
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.02.2023 

VI NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Zbiórka na pomoc poszkodowanym w trzęsieniu ziemi: Z inicjatywy Przewodniczącego 

Konferencji Episkopatu Polski ks. abp. Stanisława Gądeckiego Kościół w Polsce zaangażował się 

w pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii. Ofiary przeznaczone na ten cel można składać 

dzisiaj w niedzielę, 12 lutego do skarbony umieszczonej na pierwszym stopniu prezbiterium. 

2. Czuwanie: Serdecznie zapraszamy na kolejne czuwanie z cyklu Reanimacja Serca, szczególne 

zaproszenie kierujemy do młodzieży. Czuwanie nosi tytuł: Przenikasz i znasz mnie. Odbędzie się ono 

w piątek, 17 lutego o godz. 19.15 (bezpośrednio po Mszy świętej wieczornej). W planie znajduje się: 

konferencja, adoracja oraz skromny poczęstunek w salce młodzieżowej.  

3. Inauguracja Roku Kopernikańskiego w Diecezji Toruńskiej: Senat RP przyjął jednogłośnie 

uchwałę ustanawiającą 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika, datę powiązano z rocznicą 550. jego 

urodzin. Zapraszamy serdecznie na uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa 

Wojciecha Polaka, Metropolity Gnieźnieńskiego, Prymasa Polski, z okazji obchodów rocznicy 

urodzin Mikołaja Kopernika, która zostanie odprawiona w niedzielę, 19 lutego o godz. 8.30 

w Bazylice Katedralnej w Toruniu.  

4. Niektóre nabożeństwa i spotkania w najbliższym tygodniu: 

• Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy: środa godz. 8.00 i 18.00, przed nowenną 

Godzinki do Matki Bożej Nieustającej Pomocy rozpoczną się o godz. 17.30, 

• Wspólnota Maitri zaprasza na różaniec w duchu misyjnym: 16 lutego (czwartek) o godz. 17.30 

w kościele. 

5. Róże dzieci modlących się razem za swoich rodziców: Dzieci, które modlą się za swoich 

rodziców, zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne i zmianę tajemnic różańcowych w najbliższą 

niedzielę, 19 lutego o godz. 10.20 w sali Arka (wejście E). Serdecznie zachęcamy inne dzieci do 

włączenia się w tę piękną modlitwę za swoich rodziców. Wszelkie informacje u s. Nikodemy 

(organistki), e-mail: nikodemacssj@o2.pl. 

6. Kurs przedmałżeński: Narzeczonych zapraszamy na katechezy przedmałżeńskie (zwane 

potocznie „kursem przedmałżeńskim”). Są to 2 bloki spotkań w ciągu dwóch sobót, należy 

uczestniczyć w jednej sobocie z bloku A oraz jednej z bloku B: 

Blok spotkań A:        1 kwietnia, 3 czerwca 

Blok spotkań B:        22 kwietnia, 17 czerwca 

7. Bal karnawałowy w parafii: Wznawiamy tradycję sprzed kilku lat. Zabawa karnawałowa dla parafii 

odbędzie się w sobotę, 18 lutego, rozpoczęcie o godz. 19.30. Zabawę poprowadzi zespół Active 

Time z Warszawy. Bilety w cenie 40 zł są do nabycia w zakrystii kościoła. 

8. Bal karnawałowy dla dzieci: Również 18 lutego, w sobotę, w godzinach 11.00-13.00 zapraszamy 

dzieci na zabawę karnawałową do Kaplicy Szkolnej. Zachęcamy do przebrania się w pozytywne 

postaci z bajek i przyniesienia „słodkości” na wspólny stół. Wstęp wolny. Zabawę poprowadzi 

profesjonalny zespół muzyczny z Warszawy. 



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 

Numer rachunku bankowego: 47 9511 0000 2001 0000 1108 0001   Do użytku wewnętrznego 

9. Taca na remont kościoła: Dzisiaj, w niedzielę 12 lutego, jako drugą niedzielę miesiąca, taca 

zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na prace remontowe przy naszym kościele.  

10. Tygodnik „Niedziela”: W zakrystii jest do nabycia nowy numer tygodnika „Niedziela” (10 zł). 

OGŁOSZENIA INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH: 

11. Pielgrzymka do Francji: Siostry Terezjanki z okazji jubileuszu 150. urodzin św. Teresy z Lisieux 

organizują samolotową Pielgrzymkę do Francji śladami św. Teresy od Dzieciątka Jezus w dniach 

1-7 lipca 2023 roku, na którą pragną zaprosić wszystkich, którzy znają i kochają Małą Teresę. 

W czasie 7-dniowego pobytu we Francji będzie można odwiedzić: Alencon, Lisieux, Trouville, 

Paryż, Kaplicę Cudownego Medalika, Mont San Michael, Rouen i Chartres. Osoby, które zdecydują 

się na wyjazd do Francji lub chciałyby dowiedzieć się czegoś więcej na temat pielgrzymki, prosimy 

o kontakt z s. Bogumiłą Ptasińską CST (tel. 502 089 362, e-mail: boula.ptasinska@gmail.com). 

 
W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Henryk Bednarek, ul. Hurynowicz, 89 lat 

+ Halina Lamparska, ul. Gagarina, 94 lata 

+ Marcin Bolewicki, ul. Szosa Chełmińska, 38 lat 

+ Benedykt Lejawka, ul. Fałata, 89 lat 

+ Karol Chojecki, ul. Gagarina, 35 lat 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

 
W nowym numerze tygodnika „Niedziela” (numer 7 z 12 lutego 2023 roku) znajdziemy m.in.:  

Temat numeru: Cierpienie otwiera nam oczy 
Czy można zrozumieć cierpienie, skoro ma ono tyle twarzy, tyle odcieni? Jako chrześcijanie ufamy, 
że tylko w Bogu odnajdziemy jego zrozumienie i doznamy ulgi. O wierze, która nie kładzie kresu cierpieniu,  
ale nadaje mu sens i pozwala widzieć nam więcej i szerzej, rozmawiamy z duszpasterzem osób chorych 
i niepełnosprawnych. 
 
Atak na klauzulę sumienia [Magdalena Korzekwa-Kaliszuk] 
Reakcja na odmowę wykonania w ostatnim czasie aborcji przez lekarzy z Podlasia w przypadku dziecka 
poczętego w wyniku gwałtu pokazuje, jakie są prawdziwe dążenia proaborcyjnej lewicy. Można odnieść 
wrażenie, że największe oburzenie wzbudza brak zgody na zabicie dziecka, a nie gwałt. 
 
Kolęda na osiedlu [ks. Andrzej Cieślik] 
Odwiedzenie kilkuset rodzin w ciągu miesiąca nie jest sprawą łatwą. Piszemy o tym, jak wygląda kolęda w 
dużym mieście i z jakimi sytuacjami, niekiedy zabawnymi, niekiedy smutnymi, spotykają się księża w czasie 
wizyty duszpasterskiej. 
 
Moc wdzięczności każdego dnia [Małgorzata Dudzińska] 
Mówienie, że jest źle i będzie coraz gorzej, to z pewnością negatywna narracja, która nam nie pomaga, dlatego 
dobrze, byśmy postawili jej granicę, mówiąc: „stop”. Przedstawiamy jeden z najlepszych sposobów na 
zwiększenie poczucia szczęścia w swoim życiu. 
 
„NIEDZIELA” POLECA „BLIŻEJ ŻYCIA Z WIARĄ” 
W najnowszym numerze: przepis na miłość, nie tylko w Walentynki, obraz młodzieży oczami Księdza z Osiedla 
oraz poruszająca historia nowego cudu rozmnożenia jedzenia rodem z Hiszpanii. Nie zabrakło dobrych rad, 
m.in.: naturalne sposoby na piękne włosy, przepisy na słodkości na koniec karnawału. 


