
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 05.03.2023 

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Dzień solidarności z misjonarzami: Dziś, 5 marca obchodzimy Dzień solidarności 

z misjonarzami, odbywa się ogólnopolska zbiórka pieniężna do puszek na rzecz dzieła pomocy 

misjonarzom. Ofiary te można składać po każdej Mszy św. do skarbony umieszczonej na pierwszym 

stopniu prezbiterium, a także przy wyjściu z kościoła. 

2. 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 II (10 marca): Dzieci;  

• Tydzień III (17 marca): Akcja Katolicka;  

• Tydzień IV (24 marca): Pieśń Nowa;  

• Tydzień V (31 marca): Dzieci; 

3. 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. 

4. Rekolekcje wielkopostne: Już za tydzień w niedzielę, 12 marca rozpoczniemy rekolekcje 

wielkopostne. To jest ważny czas w przeżyciu wielkiego postu. Rekolekcjom będzie przewodniczył 

o. Grzegorz Jaroszewski, redemptorysta. Rekolekcje potrwają do środy, 15 marca włącznie. Msze 

św. z kazaniem rekolekcyjnym w dni powszednie będą sprawowane o godz. 9.00, 16.30, 18.00 

i 20.00. Spowiedź będzie się rozpoczynała pół godziny przed każdą Mszą św.  

5. Droga krzyżowa „Ślad losu”: W pierwszym dniu rekolekcji w niedzielę, 12 marca w miejsce 

Gorzkich żali proponujemy nabożeństwo Drogi krzyżowej „Ślad losu” – godz. 16.00, śpiew 

poprowadzi chór Perpetuo Soccorso. Serdecznie zapraszamy, tym bardziej, że doświadczenie 

minionych lat potwierdza, że to nabożeństwo, stworzone przez dwóch redemptorystów – 

o. Andrzeja Wodkę i o. Wojciech Skroboszewskiego, pozostawia zwykle głęboki ślad w sercu. 

6. Uroczystość św. Józefa: W tygodniu rozpoczyna się nowenna  przed uroczystością  św. Józefa, 

patrona parafii (w piątek, 10 marca o godz. 15.45 – po Mszy św. o 15.00). Nowenna będzie się 

odbywała w niedzielę po Mszy św. o godz. 9.30, w piątki po Mszy św. o godz. 15.00, w pozostałe 

dni o godz. 17.30. Tegoroczna nowenna chce pokazać św. Józefa jako patrona dobrej śmierci. 

„Czuwajcie, czyli tak żyć, by przez śmierć przejść do szczęśliwej wieczności” – to motto nowenny. 

Można ją nazwać, korzystając z tytułu jednej z książek św. Alfonsa, „przygotowaniem do śmierci”. 

Modlitwę poprowadzą siostry św. Józefa oraz Grupa świętego Józefa.  

7. Droga krzyżowa na Barbarkę: Wspólnota Domowego Kościoła zaprasza na tradycyjną, wspólną 

Drogę Krzyżową na Barbarkę w sobotę, 18 marca (rozpoczęcie o godz. 14.00 na parkingu przy 

kościele św. Józefa). Po zakończeniu będzie możliwość powrotu z Barbarki autobusem pod kościół. 



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. Rekolekcje dla szkół podstawowych: W minionym tygodniu odbyły się już dwie tury rekolekcji 

dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych. Dziękujemy młodzieży związanej z duszpasterstwem 

akademickim, która pod przewodem o. Adama Dudka im przewodniczyła. Dziękujemy o. Pawłowi 

Orłowi, katechetom oraz nauczycielom i wychowawcom, którzy towarzyszyli swoim uczniom 

podczas spotkań rekolekcyjnych. Ufamy, że rekolekcje przyniosą dobre owoce. 

9. Niektóre nabożeństwa i spotkania w najbliższym tygodniu: 

• Akcja Katolicka: poniedziałek, 6 marca po wieczornej Mszy św. w salce Akcji, 

• Róże Rodziców modlących się za swoje dzieci: wtorek, 7 marca, Msza św. o godz. 18.00,  

• Modlitwa o powołania do małżeństwa i rodziny: czwartek godz. 18.40 (Domowy Kościół). 

10. Taca na remont kościoła: W przyszłą niedzielę, 12 marca, jako drugą niedzielę miesiąca, taca 

zbierana podczas Mszy św. będzie przeznaczona na prace remontowe przy kościele. W lutym 2023 

nasza „kasa remontowa” wzrosła o kwotę 32.681 zł (taca z dnia 12.02.2023: 14.981 zł; konto 

bankowe: 6.300 zł; wpłaty w gotówce: 11.400 zł) i przekroczyła 430.000 zł. Bóg zapłać wszystkim, 

którzy z ogromnym wysiłkiem angażują się w gromadzenie środków na sfinansowanie dużej 

inwestycji na placu przy kościele poprzez ofiary składane na tacę, wpłaty na konto bankowe czy 

ofiary w gotówce. 

Zieleń przy kościele: Cieszymy się, że powoli z chaosu wyłania się obraz zagospodarowania 

przestrzennego placu przy kościele. Zagospodarowanie terenu zielenią pozostaje poza zakresem 

rozpoczętej inwestycji. Decyzja administracyjna związana z niezbędną przy tej inwestycji wycinką 

niektórych drzew zobowiązuje nas do nasadzeń zastępczych do końca bieżącego roku. Wydaje się 

zatem rozsądne, aby zieleń nasadzić jeszcze wiosną wkrótce po zakończeniu inwestycji budowlanej. 

Projekt zagospodarowania zielenią przewiduje np. nasadzenie kilkunastu drzew o wskazanej 

objętości pnia (klon kulisty). Stąd koszt jednego drzewa będzie sięgał jednego tysiąca złotych. Na 

tę chwilę jeszcze nie mamy obrazu całego kosztorysu zagospodarowania terenu zielenią. 

Może się zdarzyć, że są wśród nas rodziny, które chciałyby jako znak wdzięczności św. Józefowi 

sfinansować jedno drzewo albo część drzewa, lub fragment żywopłotu (planowany wzdłuż skarpy). 

Okazją do takiego gestu może być np. jubileusz małżeństwa lub inna okoliczność. Dopuszcza się 

możliwość umieszczenia w ziemi pod drzewem szczelnie zamkniętej butelki z danymi ofiarodawcy 

lub grupy ofiarodawców. Ewentualnych ofiarodawców prosimy o przekazanie kontaktu 

telefonicznego w celu przekazania w przyszłości informacji o terminie realizacji nasadzeń. 

11. Sekretariat parafii będzie nieczynny w poniedziałek, 6 marca. 

OGŁOSZENIA INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH: 

12. Szkoła Podstawowa nr 5: Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 5 zaprasza wszystkich chętnych na 

Dzień Otwartych Drzwi. Rozpoczęcie 7 marca o godz. 16.30, zakończenie o 18.30. Więcej 

informacji na stronie internetowej szkoły: http://www.sp5.torun.pl/index.php/artykul719 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Mirosław Trymerski, ul. Reja, 60 lat  + Lidia Rembeza, ul. Źródlana, 89 lat 

+ Gertruda Woźniak, ul. Fałata, 81 lat 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


