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Drodzy moi. 

Na  nadchodzącą  Wigilię  i  Święta 
Bożego  Narodzenia,  pragnę  złożyć  
Wam życzenia radości i pokoju, które  
przynosi Nowo Narodzone Dziecię. 

Niech biały opłatek, jak okład, ule -
czy wszystkie Wasze rany duszy, wy -
ciszy troski i zmartwienia. 
Życzę  wszystkim spokojnych i ra-

dosnych Świąt, spotkań  i  wspólnego 
kolędowania w gronie rodziny i przy-
jaciół. 

           Szczęść Wam Boże.
                                     Ks. Proboszcz  

Sławomir Szczodrowski
                      Księża Współpracownicy

Pomódlmy się w Noc Betlejemską,
w Noc Szczęśliwego Rozwiązania,

by wszystko się nam rozplątało 
węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy
porozkręcały jak supełki,

własne ambicje i urazy
zaczęły śmieszyć jak kukiełki.

Oby w nas paskudne jędze
pozamieniały się w owieczki,
a w oczach mądre łzy stanęły

jak na choince barwnej świeczki.

ks. J. Twardowski
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AKTUALNOŚCI

8 grudnia  br.  grupa 50 osób,  pod 
przewodnictwem ks. Proboszcza Sła-
womira  Szczodrowskiego  i  ks.  Wie-
sława  Kani  odbyła  IV  Pieszą  Piel-
grzymkę  do  Kaplicy  Niepokalanego 
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w 
Kadynach,            gdzie uczestniczyła  
w odpuście parafialnym.

Po Mszy św. pielgrzymi zostali za-
proszeni przez O.  Klaudiusza -  Pro-
boszcza Kadyn,  do miejscowej świe-
tlicy, gdzie mieszkańcy przygotowali  
poczęstunek  dla  gości.  Spotkanie  
upłynęło w bardzo miłej atmosferze. 

Ks.  Proboszcz  Sławomir  Szczo-
drowski i pielgrzymi z Tolkmicka ser-
decznie  dziękują  O.  Klaudiuszowi  
i  mieszkańcom  Kadyn  za  serdeczne 
przyjęcie  i  zapraszają  na  nasze  uro-
czystości parafialne.

Składamy  serdeczne  podziękowa-
nia  Paniom,  które  roznosiły  opłatki  
do naszych domów: Jadwidze Kozioł,  
Janinie  Szynkowskiej,  Celinie  Greli,  
Zofii  Pietrzak,  Krystynie  Rosół,  Ga-
brieli  Starosteckiej,  Renacie Pawłow -
skiej,  Grażynie  Mnich,  Marii  Olesz-
kiewicz,  Barbarze  Klikowicz.  Bóg 
zapłać. 

W dniach 12 – 14 grudnia br. odby-
ły się  w naszym kościele Rekolekcje  
Adwentowe. Dziękujemy Rekolekcjo -
niście – ks.  Tadeuszowi Niedzieli  za 
głoszenie  słowa  Bożego  i  Wam 
Wszystkim  z  udział,  będący  dowo-
dem Waszej wiary.

Jest  jeszcze  do nabycia  Kalendarz  
parafialny na 2011 rok. Na jego stro-
nach  można  znaleźć  zdjęcia  starego 
Tolkmicka, oraz informacje dot. dusz-
pasterzy,  rozkładu  mszy  i  nabo-

żeństw, naszego Domu Rekolekcyjno  
– Formacyjnego i  wiele innych.  Za-
praszamy wszystkich do nabycia tego  
kalendarza.

Zachęcamy dzieci  z  naszej  parafii 
do  uczestnictwa  w  niedzielnych 
Mszach  św.  Za  udział,  dzieci  otrzy-
mują  fragmenty  ilustracji,  przedsta-
wiającej postać Świętego. Za złożenie  
całego  obrazka Ks. Proboszcz nagra -
dza dzieci upominkami. Za m-c listo-
pad  nagrody  zdobyli:  Kaja  Rublew-
ska, Magdalena   Olszewska, Patrycja  
Herbreder,  Marta   Podlaska,  Natalia  
Rulak, Agnieszka  Sawczenko, Ame-
lia Pyra , Joanna Lebioda, Paulina Le-
bioda, Zosia Lebioda, Kuba Lebioda,  
Paulina  Kamieniecka,  Jakub  Nowa-
liński,  Magdalena  Broda,  Weronika  
Majchrzyk, Karolina Depka.

Dziś,  na  Mszy  św.  o  godz.  12:00, 
będą  ogłoszone  wyniki  konkursu 
„Na ilustrację do ewangelii adwento-
wych”. Cieszymy się, że w konkursie 
wzięło  udział  185  osób.   Nazwiska 
zwycięzców  ogłosi   i   wręczy  upo -
minki  Ksiądz  Proboszcz  Sławomir 
Szczodrowski. Informujemy, że z ini -
cjatywy ks. Proboszcza i Caritas Die -
cezjii  Elbląskiej,  w  ramach  promocji  
bezpieczeństwa  na  drodze,  wszyscy  
uczestnicy  otrzymają  znaczki  odbla-
skowe.  Dziękujemy  dzieciom  i  Pa-
niom katechetkom ze Szkoły Podsta -
wowej i Przedszkola w Tolkmicku, za 
zachęcenie  dzieci  do  tak  licznego 
udziału w tym konkursie.

W dniu dzisiejszym /19 grudnia/ 
o godz. 15:00, na rynku przed Kościo-
łem odbędzie się Spotkanie Wigilijne 
dla mieszkańców. Serdecznie wszyst-
kich zapraszamy.   
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Zapraszamy na Pasterkę w naszym  
Kościele  - 24 grudnia o godz. 24:00. 
W I Dzień Świąt Bożego Narodzenia  
nie ma Mszy św. o godz. 7:00.

31 grudnia o godz. 18:00 odprawi-
my Mszę św. dziękczynną za mijający 
rok. O godz. 23:30 zapraszamy para -
fian  na  Adorację  Najświętszego  Sa-
kramentu i powitanie Nowego Roku  
2011. W Nowy Rok nie ma Mszy św. 
o godz. 7:00.  

Zapraszamy  wszystkich  na  naszą  
stronę  internetową  www.salezjanie -
-tolkmicko.pl, gdzie znajdziecie wiele  
informacji i zdjęć z życia naszej para -
fii.  Jak  bardzo  była  ona  potrzebna,  
niech świadczy fakt, że 5 grudnia za-
rejestrowano  50  000  odwiedzin.  Dla  
informacji  podajemy,  że  założono  ją  
w październiku 2009r. 

Rozkład kolędy podamy w najbliż -
szym czasie w Ogłoszeniach parafial-
nych,  na  tablicy  informacyjnej  i  na 
naszej stronie internetowej.

KOLĘDA DUSZPASTERSKA

W  okresie  poświątecznym  waż -
nym wydarzeniem w parafii jest wi-
zyta  duszpasterska,  nazywana  kolę -
dą.  Jest  to  przede  wszystkim 
spotkanie  modlitewne.  Ksiądz przy-
chodzi, by pobłogosławić rodzinie na  
Nowy Rok i wspólnie z nią się pomo-
dlić. Modlitewne spotkanie kolędowe 
stanowi wyznanie wiary rodziny, któ-
re  powinno  zgromadzić  wszystkich 
domowników.

Wielu ludzi potrzebuje kontaktu ze  
swoim księdzem. Jednak nie zawsze 
jest  czas,  aby  się  spotkać,  porozma-

wiać.  Kolęda  jest  taką  okazją  do 
wspólnego  spotkania  i  rozmowy. 
Przy okazji kolędy kapłan poznaje też  
warunki  życia  ludzi,  za  których  jest  
odpowiedzialny,  ich  kłopoty,  zmar-
twienia,  ale  również  i  radości.  Taka  
wizyta jest okazją, aby zachęcić para-
fian do większej gorliwości, do więk-
szego zaangażowania się w życie na-
szej  wspólnoty,  do  podjęcia 
konkretnych  decyzji  życiowych,  do  
uregulowania sytuacji rodzinnej, mał -
żeńskiej itp. Jest to więc wydarzenie  
ważne  dla  całej  rodziny.  Jedyne  w 
roku!

Nie lekceważmy tego i   jeżeli  jest  
to  możliwe,  niech  w  czasie  kolędy 
wszyscy  domownicy  będą  obecni  w 
domu.

Na  przyjęcie  duszpasterza  należy 
przygotować się  tak,  jak na przyjęcie  
ważnego gościa, bo przecież przycho -
dzi nie tylko kapłan, ale i Jezus Chry-
stus  ze  swoim  błogosławieństwem. 
To spotkanie powinno mieć  podwój-
ny charakter: duchowy - przez udział  
w modlitwie i zewnętrzny - stół  na-
kryty białym obrusem, krzyż, świece,  
Pismo  święte,  przygotowana  woda 
święcona, zeszyty do nauki religii.

Oczekujcie  wizyty duszpasterskiej  
w swoich domach z radością. Wyko-
rzystajcie  ten czas  dla własnego do-
bra i dobra swojej rodziny. Niech spo -
tkania  kolędowe  zacieśnią  Wasze  
kontakty z duszpasterzami, i niech to 
przyczyni  się  do  Waszego,  coraz  
większego  zaangażowania  w  życie  
naszej parafii.

Rozkład kolędy będzie podawany 
w Ogłoszeniach parafialnych i na in-
ternetowej stronie parafialnej.
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DYSPENSA NA SYLWESTRA 
(Piątek, dnia 31 grudnia 2010)

Z upoważnienia Biskupa Jana Styr-
ny,  Biskupa  Elbląskiego,  niniejszym 
informuję,  że  Biskup  Elbląski  –  na 
podstawie  kanonu  87  §  1  Kodeksu 
Prawa Kanonicznego – udzielił  dys-
pensy  od  wstrzemięźliwości  od  po-
traw mięsnych i od zabawy w piątek 
(31 grudnia 2010 r.) wszystkim Diece-
zjanom  oraz  Gościom,  którzy  ten 
dzień będą spędzali na terenie naszej  
diecezji.

 Elbląg, dnia 6 grudnia 2010 roku

Ks. dr Zdzisław Bieg
KANCLERZ

KURII DIECEZJALNEJ ELBLĄSKIEJ

OKIEM   PROBOSZCZA  
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!
Drodzy moi!
Za kilka dni usiądziemy do Wigilij -

nego Stołu. Pragnę  z  każdym z Was 
dzielić  się  poświęconym  opłatkiem  
i składać  serdeczne życzenia. Uczyń -
my wszelkie  starania,  by  tegoroczne 
świętowanie  miało wspaniały,  chrze -
ścijański charakter. 

W tych kilku dniach adwentowych,  
postarajmy się  jeszcze odnawiać  du-
chowo,   szczególnie  Ci,  którzy  nie 
mogli  wziąć  udziału  w  rekolekcjach  
adwentowych. Pamiętajmy o spowie-
dzi adwentowej,  o  roratach i  czynie-
niu dobra. 

Dzieci  z naszej  wspólnoty już  od -
wiedził św. Mikołaj w naszym Koście -
le,  ofiarowując  im słodycze  i  piękną  
książkę  pt.  „Wigilia  w  Rodzinie”.  

Część  z  nich zaproszona była do El-
bląga , gdzie wizytę św. Mikołaja zor-
ganizował Caritas diecezjalny. Myślę,  
że jest to piękne, gdy możemy obda-
rowywać  dzieci.  Dziękuję  tym 
wszystkim, którzy pomogli w zorga-
nizowaniu tej wizyty, w tym również  
za  okazaną  nam  pomoc  materialną.  
Starajmy się zasłużyć, by św. Mikołaj  
zawitał  do  nas  także  w  przyszłym 
roku.

W drugi dzień świąt Bożego Naro -
dzenia  przypada  Święto  Świętej  Ro -
dziny. Serdecznie zapraszam o godz.  
12.00 na Mszę św. małżonków, na uro -
czyste  odnowienie  przyrzeczeń  mał -
żeńskich. Mam nadzieję, że przyjmie -
cie moje zaproszenie. 

W Nowym Roku rozpoczniemy ko-
lędę. Niech to spotkanie z kapłanami,  
pracującymi  w naszej  parafii,  będzie 
miłe i owocne. Niech będzie okazją do  
bliższego  zapoznania  się  z  Waszymi  
problemami, a jednocześnie niech po -
zwoli efektywniej pracować nam, Wa-
szym  duszpasterzom.  Dziękuję  za 
każde miłe przyjęcie, a błogosławień -
stwo, które otrzymacie, niech przyno -
si  jak  najobfitsze łaski,  potrzebne na 
cały Nowy 2011 Rok.

Z modlitwą,
                                Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski 

PODZIĘKOWANIE

Za  pośrednictwem  naszego  Infor-
matora, Pan Dariusz Łysiak, Dyrektor  
Firmy  MASFROST  w  Tolkmicku,  z  
racji zakończenia pracy w tym Zakła-
dzie,  składa  serdeczne  podziękowa-
nia wszystkim pracownikom firmy za 
współpracę i życzliwość.
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