
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 19.03.2023 

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

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

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

przewodniczył i słowo Boże wygłosi o. Jozue Misiak OFM, proboszcz parafii Świętych Apostołów 

Piotra i Pawła w Toruniu. O godz. 17.30 rozpocznie się śpiew Godzinek ku czci św. Józefa. 

Dobiegła końca nowenna przed uroczystością  św. Józefa, patrona parafii. Dziękujemy Siostrom 

Józefitkom, które przygotowały bardzo egzystencjalne rozważania na każdy dzień nowenny, a także 

dzieliły się swoim osobistym doświadczeniem modlitwy do św. Józefa. Dziękujemy wielu osobom 

świeckim, które zechciały opowiedzieć o swoim doświadczeniu zawierzenia różnych spraw św. 

Józefowi. Dziękujemy Grupie św. Józefa, która każdego dnia zaangażowała się w prowadzenie 

nowenny. Dziękujemy wszystkim, którzy tę nowennę współtworzyli, składając prośby 

i podziękowania oraz brali udział we wspólnej modlitwie. Cała nowenna objawiła, że jest bardzo 

wiele osób, które szczerze czczą św. Józefa i zawierzają mu wiele swoich spraw. 

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, a o godz. 17.15 wspólnoty: 

• Tydzień IV (24 marca): Pieśń Nowa; Tydzień V (31 marca): Dzieci; Wielki Piątek: Rada Duszpasterska. 

3. Niektóre nabożeństwa i spotkania w najbliższym tygodniu: 

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

Godzinki do św. Józefa rozpoczną się o godz. 17.30, 

• Wspólnota Maitri zaprasza na różaniec w duchu misyjnym: 23 marca (czwartek) o godz. 17.30 

w kościele, 

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

4. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego: 25 marca obchodzimy uroczystość Zwiastowania 

NMP, a zarazem Dzień Świętości Życia oraz Dzień Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. 

5. 31. Rocznica powstania Diecezji Toruńskiej: Również w sobotę, 25 marca przypada 

31. rocznica powstania Diecezji Toruńskiej. Msza św. odbędzie się w Katedrze o godz. 18.00. 

6. Pochówek Dzieci Utraconych: Duszpasterstwo Rodzin Kurii Diecezjalnej Toruńskiej 

informuje, że w sobotę, 25 marca 2023 r. o godz. 8.30 w kościele św. Antoniego w Toruniu – 

Wrzosy, ul. św. Antoniego 4, zostanie odprawiona Msza św. obrzędowa związana z pogrzebem 

dzieci utraconych. Po Mszy św. w czasie ceremonii pogrzebowych na Centralnym Cmentarzu 

Komunalnym w Toruniu zostaną pogrzebane prochy dzieci, których poronienie stwierdzono 

w Szpitalu Wojewódzkim od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. 

7. Stroiki świąteczne: Dzieci ze scholi w przyszłą niedzielę, 26 marca będą rozprowadzać 

własnoręcznie zrobione stroiki oraz mazurki wielkanocne od godz. 7.00-18.00 włącznie. Zebrane 

ofiary będą dotacją na wakacyjny wyjazd scholi oraz dla biednych dzieci ze szkoły specjalnej. Za 

ofiarodawców dzieci modlą się podczas spotkań scholii „Promyki Maryi”. 
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8. Zebranie liderów wspólnot przed Triduum Paschalnym: wtorek, 21 marca, 2023 godz. 18.45. 

9. Imieniny: Dzisiaj, w niedzielę, 19 marca imieniny obchodzi m.in. o. Józef Gęza, wieloletni 

proboszcz tej parafii. Natychmiast po dołączeniu do toruńskiej wspólnoty redemptorystów 

w grudniu minionego roku włączył się w posługiwanie w kościele. Życzymy mu dobrego zdrowia 

i wszelkiego Bożego błogosławieństwa na każdy dzień. 

A w miniony piątek, 16 marca imieniny obchodził nasz najmłodszy współbrat br. Patryk, który 

wchodzi na drogę życia zakonnego i przygotowuje się do przyszłych zadań poprzez studia 

specjalistyczne. Życzymy mu owocnego przygotowania do przyszłego posługiwania. 

10. 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. 

11. Kancelaria parafia: W dalszym ciągu trwają trudności z dostępem do pomieszczeń klasztoru. 

Bezpośredni dostęp do kancelarii został uruchomiony przez zakrystię kościoła w godzinach pracy 

kancelarii oraz w godzinach dyżuru duszpasterskiego proboszcza parafii. 

12. Droga krzyżowa „Ślad losu”: W zakrystii są jeszcze do nabycia płyty z nagraniem Drogi 

krzyżowej „Ślad losu” – nabożeństwa, które przeżywaliśmy podczas rekolekcji parafialnych. 

Nabożeństwo to zostało stworzone przez dwóch redemptorystów – o. Andrzeja Wodkę  

i o. Wojciech Skroboszewskiego. 

13. Ankieta Stowarzyszenia Chełmińskie Przedmieście Tu Mieszkam: Stowarzyszenie prosi 

mieszkańców Okręgu Chełmińskie Przedmieście o wypełnienie ankiety pozwalającej zdiagnozować 

okręg Chełmińskie (obejmuje mieszkających w obrębie między ulicami: Odrodzenia, Grudziądzka, 

Polna, Klemensa, św. Józefa, Balonowa, Bema, Aleja 700-lecia i Odrodzenia). Ankieta znajduje się 

na stronie: http://www.voxly.pl/pzr-torun. Stowarzyszenie zachęca również do udziału 

w spotkaniu bezpośrednim w niedzielę 19.03.2023 w godzinach 12.30-14.30 w namiocie, który 

zostanie ustawiony w pobliżu kościoła przy Józefa. Podczas spotkania będzie możliwość wymiany 

opinii o dobrych i złych stronach mieszkania w okręgu Chełmińskie. Zapraszamy. 

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

15. Dzień Dawcy Szpiku: Informujemy, że w niedzielę 26.03.2023 r. w godzinach 7.00-21.00 na 

terenie naszej parafii odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. W tym dniu osoby 

w wieku 18-55 lat mogą bezpłatnie zarejestrować się w bazie potencjalnych dawców Fundacji 

Dawców Komórek Macierzystych Szpiku (DKMS). Polega to na przeprowadzeniu wywiadu 

medycznego, wypełnieniu formularza z danymi osobowymi oraz pobraniu wymazu z błony 

śluzowej. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami bycia potencjalnym dawcą szpiku. 

16. Franciszkańskie Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, ul. Poznańska 49, rozpoczęło 

rekrutację na rok szkolny 2023/2024, oferując pięć profili: językowy, humanistyczny, biologiczno-

chemiczny, matematyczno-fizyczny oraz matematyczno-informatyczny. Informacje o drzwiach 

otwartych na plakacie w gablocie. 

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Wojciech Wiwatowski, ul. Szosa Okrężna, 57 lat 

+ Zenon Gumowski, ul. Fałata, 85 lat 

+ Krystyna Maternowska, ul. Gagarina, 79 lat  

+ Jerzy Skupniewicz, ul. Grunwaldzka, 100 lat   Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


