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Wigilijne Dzieło Pomocy 
Dzieciom 2011 

Ogólnopolska  kampania 
„Wigilijne  Dzieło  Pomocy 
Dzieciom”,  którą  w  tym roku 
promujemy pod hasłem „Poda-
rujmy  dzieciom  czas”  polega 
na rozprowadzaniu świec, któ-
re w Wigilię  Bożego Narodze-
nia zapalane będą  na polskich 
stołach na znak solidarności  z 
najbardziej  potrzebującymi  w 
Polsce i na świecie. Dochód ze 
sprzedaży  przeznaczony  jest 
na całoroczne dożywianie dzie-
ci  w  szkołach  i  świetlicach,  a 
także  leczenie  i  rehabilitację, 
pomoc  edukacyjną  oraz  letni 
wypoczynek. 

Aby pomóc w akcjach  pro-
wadzonych  przez  Caritas  – 
wystarczy  zapalić  wigilijną 
świecę lub wysłać SMS o tre-
ści  POMAGAM  pod  numer 
72052 lub dokonać wpłaty na 
konto Caritas Polska lub Cari-
tas  Diecezjalne,  z  dopiskiem 
„Wigilijne  Dzieło  Pomocy 
Dzieciom”. 

                          Caritas Polska

AKTUALNOŚCI

 19 listopada odbyło się  w 
naszym  Domu  Zakonnym 
szkolenie opiekunów parafial-
nych i szkolnych Kół Caritas. 
Tematem  szkolenia  było  po-
zyskiwanie środków na dzia-
łalność  tych Kół.  Organizato-
rem  spotkania  była  Caritas 
Diecezjalna w Elblągu, które-
go przedstawicielką była Pani 
Anna Grabowska.

 W miniony piątek i sobotę 
– 2 i 3 grudnia br.  nasi mini-
stranci mieli swój Dzień Sku-
pienia, mający na celu pogłę-
bienie  ich  wiedzy 
i umiejętności w służbie litur-
gicznej Bogu. Ćwiczenia prak-
tyczne ubogacone były zaba-
wami  i  grą  terenową, 
integrującymi tę Wspólnotę.
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Wczoraj /sobota 3 grudnia/, 
członkowie chóru parafialnego 
i  inne  zainteresowane  osoby, 
miały  możliwość  uczestnicze-
nia  w  warsztatach  muzycz-
nych, mających na celu dosko-
nalenie  ich  talentów 
wokalnych. Warsztaty muzycz-
ne  prowadził  O.  Przemysław 
Raczkowski  -  Redemptorysta 
i Michał Hofman - prowadzący 
tolkmicki chór parafialny. 

 Od  5  grudnia  br.  Panie  z 
grup  modlitewnych  będą  roz-
nosiły  opłatki.  Przyjmijmy  je 
godnie, a ten wigilijny opłatek 
niech  znajdzie  właściwe  miej-
sce   w domu,  w oczekiwaniu 
na wigilijną wieczerzę.

 W czwartek 8  grudnia ob-
chodzimy  Uroczystość  Niepo-
kalanego Poczęcia NMP. Trady-
cyjnie, tego dnia organizujemy 
Pielgrzymkę  do Kadyn.  Prosi-
my,   by osoby  chętne potwier-
dziły   swój  udział   do  środy 
7 grudnia. 

 Po Mszy św. o godz. 12:00 w 
niedzielę  11 grudnia zaprasza-
my  na  spotkanie   Rodziców 
dzieci pierwszokomunijnych, a 
w kolejną niedzielę -  rodziców 
dzieci  klas  III,  przygotowują-
cych się do Rocznicy I Komunii 
Świętej.

W  sobotę  17  grudnia  o 
godz.  16:00  w  Sali  konferen-
cyjnej  na  plebanii   odbędzie 
się  spotkanie  opłatkowe 
uczestników wypoczynku let-
niego  w  Szklarskiej  Porębie, 
zorganizowanego  przez Sto-
warzyszenie  SALOS  w  Tolk-
micku.  Serdecznie  zaprasza-
my  również  rodziców  tych 
kolonistów. 

W  niedzielę  18  grudnia  o 
godz. 14:00 na rynku naszego 
miasta  odbędzie  się  kolejna 
Wigilia  pod  tolkmickim  nie-
bem.  Organizatorami  są: 
Urząd  Miasta  i  Gminy  w 
Tolkmicku,  Caritas  Polska, 
Parafia p.w. Św. Jakuba Apo-
stoła  w  Tolkmicku  oraz  Sto-
warzyszenia  Lanzania  i  Ora-
torium im. Św. Jana Bosko w 
Tolkmicku.  Wzorem ubiegłe-
go roku,  organizatorzy przy-
gotują  wiele  atrakcji  dla  du-
szy i podniebienia. W imieniu 
organizatorów  zapraszamy 
wszystkich  mieszkańców 
gminy Tolkmicko .

 We wtorek 20  grudnia   o 
godz.  19:00  w Domu Zakon-
nym  w  Tolkmicku  odbędzie 
się  spotkanie   Salezjanów 
Współpracowników.
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Informujemy,  że  11  lutego 
2012r.  organizujemy  kolejny 
Bal Dobroczynny. Dzięki hoj-
ności  uczestników  tegorocz-
nego Balu,  dzieci  skorzystały 
z dopłat do wypoczynku let-
niego.  Zapraszamy  wszyst-
kich chętnych do wspólnej za-
bawy.   

Zapisy  przyjmują  Panie: 
Elżbieta  Misztal  i  Anna  Kli-
nicka.

Zgodnie z wcześniejszą  za-
powiedzią, informujemy, że z 
przeprowadzonej  zbiórki  na 
remont kaplicy cmentarnej ze-
braliśmy kwotę  19  919  zł  50 
gr. Ofiarę złożyło 485 rodzin / 
ogółem  w  parafii  mamy  850 
rodzin/. Do puszek na cmen-
tarzu zebraliśmy 4 895 zł 20gr. 
Wszystkie wymienione środki 
przelano  jako  częściową  na-
leżność  za  wykonane  prace. 
Jak wiecie, potrzeby na ten cel 
są  dużo  większe.  Wszystkim 
ofiarodawcom, którzy pośpie-
szyli  nam z  pomocą,  składa-
my serdeczne Bóg zapłać. 

Kto  jeszcze  chciałby  dopo-
móc  finansowo  realizację  tej 
inwestycji, ofiary można skła-
dać w zakrystii  lub  kancela-
rii  parafialnej  oraz  na  konto 
parafii.

Od  III  niedzieli  Wielkiego 
Postu,   tj.  od  dnia  11  do  16 
marca 2012 roku, będziemy w 
nasze parafii przeżywać Misje 
Święte. Szczegółowy program 
przedstawimy  w  stosownym 
czasie.
JAKIE PIENIĄDZE KOŚCIÓŁ 
ODDAJE PAŃSTWU?

Podatek zryczałtowany
Duchowni,  którzy  osiągają 

przychody  z  działalności 
duszpasterskiej, są płatnikami 
podatku  zryczałtowanego. 
Księża  wikariusze  i  probosz-
czowie  zostali  potraktowani 
przez  państwo  podobnie  jak 
osoby fizyczne,  które  prowa-
dzą  pozarolniczą  działalność 
gospodarczą (Dz. U. z 1998 r., 
nr 144, poz. 930). Obowiązuje 
ich  podatek  dochodowy  w 
formie  ryczałtu  od  przycho-
dów  z  ofiar  otrzymywanych 
w  związku  z  pełnionymi 
funkcjami o charakterze dusz-
pasterskim.

Wysokość ryczałtu ustalana 
jest odrębnie na każdy rok po-
datkowy przez urząd skarbo-
wy właściwy dla miejsca wy-
konywania  funkcji  o 
charakterze  duszpasterskim. 
Kwartalne stawki ryczałtu za-
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mieszczone są w załącznikach 
do ustawy (nr 5 i 6) i stosuje 
się  je  odpowiednio  do  osób 
duchownych innych wyznań, 
którzy  sprawują  porówny-
walne funkcje.

Przewidziano  stawki  ry-
czałtu dla duchownych kieru-
jących parafią i wikariuszy, w 
zależności od wielkości para-
fii  (liczy się  liczba mieszkań-
ców)  i  miejsca  zamieszkania. 
Statystyczny  proboszcz  płaci 
obecnie 344 zł, a wikary 259 zł 
kwartalnie.  Można  oszaco-
wać, że w sumie księża płacą 
co najmniej 35 mln zł podatku 
dochodowego rocznie. Co cie-
kawe,  księża  płacą  podatek 
od liczby mieszkańców para-
fii,  a nie od faktycznej liczby 
wiernych.  W ten sposób sys-
tem podatkowy podkreśla mi-
syjność  Kościoła  i  odpowie-
dzialność  duszpasterską  za 
wszystkich ludzi.
Umowy o pracę

Jeśli  jednak  księża,  siostry 
zakonne  i  zakonnicy  są  za-
trudnieni  na  etacie,  to  wów-
czas  płacą  podatek dochodo-
wy i podlegają  takim samym 
zasadom jak inni pracownicy. 
Najczęściej wykonywane pra-
ce  to  katecheta,  nauczyciel, 

wykładowca, pomoc medycz-
na, kurialista. W 2009 r. praco-
wało w Polsce 33 492 kateche-
tów, w tym 18 348 katechetów 
świeckich,  11 382 księży die-
cezjalnych, 1152 księży zakon-
nych i 2610 sióstr zakonnych.

Jeżeli  przyjmiemy  średnią 
pensję katechety w wysokości 
3 tys. zł. brutto, to realnie pła-
cony podatek wynosi ok. 380 
zł.  Rocznie daje to 69 mln zł 
podatku  PIT  od  pensji  osób 
duchownych  zatrudnionych 
w szkołach, nie licząc innych 
duchownych płacących tę for-
mę podatku. 
Działalność gospodarcza

Instytucje, czyli parafie, ku-
rie,  klasztory  mogą,  ale  nie 
muszą prowadzić działalności 
gospodarczej. Jeżeli prowadzą 
działalność  gospodarczą  mu-
szą ją zarejestrować i płacą ta-
kie  same  podatki  CIT,  PIT, 
VAT jak  wszystkie  podmioty 
gospodarcze. 

Co  prawda  kościelne  osoby 
prawne nie płacą  podatku do-
chodowego od dywidendy, ale 
w podobnej sytuacji są inne in-
stytucje  działające  na  rzecz 
społeczeństwa  np.  ochotnicza 
straż pożarna czy kluby sporto-
we. 
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Ulgi i zwolnienia
Ulgi  i  zwolnienia  podatko-

we względem Kościoła i  jego 
instytucji  zamieszczone w re-
gulacjach  prawnych  mają 
przede  wszystkim  na  celu 
wspieranie Kościoła w prowa-
dzeniu  przez  niego  różnych 
dzieł  religijnych,  charytatyw-
no-opiekuńczych,  oświato-
wych i wychowawczych, które 
służą dobru człowieka.

Instytucje  kościelne,  które 
nie prowadzą działalności go-
spodarczej, nie płacą  podatku 
dochodowego i są traktowane 
tak jak fundacje,  które wyko-
nują ważne zadania dla społe-
czeństwa i nie prowadzą dzia-
łalności gospodarczej. 
Podatki od nieruchomości

Ustawa o stosunku Państwa 
do Kościoła katolickiego zwal-
nia kościelne osoby prawne od 
opodatkowania  i  od  świad-
czeń na fundusz gminny oraz 
fundusz  miejski  z  tytułu  po-
siadanej  nieruchomości,  o  ile 
są  one  przeznaczone  na  kult 
religijny  lub  cele  edukacyjne 
(szkoły, seminaria). Zwolnione 
są  również:  klasztory,  kurie 
i zabytki. Za użytki rolne i lasy 
Kościół  płaci  takie  same  po-
datki  jak  każdy  inny  właści-
ciel.

Inne formy wspierania budżetu 
państwa przez Kościół

Wkład Kościoła do budżetu 
to nie tylko płacone podatki, 
ale  także  prowadzenie  róż-
nych  instytucji  wypełniają-
cych zadania państwa. Świec-
cy  katolicy  i  instytucje 
kościelne  finansują  kilkaset 
przedszkoli i ok. 600 szkół dla 
kilkudziesięciu tysięcy dzieci. 
Rodzice, którzy posyłają dzie-
ci  do  katolickiej  szkoły,  nie 
dostają  zwrotu podatku (kie-
dyś częściowo dostawali), tak 
więc płacą  dwa razy za edu-
kację.  Można  oszacować,  że 
jest  to  co  najmniej  200 zł  od 
dziecka  miesięcznie.  Daje  to 
kwotę 120 mln zł rocznie. 

Olbrzymi  jest  wkład  Ko-
ścioła  w  pomoc  potrzebują-
cym  i  najuboższym,  co  wy-
datnie  wspomaga  system 
państwowej pomocy społecz-
nej. Caritas w 2010 r. przeka-
zała  osobom  potrzebującym 
pomoc materialną  o  wartości 
500 mln zł.  Caritas prowadzi 
9  tys.  punktów  pomocy,  w 
których na zasadzie wolonta-
riatu  pracuje  ponad  100  tys. 
Polaków. Wartość ich pracy to 
setki  milionów  złotych  rocz-
nie.
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Obok  Caritas  działają  setki 
ośrodków pomocy. Same zako-
ny,  instytuty  życia  konsekro-
wanego i stowarzyszenia pro-
wadzą w Polsce 450 placówek 
opiekuńczo-leczniczych. Są to: 
domy samotnej matki, ośrodki 
pomocy  rodzinom,  domy 
dziecka,  ośrodki  wychowaw-
cze,  placówki  dla  upośledzo-
nych dzieci i dorosłych, domy 
starców,  placówki  dla  osób 
uzależnionych,  hospicja, 
ośrodki leczniczo-rehabilitacyj-
ne,  przychodnie,  schroniska 
dla bezdomnych, noclegownie 
i kuchnie dla ubogich.

Duży  wysiłek  finansowy 
Kościoła dla społeczeństwa to 
utrzymanie  zabytków.  Więk-
szość zabytkowych budynków 
w  Polsce  to  kościoły,  których 
jest kilka tysięcy. Na utrzyma-
nie kościoła i  parafii przezna-
czone są pieniądze zbierane na 
tacę.  Środki  te  z  trudem wy-
starczają  na sprzątanie, ogrze-
wanie,  oświetlenie,  ubezpie-
czenie,  drobne  naprawy 
i malowanie.  Na  remonty  czy 
zabezpieczenie przed pożarem 
i kradzieżą trzeba szukać dota-
cji, sponsorów. Utrzymanie ko-
ścioła kosztuje co najmniej 2-3 
tys. zł miesięcznie, a z remon-
tami to wielokrotnie więcej.   

W skali kraju daje to ponad mi-
liard złotych rocznie.

Szacując  finansowe  zaanga-
żowanie  katolików  na  rzecz 
społeczeństwa  i  państwa  mó-
wimy  o  miliardach  złotych 
rocznie. Instytucje i wspólnoty 
Kościoła katolickiego stanowią 
dużą część „trzeciego sektora”. 
Gdyby państwo miało przejąć 
te  zadania,  kosztowałoby  to 
wiele  miliardów  złotych  rocz-
nie.

Internetowy Dziennik Katolicki
PO CO REKOLEKCJE 
ADWENTOWE?

Adwent to czas, w którym w 
naszych  parafiach  przeżywa-
my rekolekcje. 

W  codziennym  zabieganiu 
rzadko mamy czas, by się nad 
czymś  głębiej  zastanowić.  W 
życie wkradają się pewnego ro-
dzaju  automatyzmy,  które 
mogą  powodować  spłycenie 
rozumienia  treści  religijnych, 
gdyż wiele rzeczy robimy bez-
myślnie.  Nie zastanawiając się 
głębiej  nad  prawdami  naszej 
wiary  i  przyjmując  je  mecha-
nicznie „bo wszyscy tak wierzą 
i wszyscy tak robią”, ryzykuje-
my, że w momencie próby nie 
będziemy w stanie swojej wia-
ry obronić. 
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Rekolekcje to dobry czas, by 
w tym całym zabieganiu „po-
zbierać  się”,  a  może  też 
„ochłonąć,  opamiętać  się”. 
Najczęściej  starając  się  ocenić 
przeżycie rekolekcji, pytamy o 
to, jakie były nauki rekolekcyj-
ne  i  z  jakim  skupieniem  ich 
wysłuchaliśmy.  Rekolekcje  w 
naszym  życiu  będą  na  tyle 
owocne, na ile sami się  w ich 
przeżycie zaangażujemy, na ile 
będziemy  skłonni  na  nowo 
przemyśleć  swoją  wiarę 
i zgodnie  z  zachętą  św.  Jana 
„pierwsze czyny podjąć”. 

Rekolekcje  więc  to  także 
osobista refleksja, poświęcenie 
więcej czasu na modlitwę – za-
równo  indywidualną,  jak 
i wspólną, w rodzinie.

Rekolekcje  to  także  czas 
praktykowania  miłości  bliź-
niego.  Wejście  w  siebie  musi 
łączyć  się  z  realizacją  tego 
przykazania  np.  poprzez  po-
jednanie  w  rodzinie,  małżeń-
stwie,  z  sąsiadami,  kolegami 
w zakładzie pracy.

Trzeba  wygospodarować 
czas, aby „ponownie zająć się 
swoją  rodziną,  „podarować 
sobie”  czas  nie  tylko  na  wy-
słuchanie  nauk,  ale  na  prak-
tyczne „ćwiczenia” w miłości.

I  na  koniec  rzecz  bardzo 
ważna:  rekolekcje  to  także 
czas,  by „odzyskać” czystość 
duszy  w  sakramencie  pojed-
nania..  Warto się  do tej  reko-
lekcyjnej  spowiedzi  dobrze 
przygotować  przez  dobry 
szczegółowy rachunek sumie-
nia, zadośćuczynienie i pojed-
nanie  się  z  tymi,  których 
przez  moje  grzechy  skrzyw-
dziłem  oraz  mocne  postano-
wienie poprawy. 

Zbliża  się  czas  adwento-
wych rekolekcji. Wykorzystaj-
my je dobrze, aby „ochłonąć” 
„pozbierać  się”  i  „odzyskać” 
to, co w codziennym zabiega-
niu zgubiliśmy. 

ks. Tomasz Opaliński  
         www.duszpasterski.pl

Zapraszamy parafian na Re-
kolekcje adwentowe od przy-
szłej  niedzieli  11  grudnia  do 
wtorku  13 grudnia.  Rekolek-
cje przeprowadzi ks. Mieczy-
sław Tylutki.  

Mamy nadzieję na duże za-
interesowanie parafian i  sko-
rzystanie z głoszonych nauk, 
Spowiedzi i Komunii Świętej. 

***ZAPRASZAMY***
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ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
PRZEZ 
JANA PAWŁA II
ŚWIĘTY 
BRAT ALBERT 
CHMIELOWSKI
1845 – 1916

Urodził  się  20 
sierpnia  1845  r. 
w  Igołomi  k. 
Krakowa. 

Był  najstar-
szym  dzieckiem  Wojciecha 
i Józefy,  miał  trójkę  rodzeń-
stwa. W 1853 r.  zmarł  mu oj-
ciec, a w czternastym roku ży-
cia  osierociła  go  matka.  Jako 
osiemnastoletni  student  Szko-
ły  Rolniczo-Leśnej  w  Puła-
wach brał udział w powstaniu 
styczniowym.  W  przegranej 
bitwie pod Mełchowem został 
ranny, w wyniku czego ampu-
towano mu nogę.  Wydostaw-
szy się  z  niewoli,  udał  się  do 
Paryża.

Po amnestii w 1865 r. przyje-
chał  do Warszawy, gdzie  roz-
począł  studia malarskie, które 
kontynuował  w  Monachium. 
Wróciwszy do kraju w 1874 r. 
tworzył  dzieła,  w których co-
raz częściej pojawiała się tema-
tyka religijna. W latach 80-tych 
powstał  jego  słynny  obraz 

Ecce Homo, znamionujący za-
chodzące w nim przemiany.

Adam  Chmielowski  posta-
nowił oddać swe życie na wy-
łączną  służbę  Bogu.  Wstąpił 
do  Zakonu  Jezuitów,  jednak 
po  pół  roku  opuścił  nowicjat 
i wyjechał na Podole do swego 
brata Stanisława. Tam związał 
się  z  tercjarstwem  św.  Fran-
ciszka  z  Asyżu  i  prowadził 
pracę apostolską wśród ludno-
ści wiejskiej. W 1884 r.  wrócił 
do Krakowa. 

W 1887 r. za zgodą kard. Al-
bina  Dunajewskiego  przy-
wdział  habit,  a  w rok  potem 
złożył na jego ręce śluby, dając 
początek  nowej  rodzinie  za-
konnej.  Założone przez siebie 
Zgromadzenia:  Braci  Alberty-
nów (1888 r.) i Sióstr Alberty-
nek  (1891  r.)  oparł  na  regule 
św. Franciszka z Asyżu. Cen-
trum  jego  działalności  stano-
wiły ogrzewalnie miejskie dla 
bezdomnych, które pracą apo-
stolską  przemieniał w przytu-
liska.

Nie  dysponując  środkami 
materialnymi  kwestował  na 
utrzymanie  ubogich.  Oddając 
się z biegiem czasu coraz peł-
niej  posłudze  ubogim  rezy-
gnował  stopniowo z malowa-
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nia obrazów, ale przestając być 
artystą  w  ścisłym tego  słowa 
znaczeniu  stawał  się  artystą 
jeszcze  pełniej,  odnawiając 
piękno  znieważonego  oblicza 
Chrystusa w człowieku z mar-
gines  społecznego  i  dna  mo-
ralnego.

 Zakładał również domy dla 
sierot, kalek, starców i nieule-
czalnie chorych. Pomagał bez-
robotnym organizując dla nich 
pracę.  Słynne  są  słowa  Brata 
Alberta,  że  trzeba  każdemu 
dać jeść, bezdomnemu miejsce, 
a  nagiemu odzież;  bez  dachu 
i kawałka chleba może on już 
tylko  kraść  albo  żebrać  dla 
utrzymania  życia.  Heroicznie 
kochał Boga i bliźniego. Służbę 
na rzecz bezdomnych i nędza-
rzy  uważał  za  formę  kultu 
Męki Pańskiej.

Umarł  25 grudnia 1916 r. w 
Krakowie  w  opinii  świętości. 
Wyniesienia  Brata  Alberta  do 
chwały  ołtarzy,  zarówno  be-
atyfikacji (1983 r. w Krakowie), 
jak  i  kanonizacji  (1989  r.  w 
Rzymie)  dokonał  papież  Jan 
Paweł  II.  Relikwie  Świętego 
znajdują  się  w  Sanktuarium 
Ecce Homo Świętego Brata Al-
berta w Krakowie przy ul. Wo-
ronicza 10.

www.albertyni.opoka.org.pl

OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus  
Chrystus!

Drodzy moi. 
Rozpoczęliśmy nowy rok li-

turgiczny pod hasłem „Kościół 
naszym  domem”.  Postarajmy 
się  o  większe  zaangażowanie 
w życie Kościoła  i  pogłębie-
nie ewangelicznego braterstwa 
między członkami  wspólnoty 
parafialnej. Wykorzystajmy te-
goroczny adwent do głębszego 
przeżywania  prawd  Kościoła. 
Aby przeżywać  te   tajemnice, 
trzeba  w  Nich  uczestniczyć, 
dlatego zapraszam do wspól-
nego ich odkrywania  i miejsca 
dla każdego z nas.

Z  wielkim  niepokojem  do-
strzegam  brak  dzieci  i  mło-
dzieży, na  nabożeństwach ad-
wentowych.  Zastanawiająca 
jest postawa dzieci klas II i III, 
które  przygotowują  się  do 
przyjęcia Jezusa Eucharystycz-
nego.  Nie  wystarczy  znajo-
mość katechizmu, ale umiejęt-
ność wdrażania tych prawd w 
życiu.  Proszę  rodziców o  do-
pilnowanie uczestnictwa dzie-
ci  w  nabożeństwach.  Brak 
obecności  będzie  świadczyła 
o niedojrzałości  do  przyjęcia 
sakramentów.
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Już  od  następnej  niedzieli 
rozpoczynamy  rekolekcje  ad-
wentowe.  Serdecznie  na  nie 
zapraszam.  Przygotujmy  na-
sze  serca  i  nasze  rodziny  na 
przyjście  Bożego  Syna.  Niech 
Wasza obecność  będzie wyra-
zem żywej wiary. 

Pragnę  jeszcze  raz  podzię-
kować rodzinom, które złoży-
ły  ofiary  na  remont  kaplicy 
cmentarnej oraz za ofiary zło-
żone na cmentarzu.

Serdecznie dziękuję  wszyst-
kim,  którzy  włączyli  się 
w godne przeżywanie Uroczy-
stości  Wszystkich  Świętych. 
Dziękuję  Panu  Dyrektorowi 
Domu  Kultury  w  Tolkmicku 
za  nagłośnienie  cmentarza 
w tę uroczystość.

Tradycyjnie,  w  naszej 
Wspólnocie,  poświęcone 
opłatki roznoszą Panie z Gru-
py  Modlitewnej.  Przyjmijmy 
godnie ten biały chleb, którym 
będziemy łamać się w Wigilij-
ny wieczór. 

Wielkim wydarzeniem w na-
szej społeczności jest wieczerza 
wigilijna „Pod tolkmickim nie-
bem”.  Przeżyjmy  ją  w  duchu 
chrześcijańskiej miłości. 

Niech każdy czuje się zapro-
szony na to wspólne świętowa-
nie. 

Spotkajmy się  wszyscy przy 
tym wielkim, wigilijnym stole.

Z modlitwą,
Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
HUMOR

Przed świętami św. Mikołaj 
rozdaje prezenty na ulicy. Jasio 
po otrzymaniu jednego z nich 
mówi:
- Święty Mikołaju, dziękuję ci 
za prezent.
- Głupstwo - odpowiada świę-
ty Mikołaj - Nie masz mi za co 
dziękować.
- Wiem, ale mama mi kazała.

W przedszkolu Maciuś pyta 
kolegę:
- Co dostałeś od Św. Mikołaja?
- Trąbkę.
-  Mówiłeś,  że  dostaniesz lep-
sze prezenty!
- To super prezent! Dzięki niej 
zarabiam  codziennie  5  zło-
tych!
- W jaki sposób?
- Tata mi daje, żebym przestał 
trąbić!
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CECYLIADA 2011

  W sobotę  26 listopada, w na-
szym  kościele  odbyła  się  IV 
CECYLIADA  pod  hasłem 
„Śpiewać Bogu chcę i nie smu-
cę się”.

Do wspólnego świętowania 
Wspomnienia św. Cecylii - pa-
tronki  śpiewu  i  muzyki  ko-
ścielnej  zaprosiło  Oratorium 
im. Św. Jana Bosko w Tolkmic-
ku,  którym  kieruje  ks.  Ma-
riusz Rygała.

Łącznie  wystąpiło  13  soli-
stów,  duetów  i  zespołów  z 
Tolkmicka oraz Schola z Para-
fii św. Mikołaja w Pogrodziu, 
którą kieruje Pani Dorota Kry-
ger. 

Występ Scholi  parafialnej  w 
Tolkmicku  przygotował  ks. 
Krzysztof  Toczyski.  Były  też 
prezentacje,  przygotowane 
przez miejscowy Dom Kultury 
oraz indywidualnie.

Na  szczególne  wyróżnienie 
i uznanie  publiczności,  po  raz 
pierwszy  w  historii  naszego 
miasteczka,  zasłużył   występ 
zespołu  EsDeBe  Trio  Band  w 
składzie: ks. Wiesław Kania, ks. 
Krzysztof  Toczyski  i  ks.  Ma-
riusz Rygała. Może ten występ 
będzie początkiem Ich drogi do 
wielkiej  kariery  na  scenie  ? 
Oczywiście,  obok  posługi  ka-
płańskiej… 

Wszyscy  wykonawcy  otrzy-
mali  upominki,  ufundowane 
przez organizatorów i sponso-
rów.
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