
OGŁOSZENIA DUSZPASTERSKIE – 26.03.2023 

V NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU 

1. Niedziela Palmowa: W przyszłą niedzielę, 2 kwietnia obchodzimy Niedzielę Palmową. 

Zapraszamy na centralną procesję z palmami, która rozpocznie się o godz. 10.30 u zbiegu ulic: 

Balonowa i św. Józefa. Po procesji Msza św. o godz. 11.00 w kościele. W tym dniu oraz w Niedzielę 

Wielkanocną, 9 kwietnia nie będzie Mszy św. dla dzieci przedszkolnych w Kaplicy Szkolnej. Mamy 

nadzieję, że dzieci przedszkolne wezmą udział w procesji z palmami. Wznowienie Mszy św. dla 

dzieci przedszkolnych wraz z rodzicami w niedzielę, 16 kwietnia. 

2. Toruńskie Spotkanie Młodych – rekolekcje dla młodzieży: W nadchodzącym tygodniu od 

poniedziałku do środy włącznie (27-29 marca) odbędą się rekolekcje dla młodzieży szkół średnich. 

Przyjmą one kształt Toruńskiego Spotkania Młodych. Spotkania rekolekcyjne będą się odbywały 

w ramach zajęć szkolnych wspólnie dla wszystkich szkół Torunia w kościele św. Maksymiliana 

Kolbe przy ul. Kardynała Wyszyńskiego 7/9. Spotkania rekolekcyjne rozpoczynaj się każdego dnia 

o godz. 10.00 i potrwają do ok. godz. 13.00. Do prowadzenia rekolekcji została zaproszona szeroko 

znana w Polsce wspólnota ewangelizacyjna „Tymoteusz”. Każdy dzień będzie związany 

z głoszeniem słowa Bożego, kerygmatu, świadectwami i sakramentem spowiedzi. Młodzież 

zachęcamy do udziału w tych rekolekcjach, które zostały przygotowane z dużym zaangażowaniem 

zespołu nauczycieli religii. Rodziny prosimy o zainteresowanie młodych domowników 

rekolekcjami, które w takiej rozbudowanej formie są proponowane po raz pierwszy w Toruniu. 

Wszystkich prosimy o modlitwę w intencji owoców Toruńskiego Spotkania Młodych. 

3. Wielki Post – modlitwa: Zapraszamy do udziału w nabożeństwach wielkopostnych: Droga 

krzyżowa: piątki o godz. 14.15, 17.15 (dzieci i dorośli) i 19.00 (dla młodzieży); Gorzkie żale: 

w niedziele o godz. 17.00. 

Medytacje Drogi krzyżowej o godz. 17.15 w piątek, 31 marca poprowadzą dzieci. 

4. Odwiedziny chorych: W związku z tym, że I piątek miesiąca przypada w Wielki Piątek, kapłani 

udadzą się do chorych w piątek w tym tygodniu, a także w sobotę jako pierwszą sobotę miesiąca, 

albo w terminie indywidualnie ustalonym z duszpasterzem. 

5. Droga krzyżowa ulicami Torunia: W piątek, 31 marca odbędzie się Droga Krzyżowa ulicami 

Torunia. Tradycyjnie Droga Krzyżowa rozpocznie się w Kościele Garnizonowym o godz. 17.00.  

6. Stroiki świąteczne: Dzieci ze scholi dziś w niedzielę, 26 marca będą rozprowadzać własnoręcznie 

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

przeznaczone dla scholi oraz pomoc dla ubogich dzieci ze szkoły specjalnej.  

7. Woreczek ryżu – pomoc dla dzieci z Kenii i Ekwadoru: Wspólnota Maitri w myśl praktyk 

wielkiego postu: modlitwa, post i jałmużna – pragnie przybliżyć ogólnopolską akcję pod nazwą 

„Woreczek ryżu”. Przypomina ona istnienie problemu głodu na świecie, inicjatorem jest 

Franciszkański Sekretariat Misyjny. Po każdej Mszy św. członkowie ruchu Maitri będą przybliżać tę 

ideę oraz rozprowadzać woreczki ryżu przy wyjściu z kościoła. Zebrany dochód zostanie 

przeznaczony na całoroczny posiłek dla dzieci z Kenii i Ekwadoru. 
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8. Dzień Dawcy Szpiku: Dzisiaj, w niedzielę 26 marca w godzinach 7.00-21.00 na terenie naszej 

parafii odbędzie się akcja rejestracji potencjalnych dawców szpiku. Mogą to uczynić osoby w wieku 

18-55 lat. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami bycia potencjalnym dawcą szpiku. 

9. Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca: w sobotę 1 marca po Mszy św. o godz. 8.00. 

10. Klub Seniora: spotkanie w sobotę, 1 kwietnia, Msza św. o godz. 15.00 w Kaplicy Szkolnej. 

11. Diakon Dominik Król pośród nas: Witamy pośród nas dk. Dominika Króla, redemptorystę, który 

przybywa do Torunia na swoją dwutygodniową praktykę pastoralną. Życzymy mu, by czas 

w Toruniu przyczynił się do dobrego przygotowania do przyszłej posługi. 

12. Ekstremalna Droga Krzyżowa: Duszpasterstwo Akademickie Redemptorystów zaprasza do 

udziału w Akademickiej Ekstremalnej Drodze Krzyżowej (w nocy z 31 marca na 1 kwietnia). Do 

wyboru dwie trasy, z zakończeniem w naszej świątyni. Rozpoczęcie w piątek, 31 marca, podczas 

Mszy św. o godz. 19.00, w Kościele Akademickim (przy Rynku Starego Miasta). Inne trasy, więcej 

informacji oraz zapisy poprzez stronę www.edk.org.pl/trasy.  

13. Palmy: Za tydzień (2 kwietnia) w Niedzielę Palmową tradycyjnie młodzież naszej parafii przed 

każdą Mszą święta będzie rozprowadzała palmy.  

14. Kancelaria parafia: Trwają trudności z dostępem do pomieszczeń klasztoru. Bezpośredni dostęp 

do kancelarii został uruchomiony przez zakrystię kościoła w godzinach pracy kancelarii. 

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

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

16. Rekolekcje dla nauczycieli: Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej nauczycieli, pracowników 

służby zdrowia, administracji i mediów zaprasza na rekolekcje, które odbędą się od poniedziałku, 

27 marca do środy, 29 marca o godz. 18.00 w kaplicy w seminarium duchownym. W programie 

oprócz Mszy Świętej, konferencje oraz koncert muzyki poważnej. Więcej informacji na plakacie. 

17. Drzewo przy kościele: Informujemy, że w minionym tygodniu został zaaprobowany projekt 

zagospodarowania zielenią placu przy kościele. Przewiduje on m.in. nasadzenie 18 sztuk klonów 

kulistych oraz 6-7 sztuk wiśni ozdobnej kanzan. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli ufundować 

drzewo lub jego część dla św. Józefa (koszt jednego drzewa to ok. tysiąc złotych). Informujemy, że 

do tej pory zostało ufundowanych już 8 i 1/3 drzewa. Bóg zapłać fundatorom. 

18. Sekretariat parafii będzie nieczynny w poniedziałek, 27 marca. 

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

W minionym tygodniu odeszli do Pana: 

+ Genowefa Jastrzębska, ul. Reja, 82 lata 

+ Zofia Drążkowska z Niemiec, 78 lat 

+ Halina Galuba, ul. Reja, 89 lat 

+ Janina Witkowska, ul. Gagarina, 97 lat  

+ Wiesław Dmochewicz, ul. Szosa Chełmińska, 70 lat 

+ Eugeniusz Łukaszyk, ul. Jagodowa, 90 lat  Wieczny odpoczynek racz im dać Panie. 


