1. Witam i pozdrawiam serdecznie naszych gości wczasowiczów. Zapraszam do wspólnoty modlitewnej podczas
Eucharystii w dni powszednie oraz w niedziele i święta w następującym porządku:
- w dni powszednie: godz. 800 i 1800
- w niedziele i święta:
w Wielu: 800, 1000, 1130 i 1900
we Wdzydzach Tucholskich: 1300
oraz w Ośrodku Wczasowym: Largo: 1600
2. Dziś kolejna wakacyjna niedziela, dziewiętnasta niedziela w roku liturgicznym. Modlimy się wspólnie, aby
Bóg umocnił w naszych sercach ducha przybranych dzieci, abyśmy mogli osiągnąć obiecane dziedzictwo
(kolekta mszalna). Niech nasze dobre pragnienia wspomaga także orędownictwo Maryi, która w różnych
sanktuariach gromadzi rzesze pielgrzymów.
3. Dziś pierwsza niedziela miesiąca. Z tej racji po porannej Mszy świętej odmawiamy wspólnie różaniec święty.
Ofiarujemy go dziś szczególnie za ofiary i poszkodowanych w pielgrzymce autokarowej do Medjugorie.
Przypominam również Rożom Różańcowym o wymianie tajemnic różańcowych.
4. Wszystkich, którzy nie mogą uczestniczyć w pielgrzymce, zapraszamy do duchowego pielgrzymowania
i wpierania osobistą modlitwą i cierpieniem pielgrzymujących do różnych sanktuariów maryjnych, szczególnie na
Jasną Górę. Wczoraj gościliśmy pielgrzymów, którzy w Pielgrzymce Rowerowej zmierzają z Kartuz, Grzybna
i Kościerzyny na Jasną Górę. Bóg zapłać Pani Karinie i Rodzinie Florek za podjęcie pielgrzymów obiadem.
5. W środę, 10 sierpnia, w liturgii obchodzimy święto Świętego Wawrzyńca, diakona i męczennika z III wieku.
Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy o godz. 1800.
6. W sobotę, 13 sierpnia, nabożeństwo fatimskie o godz. 1800. Serdecznie zapraszamy, aby w modlitwie przez
ręce Maryi wypraszać Boże dary dla nas i całego świata.
7. Wszystkim solenizantom i jubilatom tego tygodnia życzymy obfitości Bożego błogosławieństwa oraz opieki
Matki Najświętszej.
W tym tygodniu patronują nam:
- poniedziałek, 8 sierpnia - Święty Dominik (ok. 1170-1221), prezbiter, założyciel zakonu dominikańskiego;
- wtorek, 9 sierpnia – Święta Teresa Benedykta od Krzyża (1891- 1942 ), dziewica i męczennica, patronka
Europy zamordowana w Auschwitz;
- środa, 10 sierpnia – Święty Wawrzyniec (III w.), diakon i męczennik;
- czwartek, 11 sierpnia – Święta Klara (1194-1253), dziewica, założycielka zgromadzenia klarysek.

