
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.02.2023 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Wielki Post – modlitwa: Ten czas zachęca do bardziej intensywnej modlitwy. Dlatego zapraszamy 

do udziału w nabożeństwa wielkopostnych: 

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

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 I (3 marca): Grupa św. Józefa;  

• Tydzień II (10 marca): Dzieci;  

• Tydzień III (17 marca): Akcja Katolicka;  

• Tydzień IV (24 marca): Pieśń Nowa;  

• Tydzień V (31 marca): Dzieci;  

• Wielki Piątek: Rada Duszpasterska. 

2. 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. 

3. Film „Opiekun” o św. Józefie – seans dla parafii: Z inicjatywy członków wspólnoty 

„Hodegetria” zostały zarezerwowane miejsca dla parafii św. Józefa w Cinema City Toruń – 

Czerwona Droga na seans filmu o św. Józefie pt. „Opiekun”. Seans odbędzie się w najbliższą środę 

1 marca o godz. 19.00. Bilety są do nabycia w zakrystii kościoła, a także w kasach kina. 

4. Wielki Post – jałmużna dla ubogich: Informujemy, że w Środę Popielcową Grupa Charytatywna 

parafii zebrała do puszek 10.536 zł na pomoc ubogim rodzinom. Bóg zapłać za ofiary złożone na 

ten cel. Świadczą one o wielkości serca i wrażliwości na potrzeby innych. 

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. 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, 

• Adoracja Wspólnoty Duchowej Adopcji: środa, 1 marca, godz. 17.00, 

• Adoracja w intencji powołań: czwartek, godz. 18.45 (po Mszy św. wieczornej), 

• Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca: po Mszy św. o godz. 8.00, 

• Klub Seniora: sobota, 4 marca, Msza św. o godz. 15.00 w Kaplicy Szkolnej, 

• Zmiana tajemnic Żywego Różańca: niedziela, 5 marca po Mszy św. o godz. 12.30. 

7. I piątek / chorzy: W rozpoczynającym się tygodniu przypadają I piątek i sobota miesiąca, w tych 

dniach kapłani udadzą się do chorych. Spowiedź dzieci od 16.30 – dzieci zapraszamy na Drogę 

Krzyżową o 17.15 zakończoną obrzędem Komunii św.  



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. Imieniny: Dzisiaj w niedzielę, 26 lutego imieniny obchodzi m.in. redemptorysta, o. Mirosław 

Dawlewicz. Niech Bóg prowadzi go po drogach posługiwania rekolekcyjnego. 

9. Prace remontowe na placu przy kościele: Posuwają się prace remontowe na placu przy kościele. 

Niesprzyjająca w minionych miesiącach pogoda spowodowała drobne opóźnienia. Praktycznie 

dobiegły końca prace przy instalacjach podziemnych. Niestety, w dalszym ciągu nie ma możliwości 

uruchomienia bezpośredniego dostępu na furtę klasztoru. Podejmowane są starania, by stało się to 

w możliwie krótkim czasie. Dostęp do klasztoru (w tym również do kancelarii parafii) jest możliwy 

w każdym czasie po kontakcie telefonicznym z furtą klasztoru (tel. 56 654 47 62). W godzinach 

pracy kancelarii parafialnej oraz dyżuru duszpasterskiego proboszcza jest uruchomiony bezpośredni 

dostęp do pomieszczeń klasztoru przez zakrystię kościoła.  

Rozpoczęły się już rozmowy w sprawie inwestycji dodatkowych, które można pominąć, ale których 

nie warto „odkładać na później”: zagospodarowania terenu zielenią, jak również renowacji schodów 

prowadzących do wejścia przy szopce ruchomej. Decyzja Biura Ogrodnika Miejskiego zobowiązuje 

nas m.in. do nasadzeń zastępczych kilkunastu drzewek do końca tego roku, by zachować zapisy 

planu zagospodarowania przestrzennego. Ufamy, że wraz ze św. Józefem podołamy wyzwaniom. 

10. Dzień solidarności z misjonarzami: Co roku w II niedzielę wielkiego postu (przypada za tydzień, 

5 marca) obchodzimy Dzień solidarności z misjonarzami. W tym dniu odbywa się ogólnopolska 

zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy misjonarzom. 

11. 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, zgłoszenia w sekretariacie parafii.: 

Blok spotkań A:        1 kwietnia, 3 czerwca 

Blok spotkań B:        22 kwietnia, 17 czerwca 

12. Szkoły Salezjańskie: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Salezjańskiego im. św. Dominika Savio 

w Toruniu (Wrzosy, ul. św. Jana Bosko 1) prowadzi nabór do klas pierwszych i zerówki na rok 

szkolny 2023/2024. Dzień Otwartych Drzwi – 4 marca (sobota), w godz. 10.00-13.00. 

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

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ o. Kazimierz Piotrowski, redemptorysta z Tuchowa 

+ Teresa Tlałka, ul. Wybickiego 

+ Marianna Ruchała, ul. Małachowskiego, 88 lat 

+ Mariola Puszakowska, ul. Polna, 67 lat 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 

W nowym numerze tygodnika „Niedziela” (numer 9 z 26 lutego 2023) znajdziemy m.in.:  

Temat numeru: 365 dni jałmużny W rocznicę inwazji Rosji na Ukrainę pokusiliśmy się o podsumowanie 
polskiej pomocy dla ogarniętej wojną Ukrainy, w przekonaniu, że niewiele się mówi i pisze o skali pomocy, 
którą niesie Kościół katolicki i jego członkowie. A hojne wsparcie, zarówno to materialne, jak i modlitewne, 
realizowane było i jest od pierwszego dnia wojny na ogromną skalę – za pośrednictwem potężnej Caritas, jak 
również setek innych katolickich organizacji społecznych, zgromadzeń zakonnych i wspólnot parafialnych. 
Piszemy o tym, jak pomoc ta wyglądała przez cały czas trwania wojny i jakie są jeszcze potrzeby. 


