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Adwentowa modlitwa

W adwentowym czekaniu
gdy przycichł świat cały:

uwielbiam Cię, Jezu,
Panie godzien chwały.

Uwielbiam Cię: w myśli,
w modlitwie i w śpiewie.

Oddaję Ci, Jezu,
dziś samego siebie.

Chcę Ci przygotować
w sercu swoim drogę,

bo tęsknię za Tobą,
mym Panem i Bogiem.

Alina Paul

ADWENT 
CZAS OCZEKIWANIA NA 
PRZYJŚCIE PANA

Słowo  adwent  pochodzi  od 
łacińskiego  "adventus"  i  oznacza 
przyjście.  Dla  starożytnych  Rzymian 
słowo to oznaczało oficjalny przyjazd 
cezara,  dla  chrześcijan  oznacza 
radosny  czas  przygotowania  na 
przyjście Pana,  a więc przygotowanie 
do Bożego Narodzenia. 

Adwent  rozpoczyna  kolejny  Rok 
liturgiczny  i  obejmuje  4  kolejne 
tygodnie,  począwszy  od  pierwszej 
niedzieli  po  uroczystości  Chrystusa 
Króla,  do  pierwszych  nieszporów 
Bożego  Narodzenia.  Czas  ten  jest 
źródłem  radości.  Polega  na 
oczekiwaniu i pokucie, stąd fioletowy 
kolor szat liturgicznych. Ta pokuta jest 
jednak przepełniona radością. 

Adwent  przypomina  nam, 
wierzącym,  że  całe  nasze  życie  jest 
oczekiwaniem.  Od  XII  wieku  znana 
jest w Polsce adwentowa Msza św. ku 
czci  Matki  Bożej,  zwana  Roratami. 
Podczas  tej  Mszy  zapala  się 
dodatkową  świecę,  przybraną  w białą 
wstążkę,  symbolizującą  Matkę  Bożą, 
która jako gwiazda zaranna, jutrzenka 
poprzedziła  przyjście  na  świat 
prawdziwej Światłości – Chrystusa.

Dawniej,  cały  Adwent  starano  się 
przeżywać  we  wspólnocie,  nie  tylko 
rodzinnej,  ale  też  i  sąsiedzkiej. 
Gromadzono się  by  razem odmawiać 
modlitwę  różańcową,  śpiewać  pieśni 
adwentowe, a także pieśni o tematyce 
obyczajowej,  które  wzywały do  życia 
zgodnego  z  Bożymi  przykazaniami. 
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Czytano  Pismo  Święte,  żywoty 
świętych  i  książki  budujące  wiarę. 
Pobożni  katolicy  wiedzieli,  że  trzeba 
przed  Panem  stanąć  z  dobrymi 
uczynkami,  dlatego  starano  się 
podczas  Adwentu  wzajemnie  sobie 
pomagać,  szczególnie  ludziom 
starszym i biednym. 

Proszę,  by  w  naszej  wspólnocie 
kultywować  choćby  niektóre  piękne 
tradycje  i  zwyczaje,  zwłaszcza  udział 
w roratach.  Skorzystajmy z  rekolekcji 
adwentowych  i  sakramentu  pokuty, 
przystępujmy  do  Komunii  świętej. 
Zachęcam,  byśmy  we  wspólnotach 
rodzinnych  śpiewali  pieśni 
adwentowe, razem modlili się i czytali 
Pismo  Święte  lub  książki  religijne. 
Spróbujmy wyciszyć się, zrezygnować 
choć  trochę  ze  słuchania  muzyki  czy 
oglądania  telewizji,  i  w  adwencie 
uczynić  więcej dobrego niż  to zwykle 
czynimy.

Wchodzimy  w  nowy  okres 
Kościoła,  okres Adwentu.  Jest  to  czas 
wielkiego  oczekiwania  na  Chrystusa, 
oczekiwania  na  Boże  Narodzenie,  na 
Jego  wejście  do  naszego codziennego 
życia.

Msze św. Roratnie będą odprawiane 
w naszym kościele codziennie o godz. 
7:00 rano, dla dzieci - wtorki i czwartki 
o godz. 16:00, dla młodzieży – wtorki i 
czwartki o godz. 7:00.

SAKRAMENT CHORYCH

Ewangelie  świadczą  o  tym,  że 
Chrystus  wielką  troską  otaczał 
chorych w ich potrzebach cielesnych i 
duchowych  oraz,  że  to  samo  polecił 
czynić  swoim  uczniom.  Szczególnym 
wyrazem  tej  troski  jest  ustanowiony 
przez Niego, a ogłoszony w Liście św. 
Jakuba  sakrament  namaszczenia, 
którego  Kościół  udziela  swoim 
członkom  przez  namaszczenie 

i modlitwę  kapłanów,  polecając 
chorych  cierpiącemu  i  uwielbionemu 
Panu,  by  ich  umocnił  i  zbawił. 
Sprawowanie  sakramentu  polega 
głównie  na  tym,  że  kapłan  po 
włożeniu  rąk na  chorego  modli  się  z 
wiarą  i  namaszcza  go  olejem 
uświęconym  błogosławieństwem 
Bożym.  Obrzęd  ten  oznacza  łaskę 
sakramentalną  i równocześnie  jej 
udziela.

Sakramentu  namaszczenia  chorych 
udziela się  osobom, których życie jest 
zagrożone  z  powodu  choroby  lub 
podeszłego  wieku.  Sakrament  ten 
można  powtarzać,  jeśli  chory  po 
przyjęciu  namaszczenia  wyzdrowiał 
i ponownie  zachorował  albo  w czasie 
trwania  tej  samej  choroby  nastąpiło 
poważne  pogorszenie.  Osobom  w 
podeszłym  wieku,  których  siły 
opuszczają,  można  udzielić 
namaszczenia chorych również wtedy, 
gdy  nie  zagraża  im  niebezpieczna 
choroba.

Na  przybycie  kapłana  do  chorego, 
należy odpowiednio się  przygotować. 
Trzeba  stworzyć  atmosferę  skupienia. 
Stół to znak ołtarza, na którym ksiądz 
położy  Najświętszy.  Sakrament. 
Powinien on znajdować się w zasięgu 
wzroku  chorego.  Winien  być 
przykryty  czystym,  białym  obrusem. 
Na  stole  trzeba  umieścić  krzyż  i 
zapalone świece oraz naczynie z wodą 
święconą i kropidło. 

Kapłani  naszej  parafii 
odwiedzają chorych i osoby starsze 
(które  ze  względów  zdrowotnych 
nie są wstanie uczestniczyć w Mszy 
św. w kościele) zawsze w pierwszy 
piątek  miesiąca.  Osobę  taką 
wystarczy  raz  zgłosić  w  kancelarii 
parafialnej, w nagłych wypadkach o 
każdej  porze,  osobiście  lub 
telefonicznie.
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ADWENTOWA 
PIELGRZYMKA ŚLADAMI 
ŚWIĘTYCH

Czas  Adwentu,  to  czas  pośpiechu, 
przygotowań  do  świąt  Bożego 
Narodzenia.  Postarajmy  się  jednak 
znaleźć  trochę  czasu  i  przyjrzeć  się 
sylwetkom  świętych  ,  wspomnienia 
których obchodzimy w tym okresie. 

4 grudnia – św. Barbary Nie wiemy 
dokładnie skąd pochodziła. Tak bardzo 
ukochała  Pana  Jezusa,  że  oddała  swe 
życie za Niego. Jest Patronką górników, 
rybaków,  oraz  wszystkich  narażonych 
na gwałtowną śmierć. 

6 grudnia – Dzień świętego biskupa 
Mikołaja z  Myry, znanego z niezwykle 
dyskretnej  dobroci.  To  jest  dzień 
wszystkich  dzieci,  ponieważ  w  tym 
dniu przychodzi  do nich  ów Święty  i 
obdarza podarunkami. 

7 grudnia – Spotkamy się ze świętym 
Ambrożym, którego Jezus powołał, aby 
jako biskup głosił Ewangelię. Ambroży 
zostawił godności urzędnika i oddał się 
całkowicie posłudze biskupiej. 

8  grudnia  –  To  jest  dzień 
Najświętszej  Maryi  Panny.  Czcimy  ją 
jako  Niepokalaną,  czyli  poczętą  bez 
grzechu  pierworodnego.  W  tym  dniu 
wielu  ludzi  złoży  śluby  –  czystości, 
ubóstwa i posłuszeństwa. Pamiętajmy o 
nich w modlitwach.

13  grudnia  –  W  tym  dniu 
przypominamy  wszystkim  postać 
świętej Łucji. Oddała życie za wiarę w 
dawnym  czasach,  kiedy to  zły  cesarz 
Dioklecjan prześladował  wierzących w 
Chrystusa.  Miało  to  miejsce  w 
Syrakuzach. 

14  grudnia  –  świętego  Jana  od 
Krzyża. 

21  grudnia  –  W  tym  dniu  Kościół 
przypomina  sylwetkę  świętego  Piotra 
Kanizjusza. 

 Razem  z  prorokami,  apostołami  i 
świętymi,  będziemy  oczekiwać  na 
spotkanie  z  Maryją,  Józefem  i  Panem 
Jezusem w Betlejem. 

PRZEWODNIK PO 
EUCHARYSTII CD

Obrzędy wstępne 
Oddanie czci ołtarzowi 

Po dojściu procesji  do prezbiterium 
kapłan  i  usługujący  oddają  cześć 
ołtarzowi przez głęboki ukłon. Na znak 
czci  kapłan  całuje  ołtarz,  może  także 
okadzić krzyż i ołtarz. 

Patrząc na kapłana całującego ołtarz 
– znak Chrystusa – pamiętaj: tu chodzi 
o  miłość.  Ona  jest  istotą.  Ona  nadaje 
sens  każdemu  słowu  i  każdemu 
znakowi Mszy świętej.

Pozdrowienie i wprowadzenie

Kapłan  razem  z  całym 
zgromadzeniem  czyni  znak  krzyża. 
Następnie  celebrans  pozdrawia 
wiernych słowami:  „Pan z  wami”  lub 
bardziej  rozbudowanym 
pozdrowieniem  zaczerpniętym  z 
Nowego  Testamentu.  Tym  słowom 
towarzyszy  gest  otwartych  ramion. 
Przypomina  Jezusa,  który  nas  wita, 
przygarnia,  jest  otwarty  na  każdego. 
Wierni  odpowiadają:  „I  z  duchem 
twoim”.  Ten  dialog  ma  uświadomić 
obecność Chrystusa w zgromadzeniu i 
w  osobie  celebransa.  Potem  kapłan, 
diakon  lub  świecki  komentator  może 
wprowadzić  w  treść  liturgii  danego 
dnia.

Akt pokuty

Kapłan  wzywa  do  uznania  swojej 
grzeszności.  Następuje  chwila  ciszy 
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Następnie cała wspólnota odmawia akt 
pokuty. Są możliwe cztery formy: 

1)  tzw.  spowiedź  powszechna: 
„Spowiadam się” (Confiteor); 

2)  dialog  zaczynający  się  od  słów: 
„Zmiłuj się nad nami, Panie…”; 

3)  potrójne  wezwania  (tzw.  tropy) 
zakończone słowami:„Panie, zmiłuj się 
nad nami”; 

4) pokropienie wodą  święconą (tzw. 
asperges). 

Po akcie pokuty następuje aklamacja 
„Panie,  zmiłuj  się”  (Kyrie  eleison), 
chyba  że  występowała  już  w  akcie 
pokuty.

Gloria i kolekta

„Chwała  na  wysokości  Bogu”  to 
starochrześcijański  hymn,  w  którym 
Kościół  uwielbia Boga Ojca i  Baranka. 
Dziękujemy Bogu nie tyle za konkretne 
dary, ale za to, że jest. Hymn ten śpiewa 
lub  recytuje  się  w  niedziele  poza 
Adwentem i  Wielkim Postem,  oraz  w 
uroczystości i święta. Następnie kapłan 
wzywa  lud  do  modlitwy,  po  czym 
wszyscy  modlą  się  przez  chwilę  w 
ciszy.  Kapłan  odmawia  modlitwę 
zwaną kolektą, zbierając indywidualne 
modlitwy  w jedną  modlitwę  Kościoła 
(od  łacińskiego  colligo  –  zbierać). 
Uniesione ku górze ręce są starożytnym 
gestem  modlitewnym.  Wspólne 
„Amen”  jest  uznaniem:  tak,  to  jest 
nasza modlitwa. 

http://goscniedzielny.wiara.pl

OKIEM PROBOSZCZA

Nich  będzie  pochwalony  Jezus 
Chrystus!

Pierwszą  niedzielą  Adwentu 
rozpoczynamy  Nowy  Rok 
Duszpasterski. Kościół w Polsce będzie 

przeżywał  go  pod  hasłem:  Bądźmy 
świadkami  Miłości. Jest  to  myśl 
przewodnia dla kolejnego etapu drogi 
wyznaczonej  przez  Konferencję 
Episkopatu  Polski  w  programie 
duszpasterskim  na  lata  2006-2010: 
Kościół  niosący  Ewangelię  nadziei. 
Działania  duszpasterskie  inspirowane 
nowym  hasłem  będą  więc  logiczną 
kontynuacją  tematu,  realizowanego  w 
roku  2007/2008  -  Bądźmy  uczniami 
Chrystusa i  ubiegłorocznego 
(2008/2009) - Otoczmy troską życie.

Papież  Benedykt  XVI  we 
wprowadzeniu  do  encykliki  Deus 
Caritas est podkreślił, że zależy mu na 
tym,  by  „pobudzić  świat  do  nowej, 
czynnej gorliwości w dawaniu ludzkiej 
odpowiedzi na Bożą miłość”. Dawanie 
świadectwa  Miłości  powinno  być 
podstawowym  doświadczeniem 
człowieka  wierzącego.  By  świadczyć 
owocnie  o  Miłości,  potrzebna  jest 
świadomość  tego,  kim  się  jest  – 
człowiekiem  stworzonym  na  obraz  i 
podobieństwo Pana Boga.

Trud  realizacji  tego  programu 
polecamy  Maryi,  która  ukazuje  nam, 
czym jest miłość i skąd pochodzi, skąd 
czerpie  swoją,  odnawianą  wciąż  na 
nowo  siłę.  Jej  zawierzamy  całą  naszą 
wspólnotę parafialną w służbie miłości. 

Drodzy,  chciejmy  wspólnie  przeżyć 
ten Nowy Rok Liturgiczny jak najlepiej. 
Rozpoczęty  adwent  niech  będzie 
czasem  oczekiwania  na  spotkanie  z 
Miłością  –  Jezusem  Chrystusem. 
Pomocą  będą  dla  nas  rekolekcje 
adwentowe, które wygłosi ks. Mirosław 
Dmochowski – proboszcz z Łęcza, oraz 
Msze  św.  roratnie,  sakrament 
pojednania i czynna Miłość. 

18  grudnia  Zgromadzenie 
Salezjańskie będzie obchodziło 150 lecie 
założenia.  Będzie  to  dzień 
wdzięczności  Bogu za ks.  Bosko.  Tego 
dnia, na Mszy św. wieczornej, wspólnie 
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z  salezjanami  z  sąsiednich  parafii, 
podziękujemy  Bogu  za  dar  św.  Jana 
Bosko.

W  dniu  dzisiejszym  święcimy 
opłatki  na  Stół  Wigilijny.  Niech  ten 
poświęcony  opłatek,  zaniesiony  do 
naszych  domów,  będzie  przyjęty  z 
wielkim  szacunkiem  i  czcią.  Za 
składane ofiary okazji już dziś składam 
Bóg zapłać. 

Zapraszam  Was  wszystkich  do 
czynnego  zaangażowania  się  w 
adwentowe  przeżycia:  rekolekcje, 
roraty,  pielgrzymkę  pieszą  do  kaplicy 
Matki  Bożej  w  Kadynach,  pomoc  w 
przygotowaniu  naszej  świątyni  do 
uroczystości Bożego Narodzenia. 

Wyrażam  podziękowania  za 
wszelkie  dobro,  czynione  w  naszej 
wspólnocie,  za  pomoc  duchową  i 
materialną. 

Bóg zapłać!

 Z modlitwą 
ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski

 
PRZYSŁOWIA

Kto  się  zaleca  w  adwencie  będzie  miał  
żonę na święta. 

Gdy w adwencie szadź  na drzewach się  
pokazuje,  to  rok  urodzajny  nam 
zwiastuje.

Kto się w adwencie żeni, temu w zapusty  
się odmieni.

Kto ziemię w adwencie pruje, ta mu trzy 
lata choruje.

Święta  Barbara  po  wodzie,  Boże  
Narodzenie po lodzie.

Gdyby  kiedy  w  grudniu  grzmiało,  
wiatrów byłoby niemało.
 
Grudzień  gdy  łagodny  wszędzie,  cała 
zima dzieckiem będzie. 
Jak  się  grudzień  zaczyna  -  taka  będzie 
cała zima.
 
Gdy  zamarznie  pierwszego  grudnia,  
wyschnie niejedna studnia.

Jeśli  w  grudniu  często  dmucha,  to  w 
marcu i kwietniu plucha.
 
Kiedy w grudniu przyjdzie zima - mróz  
na długo wiosnę wstrzyma.
 
Na Mikołaja wody, na Gody lody.

Gdy  w św. Barbarę  ostre  mrozy,  to  na  
zimę  gotuj  wozy;  a  gdy  roztajanie,  każ  
opatrzyć sanie.
 
Kiedy na św. Barbarę błoto, będzie zima 
jak złoto. 

"W ŻŁOBIE LEŻY,
KTÓŻ POBIEŻY 
KOLĘDOWAĆ MAŁEMU"

Integracyjny festiwal kolęd i pastorałek.
Tolkmicko 18.12.2009 godz.10.00

Integracyjny  Festiwal  kolęd  i 
pastorałek  na  formę  konkursu, 
skierowany  jest  głównie  do  dzieci, 
młodzieży  i  osób  dorosłych  pełno  i 
niepełnosprawnych.  Uczestników 
mogą  zgłaszać  osoby  indywidualne, 
szkoły,  przedszkola,  domy  kultury, 
domy  pomocy  społecznej,  świetlice, 
warsztaty  terapii,  parafie  i  inne 
instytucje.
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Zadaniem  uczestników  jest 
zaprezentowanie jednej polskiej kolędy 
i jednej pastorałki. Ilość zwrotek należy 
ograniczyć do trzech.

Organizatorzy: Miejsko  Gminny 
Ośrodek  Kultury  i  Parafia  pod 
wezwaniem św. Jakuba w Tolkmicku

Jury: 
Bartosz Krzywda - pianista, aranżer, 

kompozytor,  autor  wielu  projektów 
muzycznych

Ks.  Proboszcz  Sławomir 
Szczodrowski  -  parafia  Św.  Jakuba 
Apostoła Tolkmicko

Edyta Pilska - absolwentka akademi 
muzycznej  wyższego  stopnia, 
specjalność muzyka organowa

Sylwia Dolna – Tkacz

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
RODZINY
SALEZJAŃSKIEJ

Błogosławiony Filip Rinaldi

 Urodził  się  w  roku  1856  w  Lu 
Monferrato.  Mając  5  lat  spotkał  się  z 
Księdzem Bosko,  kiedy ten odwiedzał 
rodzinne  strony  Filipa  z  gromadą 
chłopaków. Małego Filipka zachwyciła 
wówczas  orkiestra,  którą  dyrygował 
sam  Ksiądz  Bosko.  Pięć  lat  później 
Rinaldi  został  wychowankiem 
Oratorium w Mirabello.

 W  1876  r.  podjął  decyzję  o 
wstąpieniu do Zgromadzenia.  W roku 
1879  rozpoczyna  w  San  Beningo 
nowicjat i 20 października otrzymuje z 
rąk Ks. Bosko sutannę.

 Mając  24  lata,  składa  na  ręce  Ks. 
Bosko wieczyste  śluby zakonne.  W 26 
roku  życia  23  grudnia  1882  r., 

przyjmuje święcenia kapłańskie w Ivrea 
z rąk księdza biskupa Dawida Riccardi. 

 W  1889  r.  ks.  Rinaldi  zostaje 
skierowany  do  Hiszpanii,  aby  tam 
zarządzać  rozpadającą  się  szkołą 
salezjańską. 

 17 lutego 1901 r.  zostaje prefektem 
generalnym Zgromadzenia. 

 W 1922 r.  ksiądz Rinaldi  powołuje 
do  istnienia  Salezjański  Instytut 
Misyjny imienia  Kardynała J.  Cagliero 
w  Ivrea.  Jest  też  twórcą  czasopisma 
misyjnego:  „Gioventú  Missionaria”  – 
„Młodzież  Misyjna”,  kół  misyjnych, 
wystawy  misyjnej  w  Turynie  i  w 
Rzymie  .  Za  jego  kadencji  salezjanie 
otrzymują  nowe  terytoria,  które  mają 
objąć  duszpasterską  troską.  Przez 
dziewięć lat swego urzędowania wyśle 
on na misje 1868 salezjanów i 613 sióstr 
salezjanek. 

 Zmarł  rankiem  5  grudnia  1931  r. 
Beatyfikował  go papież  Jan Paweł  II  - 
29 kwietnia 1990 r.
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AKTUALNOŚCI 
I OGŁOSZENIA

WARSZTATY DLA 
WOLONTARIUSZY CARITAS

14 listopada br. odbyły się  w naszej 
parafii  warsztaty  dla  wolontariuszy 
Szkolnych Kół Caritas i ich opiekunów. 
Zajęcia  poprowadzili:  Ks.  Arkadiusz 
Burandt  i  Pani  Anna  Romejko  z 
CARITAS Diecezji Elbląskiej.

Celem warsztatów było zapoznanie 
młodzieży  z  historią  CARITAS 
i wolontariatu  chrześcijańskiego,  oraz 
stworzenie  programu  działania 
Szkolnych Kół CARITAS w Tolkmicku. 
Warsztaty  przeprowadzono  na  prośbę 
ks.  Proboszcza  Sławomira 
Szczodrowskiego i Pani Anny Lebiody 
-  Przewodniczącej  Parafialnego 
Zespołu CARITAS.

SPOTKANIE CARITAS DEKANATU 
ELBLĄSKIEGO - PÓŁNOC

23  listopada  br.  w  naszej  parafii 
miało  miejsce  spotkanie  księży  z 
Dekanatu  Elbląskiego  -  Północ  oraz 
wolontariuszy  z  tych  parafii  z  Ks. 
Wojciechem Borowskim – Dyrektorem 
Caritasu Diecezji Elbląskiej.

Ks.  Dyrektor  zapoznał 
zebranych  z  wieloraką 
działalnością  charytatywną, 
jaką  prowadzi  Elbląski 
Caritas.  Zwrócił  szczególną 
uwagę  na  zakładanie 
i rozwój  Parafialnych 
Zespołów  Caritas  i 
Szkolnych  Kół  Caritas. 
Wskazał źródła i możliwości 
niesienia  pomocy 
potrzebującym.  Przybliżył 
akcje  ogólnopolskie,  w 
ramach,  których  można  z 
takiej pomocy skorzystać. 

Serdecznie dziękuję  dzieciom i Pani 
katechetce  ze  Szkoły  Podstawowej  w 
Tolkmicku za zebrane ofiary na Misje.

W  tym  tygodniu  rozpoczynamy 
roznoszenie  opłatków  wigilijnych. 
Zebrane  ofiary  przeznaczymy  na 
potrzeby parafialne. Bóg zapłać.

6 grudnia br. naszą parafię odwiedzi 
św.  Mikołaj,  który  pojawi  się  o  godz. 
13:00  na  rynku  koło  Kościoła. 
Zapraszamy  dzieci,  rodziców 
i pozostałych  parafian  do  serdecznego 
przyjęcia tego niezwykłego gościa.

 8 grudnia obchodzimy święto Matki 
Boskiej  Niepokalanego  Poczęcia. 
Tradycyjnie,  jak co roku,  odbędzie  się 
pielgrzymka  do  Kadyn.  Serdecznie 
zapraszamy  do  wzięcia  udziału. 
Godzinę  zbiórki  podamy  w  następną 
niedzielę.

Tegoroczne  Rekolekcje  adwentowe 
w  naszym  Kościele  odbędą  się  w 
dniach  13  –  15  grudnia  br.  O 
szczegółach  poinformujemy  w 
ogłoszeniach  parafialnych  w niedzielę 
przed rekolekcjami.

18  grudnia  przypada  150  rocznica 
założenia  Zgromadzenia 
Salezjańskiego. Zapraszamy już dziś do 
wspólnego  świętowania  tego 
wydarzenia.  Szczegóły  uroczystości 
podamy w najbliższym czasie.
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CECYLIADA 2009 

21  listopada  2009  r.  odbyła  się  w 
Tolkmicku CECYLIADA 2009.

Parafianie mogli w niej uczestniczyć 
po raz trzeci. Jak zwykle, jej celem była 
promocja  piosenki  religijnej  wśród 

młodych i najmłodszych mieszkańców 
miasteczka. W tym roku, do konkursu 
przystąpiła również  Scholka parafialna 
z  Parafii  w Pogrodziu.  W Cecyliadzie 
wzięło udział 57 osób.

Organizatorami tegorocznego święta 
św.  CECYLII  było  Parafialne  Koło 
Caritas i Oratorium im. św. Jana Bosko 
w Tolkmicku.

O  szczegółach  informujemy  na 
naszej  stronie  parafialnej: 
www.salezjanie-tolkmicko.pl.

Odsyłamy też do galerii zdjęć z tego 
konkursu.

strona 8

Zespół redakcyjny: ks. Sławomir Szczodrowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 12.00 i czwartek 13.00 – 16.00

Telefon: 055 231 66 34 lub 604 994 060, http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/
Zainteresowani mogą również uzyskać informację po każdej mszy św. w zakrystii.

Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011

http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/

