
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.02.2023 

VII NIEDZIELA ZWYKŁA 

1. Środa Popielcowa: W nadchodzącym tygodniu Środą Popielcową (22 lutego) rozpoczniemy okres 

wielkiego postu. Tego dnia Msze św. w naszym kościele będą odprawione o godz.: 7.00, 8.00, 9.30, 

11.00, 16.30, 18.00 i 20.00. Podczas każdej Mszy św. nastąpi posypanie głów popiołem. W Środę 

Popielcową wszystkich powyżej 18. roku, a przed ukończeniem 60. roku obowiązuje post ścisły, 

czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz ograniczenie ilości spożywanych posiłków. 

W Środę Popielcową nie będzie nowenny do MBNP i nie będzie czynna kancelaria. 

Taca zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na Wyższe Seminarium Duchowne 

Redemptorystów w Tuchowie. 

2. Wielki Post – jałmużna: Przypominamy trzy praktyki pokutne: modlitwa, post i jałmużna. Okazja 

do jałmużny już w Środę Popielcową – Grupa Charytatywna po każdej Mszy św. będzie zbierała 

ofiary do puszek na pomoc dla najuboższych osób z naszej parafii.  

3. Wielki Post – modlitwa: Okazją do modlitwy będą nabożeństwa wielkopostne: 

a) Droga krzyżowa: piątki o godz. 14.15, 17.15 (dzieci i dorośli) i 19.00 (dla młodzieży). Drogę 

krzyżową w najbliższy piątek, 24 lutego o godz. 17.15 poprowadzi Kościół Domowy, 

b) Gorzkie żale: w niedziele o godz. 17.00, 

c) Jutrznia: codziennie od poniedziałku do piątku o godz. 6.00 rano w kościele. 

Medytacje Drogi krzyżowej o godz. 14.15 poprowadzi Klub Seniora. 

Medytacje Drogi krzyżowej o godz. 17.15 poprowadzą wspólnoty: Tydzień 0 (24 lutego): Kościół 

Domowy; Tydzień I (3 marca): Dzieci; Tydzień II (10 marca): Grupa św. Józefa; Tydzień III 

(17 marca): Młodzież; Tydzień IV (24 marca): Kościół Domowy; Tydzień V (31 marca): Dzieci; 

Wielki Piątek (7 kwietnia): Rada Duszpasterska. 

4. Katechezy neokatechumenalne: Propozycją na wielki post są również katechezy 

neokatechumenalne. Będą się one odbywały w poniedziałki i piątki w auli św. Klemensa (wejście 

„A”, podziemia kościoła) o godz. 19.30. Do udziału zapraszamy dorosłych i młodzież. 

5. Wielki Post – rekolekcje: Informujemy, że rekolekcje wielkopostne odbędą się w dniach  

11-15 marca. Będzie im przewodniczył redemptorysta o. Grzegorz Jaroszewski, jeden z twórców 

misji ewangelizacyjnych w Diecezji Toruńskiej. Prosimy o zarezerwowanie odpowiedniego czasu. 

6. Tydzień Modlitw o Trzeźwość Narodu: Dzisiaj w niedzielę, 19 lutego rozpoczynamy 56. Tydzień 

Modlitw o Trzeźwość Narodu (19-25 lutego).  

7. Klub AA oraz wspólnota Al. Anon: W tym kontekście przypominamy o dwóch inicjatywach 

istniejących przy tutejszej parafii. Pierwsza z nich skierowana jest do osób uzależnionych (Klub AA 

– spotkania w soboty o godz. 17.00, wejście „A”). Druga z kolei skierowana jest do osób 

współuzależnionych, czyli członków rodziny osób dotkniętych chorobą alkoholową (Wspólnota 

Al. Anon – spotkania odbywają się w we wtorki lub w piątki o godz. 17.30, wejście „A”). Kontakt: 

AA – tel. 797 158 866; Al. Anon – tel. 696 280 586. Doświadczenie wielu potwierdza, że razem 

z innymi o wiele łatwiej jest iść drogą przezwyciężenia choroby alkoholowej i trwać w abstynencji.  



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 

8. Niektóre nabożeństwa i spotkania w najbliższym tygodniu: 

• Klub Seniora: sobota, 25 lutego, o godz. 15.00 w Pustelniku. 

9. Film o św. Józefie w kinach: Informujemy, że w najbliższy piątek, 24 lutego w kinach ma się 

pojawić film o św. Józefie pt. „Opiekun”. Borykający się z kryzysem małżeńskim dziennikarz dostaje 

polecenie, by zająć się współczesnymi historiami ludzi, w których życie w cudowny sposób wkroczył 

św. Józef. Opiekun to film z elementami dokumentu, w którym oparta na faktach historia rodzinna 

Roberta i Dominiki staje się pretekstem do głębszej opowieści o ewangelicznej postaci ziemskiego 

opiekuna Jezusa i roli, jaką odegrał w życiu wielu współczesnych ludzi. Gdy główny bohater 

odkrywa, że także jego historia ma wiele wspólnego z milczącym opiekunem Świętej Rodziny. Czy 

w kulminacyjnym momencie, gdy będzie musiał podjąć decyzję, która zaważy na losach jego 

rodziny, zachowa się jak... św. Józef? (ze strony https://www.youtube.com/watch?v=Nf9HFYvLVY8). 

10. Rocznica męczeństwa bł. ks. Stefana Frelichowskiego: W czwartek, 23 lutego przypada 

78. rocznica śmierci bł. ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego; Msza św. o jego kanonizację 

odbędzie się w kościele Wniebowzięcia NMP (sanktuarium bł. ks. Stefana) w Toruniu o godz. 17.00. 

11. Dzień pokuty za nadużycia duchownych: Co roku w pierwszy piątek wielkiego postu, w tym 

roku w piątek, 24 lutego, Kościół w Polsce obchodzi dzień modlitwy wynagradzającej i pokuty za 

nadużycia duchownych wobec małoletnich. Droga Krzyżowa w katedrze o godz. 18.30. 

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

rodziców, zapraszamy na kolejne spotkanie formacyjne i zmianę tajemnic różańcowych dziś 

w 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. 

13. Dar dla ofiar trzęsienia ziemi: Informujemy, że na pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi w Turcji i Syrii 

przekazaliśmy dla Caritas Diecezji Toruńskiej 8.140 zł w wyniku zbiórki w ubiegłą niedzielę. 

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

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

urodzin. Zapraszamy na uroczystą Mszę św., która zostanie odprawiona w niedzielę, 19 lutego 

o godz. 8.30 w Bazylice Katedralnej w Toruniu.  

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

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Barbara Dyrda, ul. Szosa Chełmińska, 86 lat 

+ Krzysztof Jaworski, ul. Żwirki i Wigury, 66 lat 

+ Jolenta Mrowińska, ul. Fałata, 95 lat 

+ Jan Dąbrowski, ul. Kaszubska, 82 lata 

+ Urszula Politowska, ul. Końcowa, 74 lata 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

W nowym numerze tygodnika „Niedziela” (numer 8 z dnia 19 lutego 2023) znajdziemy m.in.:  
Temat numeru: Zjednoczeni w dramacie Turcję dotknęła największa katastrofa od 500 lat. Na obszarze 
objętym trzęsieniem ziemi mieszka nawet 13 mln ludzi. O ogromie zniszczeń i głębi ludzkich dramatów pisze 
specjalnie dla „Niedzieli” polsko-tureckie małżeństwo. 


