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"Tylko  życie  poświęcone  innym 
warte jest przeżycia."

Albert Eintstein

Drogi Księże Proboszczu

Z okazji Imienin, składamy Ci 
najszczersze  życzenia  wszelkie-
go  Błogosławieństwa  Bożego, 
Światła  Ducha Świętego, Opieki 
Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych. 

Życzymy Ci wytrwałości w tej 
żmudnej, mozolnej,  często znie-
chęcającej,  nigdy nie  zapłaconej 
na  tym  świecie  pracy,  posługi-
wania  nam w dzień i w nocy. 

Twoja  energia,  radość 
i uśmiech, dodaje Ci  codziennie 
kilka bezcennych sekund a nam 
sprawia  ogromną  przyjemność. 
Życzymy  Ci,  byś  miał  jak  naj-
więcej powodów do tej radości. 

Dziękujemy  Ci  za  tę  służbę 
Bogu i nam, za udzielane sakra-
menty,  za  ręce,  które  błogosła-
wią, za głoszone Słowa Prawdy, 
które krzepią  i  zmuszają  do re-
fleksji.

Niech Cię  Pan Jezus napełnia 
duchem  Swego  kapłaństwa. 
Niech Cię  tuli  do Swego Serca, 
dodaje  siły  i  wytrwałości  w tej 
trudnej kapłańskiej drodze.

Szczęść Boże. 
Z zapewnieniem o modlitwie 

i nadzieją  na  kapłańskie  błogo-
sławieństwo.

             Księża Współpracownicy 
                  i tolkmiccy parafianie.

Uwaga:  Solenizant  odprawi 
Mszę św. w sobotę 5 listopada o 
godz. 18:00. Będzie to też okazja 
do składania życzeń.
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AKTUALNOŚCI
25  września  w  naszej  parafii 

wystąpił  Zespół  Krasnojarskiej 
Orkiestry  Instrumentalnej  „Sło-
neczne Marzenia”. Opiekunem 20 
osobowej  grupy  był  ks.  Tadeusz 
Szyjka,  Proboszcz  Parafii,  która 
buduje w Krasnojarsku Świątynię 
p.w.  Świętej  Rodziny z  Nazaretu 
dla ponad 270 tys. mieszkańców, z 
nadzieją,  że  ten  kościół  pozwoli 
obudzić nowe powołania i warto-
ści rodziny, że będzie to też miej-
sce  modlitwy,  wzajemnego  sza-
cunku  i  ochrony  życia.  Zespół 
zbierał  ofiary  na  dokończenie  tej 
świątyni.  Parafianom,  którzy 
uczestniczyli w koncercie i złożyli 
ofiary na ten szczytny cel, składa-
my serdeczne Bóg zapłać.

W dniach 30.09 – 02.10.2011r w 
naszym  Domu  Rekolekcyjnym 
odbył  się   kurs  dla  kandydatów 
do  Stowarzyszenia  Salezjanów 
Współpracowników.  Uczestniczy-
li  w nim min. kandydaci  z Tolk-
micka, Łęcza, Suchacza, przygoto-
wujący  się  do  złożenia 
przyrzeczeń. 

Salezjanie Współpracownicy, to 
ludzie dobrej woli, głębokiej wia-
ry, którzy przez podejmowane ini-
cjatywy wychowawczo – apostol-
skie,  modlitwę,  pokutę, 
świadectwo  życia,  przyczyniają 
się  do  kształtowania,  w  miarę 
swoich  możliwości  ,chrześcijań-
skiego  oblicza  Kościoła  i  Wspól-
not, w których przyszło im dzia-
łać.

Od  7  do  9  października  w 
Ośrodku Szkoleniowo-Wypoczyn-
kowym „Mazowsze” w Soczewce 
koło Płocka odbyły się XIV Ogól-
nopolskie  Rozgrywki  Salezjań-
skich  Animatorów  Sportowych. 
Organizatorem imprezy było Sto-
warzyszenie  Lokalne  SALOS  z 
płockiej  Stanisławówki.  Przypo-
minamy, że rok temu my byliśmy 
organizatorami takiego spotkania.

Salezjańscy  animatorzy  sporto-
wi to trenerzy, animatorzy i lide-
rzy, którzy działają w ramach sto-
warzyszeń  lokalnych  SALOS  RP 
na terenie całej Polski. W spotka-
niu  uczestniczyli  członkowie  Za-
rządu  naszego  Stowarzyszenia, 
pod  przewodnictwem  ks.  Pro-
boszcza  Sławomira  Szczodrow-
skiego – członka  Zarządu SALO-
S-u RP.

W  sobotę  22  października  po 
raz pierwszy Kościół w Polsce ob-
chodził  wspomnienie  liturgiczne 
bł. Jana Pawła II. Jako datę wspo-
mnienia  tego  polskiego  Papieża 
przyjęto  dzień  inauguracji  Jego 
pontyfikatu. To wielki powód do 
radości  całego  narodu  polskiego. 
W naszej parafii również okazali-
śmy tę radość . Wieczorem zebra-
liśmy  się  na  różańcu,  ofiarowa-
nym w intencji rychłej kanonizacji 
bł.  Jana  Pawła  II.  Na  Mszy  św. 
wieczornej  chór  parafialny  pod 
kierownictwem  Pana  Michała 
Hofmana  przedstawił  program, 
przybliżający postać  naszego Ro-
daka. 
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SALEZJAŃSKA  ORGANIZA-
CJA SPORTOWA w TOLKMIC-
KU ogłasza zapisy do Halowego 
Turnieju w piłkę nożną, który od-
będzie się 5 listopada 2011 roku w 
Hali Sportowej  przy Gimnazjum 
im. bł. Jana Pawła II w Tolkmicku.

Regulamin  i  karta  zgłoszenia 
można  pobrać ze strony interne-
towej  http://www.salezjanie-
-tolkmicko.pl/parafia,salos.html 
lub w Kancelarii  Parafialnej.  Ter-
min zgłoszeń upływa dnia 31 paź-
dziernika 2011r.

Spotkanie organizacyjne kapita-
nów i  opiekunów drużyn,  odbę-
dzie  się  dnia  03  listopada  br.  o 
godz. 19:00 w Sali Konferencyjnej 
na plebanii w Tolkmicku .

Przypominamy, że w każdą śro-
dę  o  godz.  19:00,  w  świetlicy 
Domu  Rekolekcyjnego  odbywają 
się spotkania Grupy AA. W każdą 
ostatnią środę miesiąca jest mitin-
gi  otwarte,  na   które  organizato-
rzy  zapraszają  zainteresowane 
osoby.

Ksiądz  Proboszcz  serdecznie 
dziękuje wszystkim, którzy odpo-
wiedzieli na apel dot. ofiar na re-
mont kaplicy cmentarnej. 

Do  chwili  zamknięcia  numeru 
tego Informatora  zebrano 
17 049 zł. 50gr. Odpowiedziało na 
niego  448  rodzin  z  naszej 
parafii  / na 850 rodzin wg karto-
teki parafialnej/.

Kto  chciałby  pomóc  w  tym 
wspólnym dziele,  może  dokonać 
wpłaty  w  kancelarii  parafialnej 
lub na konto, podane  w Informa-
torze albo na stronie parafialnej.

Podziękowania należą  się  rów-
nież osobom, które zbierały ofiary 
i niekiedy musiały wysłuchać nie-
pochlebnych opinii. Na szczęście, 
tych osób nie było dużo. Na ogół 
większość  zareagowała pozytyw-
nie na tę prośbę. 

O  szczegółach  dot.  tej  zbiórki 
poinformujemy w następnym In-
formatorze,  ze względu na trwa-
nie akcji zbierania ofiar.

Ksiądz  Proboszcz  składa  ser-
deczne  Bóg  zapłać  wszystkim, 
którzy ponowili rezerwację miejsc 
na  cmentarzu.  Informujemy,  że 
niektóre,  zaniedbane  ,  kwatery, 
zostały przeznaczone  do likwida-
cji, zgodnie z przepisami oraz  re-
gulaminem  cmentarza.   Sporzą-
dzono  wykaz  tych  grobów  oraz 
dokumentację fotograficzną.

  Uprzejmie prosimy o regulo-
wanie opłat za miejsca na naszym 
cmentarzu te osoby, które jeszcze 
tego nie zrobiły, a minął okres 20 
lat od pochówku.
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OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus  
Chrystus!

Kończy się  przepiękny miesiąc 
modlitwy różańcowej. Wiele z nas 
wspólnie  modliło się  w świątyni 
na nabożeństwach  różańcowych, 
chociaż   mogło być  nas znacznie 
więcej. Cieszy fakt że wiele z Was 
odmawia  różaniec  prywatnie. 
Niech wstawiennictwo Matki Bo-
żej Różańcowej wyprasza dla nas 
obfitość łask. 

 Za chwilę  wkraczamy w mie-
siąc listopad, w którym szczegól-
nie pamiętamy o naszych bliskich 
zmarłych.  Będziemy  odwiedzać 
ich  groby,  palić  znicze  i  zanosić 
modlitwy o wieczną radość w nie-
bie. Nie zapominajmy o wielowie-
kowej  tradycji  składania  wypo-
minków  za  naszych  zmarłych 
i zamawianiu Mszy św. w ich in-
tencji.  Możemy  także  ofiarować 
odpust  zupełny.    Z  szacunkiem 
stawajmy  na  świętym  miejscu 
spoczynku  naszych  bliskich,  ja-
kim jest cmentarz. 

Wyrażam  ogromną  wdzięcz-
ność wszystkim, którzy pomogli 
w  różny  sposób,  z  troską,  aby 
nasz cmentarz był  godnym, za-
dbanym  miejscem  spoczynku. 
Dziękuję  wszystkim, którzy po-
spieszyli  z  pomocą  materialną, 
by kontynuować prace remonto-
we przy kaplicy  p.w.  Najświęt-
szego  Serca  Jezusowego  (baro-

kowej  –  1767r),  ufundowanej 
przez matkę  ks. Proboszcza Jo-
hanna Schwahna. Dziękuje oso-
bom, które zbierały ofiary na jej 
remont. 

Jak  co  roku  planujemy  kwe-
stować  na cmentarzu, by dzięki 
zebranym funduszom dalej kon-
tynuować  prace  renowacyjne 
i inwestycyjne  w  tym  miejscu. 
Wyrażam  wdzięczność  wszyst-
kim, którzy ponawiają  rezerwa-
cję  kwater na cmentarzu. Zwra-
cam się  także  do  tych,  których 
bliscy zmarli tu spoczywają,      o 
włączenie się do tego wspólnego 
dzieła. 

Te  ostatnie  tygodnie,  to  także 
Dni  Papieskie,  akademie  ku  czci 
Papieża w naszych szkołach i pa-
rafii,  kolejny  Rajd  Papieski  z 
udziałem dzieci i młodzieży z na-
szych duszpasterstw. Za wszelkie 
inicjatywy i zaangażowanie z ser-
ca składam Bóg zapłać!

Drodzy! Na co dzień widzimy 
jak się  nam żyje. Brakuje pracy, 
pieniędzy, zdrowia, szacunku od 
dzieci a także wiary w Boga. Wi-
dzimy też, ilu parafian uczestni-
czy  w  życiu  Kościoła.  Mamy 
poczucie  że  Jezus  Chrystus  nie 
jest dla wielu z Was potrzebny. 
Myślę, że przychodzi czas okre-
ślenie się i zdeklarowania się czy 
jestem osobą praktykującą. Mam 
nadzieję, że czas Misji Świętych 
i Nawiedzenie Wizerunku Matki 
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Bożej  Częstochowskiej  odmieni 
naszą społeczność. Już dziś pro-
szę choćby o jedną Zdrowaś Ma-
ryjo w tej intencji.

Chcę  podziękować  naszym 
kapłanom, wychowawcom i ani-
matorom  za  pracę  wychowaw-
czą  na rzecz dzieci  i  młodzieży 
w  Oratorium.  Dziękuje  tym 
wszystkim, którzy jako wolunta-
riusze  pomagają  w  dziele  wy-
chowawczym. To szlachetna po-
stawa  i  godna  naśladowania. 
Wrażam  szacunek  tym  rodzi-
com, którzy umiejętnie kształtu-
ją  własne  dzieci,  dbając  o  ich 
rozwój duchowy. 

Cieszę  się  wraz  z  Wami,  że 
mamy  różne  grupy  parafialne. 
Szczególną  radość  sprawiają 
nam grupy ministrantów, scholi 
dziecięcej,  animatorów oratoryj-
nych. Dzięki Bogu i ludziom już 
od pół roku jest grupa Anonimo-
wych Alkoholików. Widzimy ile 
osób w naszej społeczności prze-
żywa  ten  problem.  Uczyńmy 
wszystko  by  tę  sytuację  zmie-
niać.

Te wszystkie radości i  smutki 
powierzam  Matce  Bożej  Wspo-
możenia  Wiernych  i  Świętemu 
Jakubowi  Apostołowi,  patrono-
wi naszej Wspólnoty.

                  Z modlitwą 
       Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski

DZIEŃ PAPIESKI 2011 
POD HASŁEM "JAN PAWEŁ II - 
CZŁOWIEK MODLITWY”

Tegoroczny  Dzień  Papieski 
uczciliśmy  w  naszej  wspólnocie 
IV Rajdem Papieskim pod hasłem 
"Jan  Paweł  II  -  Człowiek  Modli-
twy. Włączyła się  też  młodzież  z 
parafii  w  Pogrodziu  i  Łęczu. 
W piątek  14  października  wszy-
scy  wyruszyli  rowerami  z  Tolk-
micka do Pogrodzia, gdzie czekał 
na nich gościnny ks. Leszek – Pro-
boszcz parafii. Po kolacji wspólnie 
obejrzeli film „Jan Paweł II – Szu-
kałem  Was”,  potem  był  pacierz 
i „słówko” ks. Mariusza.

Kolejny  dzień  rozpoczęli  czu-
waniem przed obrazem bł.  Papie-
ża,  a  następnie  uczestniczyli  w 
Mszy św. w intencji własnej i ro-
dzin.

Po  Mszy  wszyscy  udali  się  w 
drogę  powrotną  do  Tolkmicka, 
gdzie czekał na nich ks. Dyrektor. 
Ze smakiem zjedli kiełbaski z gril-
la, a potem długo jeszcze się bawi-
li i wspominali przygody, których 
doświadczyli w  tej wyprawie. 

Uczestnicy  Rajdu  serdecznie 
dziękują księżom, którzy zorgani-
zowali ten Rajd i w różny sposób 
brali  w nim czynny udział:  księ-
dzu  Leszkowi,  księżom  Mirkowi 
i Markowi,  księdzu  Mariuszowi 
i księdzu  Proboszczowi  oraz  Pa-
nom Magalskiemu i  Rublewskie-
mu. 

Tegoroczny Dzień  Papieski  na 
długo pozostanie w ich pamięci.
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HUMOR 
Z KATECHETYCZNEGO 
ZESZYTU

Wspólnota  parafialna,  to  mie-
szanka  ludzi  a  w  środku   pro-
boszcz.

                                 
Pięćdziesiątnica, to imię  Maryi, 

do której zajrzał  anioł w Nazare-
cie.

                                 
Abraham,  to  był  niezły  gość. 

Chciał zabić Jezusa, lecz mu prze-
szkodził baran w krzakach.

                               
PRZYSŁOWIA

Deszcz  w  początku  listopada 
mrozy w styczniu zapowiada.

Gdy łagodna jesień trzyma, bę-
dzie krótka, ostra zima.

Grzmot  w  listopadzie,  urodzaj 
w polu i w sadzie.

Jesień  tego  nie  wywieje,  czego 
wiosna nie zasieje.

Listopad  wielka  niecnota,  roz-
siewa po drogach błota.

Na Wszystkich Świętych ziemia 
skrzepła, to będzie zima ciepła, a 
jak  deszcz,  to  trzeba  będzie  za 
piec wleźć.

Na Zaduszki nie ma w ogrodzie 
ani pietruszki. 

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
PRZEZ JANA PAWŁA II -
ŚWIĘTA JADWIGA KRÓLOWA
1374 – 1399

Jadwiga  urodziła się  18  lutego 
1374 r. jako córka Ludwika, króla 
Węgier i Polski, oraz Elżbiety Bo-
śniackiej.  Po  ojcu  odziedziczyła 
tron Polski. 

W wieku 10 lat została korono-
wana 16 października 1384 r.  Ze 
względów dynastycznych w wie-
ku 4 lat została zaręczona z Wil-
helmem, synem cesarza Leopolda. 
Ustalenia  te  anulowano.  Jednak 
Wilhelm pojawił się  w Krakowie, 
pragnąc  poślubić  Jadwigę.  Mimo 
życzliwości  i  uczucia,  jakim  da-
rzyła go młodziutka królowa, mu-
siał jednak opuścić Kraków.

W związku z zaistniałą sytuacją 
polityczną, a także wobec daleko-
siężnych planów polskich rozwa-
żano możliwość  unii  Polski z Li-
twą. 
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Stała  się  ona  faktem  dzięki 
małżeństwu  królowej  Jadwigi  z 
Władysławem  Jagiełłą,  wielkim 
księciem Litwy. Ceremonia zaślu-
bin, poprzedzona chrztem Jagieł-
ły odbyła się w Katedrze królew-
skiej  18  lutego  1386  r.  Jadwiga 
miała wtedy 12 lat, a Jagiełło 35. 

Królowa stała się  sprawczynią 
i  uczestniczką  chrystianizacji  Li-
twy. Biorąc czynny udział w rzą-
dzeniu  państwem,  prowadziła 
głębokie życie religijne.

Wojciech  Jastrzębiec,  arcybi-
skup  gnieźnieński,  który  przez 
pewien czas był kanclerzem kró-
lowej,  zapisał:  "Z doświadczenia 
wiemy,  że  spełniała  przeróżne 
uczynki  miłosierdzia,  cierpliwo-
ści,  postów, czuwań  oraz innych 
niezliczonych dzieł pobożnych.

Zmarła, wkrótce po połogu, 17 
lipca 1399 r. w Krakowie. 

8 czerwca 1979 r. w katedrze na 
Wawelu Jan Paweł II odprawił po 
raz  pierwszy  Mszę  św.  ku  czci 
błogosławionej królowej Jadwigi, 
wynosząc ją tym samym na ołta-
rze. Kanonizował ją w 1997 r.

W  ikonografii  św.  Jadwiga 
przedstawiana jest  w stroju kró-
lewskim. Jej atrybutem są buciki.

Wspomnienie  św.  Jadwigi  ob-
chodzimy 8 czerwca. 

www.brewiarz.pl

"UBRANKO" 
ŚW. DOMINIKA SAVIO 

Siostra Dominika, Teresa Tosco 
Savio,  złożyła  świadectwo  nie-
zwykłego wydarzenia, które mia-
ło  miejsce  sześć  miesięcy  przed 
śmiercią jej brata. 

12  września  1856  r.,  w święto 
Najświętszego  Imienia  Maryi, 
mój brat Dominik, zgłosił  się  do 
ks.  Bosko i  poprosił  o  zgodę  na 
wyjazd:  -  Czy  byłby  ksiądz  tak 
uprzejmy  i  zwolniłby  mnie 
ksiądz na jeden dzień? 
- Dokąd się wybierasz? 
-  Do  domu,  ponieważ  moja 
mama jest bardzo chora i Matka 
Boża pragnie ją uzdrowić. 
- Skąd ty o tym wiesz? 
- Wiem. 
- Dostałeś wiadomość? 
- Nie, ale mimo to wiem. 

Ksiądz Bosko potraktował  po-
ważnie słowa Dominika i zezwo-
lił na wyjazd. Chłopiec wyruszył 
w  drogę.  Mama była  w ciąży  z 
czwartym dzieckiem. 
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Na  skutek komplikacji  zdro-
wotnych  znalazła  się  w  bardzo 
ciężkim stanie. 

Cierpiała  straszliwe  bóle.  Ko-
biety,  które  w  takich  sytuacjach 
przychodziły z pomocą, były bez-
radne. Tata zdecydował  się poje-
chać  po lekarza.  Po drodze spo-
tkał idącego do domu Dominika. 
Zdziwił się bardzo. Mój brat wy-
jaśnił: 
-  Idę  do  mamy,  bo  jest  bardzo 
chora. 

Tata, który uważał, że w tej sy-
tuacji  obecność  Dominika  w 
domu  jest  niewskazana,  polecił 
mu udać się do babci i pospiesz-
nie ruszył w dalszą drogę. Domi-
nik  poszedł  jednak  prosto  do 
domu.  Sąsiadki,  które  czuwały 
przy  mamie,  próbowały  mu za-
bronić  wizyty  w  pokoju  chorej, 
ale  on,  nie  zważając  na  nic, 
wszedł do środka. 
- Jak to się stało, że tu jesteś? - z 
wielkim  wysiłkiem  spytała 
mama.  -  Wiedziałem,  że  jesteś 
chora  i  przyjechałem cię  odwie-
dzić. 

Mama nie chciała, by Dominik 
oglądał ją tak cierpiącą i poprosi-
ła, by zszedł do sąsiadek i obieca-
ła, że zawoła go trochę później. - 
Tak,  już  idę,  lecz  najpierw  chcę 
cię uściskać. 

Dominik  szybko  wskoczył  na 
łóżko, objął mamę za szyję, ucało-
wał  i  wyszedł.  Zaraz  potem 
mama  przestała  odczuwać  ból. 

Po  chwili  przybył  ojciec  z  leka-
rzem,  który  stwierdził,  że  zdro-
wie mamy jest w dobrym stanie. 
Tymczasem sąsiadki,  które  opie-
kowały się mamą spostrzegły na 
jej szyi zieloną tasiemkę, do któ-
rej  dołączony  był  poskładany 
i obszyty kawałek materiału z wi-
zerunkiem Maryi. 

Po powrocie do Turynu Domi-
nik powiedział do ks. Bosko: 
-  Moja  mama  jest  już  zdrowa. 
Ocaliła ją Matka Boża. 
  Sześć  miesięcy  później,  przed 
samą  śmiercią  Dominik  powie-
dział do mamy:
- Pamiętasz mamo, jak przyjecha-
łem,  gdy  byłaś  chora?  I  jak  za-
wiesiłem  na  twojej  szyi  "ubran-
ko"  od Matki  Bożej?  To  dlatego 
wyzdrowiałaś.  Zachowaj  go 
i użyczaj wszystkim, którzy znaj-
dą się w niebezpieczeństwie, jak 
ty.  Jak ocalił  ciebie,  ocali  też  in-
nych. 

Moja  mama,  dopóki  żyła,  za-
wsze  nosiła  tę  cenną  relikwię. 
Później  pamiątka  wędrowała  z 
rąk do rąk po rodzinie i po okoli-
cach Mondonio. 

Za  pośrednictwem  szkaplerza 
szczególnej  pomocy  Maryi  do-
znawały  matki  przechodzące 
trudny  poród.  W  końcu  szka-
plerz, który Dominik zawiesił na 
szyi mamy, nie wrócił  do naszej 
rodziny. Zaginął  i  nie wiemy, co 
się z nim stało. 
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"Święty od kołysek"
To cudowne wydarzenie, doko-

nane dzięki "ubranku", czyli szka-
plerzowi Niepokalanej, którą  Do-
minik  miłował  i  czcił  całym 
sercem,  zapoczątkowało  niezwy-
kłe posłannictwo "małego Święte-
go"  -  jego  patronat  nad  małżeń-
stwami  starającymi  się  o 
potomstwo,  nad  matkami  spo-
dziewającymi  się  dziecka  oraz 
nad  noworodkami.  Św.  Dominik 
Savio wspiera z nieba także rodzi-
ców w ich trudnej misji wychowa-
nia  dzieci.  We Włoszech św. Do-
minik  Savio  nazywany  jest 
"świętym od kołysek" oraz "patro-
nem  dziecięcych  łóżeczek".  Wło-
scy  salezjanie  rozpowszechnili 
wśród przyszłych matek zwyczaj 
noszenia "ubranka" św. Dominika, 
czyli  obszytego kawałka materia-
łu  z  podobizną  "małego 
Świętego". "Ubranko" jest poświę-
cone i potarte o relikwie opiekuna 
matek i  dzieci. Ten szkaplerz ma 
być  zachętą  do  życia  godnego 
chrześcijanina  oraz do ufnej  mo-
dlitwy o wszelkie łaski potrzebne 
do godnego przyjęcia daru macie-
rzyństwa. 

www.nasza-arka.pl
UWAGA: Ksiądz Proboszcz zapra-

sza parafianki, które z różnych powo-
dów nie mogą mieć potomstwa, aby 
zgłosiły się do niego po szkaplerz św. 
Dominika, który w parze  z gorliwą 
modlitwą, da im nadzieję na spełnie-
nie tych pragnień. 

Modlitwa 
Matek Oczekujących Dziecka

Panie Jezu, proszę Cię z miło-
ścią  za to powierzone mi życie, 
które noszę w łonie. 

Z pokorą  dziękuję,  że wybra-
łeś  mnie  jako  narzędzie  Twojej 
miłości. 

W tym pięknym oczekiwaniu 
pomóż  mi  żyć  w  nieustannym 
zawierzeniu  się  Twojej  świętej 
woli.

Daj serce matki: czyste, mocne 
i hojne. 

Ofiaruję Ci wszystkie obawy o 
przyszłość:  lęki,  niepewności, 
oczekiwania względem dziecka, 
którego jeszcze nie znam. 

Spraw, aby narodziło się zdro-
we, oddal od niego wszelkie zło 
fizyczne  i  wszelkie  niebezpie-
czeństwa duszy. 

Ty, Maryjo, która poznałaś nie-
zliczone radości świętego macie-
rzyństwa, daj mi serce zdolne do 
przekazania wiary żywej i gorą-
cej. 

Uświęć moje oczekiwanie, bło-
gosław  moją  cichą  nadzieję, 
spraw,  by  owoc  mego  łona, 
wzrastał w łasce i świętości. 

Przez  Chrystusa,  Twego  Bo-
skiego Syna. 

Amen
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1  listopada  przypada  Uroczy-
stość  Wszystkich  Świętych.  Ko-
ściół oddaje cześć wszystkim, któ-
rzy  już  weszli  do  chwały 
niebieskiej,  a  wiernym  pielgrzy-
mującym na ziemi wskazuje dro-
gę,  która  prowadzi  do  świętości. 
W  tym  dniu  Msze  św.  o  godz. 
7.00,  9.00,  10.30  i  18.00.  O  godz. 
13.00 zbierzemy się w Kościele na 
modlitwie  różańcowej  za  zmar-
łych, następnie w procesji udamy 
się na cmentarz. Tam poświęcimy 
groby,  kwiaty  i  znicze.  Zostanie 
też  odprawiona  uroczysta  Msza 
św. za naszych bliskich zmarłych.

2  listopada –  Dzień  Zaduszny. 
Msze św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00 
–  z  procesją  eucharystyczną.  O 
godz.  12:00  spotkamy  się  na 
cmentarzu,  gdzie  odmówimy ró-
żaniec z naszych zmarłych.

Od soboty do  1 listopada, tra-
dycyjnie będziemy kwestować na 
cmentarzu, na rzecz dalszych prac 
remontowych w miejscu spoczyn-
ku naszych bliskich zmarłych.

Wypominki za zmarłych można 
składać w kancelarii i w zakrystii, 
w  uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych,  również  na  cmentarzu. 
Zmarłych  wspomina  się  przez 
cały miesiąc listopad, a następnie, 
przez cały rok, w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca o godz. 17:30. 

W pierwsze wtorki miesiąca, o 
godz. 18:00, jest każdorazowo od-
prawiana Msza św. za zmarłych, 
polecanych w wypominkach. 

Przypomina się również o moż-
liwości  zamawiania  Mszy  św. 
Gregoriańskich  za  naszych  bli-
skich zmarłych.

Od  południa  Dnia  Wszystkich 
Świętych  i  przez  cały  Dzień  Za-
duszny  można  uzyskać  odpust 
zupełny, ale tylko jeden raz. Wa-
runki zyskania odpustu są  nastę-
pujące:
1)  pobożne nawiedzenie kościoła 
lub kaplicy,
2)  odmówienie  "Ojcze  nasz" 
i "Wierzę w Boga",
3)  dowolna  modlitwa  w  intencji 
Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.

W dniach 1-8 listopada można 
także pozyskać odpust zupełny za 
nawiedzenie  cmentarza  pod  wy-
żej wymienionymi warunkami. W 
pozostałe dni  roku za nawiedze-
nie  cmentarza  pozyskuje  się  od-
pust cząstkowy.

"Pamiętaj  o  śmierci  -  ostatnim  swym 
celu, gdzie nie chce iść nikt - a dochodzi  
wielu.”                          Sebastian Poskier

strona 10



nr 7(45)/2011 październik

"ZATRZYMANE W KADRZE..."
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Wczoraj i dziś naszego cmentarza
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