
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 12.03.2023 

III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Rekolekcje wielkopostne: Dziś w niedzielę, 12 marca rozpoczynamy rekolekcje wielkopostne. 

Witamy pośród nas o. Grzegorza Jaroszewskiego, redemptorystę. Program rekolekcji w dni 

powszednie przewiduje Msze św. o godz. 9.00, 16.30, 18.00 i 20.00 (duszp. akademickie). Spowiedź 

pół godziny przed każdą Mszą św. (w dni powszednie; nie będzie Mszy św. o godz. 8.00; w środę 

nie będzie nowenny). Rekolekcje potrwają do środy, 15 marca włącznie. Zgodnie ze zwyczajem 

w ostatnim dniu rekolekcji będzie zbierana taca jako wyraz wdzięczności dla rekolekcjonisty. 

2. Droga krzyżowa „Ślad losu”: Dzisiejszej niedzieli, w dniu rozpoczęcia rekolekcji o godz. 16.00 

(nie będzie Gorzkich żali) proponujemy nabożeństwo Drogi krzyżowej „Ślad losu”. Doświadczenie 

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

zwykle głęboki ślad w sercu. Po nabożeństwie młodzież będzie rozprowadzać płyty z nagraniem 

drogi krzyżowej „Ślad losu” w wykonaniu alumnów WSD Redemptorystów w Tuchowie.  

3. Katechumenat dorosłych: Już od początku adwentu trwają spotkania katechumenatu dorosłych, 

które przygotowują do przyjęcia sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Wśród uczestników jest 

grupa osób, która pragnie przystąpić do chrztu świętego. W poniedziałek, 13 marca podczas Mszy 

św. o godz. 18.00 nastąpi uroczystość liturgicznego przyjęcia kandydatów do katechumenatu. 

4. Święto św. Klemensa: W środę, 15 marca obchodzimy święto św. Klemensa. Jest patronem 

Działek św. Klemensa. Czcimy go jako patrona piekarzy, a także patrona nowej ewangelizacji. 

W tym dniu podczas Mszy św. o godz. 20.00 grupa Świeckich Misjonarzy Najświętszego 

Odkupiciela odnowi lub złoży po raz pierwszy przyrzeczenia współpracy z redemptorystami 

w dziele misyjnym, otrzymując zarazem mandat Zgromadzenia. Tym samym grupa Świeckich 

Misjonarzy wzrasta już do 10 osób. Mszy św. będzie przewodniczył Wikariusz Przełożonego 

Prowincji Warszawskiej Redemptorystów o. Mariusz Mazurkiewicz. 

5. 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 (dziś, 12.03, wyjątkowo o 16.00), 

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 III (17 marca): Akcja Katolicka;  

• Tydzień IV (24 marca): Pieśń Nowa;  

• Tydzień V (31 marca): Dzieci; 

• Wielki Piątek: Rada Duszpasterska. 

6. Uroczystość św. Józefa: Centralna uroczystość patronalna tej parafii, uroczystość św. Józefa, 

obędzie się w poniedziałek, 20 marca podczas Mszy św. o godz. 18.00.  



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 

Już od piątku trwa nowenna przed uroczystością  św. Józefa, patrona parafii. 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. 

8. Kurs przedmałżeński: Zapraszamy na katechezy przedmałżeńskie (zwane potocznie „kursem 

przedmałżeńskim”) dla narzeczonych. Kurs trwa dwie soboty: 3 i 17 czerwca. Zgłoszenia 

i informacje w sekretariacie parafii. 

9. Zebranie liderów wspólnot przed Triduum Paschalnym: wtorek, 21 marca, 2023 godz. 18.45. 

10. Taca na remont kościoła: Dzisiaj, w drugą niedzielę miesiąca, 12 marca, taca zbierana podczas 

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

11. Imieniny: Dzisiaj w niedzielę, 12 marca po raz pierwszy w Toruniu imieniny obchodzi o. Grzegorz 

Pruś, duszpasterz młodzieży. Wraz z modlitwą przekazujemy mu życzenia, by umiał odczytywać 

Boże natchnienia. Życzymy odwagi w posługiwaniu charyzmatami, którymi został obdarowany. 

12. Kontrowersje wokół osoby św. Jana Pawła II: Trudno nam obojętnie przejść obok mających 

miejsce w minionym tygodniu publikacji medialnych dotyczących osoby św. Jana Pawła II, 

wcześniej abpa Karola Wojtyły. Na stronie parafii zamieszczamy niektóre ostatnie wypowiedzi na 

ten temat przedstawicieli Kościoła, które rzucają wiele nowego światła. 

13. Zieleń przy kościele: Dziękujemy wszystkim, którzy złożyli swój dar na „drzewo przy kościele”. 

Ofiary na ten cel można składać na ręce proboszcza parafii lub przelewem z dopiskiem „drzewo”. 

14.  Przyjęcia okolicznościowe w Domu Pielgrzyma: Przypominamy, że Dom Pielgrzyma został 

przygotowany do organizacji imprez okolicznościowych (m.in. stypy, uroczystości rodzinne). Od 

czasu ogłoszenia sprzed kilku tygodni odbyło się już 6 styp, które spotkały się z dobrymi recenzjami. 

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

OGŁOSZENIA INSTYTUCJI ZEWNĘTRZNYCH: 

16. Inne: Informacja o spotkaniu mieszkańców Okręgu Chełmińskie Przedmieście w niedzielę, 

19 marca oraz o rejestracji potencjalnych dawców komórek macierzystych w niedzielę, 26 marca – 

znajdują się na stronie parafii. 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Mirosław Świtoń, ul. Fałata, 89 lat   + Marianna Barwinek, ul. Źródlana, 88 lat 

+ Cecylia Stycunów, ul. Fałata, 88 lat   + Anna Piątek, ul. Polna, 77 lat 

+ Genowefa Zawadzka, ul. Malinowa, 78 lat  + Jana Głowacka, ul. Jaroczyńskiego, 93 lata 

+ Kazimierz Jesiołkowski, ul. Hurynowicz, 77 lat 

Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


