XXX Niedziela Zwykła "B" Misyjna

1.Dzisiejszą niedzielą rozpoczynamy „Tydzień Misyjny”, który będzie trwał do 30
października. Również dzisiejsza kolekta przeznaczona jest na misje katolickie, za którą
składam serdeczne ,,Bóg zapłać!”

2.Burmistrz Tucholi, Tucholski Ośrodek Kultury i parafie Tucholskie zapraszają dzisiaj na
godz. 16.00 do hali widowiskowo-sportowej OSiR w Tucholi na wyjątkowy „Rodzinny bal
świętych". W programie wiele gier, zabaw, konkursów. Prosimy szczególnie dzieci o
przedstawianie postaci świętych

3.Zapraszam codziennie od piątku do soboty na Różaniec, który odmawiamy na
zakończenie codziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, którą rozpoczynamy o
godz. 15.00 Koronką do Miłosierdzia Bożego i kończymy Eucharystią o godz. 18.00.

4.W środę zapraszam na Nowennę do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w połączeniu z
Różańcem o godz. 17.30.

5.W poniedziałek, 1 listopada, przeżywać będziemy uroczystość Wszystkich Świętych.
Msze św. w tym dniu odprawiane będą w porządku niedzielnym (godz. 8,00 ; 10.00
oraz 11,30). Procesją na cmentarz komunalny wyjdziemy po Mszy św. o godz. 11,30 tj.
kwadrans po 12 tej. Na cmentarzu parafialnym w Tucholi początek procesją o godz. 14.00
przy Pomniku Ofiar Pomordowanych.
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6.W wtorek, 2 listopada, w liturgii wspominamy Wszystkich Wiernych Zmarłych, tzw. Dz
ień Zaduszny
. W tym dniu Msze Święte będą odprawione:
o godz. 16.00
, jak zawsze za zmarłych proboszczów, którzy pomagali w naszej parafii (+ śp. ks. kanonika K.
Janiszewskiego i + śp. ks. prałata J. Lichosyta).
Druga Msza św. o godz.17.00
będzie
wspólna
w intencji zmarłych wypisanych na karteczkach złożonych z ofiarą do koszyka przy figurze M.B.
Fatimskiej w dużym kościele oraz w małym kościele do skrzynki.

7.W czwartek przypada święto Świętych Szymona i Judy Tadeusza.

8.Przy figurze Matce Bożej Fatimskiej w dużym i małym kościele są wyłożone karteczki na
Mszę św. zbiorową i na tzw. „wypominki jednorazowe”
, które wypisane czytelnie z ofiarą można wkładać do koszyka również przy figurze M. B.
Fatimskiej w dużym i małym kościele do skrzynki.

9.W każdą niedzielę w ciągu roku przed Mszą św. o godz. 8.00 modlimy się wspólnie za
zmarłych polecanych w tzw. Wypominkach Rocznych, które można odnawiać i zamawiać w
biurze parafialnym w godzinach urzędowania.
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10.W Biurze Parafialnym w godzinach urzędowania można zamawiać, a także rezerwować
intencje mszalne na rok 2022
.

11.Przy wyjściu z kościoła u ministrantów można nabyć nowy numer „Pielgrzyma” i „W
rodzinie” oraz innych pisma, które są na kredensie pod chórem.

12.Wszystkim obchodzącym w tym tygodniu jubileusze ślubne, urodziny i imieniny
składam serdeczne życzenia
błogosławieństwa Bożego.

ks. Wiesław Herold - proboszcz parafii
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