CENA 3600 zł CAMINO ESPIRITUAL ZAWIERA

● przelot Warszawa (WMI lub WAW) – Porto – Warszawa (WMI lub WAW) z 
bagażem podręcznym (40x20x25 cm)

● transport na trasie Porto – Baiona oraz Santiago de Compostela – Porto,
● 10 lub 11 noclegów w albergach, pensjonatach i u zakonników na trasie 

wędrówki w pokojach wieloosobowych (wspólne łazienki i łóżka piętrowe),
● opiekę duchową i Msze św.,
● opiekę pilota wycieczek
● ubezpieczenie w firmie Signal Iduna (KL + choroby przewlekłe 20 000 euro, 

NNW 15 000 zł, BP 1 000 zł)
● rejs łodzią na trasie Vila Nova de Arousa – Pontecesures
● całodniową wycieczkę na „koniec świata” klimatyzowanym busem

CENA NIE ZAWIERA
● dobrowolnej dopłaty do dodatkowego bagażu rejestrowego (55x40x20 cm, max. 

10 kg – 245 zł, możliwość dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji 
pielgrzymki).

● dobrowolnej dopłaty do bagażu rejestrowego (20 kg – 390 zł), możliwość 
dodania bagażu tylko w momencie rezerwacji pielgrzymki,

● wyżywienia
● obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny – 10 zł,
● biletów wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich rezerwacji, 

przewodników lokalnych, komunikacji miejskiej, opłat miejscowych, kosztu 
odbioru Composteli wraz z tubą, napiwków dla kierowców, obsługi hotelowej i 
innych – obowiązkowy koszt 200 Euro, płatne pilotowi.

● transportu bagaży w trakcie wędrówki Szlakiem Św. Jakuba (w razie chęci 
skorzystania- koszt 60E, płatne pilotowi podczas wyjazdu) choć zawsze 
zachęcamy do pakowania się na lekko i niesienia własnego bagażu!



WIZYTY  DUSZPASTERSKIE – KOLĘDA 2023

28.12 ŚRODA – Domy: Myśliwska , Bloki: Myśliwska 4-6-8, Sz. 
Chełmińska 219-221 /numery nieparzyste/
29.12 CZWARTEK – Bażantowa, Wilcza  
30.12 PIĄTEK – Jastrzębia, Orla
31.12 SOBOTA  i 01.01  NIEDZIELA – nie kolędujemy 
02.01 PONIEDZIAŁEK – Bobrowa, Jelenia, Wrzosowa, Żbikowa
03.01  WTOREK – Krucza, Sokola
04.01  ŚRODA – Niedźwiedzia, Sarnia
05.01  CZWARTEK - Lisia, Rysia, Słowicza, Żurawia
06.01 PIĄTEK– Kozia, Łosia, Migdałowa,
07.01 SOBOTA– Storczykowa /z blokami/
08.01 NIEDZIELA – Hiacyntowa, Konwaliowa
09.01 PONIEDZIAŁEK – Kwiatowa /z blokami/
10.01 WTOREK –Fasolowa, Goździkowa,           
11.01  ŚRODA – Konopna, Miedza, Słoneczna
12.01 CZWARTEK – Narcyzowa,  Sasankowa
13.01  PIĄTEK – Łubinowa, Pszeniczna
14.01 SOBOTA – Selerowa, Zagonowa, Żyzna
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15.01  NIEDZIELA – Krokusowa, Liliowa, Malwowa, Tulipanowa,
16.01  PONIEDZIAŁEK – Lniana, Szafranowa
17.01  WTOREK – Fiołkowa, Rumiankowa, Rzepakowa, Żytnia
18.01  ŚRODA – Chmielna, Makowa, Stokrotkowa
19.01  CZWARTEK – Chabrowa, Kameliowa,  Owsiana /bez bloków/,  
Zielna
20.01  PIĄTEK – Zbożowa /bez bloków/
21.01  SOBOTA – Astrowa, Kąkolowa, Jaskółcza, Pawia, Urodzajna
22.01 NIEDZIELA – Ugory
23.01  PONIEDZIAŁEK – Sadowa /bez bloków/, Warzywna,  
Wiśniowieckiego
24.01  WTOREK - Szosa Chełmińska numery parzyste i nieparzyste, Blok 
nr 234
25.01  ŚRODA - Brzoskwiniowa /bez bloków/, Czeremchowa, Jemioława, 
Modrakowa, Przylaszczkowa, Rodzynkowa,  Śliwowa, Winogronowa  
26.01  CZWARTEK - Bananowa, Bławatkowa, Figowa, Gryczana, 
Pistacjowa, Prosowa, Ryżowa, Szałwiowa, 
27.01  PIĄTEK - Bartnicza,  Lawendowa, Morelowa, Pomarańczy, 
Renklodowa, Szyszkowa, Tartaczna, Wiklinowa, Żywiczna
28.01  SOBOTA -  Bloki: Owsiana 24-26a, Zbożowa 7-29
29.01  NIEDZIELA - – Bloki: Brzoskwiniowa 2-4a, Owsiana 36-48,  
Zbożowa 33-39a, Zbożowa 41-45B
30.01 PONIEDZIAŁEK - -  Bloki: Owsiana 84-88,   Zbożowa 47-63b
31.01 WTOREK – Bloki: Brzoskwiniowa 9-21, 33-35, Bloki: Sadowa 12-
14 -16,
01.02 ŚRODA - Dom Pomocy Społecznej
11.02  SOBOTA - Kolędy dodatkowe, dla rodzin, które nie mogły być w  
wyznaczonych terminach /prosimy zgłaszać w biurze parafialnym/

Od poniedziałku do piątku kolędy rozpoczynamy o godz. 16.00,
w  soboty o godz. 14.00, a w niedziele i 6.01 o godz. 15.00 
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