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Drodzy moi.

Wielkanoc to czas otuchy i na-
dziei, czas odradzania się wiary w 
siłę Chrystusa i drugiego człowie-
ka.
Życzę Wam, aby Święta Wielka-

nocne przyniosły radość oraz wza-
jemną życzliwość, by stały się źró-
dłem wzmacniania ducha.

Niech Zmartwychwstanie, które 
niesie  odrodzenie,  napełni  Was 
pokojem i wiarą, niech da siłę w  
pokonywaniu trudności i pozwoli z  
ufnością patrzeć w przyszłość..

Szczęść Wam Boże!

 Ksiądz Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski

              i Księża Współpracownicy

Życzenia dla Kapłanów

Wielki Czwartek to dzień, w którym 
Jezus Chrystus podczas Ostatniej Wie-
czerzy ustanowił sakrament Eucharystii 
i sakrament Kapłaństwa.

Drodzy Kapłani –  Księże Probosz-
czu, Księże Wiesławie, Księże Wacła-
wie,  Księże  Mariuszu –  dziękujemy 
Wam,  że  odpowiedzieliście  na  głos 
Chrystusa,  który wzywał  Was do pój-
ścia za Nim. Dziękujemy za Waszą pra-
cę  w  Parafii  św.  Jakuba  Apostoła  w 
Tolkmicku. Dzięki Wam, my możemy 
przybliżać  się  do Chrystusa. Za każdą 
Eucharystię, kazanie, spowiedź, modli-
twę,  błogosławieństwo,  za  wszystkie 
udzielone sakramenty i za wszystkie ła-
ski, które dzięki Waszej posłudze otrzy-
maliśmy od Pana , z głębi serca dzięku-
jemy! 

Jesteśmy także wdzięczni za Waszą 
serdeczność,  uśmiech,  życzliwość, 
otwartość, wszelką pomoc i poświęco-
ny czas. 
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Z okazji tak wspaniałego Święta, ja-
kim jest dla nas Rocznica Ustanowienia 
Kapłaństwa  życzymy  Wam  zdrowia  i 
wielu  Łask  Bożych  do  dalszej  pracy 
duszpasterskiej. 

Bóg  zapłać  za  ten  wielki  Dar  Ka-
płaństwa.  Zapewniamy  Was  o  naszej 
pamięci modlitewnej. 

Szczęść Wam Boże. 
Tolkmiccy parafianie 

NIEDZIELA BOŻEGO 
MIŁOSIERDZIA 

Pierwszy tydzień  po świętach wiel-
kanocnych w Niedzielę zwaną w trady-
cji  „Białą”,  obchodzimy Święto Miło-
sierdzia Bożego. 

Podczas  uroczystości  kanonizacji 
św. s. Marii Faustyny Kowalskiej, dnia 
30 kwietnia 2000 roku Papież Jan Pa-
weł  II  ustanowił  Święto  Miłosierdzia 
Bożego,  obchodzone  w  II  niedzielę 
wielkanocną w Kościele Katolickim na 
całym  świecie.  Wypełnił  tym  samym 
wolę  samego  Boga,  którą  wyraził  za 
pośrednictwem  św.  Siostry  Faustyny, 
zakonnicy ze Zgromadzenia Matki Bo-
żej Miłosierdzia w dniu 22 lutego 1931 
roku. 

Bóg  objawił  się  siostrze  Faustynie 
jako miłosierdzie. Odtąd siostra Fausty-
na  miała  tylko  jedno  pragnienie:  aby 
wszyscy poznali Miłosierdzie Boże, za-
wierzyli  mu,  bo  w  nim  jest  nadzieja 
zbawienia.  Sama  zaś  siostra  Faustyna 
uczyniła swoje życie posługą miłosier-
dzia.

Siostra  Maria  Faustyna,  apostołka 
Bożego Miłosierdzia, należy dzisiaj do 
grona  najbardziej  znanych  świętych 
Kościoła. Przez nią  Pan Jezus przeka-
zuje  światu  wielkie  orędzie  o  Bożym 
miłosierdziu oraz ukazuje wzór chrze-
ścijańskiej doskonałości opartej na za-
ufaniu wobec Boga i postawie miłosier-
dzia wobec bliźnich. To święto można 
porównać do chrztu świętego, jego moc 
oczyszczenia jest podobna jak chrzest. 
Warto więc korzystać z tej ofiarowanej 
łaski, jaką daruje nam sam Bóg. 

W tym roku Niedziela Miłosierdzia 
Bożego przypada 1maja. Jest to dzień 
szczególny, ponieważ  w to święto Pa-
pież Benedykt XVI ogłosi Beatyfikację 
Papieża Jana Pawła II.

O godz.  15:00 Zapraszamy wszyst-
kich na Godzinę miłosierdzia Bożego.

Będziemy  też  dziękować  Bogu  za 
Dar  Beatyfikacji  Sługi  Bożego  Jana 
Pawła II.

Obraz Jezusa Miłosiernego     

Na obrazie przedstawiony jest Jezus 
ubrany w białą szatę. Stojąc, unosi pra-
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wą  rękę  w  geście  błogosławieństwa, 
lewą  ręką  wskazuje na swoje serce,  z 
którego  wychodzą  promienie:  jasno 
blady i czerwony. Ten pierwszy symbo-
lizuje  wodę  usprawiedliwiającą  duszę, 
czerwony zaś to krew, która jest życiem 
dusz.

Pierwszy  obraz  został  namalowany 
według projektu  siostry Faustyny Ko-
walskiej  i  dzięki  pomocy księdza Mi-
chała  Sopoćki.  Według  Dzienniczka 
siostry Faustyny,  Jezus objawił  się  jej 
22 lutego 1931 roku w celi  płockiego 
klasztoru w tej właśnie postaci, nakazał 
namalować  obraz  i  obiecał,  że  dusza, 
która będzie czcić ten obraz, nie zginie. 
Obiecał  też  duże  postępy  na  drodze 
chrześcijańskiej  doskonałości,  łaskę 
szczęśliwej śmierci oraz wszelkie inne 
łaski i doczesne dobrodziejstwa.

Autorem pierwszego obrazu był ma-
larz  Eugeniusz  Kazimirowski,  prace 
nad nim trwały od stycznia do czerwca 
1934 roku. Po raz pierwszy został po-
kazany  wiernym  w  1935  w  pierwszą 
niedzielę po Wielkanocy, czyli w dniu 
Święta  Miłosierdzia  Bożego  w  Ostrej 
Bramie w Wilnie.  Obraz nie spodobał 
się  Faustynie,  gdyż  nie  odpowiadał 
pięknu jej wizji Jezusa. Jezus miał jej 
wówczas odpowiedzieć, że Nie w pięk-
ności  farby  ani  pędzla  jest  wielkość 
tego obrazu, ale w łasce mojej.

Obecnie  obraz  pędzla  Kazimirow-
skiego znajduje się w Sanktuarium Mi-
łosierdzia Bożego w Wilnie.

Bardziej znaną wersją jest obraz wy-
konany w 1944 roku przez Adolfa Hyłę 
dla  Sanktuarium  Bożego  Miłosierdzia 
w krakowskich Łagiewnikach. Jego ko-

pie opatrzone słowami "Jezu ufam To-
bie" w wielu różnorodnych językach są 
rozpowszechnione na całym świecie.

OKIEM PROBOSZCZA

Drodzy parafianie!

Niedziela  Palmowa  rozpoczyna 
Wielki  Tydzień.  Dla  nas  wierzących 
jest to bardzo ważny czas przeżywania 
Misterium Męki Pańskiej, którego kul-
minacją  jest  Zmartwychwstanie  Chry-
stusa. Przygotowywaliśmy się  do tych 
uroczystości  przez  wielkopostne  reko-
lekcje.  Wyrażam wdzięczność  wszyst-
kim, którzy pomagali w ich przeżyciu. 

Serdeczne  dziękuję  Dyrekcjom 
Szkoły, Gimnazjum i Przedszkola, na-
uczycielom i katechetom. Dziękuję re-
kolekcjoniście  -  Ojcu  Jarosławowi, 
spowiednikom,  Pani  Edycie  i  Panu 
Krzysztofowi  za  animację  muzyczną, 
chórowi parafialnemu. Pani Elżbiecie i 
Stanisławie dziękuje za przygotowanie 
stołu  rekolekcyjnego  dla  kapłanów  a 
Wam wszystkim,  za udział  i  składane 
ofiary dla rekolekcjonisty na Collegium 
Jezuickie w Krakowie. 

Z  wielkim  niepokojem  patrzę  na 
tych, którzy nie potrzebują odnowy du-
chowej. Cisną się na usta pytania: jakie 
jest  ich  chrześcijaństwo  i  czy  można 
wierzyć nie poznając Chrystusa?

Przed  nami,  drodzy,  piękny  czas 
Świąt Zmartwychwstania i uroczystości 
związane z beatyfikacją  Sługi  Bożego 
Jana Pawła II.  Postarajmy się  przeżyć 
je jak najgodniej. 
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Zapraszam  Was  do  adoracji  Naj-
świętszego  Sakramentu  przy  Grobie 
Pańskim.  Proszę  naszą  Ochotniczą 
Straż  Pożarną  do  podjęcia  czuwania 
przy Grobie. Wszystkich proszę o wy-
rażenie  wiary  w  Zmartwychwstałego 
Chrystusa  w  Procesji  Rezurekcyjnej. 
Mam nadzieje,  że  jak  co  roku  będzie 
piękny orszak procesyjny. Niech każdy 
z Was czuje się zaproszony do włącze-
nia się w tę uroczystość.

Drodzy moi. 

W naszej wspólnocie w dniach 29.04 
-02.05  będziemy gościć  ok.  150  Ani-
matorów  z  placówek  salezjańskich. 
Proszę  Was  o  serdeczne  przyjęcie  tej 
młodzieży. Niech będzie to forma po-
dziękowania  za  wcześniejsze  wyjazdy 
naszych  młodych  parafian  do  innych 
miejscowości.

Teraz kilka słów podziękowań  tym, 
którzy przyczynili się to budowania na-
szej wspólnoty. Bóg zapłać za dary du-
chowe i  materialne.  Wyrażam podzię-
kowanie  tym  wszystkim,  którzy  nie 
szczędzili czasu i swoich umiejętności, 
by służyć innym. 

Dziękuje  byłemu  Zarządowi  Sale-
zjańskiej  Organizacji  Sportowej  SA-
LOS za wieloletnią pracę na rzecz dzie-
ci  i  młodzieży.  Nowemu Zarządowi z 
Prezesem Andrzejem Misztalem życzę 
dużo siły do propagowaniu idei wycho-
wania poprzez sport. 

Podziękowania  kieruje  do  Caritas 
Parafialnej i Pań, które wydają naszym 
parafianom artykuły spożywcze. Dzię-
kuję  im  za  wrażliwość  i  cierpliwość. 

Jednorazowo  trzeba  obsłużyć  ok.  80 
osób.  Myślę,  że na naszą  społeczność 
jest to dużo. Dlatego jeszcze raz dzię-
kuje Wam, Drodzy Woluntariusze. 

Drodzy Parafianie! Życzę każdemu z 
Was  błogosławionych  Świąt  Zmar-
twychwstania  Chrystusa.  Niech  Boży 
Pokój  będzie  w  Waszych  sercach  a 
Zmartwychwstały Jezus niech obdarza 
Was zdrowiem i Bożym błogosławień-
stwem.

 Z modlitwą,
 Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
 

SALEZJAŃSKA 
ORGANIZACJA SPORTOWA
STOWARZYSZENIA 
LOKALNEGO „SALOS”

W niedzielę 3 kwietnia br. odbyło się 
Walne Zebranie Zarządu Stowarzysze-
nia SALOS w Tolkmicku. Pan Andrzej 
Misztal – dotychczasowy Prezes orga-
nizacji,  został  jednogłośnie  powołany 
na tę funkcję na kolejną kadencję, a ks. 
Proboszcz Sławomir Szczodrowski zo-
stał  jego zastępcą.  Funkcję  Sekretarza 
będzie pełnił Jan Szymański zaś skarb-
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nika  Mirosław Rydzewski.  Członkami 
Stowarzyszenia  zostali:  ks.  Marek 
Szymborski,  Marek  Misztal  i  Adam 
Rublewski.

Stowarzyszenie to powstało w 1994r. 
Jego  głównym zadaniem jest  rozwija-
nie  wychowawczych  i  społecznych 
aspektów  sportowych,  inspirowanych 
wizją  chrześcijańską  i  systemem  pre-
wencyjnym św. Jana Bosko. Działania 
te są skierowane do dzieci i młodzieży 
do  lat  18,  mieszkających  na  terenie 
miasta i gminy Tolkmicko. 

Stowarzyszenie  organizuje  kolonie 
letnie i obozy sportowo – rekreacyjne,
zajęcia sportowe w tenisie stołowym i 
piłce nożnej, które odbywają się na sta-
dionie  sportowym  lub  hali  sportowej 
Gimnazjum w Tolkmicku.

Było też kilkakrotnie organizatorem 
Regionalnych Igrzysk Salezjańskiej Or-
ganizacji  Sportowej  SALOS  Regionu 
Północnego.

W 2010 r. SALOS był organizatorem 
XIII Ogólnopolskich Rozgrywek Sale-
zjańskich  Animatorów  Sportowych. 
Wzięło w nich udział 118 uczestników 
z 28 SALOS-ów z całej Polski. 

Działalność tego Stowarzyszenia jest 
bardzo wysoko oceniane przez Zarząd 
SALOS-u  RP.  Prezes  tolkmickiego 
SALOSu  –  Andrzej  Misztal  otrzymał 
26 marca br. brązową oznakę „ Za za-
sługi dla sportu” ,  przyznawaną  przez 
Ministerstwo  Sportu  i  Turystyki. 
Ksiądz  Proboszcz  Sławomir  Szczo-
drowski  został  wybrany  do  Zarządu 
SALOS RP.  Poczytujemy sobie  to  za 
wysokie  wyróżnienie  naszej  organiza-
cji. Gratulujemy osiągnięć i wyróżnień.

AKTUALNOŚCI 
I OGŁOSZENIA

 W ubiegłym tygodniu trwały w na-
szym kościele Rekolekcje wielkopost-
ne.  Rekolekcje  wielkopostne,  to  taki 
szczególny i wyjątkowy czas w roku li-
turgicznym Kościoła.  Cieszy mnie,  że 
tak wielu z Was zaplanowało sobie czas 
na ich wspólne przeżywanie, na zasta-
nowienie się nad sobą i swoim życiem, 
na wyciszenie i zamyślenie, na spotka-
nie z Bogiem sam na sam. Za to wspól-
ne  uczestniczenie  w  Mszach  Św.,  za 
wszelką pomoc składam Bóg zapłać.

W niedzielę 10 kwietnia, w rocznicę 
tragicznej katastrofy pod Smoleńskiem, 
w której zginęło 96 osób, w tym Prezy-
dent Polski Lech Kaczyński z małżon-
ką, została poświęcona pamiątkowa ta-
blica, ufundowana przez mieszkańców 
Tolkmicka.  W  uroczystości  wzięli 
udział miejscowi księża, władze miasta 
i gminy, młodzież z tolkmickiego Gim-
nazjum i Oratorium im. Św. Jana Bo-
sko,  członkowie  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej oraz mieszkańcy miasta. Pod 
tablicą złożono kwiaty i znicze. 

 W miniony piątek ulicami naszego 
miasteczka tradycyjnie  przeszliśmy 
Drogę  Krzyżową,  będącej  pamiątką 
męczeńskiej  drogi  Pana  Jezusa. 
Wszystkim,  którzy  przyczynili  się  do 
jej  zorganizowania  i  przeżycia,  za 
wspólną modlitwę i świadectwo wiary 
z serca dziękuję. 

 W dniu  dzisiejszym,  na  pamiątkę 
wjazdu  Jezusa  do  Jerozolimy,  na 
wszystkich  Mszach  św.  odbędzie  się 
tradycyjne poświęcenie palm. 
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Dzisiaj  po  Mszy  św. o  godz.  12:00 
zostaną  ogłoszone  wyniki  Konkursu 
na  Palmę  Wielkanocną.  W tym roku 
złożono  nam 37  palm. Wzięły  w  nim 
udział  133  osoby  .  Palmy  są  piękne, 
większość  z nich spełnia warunki kon-
kursu. Zapraszamy wszystkich do obej-
rzenia tych prac. 

Osoby, które brały udział w konkur-
sie,  proszone  są  o  wcześniejsze  przyj-
ście do kościoła i wzięcie swoich palm 
do poświęcenia przed kościołem. 

W  czasie  Triduum  Paschalnego, 
czyli w Wielki Czwartek, Piątek i So-
botę nabożeństwa o godz. 18.00. Na so-
botnią liturgię prosimy zabrać świece. 

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i 
przy Grobie do godz. 21.00. Zaprasza-
my serdecznie Ochotniczą Straż Pożar-
ną naszego miasta do zaciągnięcia war-
ty  honorowej.  Prosimy,  by  czuwanie 
przy Grobie Pańskim było sprawowane 
z należną godnością.

Prosimy o adorację przy Grobie Pań-
skim w Wielki Piątek mieszkańców po-
szczególnych  ulic  wg podanego sche-
matu.  Niech  nie  zabraknie 
przynajmniej  przedstawicieli  naszych 
rodzin. Wiem, że mogę na Was liczyć, 
że Chrystus nawet przez chwilę nie zo-
stanie sam… Bóg zapłać.

W  Wielki  Piątek  ostatnia  Droga 
Krzyżowa - o godz. 15.00. 

W Wielki Piątek obowiązuje post 
ścisły.

Od Wielkiego Piątku zapraszamy na 
Nowennę  przed Uroczystością  Miło-
sierdzia Bożego.

Poświęcenie  pokarmów w  naszym 
kościele w Wielką Sobotę o godzinach: 
9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00 i 
o godz.16.00, w Lipniku o godz. 10.00, 
w Janówku o godz.10.30. Prosi się,  by 
osoby,  które  przyniosły  pokarmy  do 
święcenia, były obecne w czasie tej ce-
remonii i modliły się razem z kapłanem. 

Rezurekcja  w  Wielką  Niedzielę o 
godz. 6.00. Serdecznie proszę osoby po-
proszone o udział w orszaku procesyjne-
go, by nie odmawiały osobie organizu-
jącej, która do Was się zwróci z prośbą 
o udział. Jest to przecież wyróżnienie i 
dodatkowa forma zapewnienia o swojej 
wierze. 

W dniu dzisiejszym, po Mszach św. 
Caritas  Parafialna  będzie  sprzedawała 
baranki wielkanocne, które są  symbo-
lem  Jezusa  Zmartwychwstałego,  oraz 
pokory  i  łagodności.  Dochód  zostanie 
przeznaczony  na  cela  charytatywne  w 
naszej parafii. 

Informujemy Parafian, że za pośred-
nictwem Caritas Parafialnej w ubiegłym 
roku udzielono pomocy w postaci darów 
żywnościowych  136  osobom  z  naszej 
parafii. W tym roku, podczas pierwsze-
go  wydawania,  dary  otrzymało  już  85 
osób. Dla jasności informujemy, że dary 
wydajemy na rodzinę i w miarę możli-
wości należy po nie przychodzić osobi-
ście . Należy też założyć aktualną karto-
tekę pomocy. 

Uroczystość  przyjęcia Sakramentu 
bierzmowania  odbędzie  się  dnia  28 
maja  br.  /sobota/o  godz.  18:00.  Sakra-
mentu  udzieli  ksiądz  Biskup  Ordyna-
riusz Diecezji  Elbląskiej  - Jego Eksce-
lencja Jan Styrna.
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Prosi się wszystkich, którzy będą ro-
bili porządki przy grobach najbliższych 
na  naszym  cmentarzu,  by  wynosili 
śmieci w miejsca do tego przeznaczo-
ne, po uprzedniej segregacji. Przypomi-
na  się  o  regulowaniu  należności  za 
miejsca pochówku /po 20 latach/, oraz 
miejsca zarezerwowane. Jest to Cmen-
tarz  parafialny  i  dbałość  o  niego  jest 
naszą wspólną sprawą.

Zachęcamy do wejścia na „wirtualny 
spacer po świątyni”, znajdujący się na 
naszej stronie parafialnej 

www.salezjanie-tolkmicko.pl. 
Jest on zrobiony w profesjonalny spo-
sób.  Można  zobaczyć  z  bliska  każdy 
szczegół naszego kościoła, na który na 
co  dzień  z  pewnością  nie  zwracamy 
uwagi.

Cieszymy  się,  że  strona  cieszy  się 
tak  dużym  powodzeniem,  o  czym 
świadczy licznik wejść. Dostępne staty-
styki pokazują też , że wchodzą na nią 
ludzie z całej Polski, oraz różnych za-
kątków świata.

 
BEATYFIKCJA 
PAPIEŻA JANA PAWŁA II

Za  tydzień,  będziemy  obchodzili 
Niedzielę  Miłosierdzia Bożego, święta 
ustanowionego  przez  Papieża  Jana 
Pawła II  .  Zmarł  On 2 kwietnia 2005 
roku,  w  wigilię  tej  uroczystości.  Dla 
nas Polaków, będzie to szczególna Nie-
dziela Miłosierdzia Bożego. Jan Paweł 
II – Papież Polak, zostanie wyniesiony 
na ołtarze. 

Papież Benedykt XVI zgodził się na 
ogłoszenie  dekretu, uznającego niewy-

tłumaczalny z medycznego punktu wi-
dzenia  cud  wyzdrowienia  francuskiej 
zakonnicy  Marie  Simon-Pierre  z  za-
awansowanej choroby Parkinsona. Be-
nedykt XVI będzie osobiście przewod-
niczył  beatyfikacji  Jana  Pawła  II  -  1 
maja na Placu świętego Piotra. Będzie 
to pierwsza beatyfikacja, jakiej dokona 
Benedykt XVI.

W niedzielę 3 kwietnia br., w Waty-
kanie, po modlitwie Anioł Pański, Be-
nedykt XVI powiedział  po włosku do 
zebranych  :"Drodzy  bracia  i  siostry, 
wczoraj minęła szósta rocznica śmierci 
mojego  umiłowanego  poprzednika, 
czcigodnego Jana Pawła II. Ze względu 
na jego zbliżającą  się  beatyfikację  nie 
odprawiłem  tradycyjnej  mszy  świętej 
za  jego duszę,  ale  wspomniałem go z 
miłością w modlitwie, tak - jak myślę - 
wy wszyscy".

  „Przygotowując się na wielkopost-
nym szlaku do świąt Wielkanocy zbli-
żamy się z radością do dnia, w którym 
będziemy  mogli  czcić  jako  błogosła-
wionego  tego  wielkiego  papieża  i 
świadka Chrystusa i zawierzyć się jesz-
cze  bardziej  jego  wstawiennictwu”  - 
podkreślił Benedykt XVI.

W naszej wspólnocie parafialnej bę-
dziemy również  świętować  to  wielkie 
wydarzenie. O szczegółach poinformu-
jemy Parafian w świątecznych ogłosze-
niach. 

Jan Paweł II

„Pozwólcie mi iść do domu Ojca” – 
to ostatnie słowa wypowiedziane przed 
śmiercią przez Papieża Jana Pawła II. 
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Dziś,  gdy  nasze  serca  w  sposób 
szczególny otwarte są na miłość do  na-
szego  WIELKIEGO  RODAKA,  po-
zwólcie Drodzy Parafianie,  że przypo-
mnimy  Wam  garść  cytatów, 
wypowiedzianych  przez  polskiego  Pa-
pieża, w różnych miejscach i okoliczno-
ściach. Niech będą one źródłem refleksji 
osobistych  każdego  z   Nas...  Prosimy, 
przeczytajcie  te  zdania  ze  szczególną 
uwagą…. 

Bóg jest pierwszym źródłem rado-
ści i nadziei człowieka . 

Człowiek jest wielki nie przez to, co 
posiada, lecz przez to kim jest, nie przez 
to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się 
z innymi. 

Człowiek  nie  jest  tylko  sprawcą 
swoich czynów, ale przez te czyny jest 
zarazem w jakiś  sposób "twórcą  sie-
bie samego".

Czujesz się osamotniony. Postaraj się 
odwiedzić  kogoś,  kto  jest  jeszcze  bar-
dziej samotny. 

Jak można kochać Boga który jest 
niewidzialny,  nie  kochając  człowieka 
który jest obok nas. 

Kapłan jest człowiekiem żyjącym sa-
motnie po to, aby inni nie byli samotni. 

Każde życie,  nawet  najmniej  zna-
czące dla ludzi,  ma wieczną  wartość 
przed oczami Boga. 

Musicie  od  siebie  wymagać,  nawet 
gdyby inni od was nie wymagali. 

Wczoraj do Ciebie nie należy. Jutro 
niepewne.... Tylko dziś jest Twoje. 

Najbardziej twórczą ze wszystkich 
prac  jest  praca  nad  sobą,  która  po-
zwala odnajdywać urok młodości. 

Nie żyje się, nie kocha się, nie umiera 
się - na próbę. 

Rodzina  bierze  swój  początek  w 
miłości,  jaką  Stwórca  ogarnia  stwo-
rzony świat. 

To miłość nawraca serca i daruje po-
kój ludzkości, która wydaje się czasem 
zagubiona i zdominowana przez siłę zła, 
egoizmu i strachu. 

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU
WIELKI PIĄTEK 2011r

8:00 – 9:00 ul. Portowa
9:00 – 10:00 ul. Młyńska, Szpitalna, Słu-
pecka, Kościelna, Ceramiczna
10:00 – 11:00 ul. Elbląska, Morska, Nad-
rzeczna
11:00  –  12:00 ul.  Królewiecka,  Zako-
piańska, Dzika
12:00 – 13:00 ul. Świętojańska,  Lipnik, 
Janówek, Osiedlowa
13:00  –  14:00 ul.  Szkolna,  Ogrodowa, 
Zawiszy, Krzywa, Kręta , Rybacka
14:00 – 15:00 dzieci SP w Tolkmicku
15:00 – 16:00 ul. Wybudówka Biała, Ki-
lińskiego
16:00  –  17:00 ul.  Mazurska,  Jagielloń-
ska, Działyńskiego
17:00 – 18:00 ul. Plac Wolności, Przyby-
towska, Bażyńskiego
18:00 - 20:00 Msza św. 
20:00 – 21:00 Młodzież
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Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 12.00 i czwartek 13.00 – 16.00
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Zainteresowani mogą również uzyskać informację po każdej mszy św. w zakrystii
Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011


	Zespół redakcyjny: 
	ks. Sławomir Szczodrowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
	Życzenia dla Kapłanów
	NIEDZIELA BOŻEGO 
	MIŁOSIERDZIA 
	Obraz Jezusa Miłosiernego 
	OKIEM PROBOSZCZA
	SALEZJAŃSKA 
	ORGANIZACJA SPORTOWA
	STOWARZYSZENIA 
	LOKALNEGO „SALOS”
	 

	AKTUALNOŚCI 
	I OGŁOSZENIA
	BEATYFIKCJA 
	PAPIEŻA JANA PAWŁA II
	Jan Paweł II
	ADORACJA 
	NAJŚWIĘTSZEGO 
	SAKRAMENTU
	WIELKI PIĄTEK 2011r

