
ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych  
Życzę Wam,  aby były One okazją  do spotkania 
z najbliższymi, czasem budowania prawdziwej 
wspólnoty  i  prawdziwej radości, 
wypływającej z serca.

Życzę, by Zmartwychwstały Jezus Chrystus 
umacniał Waszą wiarę, podnosił na duchu i napełnił 
Wasze serca radością.

Niech oświeca Wam drogi codziennego życia, 
obdarza błogosławieństwem
i pomaga życie czynić szczęśliwym.

Wesołych Świąt 

Ks. Sławomir Szczodrowski 
i Księża Współpracownicy

INFORMATOR PARAFIALNY 
nr 3(50)/2012
marzec  2012
parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

WIELKANOC 2012



Informator Parafialny nr 3(50)/2012 Rok 2012

ŻYCZENIA 
DLA KAPŁANÓW

Wielki Czwartek to dzień, w któ-
rym Jezus Chrystus podczas Ostat-
niej  Wieczerzy  ustanowił  Sakra-
ment  Eucharystii  i  Sakrament 
Kapłaństwa. 

Drodzy kapłani: Księże Probosz-
czu,  Księże  Wiesławie,  Księże 
Krzysztofie, Księże Mariuszu. 

Przed laty Pan posłał  Was, aby-
ście jako nauczyciele, kapłani i pa-
sterze wypełniali  swoje  posłannic-
two  w  Jego  winnicy.  Na  Waszej 
kapłańskiej drodze znalazła się na-
sza parafia. 

Z okazji tak wspaniałego Święta, 
jakim jest dla nas Rocznica Ustano-
wienia Kapłaństwa, wyrażając my-
śli  tolkmickich  parafian,  z  całego 
serca  Bogu  i  Wam dziękujemy za 
Waszą ofiarną pracę. 

Bóg zapłać za ten wielki Dar Ka-
płaństwa.

Życzymy  Wam,  abyście  nadal 
z niesłabnącą gorliwością i zapałem 
wypełniali  powołanie,  które  wiele 
lat  temu przyjęliście,  a  On,  Dobry 
Pasterz,  niech  Wam  daje  ciągle 
nowe siły do pracy w naszej wspól-
nocie.   Przykładem  swojego  życia 
prowadźcie nas ku Bogu.

Obiecujemy  modlitwę  z  prośbą, 
by Zmartwychwstały Chrystus bło-
gosławił  Wam  oraz  umacniał  nie-
ustannie swoją łaską i pokojem. 

Niech  przedłuża  lata  Waszego 
życia,  darzy  zdrowiem  i  pozwoli 
jak najowocniej  dalej  służyć  budo-
waniu Królestwa Bożego na ziemi, 
w służbie Jego Kościołowi. 

Szczęść Boże
                       Tolkmiccy parafianie

ŚWIĘTA WIELKANOCNE

Wielkanoc jest najstarszym i naj-
ważniejszym  świętem  chrześcijań-
skim.  Są  to  święta  upamiętniające 
śmierć na krzyżu i zmartwychwsta-
nie Jezusa Chrystusa. 

Poprzedzający  ją  tydzień  nazy-
wany  jest  Wielkim  Tygodniem. 
Wielkanoc jest świętem ruchomym. 
Może wypadać pomiędzy 22 marca 
a 25 kwietnia. 

Niedziela Wielkanocna, nazywa-
na  też  Wielką  Niedzielą  lub  Nie-
dziela Zmartwychwstania Pańskie-
go,  to  pierwszy  dzień  Świąt 
Wielkanocnych. Tego dnia w godzi-
nach  porannych  odprawiana  jest 
Msza św. zw. Rezurekcją. 
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Po  powrocie  do  domu  rodziny 
zasiadają  do uroczystego śniadania 
wielkanocnego,  które  rozpoczyna 
się składaniem życzeń i dzieleniem 
się święconką.

Poniedziałek  Wielkanocny,  zwa-
ny  też  Lanym  Poniedziałkiem,  to 
drugi  dzień  świąt  Wielkiej  Nocy. 
W polskiej  tradycji  tego dnia pole-
wa się dla żartów wodą inne osoby, 
nawet nieznajome. Polewanie wodą 
nawiązuje do dawnych praktyk po-
gańskich, łączących się z symbolicz-
nym  budzeniem  się  przyrody  do 
życia. 
Święta  wielkanocne spędzane w 

rodzinnym gronie, to radosne chwi-
le dla rodziny. Jest to też czas, gdy z 
przyjemnością odwiedzamy swoich 
bliskich i przyjaciół. Przy świątecz-
nym stole, mamy okazję do rodzin-
nych spotkań i długich rozmów. 

Niech nikomu z naszej wspólno-
ty parafialnej nie zabraknie tych ra-
dosnych  przeżyć,  jakie  przynosi 
Zmartwychwstały Chrystus.

ŚLAD LOSU 
DROGA KRZYŻOWA ŚPIEWANA 

W  piątek  23  marca  mieliśmy 
możliwość  przeżycia  śpiewanej 
Drogi  Krzyżowej  w  wykonaniu 
członków miejscowego chóru para-
fialnego oraz instrumentalistów ze 
Szkoły  Muzycznej  w Elblągu.  Ca-
łość  przygotował  Pan Michał  Hof-
man  –  prowadzący  na  co  dzień 
nasz chór. 

Dla uczestniczących w tym nie-
zwykłym  Nabożeństwie  było  to 
niezapomniane doświadczenie du-
chowe,  inne niż  tradycyjna  Droga 
Krzyżowa.

Poszczególne stacje tej wędrówki 
Pana Jezusa na Golgotę były popar-
te  medytacjami,  skłaniającymi 
wiernych do głębokiej refleksji, za-
stanowienia  się,  nad  sobą,  swoim 
życiem i miejscem w tej parafialnej 
wspólnocie. 

Piękny,  profesjonalnie  przygoto-
wany śpiew oraz oprawa muzycz-
na, spowodowały, że mimo chłodu 
w kościele, nikt nie wyszedł przed 
zakończeniem Nabożeństwa.

Dodatkowym  powodem  do  za-
dumy  były  obrazy  rzucane  na 
ekran, przedstawiające stacje Męki 
Pańskiej,  oraz  grzechy  współcze-
snego świata jak aborcja dzieci nie-
narodzonych,  prześladowanie 
chrześcijan, brak miłości do bliźnie-
go i wiele innych. 

Droga Krzyżowa zakończyła się 
po  godz.  21:00,  więc  wszyscy  za-
śpiewaliśmy jeszcze Apel Jasnogór-
ski.
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Dziękujemy  Panu  Michałowi, 
chórzystom,  młodzieży  z  Elbląga, 
oraz  wszystkim,  którzy  pomogli 
zorganizować  to  niezwykłe  Nabo-
żeństwo w naszym kościele.

STATYSTYKI PARAFIALNE     
W ostatnim czasie:
Na  miejsce  wiecznego  spoczynku 
odprowadziliśmy zmarłych:
- Zofię Fiedasiewicz 
- Mariana Grabarę
Sakramentu  Chrztu  Świętego 
udzielono:
- Filipowi Franciuk
- Jakubowi Tkaczyk

OKIEM PROBOSZCZA
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!
Drodzy parafianie! 
Przed nami Wielkie  Dni,  bogate 

w treści: męki, śmierci i zmartwych-
wstania  Chrystusa.   Przeżyjmy  je 
jak  ludzie  wierzący.  Niech  nie  za-
braknie  w  nas  modlitwy,  adoracji 
krzyża  i  świętowania  Zmartwych-
wstania Chrystusa.

Pamiętajmy o trzecim przykaza-
niu  kościelnym  „przynajmniej  raz 
w  roku,  w  okresie  wielkanocnym 
przyjąć  Komunię  Świętą”.  Nie  za-
pominajmy o tradycjach i  zwycza-
jach wielkanocnych.

Dziękuję  wraz z  Wami Bogu za 
czas misji parafialnych, za dobro ja-
kie dokonało się w nas i w naszych 
wspólnotach. Z wielkim bólem py-
tam, gdzie byli pozostali?  

Może  nie  mieli  takiej  potrzeby 
lub czasu? Szkoda!  Niech Bóg sam 
to osądzi.

Zapraszam  Was  do  wspólnego, 
rodzinnego przeżywania Świąt Pas-
chalnych.  Niech  Chrystus  Zmar-
twychwstały wyzwoli nas z wszel-
kiego  zniewolenia  i  da  głęboki 
pokój w nasze serca.

 
                                       Z modlitwą,

                               Ks. Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski

MISJE ŚWIĘTE  
11.03 - 16.03. 2012 r.

W niedzielę  11 marca br.  rozpo-
częły  się  w  naszej  parafii  Misje 
Święte. Słowo Boże głosi Ojciec Mi-
sjonarz  ks.  Stanisław  Szestowicki, 
Salezjanin,  Dyrektor  i  Proboszcz 
Wspólnoty w Płocku.

Pierwszego  dnia  wysłuchaliśmy 
nauk wprowadzających w atmosfe-
rę  i  cel  Misji  Świętych.  Tego  dnia 
udaliśmy się  na cmentarz parafial-
ny,  gdzie  wspólnie  modliliśmy się 
za zmarłych parafian.
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Poniedziałek to Dzień  wyznania 
wiary.  Przy płomieniu świecy pas-
chalnej  odnawialiśmy  wyznanie 
wiary, tak, jak to robili nasi rodzice 
i chrzestni ,  kiedy po raz pierwszy 
przynieśli  nas  do  świątyni.   Tego 
dnia rozpoczęły się też spotkania z 
dziećmi i młodzieżą, a wieczorem – 
nauka stanowa dla kobiet.

Wtorek  to  Dzień  modlitwy  za 
chorych i cierpiących.

Na  Mszach  św.  modliliśmy  się 
w intencji  chorych  i  cierpiących. 
O cierpieniu i ofiarowaniu swojego 
cierpienia  w  różnych  intencjach 
mówił  też  Ksiądz Misjonarz.  Licz-
nie zebrani wierni otrzymali  z rąk 
kapłanów Sakrament namaszczenia 
chorych.  W  swoich  Mszach  św. 
uczestniczyły dzieci ze Szkoły Pod-
stawowej i młodzież  z Gimnazjum 
im.  bł.  Jana  Pawła  II.  Modlitewne 
spotkania  tego  dnia  zakończyła 
Msza św. dla młodzieży i Apel Ja-
snogórski.
Środa to  Dzień  odnowienia  ślu-

bów małżeńskich.
Bardzo  wzruszającym  momen-

tem Mszy św. było odnowienie ślu-
bów przez wszystkie,  obecne pary 
małżeńskie.  Ojciec  Misjonarz  wy-
głosił do nich piękne kazanie o mi-
łości. Swoje spotkania miały dzieci 
ze Szkoły Podstawowej i młodzież. 
Środowe spotkania misyjne zakoń-
czył Apel Jasnogórski.

Czwartek to  Dzień  przebłagania 
za grzechy parafii.

"Kochaj bliźniego miłością Chry-
stusa" - to hasło czwartkowej homi-
lii Ojca Misjonarza.  

Jak zwykle wierni wysłuchali jej 
z  ogromnym  zainteresowaniem. 
Sposób przekazywania  tych  nauk, 
w prostych słowach, ale przenikają-
cych  do  głębi  naszych  serc,  to 
ogromny  dar  Boży  naszego  Na-
uczyciela na te Misyjne Dni.

W  Nabożeństwie  po  Mszy  św. 
prosiliśmy Boga o darowanie nam 
naszych  grzechów  i  całej  parafii, 
szczególnie tym, którzy zapomnieli 
jak wygląda droga do Kościoła. 

Wzruszające  było  spotkanie 
z najmłodszymi  parafianami  - 
dziećmi z miejscowego Przedszko-
la i najmłodszych klas Szkoły Pod-
stawowej.  Kazanie do nich skiero-
wane Ojciec Misjonarz przedstawił 
barwnym  językiem  jak  bajeczkę 
Andersena.  Jesteśmy  przekonani, 
że Jego słowa trafiły do wielu ma-
łych serduszek. 

Na  zakończenie  Mszy  św.  nasi 
milusińscy otrzymali indywidualne 
błogosławieństwa.  Otrzymały  je 
również  matki  w  stanie  błogosła-
wionym.
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Piątek - Zakończenie Misji Świę-
tych  -  Dzień  odnowienia  przyrze-
czeń  wierności  Chrystusowi,  Jego 
Ewangelii i Kościołowi.

W  ostatnim  dniu  naszych  Misji 
Świętych  Ojciec  Misjonarz  mówił 
o naszej Królowej - Matce Bożej Ma-
ryi. Polecał zawierzenie jej naszych 
rodzin,  parafii,  Ojczyzny  i  nas  sa-
mych. To przez Jej ręce nasze małe 
i duże  sprawy,  nasze  kłopoty  i  ra-
dości  trafiają  do  Jej  Syna  -  Jezusa 
Chrystusa.  Mówił  też  o  zbliżającej 
się Peregrynacji kopii Jasnogórskiej 
Pani 1 sierpnia br.

Wszystkie  rodziny  otrzymały 
krzyże  misyjne,  które  w  godzinie 
śmierci mogą sprawić odpuszczenie 
grzechów umierającego. 

Z uniesionymi do góry krzyżami 
odnowiliśmy  przyrzeczenia  wier-
ności  Chrystusowi,  Jego Ewangelii 
i Kościołowi.

Wieczorem  odbyła  się  ostatnia 
Msza św. tych Misji, Droga Krzyżo-
wa  ulicami  miasta,  poświęcenie 
Krzyża Misyjnego i  udzielenie od-
pustu zupełnego wszystkim, będą-
cym w stanie łaski uświęcającej.

Nasze  Misje  Święte  przeszły do 
historii. Mamy nadzieję, że zasiane 
ziarno będzie owocowało w naszej 
wspólnocie dobrymi plonami. 

Ksiądz Proboszcz składa serdecz-
ne  Bóg  zapłać  Ojcu  Misjonarzowi, 
za piękne Słowo Boże w czasie tych 
Misji  Świętych.  Dziękuje  również 
księżom spowiednikom, Dyrekcjom 
i Nauczycielom z Przedszkola Miej-
skiego, Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Tolkmicku. Podziękowa-
nia  kieruje  w stronę  Pana  Prezesa 
i członków  Ochotniczej  Straży  Po-
żarnej w Tolkmicko, za niezawodne 
uczestnictwo w Drodze Krzyżowej 
oraz wszystkich, którzy pospieszyli 
z  pomocą  w tych  dniach.  Bóg  za-
płać  składa  również  wszystkim, 
którzy uczestniczyli w Mszach św. 
i nabożeństwach misyjnych.
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KONKURS 
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Dzisiaj po Mszy św. o godz. 12:00 
zostaną  ogłoszone wyniki Konkur-
su na  Palmę  Wielkanocną.  W tym 
roku  zmieniliśmy  zasady.  Palmy 
można było wykonywać indywidu-
alnie  lub  zbiorowo.  Każda  z  nich 
musiała  mieć  minimum 1m wyso-
kości.  Do  wykonania  można  było 
użyć tylko naturalnych surowców. 

Złożono nam 22 palmy. Szacuje-
my,  że przy ich wykonaniu praco-
wało ok.  260 osób.  Jest  to  dla  nas 
budujące,  że  tak  wielu  z  naszej 
wspólnoty  zaangażowało  się  w  to 
dzieło.  Palmy są piękne, większość 
z  nich  spełnia  warunki  konkursu. 

Zapraszamy wszystkich do obejrze-
nia tych prac. 

Osoby, które brały udział w kon-
kursie,  proszone są  o  wcześniejsze 
przyjście do kościoła i wzięcie swo-
ich palm do poświęcenia przed ko-
ściołem.

Na łamach tego Informatora nie 
możemy  podać  wyników  konkur-
su, ale przedstawiamy osoby i gru-
py,  które  odpowiedziały  na  nasz 
apel:
-  Podopieczni  Świetlicy  w  Kady-
nach  pod  kierunkiem  Pani  Teresy 
Pawelczak;
- Koło Robótek Ręcznych bł. Matusi 
Małgorzaty;
-  Związek  Emerytów,   Rencistów 
i Inwalidów,  oraz  pracownicy 
Ośrodka Kultury w Tolkmicku;
- Przedszkole Miejskie w Tolkmicku 
– grupa 1;
- Przedszkole Miejskie w Tolkmicku 
– grupa II; 
- Przedszkole Miejskie w Tolkmicku 
– grupa III; 
- Rodzina Państwa Kaczorowskich; 
- Natalia i Mateusz Binkowscy;
- Gimnazjum w Tolkmicku – 
kl. IIIa;
- Rodzina Pana Krzysztofa i Anny 
Lebiodów; 
-  Szkoła  Podstawowa –  kl.  IV  b  - 
wych. Pani Natalia Sokólska;
- Patrycja i Szymon Płyta; 
- Magdalena Broda; 
- Magdalena Olszewska; 
- Rodzina Państwa Tuzimków: Bar-
bara, Oliwia, Dawid; 
- Joanna i Jakub Lebioda; 
- Oratorium im. św. Jana Bosko; 
- Szkoła Podstawowa - Kl. IV a; 
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-  Zuzia Depka i  Małgosia Tyczyń-
ska; 
- Jakub Szargiej; 
- Michał Szargiej; 
-  Szkoła  Podstawowa  –  kl.  V  a  – 
wych. Pani Aneta Szemplińska.

Bóg zapłać wszystkim, biorącym 
udział  w  tegorocznym  konkursie. 
Mamy nadzieję, że jest to dobry po-
czątek  i  w przyszłym roku będzie 
jeszcze  większe  zaangażowanie, 
w tym wykonania rodzinne. 

…Ale to w przyszłym roku.

DRODZY PARAFIANIE

Z radością  informujemy, że spo-
tykamy się po raz 50 na stronach In-
formatora  Parafialnego.  Pierwszy 
numer otrzymaliście od nas na Boże 
Narodzenie 2006 roku. Od tego cza-
su,   w  miarę  systematycznie,  300 
egz.  parafialnej  gazetki  trafia  do 
Waszych domów. 

Przynosimy  Wam  wieści  z  róż-
nych wydarzeń w naszej Wspólno-
cie,   oraz  wiele  informacji  z  życia 
Kościoła  katolickiego,  wiadomości 
smutne i radosne. Staramy się, by to 
nasze czasopismo było interesujące. 
Z pewnością nie zawsze nam się to 
udaje. Z radością przyjmiemy  uwa-
gi i twórcze propozycje co do treści 
kolejnych  numerów.   Znacie  nas. 
Można się z nami kontaktować oso-
biście lub przez stronę internetową 
www.salezjanie-tolkmicko.pl

Dziękujemy  Wam  za  to  bycie 
z nami i życzymy sobie i Wam, by 
ta przyjaźń trwała przez długie lata. 

                    Redakcja Informatora

AKTUALNOŚCI
W sobotę 24 marca Grupa Anoni-

mowych  Alkoholików  obchodziła 
I rocznicę współpracy z naszą para-
fią.  Z  tej  okazji  jej  członkowie 
uczestniczyli w Mszy św., po której 
odbył się w świetlicy parafialnej mi-
tyng otwarty. Życzymy Im wytrwa-
nia  w tej  trudnej  próbie  charakte-
rów.

W  niedzielę  25  marca  2012  r. 
w wigilię  Uroczystości  Zwiastowa-
nia  Pańskiego,  w naszym kościele 
ks. proboszcz Sławomir Szczodrow-
ski  uroczyście  nałożył   32  osobom 
szkaplerz  karmelitański.  Przyjmu-
jąc Go, potwierdziły one swoje umi-
łowanie Matki Bożej Maryi.

Szkaplerz,  będący  znakiem  ma-
ryjnym,  zobowiązuje  do  chrześci-
jańskiego  życia,  ze  szczególnym 
ukierunkowaniem  na  uczczenie 
Najświętszej  Maryi  Dziewicy,  po-
twierdzanym  codzienną  modlitwą 
np. Pod Twoją obronę.

Wielu  z  naszych  parafian  od 
dawna nosi  taki  szkaplerz.  Cieszy 
fakt,  to  grono  czcicieli  Maryi  po-
większyło się o 32 nowe osoby. 

Dzisiaj  Niedziela  Palmowa.  Na 
pamiątkę wjazdu Jezusa do Jerozo-
limy, na wszystkich Mszach św. od-
będzie  się  tradycyjne  poświęcenie 
palm.

Rozkład Mszy św. i Nabożeństw 
na Wielki Tydzień  i Wielkanoc.

W  czasie  Triduum  Paschalnego, 
czyli  w  Wielki  Czwartek,  Piątek 
i Sobotę nabożeństwa o godz. 18.00.
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 Na sobotnią liturgię prosimy za-
brać  świece.  Adoracja  Pana Jezusa 
w Ciemnicy i przy Grobie do godz. 
21.00.  Zapraszamy  serdecznie 
Ochotniczą  Straż  Pożarną  naszego 
miasta do zaciągnięcia warty hono-
rowej, oraz Was, Drodzy Parafianie 
– ulicami, wg podanego schematu. 
Prosimy, by czuwanie przy Grobie 
Pańskim było sprawowane z należ-
ną godnością.

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

W Wielki Piątek obowiązuje post 
ścisły.

Od Wielkiego Piątku zapraszamy 
na  Nowennę  przed  Uroczystością 
Miłosierdzia Bożego.

Poświęcenie  pokarmów  w  na-
szym  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 ceremonii i modliły się 
razem z kapłanem.

Rezurekcja w Wielką Niedzielę o 
godz. 6.00. Serdecznie proszę osoby 
poproszone  o  udział  w  orszaku 
procesyjnego,  by  nie  odmawiały 
osobie organizującej,  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 sprze-
dawała baranki wielkanocne, które 
są  symbolem  Jezusa  Zmartwych-
wstałego, oraz pokory i łagodności. 

Dochód  zostanie  przeznaczony  na 
cela charytatywne w naszej parafii.

2  kwietnia  /poniedziałek/  ob-
chodzimy VII rocznicę  śmierci Pa-
pieża bł. Jana Pawła II. Zapraszamy 
o  godz.  18:00  na  Mszę  św.  dzięk-
czynną, oraz Nabożeństwo  z  wy-
stawieniem  Najświętszego  Sakra-
mentu  i  czuwanie  modlitewne. 
O godz.  21:00  –  Apel  Jasnogórski. 
Podziękujemy wspólnie  za beatyfi-
kację  naszego  Rodaka.  O  godz. 
21:37 razem w modlitwie i zadumie 
przeżyjemy czas śmierci Papieża. 

W tym dniu okazja do spowiedzi 
św. w czasie nabożeństwa i adoracji 
Najświętszego Sakramentu.

10 kwietnia /wtorek/ przypada 
II  rocznica  tragicznej  katastrofy 
pod Smoleńskiem, w której zginęło 
96  osób,  w  tym  Prezydent  Polski 
Lech  Kaczyński  z  małżonką.  Po 
Mszy św. o godz. 18:00 udamy się 
w kierunku cmentarza, gdzie znaj-
duje się  pamiątkowa tablica.   Zło-
żymy tam kwiaty i zapalimy znicze 
na znak naszej pamięci.

15  kwietnia  obchodzimy  Nie-
dzielę  Miłosierdzia  Bożego. 
O godz.  15:00  zapraszamy  na  Ko-
ronkę  do  Bożego  Miłosierdzia 
przed  obrazem Jezusa  Miłosierne-
go, po której  zostanie odprawiona 
Msza św. 

Rozpoczynamy zapisy na wyjazd 
wakacyjny  dzieci,  organizowany 
przez naszą Salezjańską  Organiza-
cję Sportową w dniach 02 – 15 lipca 
br. w Szklarskiej Porębie. Informacji 
udziela Pan Andrzej Misztal. 
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Remonty. Informujemy Was, że w 
ostatnim czasie na plebanii została 
dokonana  częściowa  wymiana  in-
stalacji elektrycznej i kanalizacyjnej, 
remont łazienek i wc.   Dokonujemy 
bieżącej  konserwacji  dachu,  który, 
niestety,  w  najbliższej  przyszłości 
wymaga  gruntownego  remontu. 
Bóg  zapłać  za  ofiary  na  potrzeby 
naszej parafii. Każdego m-ca wyra-
żamy naszą  wdzięczność  w modli-
twie oraz  Mszy  św.  za dobrodzie-
jów.

ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
W WIELKI PIĄTEK 2012r.

Rozkład wg ulic.

Prosimy o  adorację  przy Grobie 
Pańskim w Wielki Piątek mieszkań-
ców poszczególnych ulic ,wg poda-
nego schematu. Niech nie zabraknie 
przynajmniej  przedstawicieli  na-
szych  rodzin.  Wiem,  że  mogę  na 
Was  liczyć,  że  Chrystus  nawet 
przez  chwilę  nie  zostanie  sam… 
Bóg zapłać.

8:00 – 9:00 ul. Portowa;
9:00 – 10:00 ul. Młyńska, Szpitalna, 
Słupecka,  Kościelna, Ceramiczna;
10:00 – 11:00 ul.  Elbląska,  Morska, 
Nadrzeczna;
11:00 – 12:00 ul. Królewiecka, Zako-
piańska, Dzika;
12:00 – 13:00 ul. Świętojańska, Lip-
nik, 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, 
Kilińskiego;

16:00  –  17:00 ul.  Mazurska,  Jagiel-
lońska, Działyńskiego;
17:00  –  18:00  ul.  Plac  Wolności, 
Przybytowska, Bażyńskiego; 
18.00 - Msza św.;
20:00 – 21:00 Młodzież.

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
PRZEZ JANA PAWŁA II

ŚWIĘTA 
SIOSTRA 
FAUSTYNA 
KOWALSKA
1905 - 1938

Helena  Ko-
walska urodziła się 25 sierpnia 1905 
r., w rolniczej rodzinie z Głogowca 
k/Łodzi.  Dwa  dni  później  została 
ochrzczona.

W  1914  r.  przyjęła  I  Komunię 
świętą,  a  dopiero  trzy lata  później 
rozpoczęła naukę w szkole podsta-
wowej. 

Jako czternastoletnia dziewczyn -
ka  opuściła  dom  rodzinny,  by  na 
służbie u zamożnych rodzin  zaro-
bić  na własne utrzymanie i pomóc 
rodzicom.  Przez  cały  czas  bardzo 
pragnęła  życia  zakonnego,  ale  ro-
dzicom  powiedziała  o  swoich  za-
miarach dopiero w 15 roku życia. 

W lipcu 1924 r. przyjechała do  
Warszawy i zgłosiła się do Zgroma-
dzenia Sióstr Matki Bożej Miłosier-
dzia. 
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1  sierpnia  1925  została  przyjęta 
do  Zgromadzenia.  Postulat  odby-
wała  w  Warszawie,  a  nowicjat 
w Krakowie,  gdzie  w  czasie  obłó-
czyn  zakonnych  otrzymała  imię 
Maria Faustyna i habit. 

30 kwietnia 1928 r. złożyła pierw-
sze śluby zakonne, następnie z po-
korą  i  radością  pracowała  w  róż-
nych  domach  zakonnych,  m.in. 
w Krakowie,  Płocku  i  Wilnie,  peł-
niąc rozmaite obowiązkiW zakonie 
przeżyła 13 lat.

 22 lutego 1931 r. po raz pierwszy 
ujrzała  Pana  Jezusa  Miłosiernego. 
Otrzymała  wtedy  polecenie  nama-
lowania takiego obrazu, jak ukaza-
na  jej  postać  Zbawiciela,  oraz  pu-
blicznego  wystawienia  go 
w kościele. 

Mimo  znacznego  pogorszenia 
stanu  zdrowia  pozwolono  jej  na 
złożenie  profesji  wieczystej 
30 kwietnia  1933  r.  Później  została 
skierowana  do  domu  zakonnego 
w Wilnie. 

Na początku 1934 roku zwróciła 
się z prośbą do artysty malarza Eu-
geniusza  Kazimierskiego  o  wyko-
nanie według jej wskazówek obra-
zu  Miłosierdzia  Bożego.  Dzięki 
usilnym staraniom ks.  Michała So-
poćko, kierownika duchowego sio-
stry  Faustyny,  obraz  został  wysta-
wiony  po  raz  pierwszy  w  czasie 
triduum  poprzedzającego  uroczy-
stość zakończenia Jubileuszu Odku-
pienia świata w dniach 26-28 kwiet-
nia  1935  r.  Został  umieszczony 
wysoko w oknie Ostrej Bramy. 

Uroczystość  ta  zbiegła  się 
z pierwszą  niedzielą  po Wielkano-
cy, tzw. niedzielą przewodnią, któ-
ra - jak twierdziła siostra Faustyna - 
miała być przeżywana na polecenie 
Chrystusa jako święto Miłosierdzia 
Bożego.

W  1936  r.  stan  zdrowia  siostry 
Faustyny  pogorszył  się  znacznie, 
stwierdzono u niej  zaawansowaną 
gruźlicę.

Po  powrocie  ze  szpitala  pełniła 
przez  pewien czas  obowiązki  fur-
tianki. Starała się bardzo, by żaden 
ubogi nie odszedł bez najmniejsze-
go choćby wsparcia od furty klasz-
tornej. 

Chrystus uczynił  siostrę  Fausty-
nę  odpowiedzialną  za  szerzenie 
kultu Jego Miłosierdzia. Polecił pi-
sanie  Dzienniczka  poświęconego 
tej sprawie, odmawianie nowenny, 
koronki i innych modlitw do Boże-
go Miłosierdzia.  Codziennie  o  go-
dzinie  15:00  Faustyna  czciła  Jego 
konanie na krzyżu. 

W  kwietniu  1938  r.  nastąpiło 
gwałtowne  pogorszenie  stanu 
zdrowia  siostry  Faustyny.  Ksiądz 
Michał Sopoćko udzielił jej w szpi-
talu sakramentu chorych, widział ją 
tam w ekstazie. 

Po  długich  cierpieniach,  które 
znosiła  bardzo  cierpliwie,  zmarła 
w wieku 33 l. 5 października 1938 r. 
Jej  ciało pochowano na cmentarzu 
zakonnym  w  Krakowie-Łagiewni-
kach. 
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W 1966 r. w trakcie trwania pro-
cesu informacyjnego w sprawie be-
atyfikacji siostry Faustyny, przenie-
siono  jej  doczesne  szczątki 
do kaplicy Sióstr Matki Bożej Miło-
sierdzia w Krakowie-Łagiewnikach.

S. Faustyna została beatyfikowa-
na 18 kwietnia 1993 r., a ogłoszona 
świętą  30 kwietnia 2000 r.  Uroczy-
stość  kanonizacji  przypadła  w  II-
Niedzielę  Wielkanocną,  którą  Jan 
Paweł  II  ustanowił  wtedy świętem 
Miłosierdzia Bożego.

W ikonografii św. Faustyna  
przedstawiana jest w czarnym habi-
cie, stroju swego zgromadzenia.

www.brewiarz.pl

Z ŻYCIA ORATORIUM

Niedzielne Spotkania Modlitewne
W  dwie  kolejne  niedziele  (11 

i 18.03.2012)  odbyły  się  Spotkania 
Modlitewne w Kaplicy, gdzie przy-
szli Animatorzy, aby się wewnętrz-
nie wyciszyć. 

W pierwszą niedzielę, w kaplicy 
ksiądz  Mariusz  zapoznał  nas 
wstępnie z nową „wiązanką” Księ-
dza Generała na 2012 rok, oraz wy-
słuchaliśmy konferencji o życiu, po 
czym przed   Najświętszym Sakra-
mentem prosiliśmy Boga o łaski dla 
nas i  dziękowaliśmy Mu za to,  co 
już  nam dał  w naszym życiu.  Do-
szliśmy do wniosku, że trzeba nam 
więcej  takich  Spotkań  Modlitew-
nych, aby nasze dusze były godne 
ujrzeć twarz Boga. 

Ustaliliśmy na zebraniu, że w ko-
lejne  niedziele  będą  się  odbywać 
podobne spotkania. 

W  drugą  niedzielę  mieliśmy 
spontanicznego  Gościa  -  księdza 
Marka z Łęcza, który powiedział do 
nas  „słówko”.  Po  tym  spotkaniu, 
udaliśmy się do kościoła, gdzie bra-
liśmy udział w nabożeństwie Gorz-
kich Żali.
Wielkanocne Warsztaty Artystyczne

W  dniach  od  23-25  marca  2012 
roku,  odbyły  się  Wielkanocne 
Warsztaty  Artystyczne,  na  których 
dzieci i młodzież  z naszego Orato-
rium, uczyła się jak zrobić przepięk-
ne ozdoby wielkanocne. 

Nauczyliśmy się  ozdabiania sty-
ropianowych jajek metoda decupa-
ge, jak również  robić  słomiano-sia-
nowych  figurki.  Warsztaty  były 
prowadzone  przez  Panią  Marię 
Brzostek  oraz  przez  Animatorów 
Pomocników z Żyrardowa:  Karoli-
nę Reluga i Marcina Guzik.

Ola Szandrowska
Michał Kowalski

UŚMIECHNIJ SIĘ

Spotkałam dzisiaj kurczaka, co po 
baziach skakał. Za nim kurka podą-
żała, i  pisanki malowała. Wtem ba-
ranek  się  ukazał  i  życzenia  złożyć 
kazał - szczęścia i radości moc, na tę 
świętą Wielką Noc.

Bielutki baranek, co ma złote róż-
ki, bryka wesoło na łące z rzeżuszki. 
Od  czasu  do  czasu  chorągiewką 
buja  i beczy  do  Ciebie  -  Wesołego 
Alleluja!
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