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Zapraszam na przeżywanie wielkopostnych nabożeństw: Droga Krzyżowa dla dzieci w każdy piątek o
godz. 17.30, a dla młodzieży i dorosłych po Mszy św. o godz. 18.00. Nabożeństwo Gorzkich Żali, z
kazaniem pasyjnym, w każdą wielkopostną niedzielę o godz. 17.15.
W ubiegłym tygodniu przeżywaliśmy 3 niedzielę miesiąca. Składka z tego dnia tradycyjnie
przeznaczona jest na cele remontowo inwestycyjne. Tym razem, łącznie z indywidualnymi wpłatami
na konto, zebraliśmy 4310 zł. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za zrozumienie wszystkich
potrzeb naszej parafialnej wspólnoty i za troskę o nasz kościół.
Rekolekcje Wielkopostne, w tym roku, w naszej parafii przeżywamy w zmienionej formule.
Ze względu na epidemiczne ograniczenia wsłuchujemy się w rekolekcyjne rozważania w 3 kolejne
niedziele Wielkiego Postu: dziś, w 2 Niedzielę Wielkiego Postu (28.02) nauki rekolekcyjne
podczas każdej mszy św. głosi będzie Ks. Dr Marcin Jiers – dyrektor Wydziału
Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej oraz Rzecznik Prasowy Diecezji Bydgoskiej; w 3
Niedzielę Wielkiego Postu (7.03) - Ks. Piotr Wachowski – Diecezjalny Duszpasterz
Młodzieży, Diecezjalny Duszpasterz Akademicki DA „Martyria” oraz opiekun wspólnoty
młodzieżowej „4don4LORD, a w 4 Niedzielę Wielkiego Postu (14.03) – ks. Jacek Bryś,
duszpasterz młodzieży oraz wikariusz parafii pw. Św. Jakuba Większego Apostoła w
Miłosławiu; kościoła położonego na Nadwarciańskim Szlaku Drogi Św. Jakuba, na terenie
Archidiecezji Gnieźnieńskiej. MSZE ŚW. O GODZ. 10.00 BĘDĄ TRANSMITOWANE NA
PARAFIALNYM KANALE YOUTUBE.
Dziś w całym Kościele tzw. Niedziela Misyjna. Pragniemy w naszych modlitwach, choć nie tylko,
pamiętać o wszystkich misjonarzach i ich posłudze w różnych częściach świata. Po każdej mszy św.
można zakupić kalendarz misyjny, jako wsparcie działalności wśród najmłodszych ks. Artura Zarasia,
posługującego od kilku lat w Kazachstanie. Jednocześnie w naszej parafii odbędzie się zbiórka
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zbiórka prowadzona jest przez Stowarzyszenie
„Pro Missio” oraz Green Office Ecologic Sp. z o.o. Tzw. elektrośmieci możemy składać w zakrystii, po
każdej mszy św.. Przychody z akcji przeznaczone będą na wsparcie polskich misjonarzy
posługujących w Zambii, Kamerunie, Kenii i Tanzanii. Przy wyjściu z kościoła można również złożyć
dobrowolne ofiary na cele misyjne.
W tym tygodniu przypada I Piątek Miesiąca – okazja do spowiedzi św. od godz. 16.00.
Najbliższa sobota, to I Sobota Miesiąca – o godz. 8.00 msza św. Wspólnoty Matek Żywego
Różańca, a po niej nasza parafialna modlitwa różańcowa przed Najświętszym Sakramentem,
modlitwa przebłagalna przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny.
Parafia pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa zaprasza na rekolekcje wielkopostne dla
środowisk inteligenckich i twórczych pod hasłem „Nigdy więcej sam”, które poprowadzi ks.
Mirosław Maliński — duszpasterz akademicki z Wrocławia w dniach od 7 do 10 marca.
Początek w niedzielę na Mszy św. o godz. 20:00, a od poniedziałku do środy Msza św. z nauką
rekolekcyjną o godz. 18:00 i specjalna konferencja rekolekcyjna o godz. 19:15 w kościele
Najświętszego Serca Pana Jezusa na Placu Piastowskim

Ze względu na to, że jest z nami ks. Piotr, możemy przyjąć więcej intencji mszalnych. Kto
byłby zainteresowany zamówieniem mszy św. zapraszamy po każdej mszy św. do zakrystii lub w
biurze parafialnym. Jest też możliwość przesłania prośby przez specjalny formularz zgłoszeniowy na
stronie internetowej. Zmienił się również nr telefonu do kontaktu z Parafią. Teraz jedynym numerem
obowiązującym jest: 519 317 777.
Pamiętamy o naszych bliskich zmarłych; o zmarłych spoczywających na tych cmentarzach; o
zmarłych z naszej parafii spoczywających też na innych cmentarzach; z naszej parafialnej wspólnoty
odeszli do wieczności: +Maria Kowalewska, lat 70; +Stanisław Nowicki, lat 93; +Stefania
Grzegrzółka, lat 89 oraz +Łucja Hołyszko, lat 91; a także o zmarłych budowniczych i ofiarodawcach
tej świątyni oraz pierwszym Proboszczu i budowniczym tego kościoła +ks. Prałacie Eugeniuszu
Barełkowskim; – Wieczny odpoczynek racz im dać Panie!

