1. Nabożeństwa różańcowe: Wraz z październikiem rozpoczną się nabożeństwa różańcowe –
w naszym kościele będą odprawiane codziennie z wyjątkiem środy o godz. 17.30. W tym roku dzieci
będą przychodziły razem z dorosłymi we wtorki i czwartki na godz. 17.30. Różaniec będą prowadzić
poszczególne wspólnoty (plan na cały październik podany na końcu ogłoszeń). W pierwszym
tygodniu października różaniec poprowadzą: Klub Seniora (sobota 1 i 8 października);
duszpasterstwo młodzieży (niedziela 2 października); Róże Rodziców Modlących się Razem za
Swoje Dzieci (poniedziałek 3 października); duszpasterstwo dzieci (4 i 6 października); Kościół
Domowy (7 października); Wspólnota Duchowej Adopcji (sobota, 8 października); Grupa św.
Józefa (niedziela, 9 października).
2. Rocznica koronacji obrazu Matki Bożej: W sobotę, 1 października przypada 55. rocznica
koronacji znajdującej się w tutejszym sanktuarium ikony MBNP w Toruniu (1967). W związku z tym
w tym dniu zapraszamy na wieczorną Mszę św. o godz. 18.00 (będzie to Msza św. rozpoczynająca
świętowanie niedzieli: czytania z przyszłej niedzieli, formularz o M.B. Nieustającej Pomocy)
z okolicznościową homilią. Oprawę muzyczną zapewni chór parafii.
3. Katecheza dla rodziców dzieci klas I i II szkół podstawowych: Rodziców dzieci klas I i II
szkół podstawowych zapraszamy na katechezę, która odbędzie się 26 września, w poniedziałek
w kościele po Mszy Świętej wieczornej o ok. 18.45. Katecheza rozpoczyna cykl 8 katechez. Jest
kierowana do rodziców, którzy, w dzisiejszym czasie, trudnym dla praktykowania religii, chcą
skutecznie przekazać wiarę swoim małym pociechom.
4. Kurs przedmałżeński: Zapraszamy na katechezy przedmałżeńskie (zwane potocznie „kursem
przedmałżeńskim”) dla narzeczonych. Cykl obejmuje dwa bloki spotkań w ciągu dwóch sobót
(należy uczestniczyć w jednym terminie z bloku A oraz jednym z bloku B). Zgłoszenia i informacje
w sekretariacie parafii.
Blok spotkań A:
Blok spotkań B:

22 października, 26 listopada
5 listopada, 10 grudnia

5. Odwiedziny chorych: W rozpoczynającym się tygodniu przypada I sobota miesiąca; odwiedziny
chorych tak jak w pierwsza sobotę miesiąca.
6. Bierzmowanie: Rozpoczynamy przygotowanie do bierzmowania w naszej parafii. Zapraszamy
uczniów klas I szkoły średniej oraz II, III i IV (tych, którzy nie byli u bierzmowania). Zapisy do
bierzmowania w kancelarii parafialnej. Zapisywać się będzie można najbliższym tygodniu: we
wtorek, 27 września od 19.00 – 20.30 oraz w środę, 28 września od 18.00 – 20.00.
7. Bal dla katolickich singli: Zapraszamy katolików stanu wolnego w wieku 25-42 lata na zabawę
organizowaną przy parafii. Odbędzie się ona w sobotę, 8 października. Obowiązują zapisy. Więcej:
na plakacie oraz na Facebooku: Katolickie Single w Toruniu. Wolne miejsca już tylko dla mężczyzn.
8. Wspomnienia liturgiczne: bł. Kaspra Stangassingera, redemptorysty – 26 września; świętych
archaniołów Michała, Gabriela i Rafała – 29 września; św. Teresy od Dzieciątka Jezus –
1 października.

9. Witamy br. Patryka: W minionym tygodniu do toruńskiej wspólnoty redemptorystów dołączył
redemptorysta br. Patryk Gut. Po złożeniu pierwszych ślubów zakonnych i zakończeniu pierwszego
etapu formacji rozpoczyna w Toruniu studia z prawa cywilnego. Warto wyjaśnić, że wśród
redemptorystów oprócz kapłanów, z którymi najczęściej mamy do czynienia, są obecni również
bracia zakonni, którzy nie rozpoznają powołania kapłańskiego, ale chcą służyć misji Zgromadzenia
zgodnie z posiadanymi kompetencjami zawodowymi, które nie wymagają święceń kapłańskich (np.
wśród redemptorystów na świecie znakomicie mogą wpisać się w misję Zgromadzenia bracia
krawcy, redaktorzy audycji radiowych, pracownicy biurowi, organiści, kucharze, inżynierowie,
pracownicy wydawnictw czy managerowie dzieł charytatywnych itp.). Brat Patryk będzie się
przygotowywał do posługi prawnika w Zgromadzeniu. Życzymy mu, aby dobrze przygotował się
do przyszłych zadań, a równocześnie wzrastał wśród nas w swoim powołaniu brata zakonnego.
10. 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,
• Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca: po Mszy św. o godz. 8.00,
• Klub Seniora: sobota, 1 października o godz. 15.00 w sali Pustelnik,
• Zmiana tajemnic Żywego Różańca: niedziela, 2 października po Mszy św. o godz. 12.30.
11. Imieniny: W środę, 28 września imieniny obchodzi m.in. redemptorysta pracujący w redakcji Radia
Maryja o. Wacław Zyskowski. Dziękując za dotychczasową posługę, przekazujemy mu najlepsze
życzenia obfitego Bożego błogosławieństwa w podejmowanych zadaniach.
12. Magnesy z wizerunkiem sanktuarium M.B.N.P.: Już od dzisiejszej niedzieli począwszy
w zakrystii, a także w sekretariacie parafii są dostępne pamiątki z sanktuarium w formie magnesów
z wizerunkiem kościoła, obrazu Matki Bożej oraz figury św. Józefa. Ofiary składane przy okazji ich
nabywania będą cegiełką na planowane prace remontowe przy kościele. Zostały przygotowane
z myślą o pielgrzymach przybywających do tego sanktuarium.
13. Tygodnik „Niedziela”: W zakrystii jest do nabycia nowy numer tygodnika „Niedziela” (10 zł).
W minionym tygodniu odeszli do Pana:
+ Krystyna Henning, ul. Zamenhofa, 83 lata
+ Magdalena Kryger, ul. Reja, 48 lat
+ Grażyna Górecka, ul. Gerwazego, 57 lat
+ Urszula Lewandowska, ul. Bema, 87 lat
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie.
W nowym numerze tygodnika „Niedziela” (numer 39 z dnia 25 września 2022 roku) znajdziemy m.in.:
Temat numeru: Bądź mi zawsze ku pomocy
Kim są anioły, archanioły, serafiny i cherubiny, wreszcie Anioły Stróże? Jak wyglądają? Co robią? Czy mają
skrzydła, a jeśli tak, to do czego są im potrzebne? 29 września obchodzimy święto Świętych Archaniołów
Michała, Gabriela i Rafała, 3 dni później zaś wspominamy Aniołów Stróżów, stąd pomysł, by to właśnie
aniołom poświęcić wiodący temat najnowszego numeru „Niedzieli”.
Rzymskokatolicka parafia św. Józefa ul. św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń, tel. 56 65 44 762
Kancelaria: pn., śr., pt. 16.30-17.30, wt. 10.00-12.00, Sekretariat: pn., śr., czw. 10.00–14.00, wt. 14.00–17.30, pt. 10.00–12.00; tel. 56 662 30 32
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