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ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
RODZINY SALEZJAŃSKIEJ

 

 

bł. LAURA VICUNA

Laura Vicuña urodziła się 5 kwietnia 
1891 r.  w  stolicy  Chile -  Santiago.  24 
maja, w święto Maryi Wspomożycielki 
Wiernych  przyjęła  chrzest.  Jej  ojciec 
Józef Dominik Vicuña był zawodowym 
oficerem, a matka Mercedes Pino była 
krawcową.  Z  przyczyn  politycznych 
cała  rodzina  musiała  opuścić  stolicę. 
Zamieszkali  w  Temuco na  pograniczu 
Argentyny.  Tam  urodziła  się  druga 
córeczka.  Po  śmierci ojca,  wdową 
poszukującą  pracy  zainteresował  się 
Manuel  Mora,  właściciel  dużej 
hacjendy.  Zaproponował  jej  opiekę 
i wsparcie  finansowe  w  zamian  za 
zamieszkanie  z  nim.  Mercedes  się 
zgodziła.  Chociaż  sama  nie  żyła 
zgodnie  z  nauką  Kościoła (żyła  bez 
związku  małżeńskiego),  to  jednak 
dbała o religijne wychowanie córek. Za 
radą  salezjanina  w  1901 roku wysłała 
obydwie  dziewczynki  do  kolegium 

salezjanek  w  Junin  de  los  Andes,  w 
Patagonii. Tam Laura przygotowała się 
do  przyjęcia  Pierwszej  Komunii  św. 
Tam  też  zapałała  gorącą  miłością  do 
Chrystusa i postanowiła poświęcić Mu 
swoje  życie.  8  grudnia 1901 roku 
została  przyjęta  do  Stowarzyszenia 
Córek  Maryi.  Po  otrzymaniu  w  1902 
roku sakramentu bierzmowania  Laura 
prosiła  o  przyjęcie  do  postulatu  sióstr 
salezjanek.  Siostry  jednak  jej  nie 
przyjęły  ze  względu  na  młody  wiek 
i niesakramentalny  związek  matki. 
Wówczas  za  zgodą  spowiednika  ks. 
Crestanello,  złożyła  prywatne  śluby 
czystości,  ubóstwa  i  posłuszeństwa. 
Największym  zmartwieniem  Laury 
było grzeszne  życie jej  matki.  Dlatego 
pewnego  dnia  usłyszawszy  w 
Ewangelii słowa, że prawdziwa  miłość 
prowadzi  do  oddania  życia  za 
ukochaną  osobę  –  ofiarowała  swoje 
życie  za  nawrócenie  matki.  Gdy 
przyjechała do  domu na wakacje, stała 
się  przedmiotem  pożądania  Manuela 
Moro,  z  którym  żyła  jej  matka. 
Ponieważ  nie  chciała  mu ulec  została 
przez niego brutalnie pobita i  musiała 
ratować się ucieczką do internatu sióstr. 
Laura  stanowiła  wzór  posłuszeństwa, 
pokory  i  modlitwy.  Zawsze  była 
gotowa  współczuć,  pomagać  i 
przebaczać.  Podejmowała  różne 
umartwienia i spędzała długie godziny 
przed Najświętszym Sakramentem.  Jej 
ofiara płynąca  z  głębi  serca  została 
przez  Boga  przyjęta.  Zdrowie  Laury 
zaczęło  się  pogarszać  w  tajemniczy  i 
niewyjaśniony  sposób.  Wszelkie 
cierpienia  znosiła  w  wielkiej 
cierpliwości.  Dopiero  kilka  godzin 
przed  śmiercią  wyjawiła  matce  swój 

strona 1

Rok 2009 nr 8(24)/2009 Październik

INFORMATOR PARAFIALNY
parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

http://pl.wikipedia.org/wiki/5_kwietnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Godzina
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ofiara
http://pl.wikipedia.org/wiki/Modlitwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Internat
http://pl.wikipedia.org/wiki/Dom
http://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C3%85%C2%82o%C3%85%C2%9B%C3%84%C2%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ewangelia
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%85%C2%BBycie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rok
http://pl.wikipedia.org/wiki/1902
http://pl.wikipedia.org/wiki/1901
http://pl.wikipedia.org/wiki/8_grudnia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Patagonia
http://pl.wikipedia.org/wiki/1901
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C3%85%C2%9Bci%C3%83%C2%B3%C3%85%C2%82_(teologia)
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Manuel_Mora&action=edit
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%85%C2%9Amier%C3%84%C2%87
http://pl.wikipedia.org/wiki/Temuco
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/24_maja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Santiago
http://pl.wikipedia.org/wiki/Chile
http://pl.wikipedia.org/wiki/1891
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Laura_Vicuna.jpg


Informator Parafialny nr 8(24)/2009 Rok 2009

sekret.  Mercedes  Pino  przerażona 
ogromem ofiary swej córki przyrzekła, 
że  zmieni  swe  życie  i  dotrzymała 
słowa.  22  stycznia 1904 roku  Laura 
mając zaledwie 13 lat odeszła do Pana.

Młodą  dziewczynę  ogłosił 
błogosławioną  Jan  Paweł  II dnia  3 
września  1988 roku podczas uroczystej 
Mszy  św.  na  zakończenie  obchodów 
setnej  rocznicy  śmierci  założyciela 
salezjanów księdza Jana Bosko. Było to 
w  Turynie – Valdocco na placu Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych.

Opracowała Danuta Rutkowska
http://www.sdb.lublin.pl

OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy moi.

Ostatnie  tygodnie  były  dla  naszej 
społeczności  bardzo  pracowite. 
Rozpoczęliśmy  nowy  rok  szkolny 
i katechetyczny.  Festynem  dla  dzieci 
i młodzieży  zainaugurowaliśmy  rok 
oratoryjny.  Uroczyście  świętowaliśmy 
Dożynki  parafialne.  Pragnę 
poinformować  wszystkich,  że  nasz 
wieniec dożynkowy zajął  I  miejsce  w 
konkursie  powiatowym  oraz 
wojewódzkim.  Dziękuję  Państwu 
Barbarze i Janowi Szandrowskim za to 
piękne  dzieło,  tak  wysoko  ocenione 
przez  jurorów.  Mam  nadzieję,  że  za 
rok  będziemy  podziwiać  kolejny 
wieniec,  który  również  będzie 
stanowił  wizytówką  naszej  parafii  i 
gminy.  Dziękuję  bardzo  serdecznie 
Panu  Burmistrzowi,  radnym  i  pra-
cownikom  Miasta  i  Gminy  za 
życzliwość  i  wszelką  pomoc  w  tych 
przedsięwzięciach i działaniach.

Tradycyjnie,  w  niedzielę  11 
października  będą  zbierane ofiary do 

puszek na Dzieło Nowego Tysiąclecia 
–  stypendia  dla  uzdolnionej 
młodzieży.

16 października dla nas jest bardzo 
ważną  datą.  Jest  to  bowiem  rocznica 
wyboru  Jana  Pawła  II  na  Stolicę 
Piotrową.  Nasza  wspólnota  także 
włączy  się  w  ogólnopolskie 
przeżywanie  tego  Dnia.  Świętowanie 
rozpoczniemy w piątek o  godz.  18:00 
Mszą  św.,  z  prośbą  o  rychłą 
beatyfikację  sługi  Jana  Pawła  II.  O 
godz.  21:00  zapraszam wszystkich na 
Apel Jasnogórski przy Krzyżu, na tzw. 
„Piaskuli”. 

W  sobotę  17  października 
zapraszamy dzieci na II Rajd Papieski. 

Drodzy w Chrystusie!  W czwartek 
rozpoczęliśmy  miesiąc  październik, 
który  jest  szczególnym  czasem 
modlitwy  różańcowej.  Zachęcam 
wszystkich  do  udziału  w  nabo-
żeństwach  różańcowych,  do 
odmawiania  tej  modlitwy  w 
rodzinach.

W  najbliższych  tygodniach 
będziemy  odwiedzać  groby  naszych 
bliskich.  Zadbajmy  o  miejsca  ich 
spoczynku.  Pamiętajmy  o  wypo-
minkach  i  mszach  św.  za  naszych 
zmarłych.  Pamiętajmy  także  o 
mogiłach zapomnianych. 

Drodzy  moi.  Pragnę  podziękować 
Wam  wszystkim  za  wszelką  pomoc 
duchową  i  materialną.  Bóg  zapłać  za 
pamięć i modlitwę. Odwzajemniam się 
również  modlitwą,  najlepiej,  jak 
potrafię.

Za pośrednictwem tego Informatora 
pozdrawiam  w  sposób  szczególny 
osoby  starsze,  chore  i  wszystkich, 
którzy przebywają za granicami naszej 
Ojczyzny. 

 

Z darem modlitwy Proboszcz
 Ks. Sławomir Szczodrowski sdb
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Przewodnik po Eucharystii 
c.d.

Obrzędy wstępne
Obrzędy  wstępne  mają  na  celu:  po 

pierwsze  zjednoczenie  wszystkich 
uczestników Eucharystii,  stworzenie  z 
nich  wspólnoty,  po  drugie,  mają  nas 
przygotować  do  słuchania  Słowa 
i godnego  sprawowania  uczty 
eucharystycznej.  Składają  się  z 
następujących  elementów:  procesja 
wejścia,  oddanie  czci  ołtarzowi, 
pozdrowienie  i  wprowadzenie,  akt 
pokuty,  „Panie,  zmiłuj  się  nad  nami” 
(Kyrie),  „Chwała  na  wysokości” 
(Gloria), modlitwa dnia (kolekta).

Procesja wejścia 
Msza zaczyna się od procesji wejścia. 

Właściwie  wszyscy  uczestnicy  Mszy 
świętej powinni brać w niej udział.  Ze 
względów  praktycznych  jest  to 
niemożliwe.  W  uroczystej  Eucharystii 
procesja  ma  następujący  porządek: 
ministranci  niosący  kadzielnicę  oraz 
łódkę  z ziarnami kadzidła, ministranci 
niosący  zapalone  świece,  a  w  środku 
krzyż,  lektor  niosący  Ewangeliarz, 
kapłan celebrujący. 

Procesja jest obrazem Kościoła, który 
jest  ciągle  w drodze.  Bóg pociąga nas 
do  siebie.  Jego  miłość  ma  siłę 
przyciągania.  My  dajemy  się  Mu 
pociągnąć,  idziemy  na  spotkanie  z 
Nim. Bierzemy udział w procesji przez 
postawę stojącą oraz śpiew. 

Kadzidło 
Dawniej noszono je przed władcami, 

aby  zapewnić  im  miłą  woń.  Zapach 
kadzidła  przypomina,  że  kościół 
powinien  napełnić  się  wonią  naszej 
świętości,  naszej  modlitwy.  Pachnący 
dym  jest  produktem  spalania.  Nasze 
modlitwy  wznoszą  się  do  Boga  jak 

dym, ale  konieczny jest  ogień  ofiarnej 
miłości. 

Jeden z ministrantów niesie dymiącą 
kadzielnicę  (trybularz),  drugi  tzw. 
łódkę,  w  której  znajdują  się  ziarenka 
mirry,  dosypywane  przez  kapłana 
podczas liturgii. 

Krzyż 
Krzyż  jest  najświętszym  znakiem 

chrześcijan.  Nie  jest  to  symbol 
cierpienia,  ale  miłości.  Miłości  Bożej, 
która  zbawiła  świat.  Bóg  dał  swojego 
Syna, który swoją  ofiarą  pokonał  nasz 
grzech,  zwyciężył  śmierć.  Krzyż  na 
początku procesji uświadamia nam, że 
mamy  naśladować  miłość  Chrystusa, 
biorąc  wytrwale  na  ramiona  swój 
krzyż.  W  Eucharystii  stajemy  pod 
Jezusowym krzyżem. 

Ewangeliarz 
Podczas  Mszy  św.  Słowo  Boże  nie 

jest odczytywane wprost z Biblii, ale z 
ksiąg  liturgicznych:  Lekcjonarza 
i Ewangeliarza.  Pismo  Święte  jest  w 
nich podzielone na czytania dobrane do 
liturgii  danego  dnia.  Ewangeliarz 
zawiera tylko fragmenty Ewangelii. Po 
dojściu do ołtarza zostaje położony na 
ołtarzu,  gdzie  pozostaje  do  Liturgii 
Słowa. 

Świece 
Płomień  jest  symbolem  Bożej 

obecności.  Daje  światło  (prawda) 
i ciepło  (miłość).  Jezus  mówi  o  sobie: 
„Ja  jestem  światłością  świata”. 
Symbolika  światła  nawiązuje  do 
wielkanocnej  Wigilii  Paschalnej,  kiedy 
poświęca się  ogień  i  paschał.  Jesteśmy 
wezwani,  aby  przyjąć  światło 
Zmartwychwstałego.  Jezus  mówi 
bowiem  i  do  nas:  „Wy  jesteście 
światłością świata”. 

http://goscniedzielny.wiara.pl
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Jan Paweł II - Papież Wolności

Po  raz  pierwszy  w  haśle  Dnia 
Papieskiego  zostało  użyte  słowo 
papież.  Połączenie  Następcy  Świętego 
Piotra  ze  słowem  wolność  wyraża 
przekonanie,  że  Jan  Paweł  II 
przypisywał  promowaniu  wolności 
miejsce fundamentalne,  zyskując sobie 
tym  samym  prawo  do  miana:  Papież 
Wolności!  Losy  Karola  Wojtyły 
i późniejsze  nauczanie  Jana  Pawła  II 
dowodzą  że  wolność  potrzebna  jest 
człowiekowi, wcale nie mniej niż chleb, 
miłość  czy  pokój.  Człowiek  jest, 
zdaniem  Papieża,  stworzony  do 
wolności.  Jest  ona  Jego  domem, 
przestrzenią  życia  i  ziemią  obiecaną. 
Sługa  Boży  Jan  Paweł  II  wielokrotnie 
podkreślał,  że  polem  właściwym  do 
pracy  nad  wolnością  jest  ludzkie 
sumienie  -  sanktuarium człowieka.  W 
nim  właśnie  dokonują  się  kluczowe 
wybory.  Sumienie  nieustannie  wzywa 
do  wierności  Bożym  prawom 
i Ewangelii,  które  nie  ograniczają  jego 
wolności, jak dziś często się sądzi, lecz 
są  jej  absolutnym gwarantem. Dlatego 
Jan  Paweł  stwierdza  z  całą  mocą: 
wolność  to  służyć  Chrystusowi!  Tak 
rozumiana  wolność  poświęca  się  dla 
innych,  szczególnie  potrzebujących, 
pomnaża  dobro  wspólne,  spala  się  w 
miłości  Kościoła  i  Ojczyzny  oraz  w 
zaangażowaniu międzynarodowym dla 
dobra  całej  ludzkiej  rodziny.  Po 
pierwszej pielgrzymce Największego z 
Rodu  Polaków  do  swojej  Ojczyzny, 
której  trzydziestolecie  obchodzimy, 
dzięki  wiekopomnemu  niech  zstąpi 
Duch Twój  i  odnowi  oblicze  tej  ziemi 
Polska odzyskała upragnioną  wolność. 
Ten Pontyfikat przyczynił  się  także do 
powiewu wolności  w Europie  i  wielu 
narodach  świata.  Gdzie  modlił  się 
Papież,  tam  ludzie  stawali  się  wolni, 
szczególnie  we  własnych  sercach 

i sumieniach.  Była  to  iskra,  która 
dodatkowo zapalała do troski  o pełną 
wolność  własnych  państw  i  narodów. 
Dlatego  z  taką  mocą  Jan  Paweł  II 
podkreślał,  że  wolność  jest  dana 
i jednocześnie  zadana.  Zerwanie 
zewnętrznych  więzów  to  dopiero 
początek długiej  drogi  do prawdziwej 
wolności  ducha,  która  ma  moc 
zaspokoić  ludzkie  pragnienia.  Jan 
Paweł  II  mawiał:  wolności  nie  można 
tylko posiadać, nie można jej zużywać. 
Trzeba  ją  stale  zdobywać  i  tworzyć 
przez prawdę.

Fragmenty  wg.  oprac.  ks.  Dariusz 
Kowalczyk,  Fundacja  "Dzieło Nowego 
Tysiąclecia.

http://www.dp-rzeszow.ovh.org

IX DZIEŃ PAPIESKI
PAPIEŻ WOLNOŚCI

TOLKMICKO 16 – 17.10 2009

PROGRAM OBCHODÓW:

16.10.2009 – PIĄTEK
18:00  -  Msza św. o rychłą  beatyfikację 
Papieża Jana Pawła II
21:00  -  Apel  Jasnogórski  przy  Krzyżu 
Papieskim (na piaskuli) 

17.10.2009 - SOBOTA
10:00  -  II  RAJD  PAPIESKI  dla  dzieci 
i młodzieży w wieku 9 -13 lat

1 listopada 
Wszystkich Świętych

Rozkład Mszy św.:
Godz. 7:00, 9:00, 10:30, 13:00 – wyjście z 
Kościoła z procesją na Cmentarz, gdzie 
zostanie odprawiona Msza św.

2 listopada - Dzień Zaduszny:
Godz. 7:00, 9:00, 18:00 
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Ogłoszenie

ORATORIUM
im. św. Jana Bosko w Tolkmicku 

zaprasza dzieci i młodzież w wieku 9 – 
13  lat  do  udziału  w  II  RAJDZIE 
PAPIESKIM dnia 17 października br. 
Warunki uczestnictwa:

- Do udziału w Rajdzie mogą zgłaszać 
się  drużyny 5-osobowe. Obowiązkowo 
w  grupie  musi  być  rodzic  lub 
pełnoletni opiekun, 

- Każdy uczestnik musi wypełnić Kartę 
zgłoszenia  z  pozwoleniem  rodzica  na 
udział w Rajdzie,

- Zapisy i szczegółowe informacje u ks. 
Piotra Kępy do dnia 10 października.

- Zwycięska drużyna otrzyma nagrodę 
rzeczową,  pozostałe  drużyny  – 
upominki.

- Rajd zakończy ognisko z pieczonymi 
kiełbaskami.

 OGŁOSZENIA I 
AKTUALNOŚCI

-  W  minionym  miesiącu  odbyło  się 
kolejne  spotkanie  Zarządu  CARITAS 
Parafialnego.  Podjęto  inicjatywy, 
mające  na  celu  pomoc  potrzebującym 
dzieciom.  Zaplanowano  wspólnie  z 
Oratorium akcję „Znicz”, polegającą na 
sprzedaży zniczy z logo Caritasu. 
-  W  środę  30  października  miało 
miejsce  I  spotkanie  Rady 
Duszpastersko  –  Wychowawczej. 
Ksiądz  Proboszcz  Sławomir 
Szczodrowski  przedstawił  obecnym 
plan  pracy  duszpasterskiej  na 

najbliższy  rok,  ze  szczególnym 
zwróceniem  uwagi  na  rocznice  i 
obchody  świąt  wg  kalendarza 
liturgicznego,  oraz  działań  własnych, 
które  na  stałe  weszły  do  kalendarza 
tolkmickiego  kościoła.  Przybliżył  też 
zebranym  pracę  stowarzyszeń,  kół  i 
grup parafialnych.
-  Przypomina  się  wszystkim 
parafianom,  że  w  każdą  II  niedzielę 
miesiąca  taca  przeznaczona  jest  na 
potrzeby  naszego  Kościoła.  Najbliższa 
zostanie  przeznaczona  na  potrzeby 
Cmentarza – zakup i montaż pompy do 
wody  oraz  materiałów  na 
kontynuowanie prac przy drodze.
-  W  Dniu  Wszystkich  Świętych  na 
naszym  Cmentarzu  będzie 
przeprowadzona  kwesta.  Całkowity 
dochód  zostanie  przeznaczony  na 
renowację  zabytków  w  miejscu 
wiecznego spoczynku naszych bliskich 
i znajomych.
-  Można  zamawiać  wypominki  za 
zmarłych.  Karteczki  są  wyłożone  na 
stołach  przy  wejściu  do  kościoła. 
Różaniec  z  wypominkami  będzie 
odmawiany przez cały m-c  listopad a 
następnie  przez  cały  rok  w  każdy 
pierwszy wtorek miesiąca. Przypomina 
się  również  o  możliwości  zamawiania 
Mszy  św.  Gregoriańskich  za  naszych 
zmarłych.  Formalności  tych  można 
dokonać  w  zakrystii  lub  kancelarii 
parafialnej.
-  Przypominamy  dzieciom  i  ich 
rodzicom,  że  można  zapisać  się  do 
scholki  oraz ministrantów. Szczegóły u 
ks. Piotra Kępy.
-  Zapraszamy  chętne  osoby  do  chóru 
parafialnego w każdy czwartek i piątek 
o  godz.  19:00,  oraz  do  Kółka  robótek 
ręcznych  bł.  Matusi  Małgorzaty  –  w 
każdy wtorek o godz. 10:00.
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KONKURS

KONKURS NA RÓŻANIEC,
ILUSTRACJĘ 
DO WYBRANEJ 
TAJEMNICY RÓŻAŃCOWEJ

Ksiądz  Proboszcz  Sławomir 
Szczodrowski  ogłasza  konkurs  i  dla 
dzieci w wieku 7 – 13 lat na wykonanie 
dowolną  techniką  DZIESIĄTKI 
RÓŻAŃCA.  Każdy  uczestnik 
(indywidualnie)  musi  dodatkowo 
wykonać  ILUSTRACJĘ  do  jednej  z 
tajemnic  różańcowych.  Podpisane 
prace  należy  złożyć  w  kancelarii 
parafialnej  do  24  października  2009r. 
Najładniejsze,  najbardziej  pomysłowe 
zostaną  nagrodzone.  Ogłoszenie 
wyników odbędzie się  na  Mszy św. o 
godz. 12: 00 w I niedzielę Adwentu tj. 1 
grudnia br.

RÓŻANIEC

"Różaniec to modlitwa, którą  bardzo 
ukochałem.  Przedziwna  modlitwa! 
Przedziwna  w  swej  prostocie  i  głębi 
zarazem." 

(JP II)

"Różaniec,  to  moja  ulubiona 
modlitwa!  Taka  wspaniała  modlitwa! 
Wspaniała w jej  prostocie i jej  głębi. W 
tej modlitwie powtarzamy po wielokroć 
słowa, które Dziewica Maryja usłyszała 
od  Archanioła  i  od  swej  kuzynki, 
Elżbiety. Na tle słów: "Zdrowaś Maryja" 
dusza  uzmysławia  sobie  zasadnicze 
wydarzenia  (Tajemnice)  z  życia  Jezusa 
Chrystusa...  Modlitwa  tak  prosta  i  tak 
bogata.  Z głębi mojego serca zachęcam 
wszystkich do jej odmawiania." 

"Od  wieków  z  różańcem  w  ręku 
przychodzili  tu  pielgrzymi  różnych 
stanów,  rodziny  i  całe  parafie,  aby  od 
Maryi  uczyć  się  miłości  do  Chrystusa. 

I wybierali  w  ten  sposób  szkołę 
najlepszą.  Rozważając  bowiem 
tajemnice  różańcowe  patrzymy  na 
misterium  życia,  męki,  śmierci  i 
zmartwychwstania  Pana  Jej  oczyma, 
przeżywamy  je  tak,  jak  Ona  w  swym 
sercu  matczynym  je  przeżywała. 
Odmawiając  różaniec  rozmawiamy  z 
Maryją, powierzamy Jej ufnie wszystkie 
nasze troski i smutki, radości i nadzieje."

 (JP II, Ludźmierz 1997)

Dołączmy  się  i  my  do  tej  modlitwy, 
którą  tak  bardzo  umiłował  nasz  rodak 
Papież Jan Paweł II. 

Przez  cały  miesiąc  październik  o 
godz.  17:30  jest  odprawiane  Nabo-
żeństwo Różańcowe. 
Dzieci zapraszamy we wtorki i czwartki 
o godz. 16:30,  natomiast  młodzież  –  w 
każdy piątek o godz. 19:30.

PIŁKA NOŻNA 
DLA NAJMŁODSZYCH

Klub  Sportowy  „Barkas”  Tolkmicko 
już od półtora miesiąca prowadzi sekcję 
„żaków” dla najmłodszych piłkarzy.

Na  zajęcia  uczęszczają  dzieci  z 
roczników 1998-2002,  zarówno chłopcy 
jak i dziewczynki.

Do  tej  pory  zapisało  się  26  dzieci, 
systematycznie  biorących  udział  w 
treningach  prowadzonych  na  boiskach 
klubu.

Zajęcia  są  otwarte  dla  wszystkich 
chętnych  i  dla  tego  zapraszamy 
rodziców  do  przyprowadzania  swoich 
pociech  dwa  razy  w  tygodniu,  w 
godzinach 15:30 – 17:00.

Szczegółowe  informacje  można 
uzyskać  w  sekretariacie  klubu  albo  u 
instruktora w trakcie zajęć.

Zapraszamy!
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JA TAM BYŁEM ...

W dniach 14 – 17 września odbyła się 
pielgrzymka do  Wilna  i  okolic.  Udział 
wzięło  36  osób.  Wyjazd  ten  dostarczył 
wszystkim  niezapomnianych  przeżyć, 
szczególnie Msza św. odprawiona przez 
naszego  Księdza  Proboszcza  przed 
obrazem Matki Bożej Ostrobramskiej.

"Któż  z  nas  nie  zna  tej  łagodnej  i 
pięknej  twarzy  Maryi  Dziewicy,  z 
pełnym  miłosierdzia  i  litości  obliczem, 
która  od  kilku wieków patrzy  na stare 
Giedyminowe  Wilno  i  stoi  na  straży  u 
bram  Jego?  Modliliśmy  się  do  Niej  w 
dzieciństwie,  przyklękaliśmy  przed  Jej 
obrazem  w  młodości,  a  w  wieku 
dojrzalszym, wracając do drogich uczuć 
pierwszych,  wiąże  nas  z  tym 
wizerunkiem  cudownym  pobożność,  a 
zarazem wspomnienia (...).

Wchód  do  kaplicy  przez  klasztor 
został  urządzony,  mała  bowiem  liczba 
pobożnych  w  szczupłym  jej  obrębie 
pomieścić  się  może.  Lud  przywykły 
modlić  się  z  ulicy  pod  gołym  niebem, 
klęka na bruku z pokorną modlitwą. Od 
dawnych czasów we zwyczaju było i jest 
po dziś  dzień,  że nikt  nie przechodzi  i 
nie  przejeżdża  przez  bramę  nie 
odkrywszy głowy. Nawet ludzie obcych 
wyznań,  zmuszeni  są  stosować  się  do 
tego starodawnego zwyczaju (...).

Nieraz  zdarzyło  mi  się  w  różnych 
porach przechodzić  przez Ostrą  Bramę, 
nigdym  nie  zastał  ulicy  pustej,  zawsze 
chociaż  kilku  klęczących  modliło  się, 
prosząc opieki u Tej, która jest opiekunką 
wszystkich  cierpiących  (...).  W  żadnym 
kościele nie potrafim modlić  się  tak, jak 
się  modlim  na  chłodnym  bruku  w  tej 
ulicy  ucieczki.  Źaden  kościół  może  nie 
nawrócił  tylu  i  nie  natchnął  tyle 
zbawiennych  myśli  ludziom,  ile  ta 
maleńka  kapliczka  nad  starożytną 
wzniesiona bramą (...).

Na  wiosnę  mieszkańcy  Wilna  i  jego 
okolic  tłumnie  tu  się  gromadzą:  rolnik 
od  pługa,  rzemieślnik  od  warsztatu, 
śpieszą  do  Ostrej  Bramy  na 
czterdziestogodzinne  nabożeństwo, 
ludność  zamożniejsza gromadnie bierze 
także udział w pobożności ludu. Tłumno 
wtedy w kościele i na ulicy (...).

Najbardziej uroczyście obchodzono w 
końcu  listopada  uroczystość  Opieki 
NMP.  Z  tej  okazji  (...)  przez  ośm  dni 
kościół  i  ulice  przepełnione  są  ludem; 
wieczorna  litania,  bez  względu  na 
przykrą  porę  roku,  liczy codziennie  po 
kilka tysięcy modlących się (...).

Ostatni dzień, a raczej ostatni wieczór, 
w  którym  się  odbywają  konkluzyjne 
nieszpory, mało ma sobie podobnych w 
całem chrześcijaństwie w Europie.  Cała 
niemal  ludność  wileńska  wysypuje  się 
na ulicę, zajmuje kościół, galerię i zalewa 
ogromną  przestrzeń  od  Ostrej  Bramy, 
prawie aż do ratuszowego placu. A cała 
brama i cała ulica rzęsiście iluminowana, 
zdają  się  przez  te  ognie  wyrażać 
powszechny  zapał  serc  ku  Tej,  której 
opieki  święto  się  obchodzi.  Nieszpory 
odbywają  się  w  kościele.  Po  ich 
ukończeniu,  kapłan  celebrujący,  zwykle 
biskup  wileński  pontyfikalnie  ubrany, 
wchodzi  do  ostrobramskiej  kaplicy. 
Artyści  co  przedniejsi,  jakich  Wilno 
posiada,  wykonują  litanię  przy 
towarzyszeniu  orkiestry  miejscowej.  Po 
skończonej  litanii  pasterz  wezwawszy 
pomocy  Bożej  zwraca  się  ku  ludowi  i 
przez  wszystkich  widziany,  błogosławi 
modlących  się  i  miasto.  Nastaje 
uroczysta cisza; przy rzęsistych ogniach 
iluminacji  widać,  jak  te  kilkanaście 
tysięcy  wiernych,  jednym  ożywione 
uczuciem, upada na kolana. Całe Wilno 
się modli".

Józef Ignacy Kraszewski
Modlitewnik, [Paryż 1853]
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LITANIA OSTROBRAMSKA

Matko Boska Ostrobramska
w podwójnej koronie,

Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska
Orłem i Pogonią,

Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska
w warownej kaplicy,

Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska
wileńskiej ulicy,

Módl się za nami
Matko Boska -
śliczna Panno w pozłacanej szacie,

Módl się za nami
Matko Boska -
moja Matko z dziecięcych zdrowasiek,

Módl się za nami
Matko nasza
z codziennego szkolnego pacierza,

Módl się za nami
Matko Wilnian -
ta z hejnału katedralnej wieży,

Módl się za nami
Matko z wierszy Adamowych,
adamowych filareckich pieśni,

Módl się za nami
Matko tych,
co przy Twej Bramie ginęli we 
wrześniu,

Módl się za nami
Matko nasza partyzancka
z ryngrafów szlacheckich,

Módl się za nami
Matko ofiar
zawleczonych do łagrów sowieckich,

Módl się za nami
Matko armii spod Tobruku i tej spod 
Lenino,

Tych, co szli przez Ziemię Świętą na 
Monte Cassino,

Módl się za nami
Matko Boska Ostrobramska
z księżycowym sierpem,

Módl się za nami
Matko Boska Miłosierna dla tych,
którzy cierpią,

Módl się za nami
Matko w niebie królująca, ku której - 
stęsknione...
Kroczą marszem już ostatnim, ostatnie 
plutony,

Módl się za nami

Wyznacz trasę, trudną trasę, ale dobrze 
znaną,
Daj nam dojść do Twego nieba poprzez 
Ostrą Bramę.

Wilno 15.09.2009
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