XXVI Niedziela Zwykła "B"

1.Dzisiejszą niedzielę przeżywamy jako Dzień Migranta i Uchodźcy. Otoczmy modlitwą
ludzi potrzebujących naszego wsparcia i pomocy.

2.W piątek rozpoczynamy październik, miesiąc szczególnej modlitwy różańcowej. Zaprasza
my do małego kościoła na nabożeństwa różańcowe: w dni powszednie o godz. 17.30.

3.W tygodniu przypadają Dni Eucharystyczne:
– pierwszy czwartek miesiąca modlić się będziemy o dobre i liczne powołania do stanu
kapłańskiego, misyjnego i zakonnego.
– pierwszy piątek miesiąca modlić się będziemy przed wystawionym Najświętszym
Sakramentem . Adorację rozpoczniemy o godz. 15.00 Koronką do miłosierdzia Bożego, która
zakończy się o godz. 17.00 różańcem z litanią do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz
Mszą św. ( serdecznie zapraszam dzieci Komunijne i młodzież do Bierzmowania na spowiedź
św. od godz. 17.00. )
– pierwszą sobotę miesiąca modlić się będziemy w intencji rodzin do Niepokalanego Serca
Maryi.

4.Chorych w pierwszy piątek miesiąc odwiedzę od godz. 10 tej do 14 tej.

5.W środę obchodzić święto Świętych Archaniołów Rafała, Gabriela i Michała. Po Mszy
św. nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

6.W tym tygodniu przypadają wspomnienia :

w poniedziałek św. Wincentego a Paulo, prezbitera;

we wtorek św. Wacława, męczennika;
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w czwartek św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła;

7.Dziś w całej Polsce odbywa się liczenie wiernych obecnych na Mszy świętej i
przystępujących do Komunii Świętej.

8.Dzisiaj po Mszy św. o godz. 11.30 odbędzie się w kościele spotkanie organizacyjne
przed I Komunią św. dla rodziców dzieci z klas III. (Pierwsza Komunia św. w przyszłym roku
odbędzie się 12 czerwca (niedziela Trójcy Świętej przed Bożym Ciałem).

9.W sobotę zapraszamy na Mszę św. o godz. 18.00 kandydatów do bierzmowania z klas
8 oraz starszych z klas szkoły ponadpodstawowej, a po wspólnej modlitwie ze złożeniem
deklaracji na spotkanie formacyjne.

10.W przyszłą niedzielę (3 października) o godz. 18.00 w kościele Bożego Ciała odbędzie
się Msza św. z koncertem Tucholskiego Zespołu Gospel AVE.

11.Już dzisiaj zapraszam 22 października na nabożeństwo do św. Rity wraz ze Mszą św. o
godz. 18.00, na której gościnnie wystąpi Tucholski Chór GOSPEL AVE. 18.00.

12.Na stoliku pod chórem znajdują się czasopisma katolickie, m. in. najnowszy numer
W Rodzinie i Pielgrzym, które przy wyjściu z kościoła można zabrać do domu, jako
lekturę na wolny czas.

13.Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia składam serdeczne życzenia Bożego
błogosławieństwa.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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