1.

Dzisiaj: Dzisiaj obchodzimy Uroczystość Chrystusa Króla, święto patronalne Akcji Katolickiej
i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. W naszym kościele odbywa się Diecezjalny Dzień
Młodzieży. Młodych zapraszamy na Mszę św. o godz. 15.00, której będzie przewodniczył ks. bp
Wiesław Śmigiel, by potem przejść do Kaplicy Szkolnej i wziąć udział m.in. w „Balu u Króla”.
Niedziela dzisiejsza jest zarazem ostatnią niedzielą Roku Kościelnego. Wraz z przyszłą niedzielą,
28 listopada rozpocznie się czas adwentu.

2.

Wypominki: Dobiegają końca nabożeństwa wypominkowe. Jutro, w poniedziałek 22 listopada
odbędzie się ostatnie nabożeństwo wypominkowe o godz. 17.30.

3.

Odpust zupełny: Penitencjaria Apostolska określiła, że odpust za zmarłych można uzyskać
przy nawiedzeniu cmentarza w dowolnie wybrane przez siebie 8 dni w listopadzie 2021 roku.

4.

Błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny: W przyszłą niedzielę, 28 listopada po każdej
Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo opłatków na stół wigilijny. Od przyszłej niedzieli
począwszy opłatki będą do nabycia w zakrystii kościoła. Ofiary składane przy tej okazji będą
przeznaczone na cele parafialne.

5.

Katechumenat dorosłych: Rozpoczyna się kolejny cykl spotkań przygotowujących dorosłych
do przyjęcia sakramentów chrztu, bierzmowania i pierwszej Komunii Świętej w ramach
katechumenatu dorosłych. Pierwsze spotkanie odbędzie się w przyszłą niedzielę, 28 listopada po
Mszy św. o godzinie 12.30. Kolejne spotkania będą się odbywały w poniedziałki o godz. 19.00 (od
6 grudnia począwszy). W katechumenacie dorosłych uczestniczą również osoby ochrzczone, które
pragną przygotować się do przyjęcia tylko sakramentu bierzmowania. Zgłoszenia są przyjmowane
w sekretariacie parafii św. Józefa w Toruniu (email: parafia.sw.jozefa@gmail.com;
tel. 56 662 30 32). Informujemy, że nie prowadzimy innych form przygotowania dorosłych do
sakramentów chrztu lub bierzmowania.

6.

Katechezy przedmałżeńskie: Ostatnia seria kursu przedmałżeńskiego w tym roku rozpocznie
się 27 listopada (2 blok – 11 grudnia). Zapisy w sekretariacie parafii.

7.

Taca na WSD Tuchów: Jak co roku taca zbierana dzisiaj, w uroczystość Chrystusa Króla, jest
przeznaczona na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego Redemptorystów w Tuchowie.
Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane na formację przyszłych redemptorystów.

8.

Niektóre nabożeństwa i spotkania w najbliższym tygodniu:
 Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 8.00 i 18.00, przed nowenną
Godzinki do św. Józefa rozpoczną się o godz. 17.30,
 Klub Seniora: sobota, 27 listopada o godz. 15.00 w sali Pustelnik.

9.

10.

Taca na remont kościoła: Bóg zapłać za wszystkie ofiary złożone na prace przy naszym
kościele. W ostatnim czasie nasza „kasa remontowa” wzrosła o kwotę 17.886 zł (taca z dnia
14.11.2021: 13 895 zł; konto bankowe: 341 zł; wpłaty w gotówce: 2 850 zł; skarbonka
w kościele: 810 zł).
Sekretariat parafii będzie nieczynny jutro, w poniedziałek 22 listopada.

11.

Nowy numer tygodnika „Niedziela”: W nowym numerze tygodnika „Niedziela” znajdziemy
m.in. artykuły na temat znaczenia intronizacji Chrystusa Króla w Polsce, drogi synodalnej
w różnych parafiach w Polsce oraz problemu na granicy polsko-białoruskiej. Tygodnik
„Niedziela” jest do nabycia w zakrystii (6 zł).
OGŁOSZENIA RÓŻNE:

12.

Czuwania adwentowe: W parafii Matki Bożej Królowej Polski będą odbywały się liturgiczne
czuwania adwentowe we wszystkie soboty adwentu (27.11; 04.12; 1.12; 18.12) o godz. 20.30.
Organizowane są wraz z Wydziałem Teologicznym UMK w Toruniu, a polegać będą na
modlitwie psalmami.

13.

Msza św. w języku ukraińskim (ryt greckokatolicki): Od niedawna w Toruniu dla wszystkich
grekokatolików, w szczególności Ukraińców, zaczęto odprawiać coniedzielną Mszę św. w języku
ukraińskim. Odbywa się ona w każdą niedzielę o godz. 10.00 w dolnym kościele parafii św.
Maksymiliana Kolbego przy ul. Wyszyńskiego 7/9. Informację tę przekazuje ks. Dymitr Leszko,
administrator greckokatolickiej parafii pw. bł. Jana Ziatyka w Toruniu (więcej informacji tel.
725 782 585). Ze swojej strony chcemy zauważyć, że bł. Jan Ziatyk jest redemptorystą.

14.

Adwentowe Dni Skupienia dla Mężczyzn: Wydział Duszpasterski Kurii Diecezjalnej
Toruńskiej oraz Bractwo św. Józefa Diecezji Toruńskiej organizują kolejne Adwentowe Dni
Skupienia dla Mężczyzn. W Toruniu odbędzie się ono w poniedziałek, 29 listopada w parafii św.
Maksymiliana Kolbego. Program przewiduje:
17.00
Konferencje: „Św. Józef jako wzór męża i ojca” (ks. Piotr Górski); „Św. Józef a
człowiek współczesny” (dk Waldemar Rozynkowski)
18.00
Msza św. (przewodniczy ks. bp Józef Szamocki)
19.00
Agapa
19.30
Nabożeństwo z zawierzeniem św. Józefowi
15. Projekt „Niezastąpieni. Rodziny Zastępcze”: Biskup Toruński prosi o rozpowszechnienie
informacji na temat inicjatywy „Niezastąpieni: Rodziny Zastępcze”. W swoim słowie pisze:
„Projekt ten szeroko zachęca do podjęcia rodzicielstwa zastępczego poprzez zarówno
bezpośrednie przygotowanie rodzin zastępczych, jak i przekaz podstawowych wiadomości na ten
temat. Jest to ciekawa, i moim zdaniem, godna poparcia inicjatywa. Nierzadko brak wiedzy na
temat tego jak stać się rodzicem zastępczym jest przyczyną niepodjęcia tej drogi przez rodziny,
które mają ku temu środki i predyspozycje. Szczegółowe informacje oraz bezpłatne materiały
promocyjne można uzyskać za pośrednictwem Koordynatora Projektu „Niezastąpieni: Rodziny
Zastępcze”, u Pani Magdaleny Szałańskiej, tel. 505969685, e-mail: magda@niezastapieni.org.
Ufam, że dzięki zaangażowaniu i trosce duszpasterskiej wiele dzieci osieroconych mogłoby
znaleźć przyjazne środowisko wzrostu i rozwoju w miłości”.
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
+ Danuta Jasińska, ul. Wąska, 71 lat

+ Henryka Matuszak, ul. Gagarina, 91 lat

+ Teresa Kowalska, ul. Gagarina, 60 lat

+ Henryk Lange, ul. Owocowa, 88 lat

+ Łukasz Kuszyński, ul. Malinowa, 38 lat

+ Barbara Kadukowska, ul. Hurynowicz, 66 lat

+ Halina Radziejewska, ul. Truskawkowa, 90 lat
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.

