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9O ROCZNICA URODZIN 
I IMIENINY KS. SENIORA

28 września br.,  na wieczornej Mszy  
św.  w  naszym  Kościele  uroczyście  
obchodziliśmy  90  rocznicę  urodzin  i  
imieniny ks. Wacława Zięby.

Mszę  św.  odprawił  ks.  Dziekan 
Walenty  Szymański. 
Współkoncelebrowali:  ks.  Krzysztof  
Jakubowski  –  Wikariusz  Inspektorii  
Warszawskiej oraz miejscowi salezjanie i  
księża  z  pobliskich  parafii.  Kazanie, 
przybliżające  wiernym  osobę  Jubilata  
wygłosił ks. Krzysztof Jakubowski. 

Ks.  Wacław urodził  się  20  września  
1920 r. w Strzelcach. Nowicjat zakończył  
w  Czerwińsku  ślubami  zakonnymi  na  
trzy lata -  2 sierpnia 1938 r.  Potem był  
czas wojennej tułaczki. 

1 stycznia 1940 roku rozpoczął  tajne  
studia seminaryjne. 

28 kwietnia 1946 r. przyjął święcenia  
diakonatu,  zaś  kapłańskie  8  czerwca  
1946 r.

Po  święceniach,  przez  5  lat  był  
katechetą  i  kierownikiem  oratorium  w  
Płocku.  Równolegle  studiował  teologię  
na  Uniwersytecie  Jagiellońskim,  
zdobywając  w  1950  r.  tytuł  magistra  
teologii. 

Potem  były  lata  pracy  w  innych 
kościołach, na różnych stanowiskach. 

1 sierpnia 1987 r.  rozpoczął  pracę  w  
Tolkmicku. 

Dla  wiernych  tolkmickiego  Kościoła  
ks.  Senior  był  zawsze  i  jest  dzisiaj  
ogromnym  autorytetem.  Człowiek,  
zaraz po Bogu, był dla niego najwyższą  
wartością.  Uwielbiał  długie  spacery,  
gdzie  spotykał  ludzi,  dla  których  
zawsze  miał  ciepłe  słowa,  dodawał  
otuchy, zapewniał o modlitwie. 

Księże  Seniorze,  dziękujemy  za  lata  
pracy  duszpasterskiej  w  naszej  parafi i, 
za  dobro,  jakiego  od  Ciebie 
doświadczaliśmy. Żyj nam jeszcze przez  
długie  lata  w  zdrowiu.  Niech  Bóg 
obdarza Cię swoimi łaskami. 

Zapewniamy Cię o naszej modlitwie. 
 

Ksiądz Proboszcz, 
 Księża Współpracownicy
 oraz tolkmiccy Parafianie

OKIEM PROBOSZCZA

Niech  będzie  pochwalony  Jezus  
Chrystus!

Drodzy moi.
Rozpoczęliśmy  piękny  miesiąc,  

poświęcony  modlitwie  różańcowej.  
Mocno wierzmy w stawiennictwo Matki  
Bożej  Różańcowej.  Polecajmy  za  jej  
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przyczyną  nasze  sprawy  rodzinne,  
parafialne i całego narodu. 

W te październikowe dni,  będziemy 
wspominać  w  różny  sposób  naszego 
Ojca  św.,  Jana  Pawła  II  i  prosić  w 
modlitwach  o  Jego  rychłą  beatyfikację. 
Niech  ten  czas  będzie  pogłębieniem 
przesłań  naszego  rodaka.  Zapraszam  
Was  wszystkich  do  obchodów  Dnia  
Papieskiego,  które  zakończymy 
koncertem  organowym  w  hołdzie  
Papieżowi.

Drodzy Parafianie! 
Z  wielką  radością  pragnę  podzielić  

się  wiadomością,  że  naszym staraniem 
udało się wydać kalendarz na następny  
rok i folder o naszej świątyni. Wyrażam  
gorące  podziękowanie  wszystkim,  
którzy  pomogli  w  przygotowaniu  i  
wydaniu tych opracowań. Zachęcam, by  
w każdym domu naszej parafii znalazł 
się  parafialny kalendarz z kalendarium 
najważniejszych  świąt  kościelnych.  
Wierzę  głęboko,  że  zebrane  ofiary  za 
kolportaż,  pozwolą  nam  uregulować  
należności za wydane tych publikacji. 

Jesienne  dni  prowokują  każdego  z  
nas  do  refleksji  o  przemijaniu.  Myśli  
kierują  się  w stronę  bliskich zmarłych.  
Odwiedzamy cmentarze, porządkujemy 
groby,  stawiamy  pomniki,  wycinamy 
wysokie krzewy przy grobach. Zapewne  
wielu  parafian  przyjdzie  do  kancelarii,  
by  zamówić  Mszę  św.,  dać  na 
wypominki  i  może  złoży  ofiarę  na 
cmentarz.  Daj  Boże,  by  tak  czyniła  
każda  rodzina,  potrzeby  parafi alne  są 
wielkie.

W ostatnim  czasie  została  dokonana  
inwentaryzacja  parafialnego  cmentarza. 
Wynotowaliśmy  wiele  miejsc  
zarezerwowanych przy grobach bliskich.  
Proszę  gorąco  o  oznaczenie  każdego 
miejsca wykupionego. Tych wszystkich,  
którzy  nie  mają  dokumentu  wykupu 
miejsca  pochówku  najbliższych  lub  
rezerwacji wolnego, proszę o dokonanie  
tego, jak stanowi Regulamin Cmentarza. 

Pragnę  przypomnieć o zgłaszaniu do  
kancelarii  prac  wykonywanych  na 
cmentarzu  i  otrzymanie  stosownego 
pozwolenia. 

Trwa  remont  kaplicy  na  cmentarzu,  
gruntowne  prace  przy  dachu  i 
wykonywanie  niezbędnych  ekspertyz  
archeologicznych.  W  tym  tygodniu  
będzie  założona  nowa  dachówka. 
Dziękuję  wszystkim,  którzy materialnie  
nas wspierają. 

Jesień jest dobrym czasem do pracy w  
grupach  formacyjnych.  Serdecznie  
zapraszamy  młodszych  i  starszych  do 
parafialnych  wspólnot.  Warto 
zainteresować się propozycjami naszego  
Oratorium  im.  św.  Jana  Bosko.  
Odpowiedzialność  za  wychowanie  
dzieci  w  głównej  mierze  jest  
obowiązkiem  rodziców.  Staramy  się  
Wam,  Drodzy,  towarzyszyć  w  tym 
procesie.  Zachęcam  do  włączenia  się  
chłopców  z  klas  II  i  III  do  wspólnoty 
ministranckiej, by przy ołtarzu w naszej  
świątyni nie brakowało ofiarnych serc. 

Kochani! 
Z  całego  serca  zapraszam  Was  na 

niedzielne Msze św. Źle  się  dzieje,  gdy  
opuszczamy te spotkania z Chrystusem!  
Pamiętajcie,  że  Wasze  dzieci  i  wnuki  
biorą z Was przykład. Życzę wszystkim,  
byśmy  odczuli  radość  ze  wspólnego 
świętowania Dnia Pańskiego. 

Wielkim  wyróżnieniem  dla  naszej  
społeczności  będą  w  dniach  15  –  17 
października  br.  XIII  Ogólnopolskie  
Rozgrywki  Salezjańskich  Animatorów  
Sportowych.  Życzymy  Bożego 
błogosławieństwa  uczestnikom  i  całej  
Organizacji. 

Kończąc,  wyrażam  serdeczne  
podziękowania w imieniu ks. Wacława,  
naszego Seniora, za modlitwę i życzenia  
z  okazji  90  urodzin  i  imienin.  Niech  
dobry  Bóg  Wam  za  wszystko 
wynagrodzi.

 Z modlitwą, 
Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski 
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PIELGRZYMKA DO LWOWA

13.09 – 16.09.2010r.

13  września,  grupa  pielgrzymów  z  
Tolkmicka  i  Elbląga,  pod  opieką  ks.  
Proboszcza  Sławomira 
Szczodrowskiego, wyruszyła na kolejną  
pielgrzymkę, tym razem do Lwowa. W  
planie  było  zwiedzanie  miejsc  
sakralnych i  tych, będących świadkami  
polskości.

Pierwszy dzień pielgrzymi spędzili w  
długiej  podróży.  Zmęczeni,  wieczorem  
dotarli do hotelu w Żółkwi. 
 Następnego  dnia,  po  śniadaniu,  
rozpoczęli  wędrówką  po  Lwowie.  
Ogromne,  niezapomniane  wrażenie 
zrobiły  na  grupie  dwa  słynne 
Cmentarze:  Łyczakowski  i  Orląt  
Lwowskich.  O  polskości  tych  ziem  
świadczyły  pamiątkowe  tablice  i  
nagrobki  sławnych,  znanych  Polaków.  
Na Cmentarzu Orląt Lwowskich grupa  
zostawiła  zapalony  znicz,  będący  
małym  hołdem  pamięci  o  zmarłych  i  
poległych Polakach, spoczywających na  
lwowskich cmentarzach.
 Tego  dnia  zwiedzono  również  inne  
historyczne  miejsca.  Wrażeń  
wystarczyło, by wieczorem odpocząć w  
hotelowym zaciszu.
 Kolejnego dnia grupa zwiedziła zamek  
w  Olesku  –  miejscu  urodzenia  Jana 
Sobieskiego,  oraz  ciekawą  galerię  
obrazów. Na trasie  znalazł  się  również  
zamek w stylu „palazzo In fortezza”w  
Podhorcach  i  zamek  Sobieskich  w 
Złoczowie. 
 Po  kolacji  wszyscy  mieli  możliwość  
posłuchać w hotelu w Żółkwi muzyki i  
piosenek ukraińskich.
 Ostatniego  dnia  pobytu,  uczestnicy  
pielgrzymki  zwiedzili  w  Żółkwi  
kolegiatę  z  kryptą  Żółkiewskich  i  
Sobieskich,  zamek  Jana  Sobieskiego  i  
synagogę. 

Nadeszła  pora  powrotu  i  trud  
kilkunastogodzinnej podróży. Zmęczeni,  
ale  pełni  niezapomnianych  wrażeń,  w  
godzinach nocnych wszyscy wrócili  do  
domów.

 
ŻYWY RÓŻANIEC

Odmawiając  Różaniec,  rozważamy 
razem  z  Maryją  wydarzenia  z  
Ewangelii.  Nie  tylko  rozważamy 
postawę Jezusa i Maryi, ale staramy się  
naśladować  Ich  w  naszym  życiu 
osobistym, rodzinnym i społecznym.

Wiele  razy  w  historii  modlitwa  
różańcowa  odmawiana  z  wiarą,  
zaważyła  na  losach  narodów.  W życiu  
ludzi  zmagających  się  z  grzechem,  
trudnościami  i  nałogami,  Różaniec  jest  
jakby liną ratunkową. Jest to modlitwa,  
która  przemienia  świat,  zwłaszcza  gdy  
jest  odmawiana  wspólnie.  Nasze  
rodziny, Ojczyzna i świat walczą teraz z  
przytłaczającymi  siłami  zła.  Dziś  
potrzebujemy  pomocy  Maryi  bardziej  
niż kiedykolwiek przedtem.

Co słychać w Oratorium?

W  nocy  z  30  na  31  sierpnia 
Animatorzy  mieli  tzw.  "nockę"  na 
zakończenie  wakacji.  Było  miło  i  
przyjemnie,  zabawy trwały do  samego  
rana.

4  września,  w  sobotę  miało  miejsce  
uroczyste  Rozpoczęcie  Roku 
Oratoryjnego.  Przybyło  sporo  naszych  
młodych  Przyjaciół,  wesołe  zabawy  
trwały do wieczora.

Po  rozpoczęciu  roku  miało  miejsce  
spotkanie tzw. "Saruela" poprowadzone  
przez kl. Piotra Seroczyńskiego sdb.

Oratorium codziennie od godziny 16-
20,  oczekujemy  na  przybycie  chętnych  
dzieci  i  młodzieży,  w  czwartki  
zamykamy  o  19,  ze  względu  na 
spotkanie formacyjne Animatorów.
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Uruchomiliśmy  nową,  wirtualną  
rzeczywistość  Nasza-Ora  :)  Znajdziesz  
nas  pod  adresem:  www.oratorium-
tolkmicko.salezjanie.pl

Jeśli  uczysz  się  co  najmniej  w 
pierwszej  klasie  gimnazjum,  a  czujesz  
chęć  pozostania  Kandydatem  na 
Animatora  lub  chęć  pomocy  w  jakiś  
inny  sposób,  zgłoś  się  do  księdza 
Mariusza.

SALEZJAŃSKA 
ORGANIZACJA SPORTOWA
STOWARZYSZENIA 
LOKALNEGO
SALOS w Tolkmicku

Z miłości do młodzieży polecam wam:
nie pozostawiajcie młodzieży samej,

bądźcie z nimi zawsze i wszędzie.
Ks. Jan Bosko

 Stowarzyszenie  Lokalne  Salezjańskiej  
Organizacji  Sportowej  SALOS  w 
Tolkmicku  zostało  zarejestrowane  28  
sierpnia 1994r.

Głównym założycielem i  pierwszym  
prezesem  Stowarzyszenia  był  
ks.Andrzej Kurto. Od 15 stycznia 1996r.  
prezesem SALOS-u jest Andrzej Misztal.  

Stowarzyszenie  działa  na  podstawie  
statutu  zatwierdzonego  przez  Walne  
Zebranie, jako organizacja sportowa.

Zgodnie  ze  statutem,  głównym 
zadaniem  SALOS-u  jest  rozwijanie  
wychowawczych  i  społecznych 
aspektów  sportowych,  inspirowanych  
wizją  chrześcijańską  i  systemem 
prewencyjnym św. Jana Bosko.

Doceniając  działalność  naszego  
Stowarzyszenia,  Zarząd  Główny  tej  
organizacji postanowił w dniach 15 – 17  
października  br.  zorganizować  XIII  
Ogólnopolskie Rozgrywki Salezjańskich  
Animatorów  Sportowych.  Podobne  
spotkania organizowane są corocznie w  
różnych miejscach naszego kraju.

Do naszego miasteczka przyjedzie ok.  
150  osób  -  Animatorów  Salezjańskiej  
Organizacji  Sportowej  z  całej  Polski.  
Będą  to  księża  salezjanie,  siostry  
salezjanki  i  w  ogromnej  większości  
animatorzy świeccy. 

W  programie  XIII  Ogólnopolskich  
Rozgrywek  Salezjańskich  Animatorów  
Sportowych  znajdzie  miejsce  część  
kulturalno  -  artystyczna,  naukowo-
formacyjna oraz rozgrywki sportowe. 

Punktem  kulminacyjnym  całości  
będzie  uroczysta  Liturgia  w  kościele  
parafialnym w Tolkmicku, której będzie  
przewodniczył  ks.  Edward  Pleń-
Krajowy Duszpasterz Olimpijczyków.

Program XIII Ogólnopolskich  
Rozgrywek Salezjańskich Animatorów  

Sportowych w Tolkmicku

Piątek 15.10.2010r
18:00  –  20:00  –  Przyjazd  uczestników,  
zakwaterowanie, kolacja /plebania/
20:00 – 21:00 – Uroczyste otwarcie /sala  
M-GOK/
21:00  –  Zebranie  Zarządu  SALOS  –  
występy  Tolkmiczanek  –  salka  na 
plebanii

Sobota 16.10.2010r
7:00 – Msza św. w kościele parafialnym
7:30 – 8:30 – śniadanie
9:30 – 13:00 - Rejs statkiem 
14:00  –  15:30  -  Uroczyste  otwarcie  i  
poświęcenie boiska „Orlik”
16:00 – 18:00 - Mecze piłki nożnej oraz  
siatkowej Tolkmicko : ORSAS 
19:00 – 22:00 - Biesiada – występ kapeli  
ludowej z Tolkmicka

Niedziela 17.10.2010r
7:30 – 8:30 - śniadanie
9:00 – 10:15 – Msza św. 
10:30  –  12:00  –  Podsumowanie 
Rozgrywek /M-GOK/
12:00 - 13:00 – obiad
14:00 – pożegnanie uczestników
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WĘDRÓWKI PO DIECEZJI 
ELBLĄSKIEJ

KOŚCIÓŁ  p.w.  św.  ANTONIEGO  w  
PRÓCHNIKU – parafia Najświętszego  
Serca Pana Jezusa w Łęczu

Próchnik  ,  to  jedna  z  północnych 
dzielnic Elbląga. Znajduje się ok. 12 km  
od  centrum  miasta  w  malowniczej 
okolicy,  znanej  jako  Szwajcaria  
Próchnicka. 

Z  najwyższego  w  okolicy  wzgórza,  
wznoszącego  się  na  159m.  n.p.m.,  
roztacza  się  widok  na  pobliski  Zalew 
Wiślany. Pierwotny dokument lokacyjny  
Próchnika  nie  jest  znany.  Pierwsza 
wzmianka  o  wsi  pojawiła  się  w  
dokumencie  dotyczącym  Nadbrzeża  z  
roku  1300.  Kolejne  nadanie  lub 
potwierdzenie  lokacji  miało  miejsce  w  
dniu 1 czerwca 1357 roku. 

Po  upadku  Krzyżaków  Próchnik 
został  przyznany Elblągowi,  a w XVIII  
wieku przejęli go Prusacy. 

Wokół  zabudowań  Próchnika 
znajduje  się  kilka  malowniczo  
położonych zbiorników wodnych, są to  
niewielkie oczka porośnięte roślinnością  
wodną i szuwarową. 

W  centrum  Próchnika  usytuowany 
jest mały średniowieczny kościół pw. św.  
Antoniego, zbudowany około 1300 roku.  

Jest  on  kościołem  filialnym  parafii 
Najświętszego  Serca  Pana  Jezusa  w  
Łęczu.  Wybudowany  jako 
jednonawowy  kościół  z  wydzielonym  
prezbiterium.  Pierwotną  wieżę  
dwukrotnie  rozbierano,  obecną  
dobudowano w 1905 r. Malowidła z XV 
w.  zostały  zamalowane  w  XIX  w.  i  
częściowo odnowione w 1906 r.

 Do zabytków kościoła w Próchniku 
należą:

- polichromia polskiego i pruskiego orła,
- czternastowieczna kropielnica -  
najstarszy zabytek kościoła 
- późnogotycki ołtarz 
- dzwon z XVI w. 
- barokowe epitafium Wangenheima 
- trzy zabytkowe ławy 

MSZE GREGORIAŃSKIE 
 
Msze gregoriańskie są stara praktyka  

odprawiania  Eucharystii  przez  30  dni  
bez  przerwy za  zmarłą  osobę.  Nazwa  
pochodzi  od  imienia  św.  Grzegorza  I,  
papieża  -  on  jako  pierwszy  nakazał  
odprawić  30 Mszy świętych w intencji  
pewnego zakonnika, który za życia nie  
zawsze  był  wzorowym  braciszkiem.  
"Gregoriankę"  odprawia  się  tylko  za  
zmarłych  (za  jedną  osobę)  
nieprzerwanie  przez  30  dni.  Gdyby  
nastąpiła  przerwa,  kapłan  musiałby  ją  
rozpocząć od początku. W przekonaniu  
katolików  zmarli,  dzięki  Mszom 
gregoriańskim,  osiągają  wieczną  
szczęśliwość.  Są  one  najlepszym  
sposobem śpieszenia z pomocą naszym  
zmarłym.  Co  do  układu  i  treści  w 
niczym  się  nie  różnią  od  Mszy 
świętych,  w których uczestniczymy co  
niedzielę.

Msze gregorańskie można zamawiać  
w  kancelarii  parafialnej  i  w  zakrystii,  
po każdej Mszy św.
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DZIEŃ PAPIESKI 2010

16  października  1978r  świat  witał  
nowego  Papieża,  który  przybył  do  
Wiecznego  Miasta  z  dalekiego  kraju.  
Dziś, mimo, że nie ma go już wśród nas,  
ludzie  na  wszystkich  kontynentach 
znają,  cenią  i  kochają  Jana  Pawła  II,  
dzięki  Jego  niestrudzonej  działalności  
apostolskiej,  sięgającej  najdalszych  
krańców  ziemi.  Długi  pontyfikat  Ojca 
Świętego  był  wielkim  darem 
Opatrzności dla Kościoła, świata i naszej  
ojczyzny.

O tej rocznicy pamiętamy również w  
naszym  kościele,  włączając  się  w 
ogólnopolskie  obchody  X  DNIA 
PAPIESKIEGO, w tym roku pod hasłem:  
„JAN  PAWEŁ  II  –  ODWAGA 
ŚWIĘTOŚCI”

9  października  młodzież  naszego  
Gimnazjum  im.  Jana  Pawła  II  oraz 
Oratorium  im.  św.  Jana  Bosko 
zorganizują Rajd Papieski do Kadyn.

Wezmą  tam  udział  w  Mszy  św.,  a  
następnie spędzą czas przy ognisku, na  
wspólnych grach i zabawach.

16  października  o  godz.  18:00  
zapraszamy wszystkich na Mszę  św. w 
intencji rychłej beatyfikacji Papieża Jana 
Pawła II.
 Tego dnia,  o  godz.  21:00,  zapraszamy  
jeszcze na Apel Jasnogórski przy Krzyżu  
Papieskim na „Piaskuli”.

24  października  o  godz.  16:00  
zapraszamy  wszystkich  na  koncert  
organowy światowej  sławy organisty  -  
prof. Henryka Gwardaka.

Mamy  nadzieję,  że  wiele  osób 
podzieli  z  nami  radość  z  pontyfi katu 
Papieża –  Polaka,  modląc  się  wspólnie  
na  Mszy  św.  Apelu  Jasnogórskim  i  
uczestnicząc w koncercie organowym. 

Zapraszamy

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Zbliża  się  dzień  1  listopada  –  
Wszystkich  Świętych.  Jak  co 
roku,skłania on do zadumy, modlitwy i  
wspomnień o naszych bliskich. 

W  tym  czasie  większość  z  nas 
porządkuje groby swoich zmarłych.

Pamiętajmy o tym, że na cmentarzu 
ustawione są  pojemniki  na śmieci.  Nie  
pozostawiajmy więc ich byle jak i  byle  
gdzie,  często  przy  innych  grobach.  
Przeczytajmy  uważnie  Regulamin 
cmentarza, który wyraźnie określa nasze  
obowiązki.  Miejsce  to  jest  przecież  
wizytówką nas, żyjących. Nie bójcie się  
zwrócić  uwagi  tym,  którzy  łamią  
ustalony Regulamin.
 W  ostatnim  czasie  została 
przeprowadzona inwentaryzacja  całego  
cmentarza.

Szczególne podziękowania należą się  
Panu  Janowi  Szymańskiemu,  który  z  
ogromnym mozołem wykonał  tę  pracę.  
Groby dostały numery „kwater”.

Odnotowano  wiele  grobów 
zaniedbanych,  wiele  wolnych  miejsc  
między kwaterami. 

Zgodnie z regulaminem, po upływie  
20  lat  groby  zaniedbane,  oraz  te,które  
nie  zostały  opłacone  na  kolejny  okres,  
mogą  być  zlikwidowane.  To  samo 
dotyczy  wolnych,  nie  wykupionych  
miejsc  między  kwaterami. 
Zarezerwowane miejsca należy również  
wykupić  i  oznakować  tabliczką.  
Wszystkie  opłaty  należy  regulować  w  
kancelarii parafialnej, gdzie otrzymamy 
stosowny  dokument,  stwierdzający  
wykup miejsca.

Jak  wiemy,  wiele  porządków  i  
remontów  wykonuje  się  na  naszym 
cmentarzu. Jest to cmentarz parafialny i 
na  nas  spoczywa  obowiązek  jego 
utrzymania.  Wspomniane  opłaty  
przeznaczone są właśnie na taki cel.

Wszelkie  prace  wykonywane  na  
cmentarzu  muszą  być  zgłoszone  w 
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kancelarii  parafialnej.  Tam  też  można 
otrzymać  klucz od bramy. Zabrania się  
zdejmowania  przęseł  z  ogrodzenia  i  
skracanie sobie w ten sposób drogi do  
kwatery.  Sporo  z  nich  zostało  
uszkodzonych, co łączy się z kolejnymi  
wydatkami. 

Zgłaszajmy  wszelkie 
nieprawidłowości  w  kancelarii  
parafialnej.

Przypominamy również  o modlitwie  
za  naszych  najbliższych.  W  kancelarii  
parafialnej  lub  po  Mszach  św.  można 
zamówić Mszę św. za te osoby, Mszę św. 
gregoriańską  – za jedną  zmarłą  osobę  i  
wypominki za swoich bliskich. 

Pamiętajmy o  tym zawsze a  przede  
wszystkim  przed  świętem  wszystkich  
zmarłych.

Wypominki roczne 

Wypominki  roczne polegają  na  tym,  
że  w  ustalonych  dniach  roku  kapłan  
wymienia  zmarłych  z  imienia  lub 
nazwiska (w zależności od tego, jak ktoś  
sobie  zażyczył).  Ten  rodzaj  
wypominków  istnieje  w  większości  
parafii  w  Polsce.  Przez  cały  rok,  trwa 
żywa  pamięć  modlitewna  o  naszych  
bliskich  zmarłych.  Pamiętajmy  też  o  
tym, że jeżeli my teraz modlimy się  za  
zmarłych,  to  Boża  Sprawiedliwość  
sprawi,  że  za  nas  również  ktoś  z  
naszych bliskich będzie się modlił. Gdy  
Pan powoła  nas  do  wieczności,  wtedy  
nic  nam  nie  będzie  potrzebne,  tylko  
modlitwa za nasze zbawienie. 

Wypominki  prosimy  zamawiać  w 
kancelarii parafialnej lub w zakrystii po 
Mszach św. Karteczki  do  wypisywania  
imion zmarłych są wyłożone na stoliku  
przy bocznym wejściu.

W  naszym  kościele  za  zmarłych 
będziemy się modlić przez cały listopad 
o  godz.  17:30  oraz  przez  cały rok –  w  
pierwsze wtorki miesiąca.

Składamy  serdeczne  Bóg  zapłać  za  
złożone  ofiary  na  wypominki  w 
intencjach zmarłych.

AKTUALNOŚCI

   Zapraszamy  wszystkich  parafian  i 
gości  na  kolejny  koncert  organowy  
światowej  sławy  organisty  -prof.  
Henryka Gwardaka, który odbędzie się  
w naszym Kościele dnia 24 października  
o godz. 16:00.

Mamy  nadzieję,  że  nasi  parafianie 
wezmą  liczny  udział  w  przeżyciach,  
jakich dostarczy nam nasz gość.

  W ostatnich dniach wydrukowaliśmy  
nowy kalendarz parafialny na rok 2011. 
Są w nim aktualne informacje dot. życia  
naszej  wspólnoty,  oraz  kalendarium  
salezjańskie.  Niewątpliwym  walorem  
tegorocznego  kalendarza  są  zdjęcia,  
przedstawiające  przedwojenne  
Tolkmicko. Zachęcamy do nabycia tego  
kalendarza.

Z myślą  o  turystach,  został  wydany  
folder z  historią  tolkmickiego Kościoła.  
Mamy nadzieję,  że  będzie  on  stanowił  
miłą pamiątkę dla każdego z Was.

Ofiarę,  złożoną  za  nabycie  tych 
pozycji  przeznaczymy  na  zwrot  
kosztów ich wydruku. Bóg zapłać.

  24 i 25 września br. grupa kandydatów  
na  ministrantów  uczestniczyła  w 
biwaku,  zorganizowanym  przez  ks.  
Proboszcza.  Pod  okiem  starszych  
kolegów  –  ministrantów,  chłopcy  
zgłębiali  wiedzę  o  tej  formie  służby  
Bogu. 

Spotkanie  upłynęło  w  bardzo  miłej  
atmosferze.  Mamy  nadzieję,  że  
przyniesie  trwałe  efekty,  w 
powiększeniu tej wspólnoty parafi alnej.

  27  września  miało  miejsce  spotkanie  
Rady Duszpastersko – Wychowawczej. 
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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.

 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 parafi alnej.

  W  Dniu  Wszystkich  Świętych  na 
naszym  Cmentarzu  zostanie 
przeprowadzona  kwesta.  Całkowity  
dochód  zostanie  przeznaczony  na  
renowację  zabytków  w  miejscu 
wiecznego spoczynku naszych bliskich i  
znajomych.

DOŻYNKI PREZYDENCKIE 
W SPALE

Wieniec  na  zlecenie  Urzędu 
Marszałkowskiego  w  Olsztynie  
zaprojektowali  i  wykonali  państwo  
Barbara i Jan Szandrowscy. 

Projekt  i  technika  wykonania,  jak  
zawsze,  na  najwyższym  poziomie.  
Praca  trwała  kilka  miesięcy.  Wieniec  
wzbudził  olbrzymie  zainteresowanie  

nie  tylko  publiczności  w  Spale  ale  i  
przybyłych  na  tą  uroczystość  oficjeli. 
Bardzo  spodobał  się  panu 
Prezydentowi RP oraz telewizji. Mimo,  
że  ze  względów  regulaminowych  nie  
mógł  punktować  w  konkursie,  to  
jednak  przeprowadzono  wywiad  z  
Państwem Szandrowskimi w Telewizji  
Polskiej.

Gminę  Tolkmicko  reprezentowali  
burmistrzowie,  radni  oraz  kapela  i  
zespół Tolkmiczanki. 

Obecnie  wieniec  można  oglądać  w  
Urzędzie Miasta Tolkmicko.

Państwo  Barbara i Jan Szandrowscy
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