
kwiecień 2013

AKTUALNOŚCI 
  Rozpoczynamy miesiąc maj,  a w 
nim Nabożeństwa majowe ku czci 
Najświętszej Maryi Panny, codzien-
nie o godz. 17:30, dla dzieci – w po-
niedziałki i środy o godz. 16:30.
  W  poniedziałki  i  środy  o  godz. 
19:15  będziemy  gromadzili  się  na 
nabożeństwach  majowych  przy 
krzyżach  i  kapliczkach  przydroż-
nych.  W najbliższą  środę  spotyka-
my się  przy krzyżu na ul. Dzikiej. 
Pięknie  by  było,  gdyby  przy  tej 
okazji krzyże i kapliczki, przy któ-
rych  będą  odprawiane  Nabożeń-
stwa,  zostały  odnowione i udeko-
rowane kwiatami. 
    Przez cały miesiąc maj zaprasza-
my  na  Apel  Jasnogórski  o  godz. 
20:30

1 maja 
Wspomnienie  Św.  Józefa  Rze-

mieślnika.
2 maja 
Dzień Flagi RP. Nie zapomnijmy, 

by ten narodowy symbol powiewał 
przed naszym domem.

3 maja
Uroczystość  Najświętszej  Maryi 

Panny,  Królowej  Polski,  Głównej 
Patronko Polski. Msze św. wg roz-
kładu niedzielnego.

4 maja
Wspomnienie  Św.  Floriana  Mę-

czennika  Tego  dnia  swoje  święto 
obchodzą  Strażacy.  Życzymy  im 
Błogosławieństwa  Bożego  na  dal-
sze dni tej trudnej i niebezpiecznej 
posługi.    Msza  Św.  w  intencji 
wszystkich  Strażaków  z  Miasta 
i Gminy  Tolkmicko  o  godz.  12:00 
w naszym Kościele.  

5 - 8 maja
Dni Krzyżowe, podczas których 

Kościół  modli  się  o  błogosławień-
stwo Boże  dla  pracujących w rol-
nictwie, błaga o dobre urodzaje,  a 
także pamięta o tych, którzy w róż-
nych  miejscach  na  ziemi  cierpią 
głód.
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8 maja
Uroczystość  Św.  Stanisława,  Bi-

skupa i Męczennika, Głównego Pa-
trona Polski.

10 maja
Rozpoczynamy   Nowennę  do 

Ducha Świętego.  
11 maja
Tego dnia odbędzie się w naszej 

wspólnocie  spotkanie  prezesów 
Lokalnych  Stowarzyszeń   SALOS 
Inspektorii  Warszawskiej  z  udzia-
łem Kapelana  Sportu ks. Edwarda 
Plenia.

12 maja
Uroczystość  Wniebowstąpienia 

Pańskiego,  która jest ukoronowa-
niem  i  zakończeniem  życia  ziem-
skiego Jezusa, oraz Jego triumfem.

13 maja
Uroczystość  Matki Bożej Fatim-

skiej.  O godz. 20:30 zapraszamy na 
procesję  z  Figurą  MB  Fatimskiej, 
czczoną w naszej Świątyni.

17 maja
Tego  dnia  przypada  Rocznica 

Poświęcenia Kościoła Katedralnego 
w Elblągu.

19 maja
Uroczystość  Zesłania Ducha Św. 

Według Dziejów Apostolskich wy-
darzenie to miało miejsce w pierw-
sze po Zmartwychwstaniu Jezusa, 
święto Pięćdziesiątnicy. 

Na  zebranych  w  wieczerniku 
apostołów, Maryję i niewiasty zstą-
pił Duch Św. Jest to również koniec 
Okresu Wielkanocnego.

19 maja
Na Mszy św.  o  godz.  12:00  bę-

dziemy przeżywali w naszej parafii 
Uroczystość I Komunii Świętej.

20 maja
Święto  Najświętszej  Maryi  Pan-

ny, Matki Kościoła.
23 maja
Święto  Jezusa  Chrystusa  Naj-

wyższego i Wiecznego Kapłana.
24 maja
Wspomnienie  Najświętszej  Ma-

ryi  Panny,  Wspomożycielki  Wier-
nych.           

24 maja
ks. Mariusz Rudzki obchodzi 10 

rocznicę  Święceń  Kapłańskich.  Pa-
miętajmy o Nim w naszych modli-
twach i życzeniach.  

26 maja
Uroczystość Najświętszej Trójcy. 
26 maja
Uroczystość  Rocznicy I Komunii 

Świętej  na Mszy Św. o godz.12:00.
26 maja
Dzień  Matki -  polecajmy w mo-

dlitwach   wszystkie  nasze  Mamy 
i Opiekunki.

30 maja
Uroczystość  Bożego  Ciała. 
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W maju nasi parafianie, członko-
wie Straży Honorowej NSJ, przeby-
wali  na  pielgrzymce  we  Francji  – 
miejscach  kultu  Jezusowego.  Inna 
grupa uczestniczyła w pielgrzymce 
do  Ziemi  Świętej.  Bóg  zapłać  za 
modlitwy w intencji  naszej  wspól-
noty parafialnej.

Trwają  zapisy na turnus kolonij-
ny w  Zakopanem, trwający od 13 
do  26  lipca,  organizowany  przez 
Stowarzyszenie  SALOS.  Karty  ko-
lonijne  i  szczegóły –  u  Pana  An-
drzeja Misztala i ks. Proboszcza.

Z  radością  informujemy,  że  na 
naszej  stronie internetowej  odno-
towano pół miliona odwiedzin. Jest 
ona  na  bieżąco  aktualizowana. 
Ostatnio  zamieściliśmy  Przewod-
nik  po  kościele  oraz  listę  wszyst-
kich  księży,  pracujących  w  naszej 
parafii od początku jej istnienia. Za-
praszamy na stronę:

  www.salezjanie-tolkmicko.pl

HISTORIA RELIKWII
ŚW. JANA BOSKO

W 1929 r. tuż przed beatyfikacją 
św.  Jana  Bosko,  został  otworzony 
jego grób, znajdujący się na Valsali-
ce, w Turynie. 

Po otwarciu grobowca, które od-
było  się  zgodnie  z  procedurami 
określonymi  przez  prawo  kano-
niczne dla procesu beatyfikacyjne-
go, stwierdzono, że ciało zmarłego 
jest nienaruszone. 

Aby  uroczystości  beatyfikacyjne 
mogły  się  odbyć,  zachowane 
szczątki  umieszczono  w  wykona-
nej z wosku replice ciała Jana Bo-
sko,  a  następnie  wystawiono  do 
publicznej czci. Kolejny raz wyjęto 
relikwie na kanonizację w 1934 r.
 Potem relikwie świętego złożono 
na  stałe  w  szklanym  sarkofagu, 
który  do  dziś  znajduje  się  nad 
bocznym ołtarzem w Bazylice Ma-
ryi Wspomożycieli Wiernych w Tu-
rynie. 

W 2006 r. podczas renowacji Ba-
zyliki została wykonana replika fi-
gury św. Jana Bosko. W jej wnętrzu 
umieszczono cenną relikwię – pra-
wą dłoń świętego.
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Autentyczność  relikwii  potwier-
dziła specjalna komisja. Kości dłoni 
ułożono na bawełnianym materiale 
w metalowej kasetce, która została 
przykryta  przezroczystym,  harto-
wanym szkłem, a następnie odpo-
wiednio zabezpieczona.

 Później relikwie umieszczono w 
posrebrzanym  pudełku (o  wymia-
rach:  długość  27  cm,  szerokość  9 
cm,  wysokość  16  cm)  i zaplombo-
wano  pieczęcią  watykańską,  sto-
sownie do norm obowiązujących w 
Kościele. Do relikwii dołączony jest 
dokument potwierdzający jej praw-
dziwość.  Certyfikat  autentyczności 
wydany jest przez arcybiskupa Tu-
rynu  i Sekretariat  Stanu  Stolicy 
Apostolskiej.

www.salezjanie.pl

Wspomniane wyżej pudełko z re-
likwiami prawej dłoni umieszczone 
jest  we wnętrzu (w klatce piersio-
wej) repliki figury, przedstawiającej 
św. Jana Bosko w spoczynku.

Od 2009 r. niezwykła urna z reli-
kwią  św.  Jana  Bosko  przemierza 
kraje, w których są  obecni Salezja-
nie.  Peregrynacja  urny  przez  pięć 
kontynentów,  odbywa  się  w  ra-
mach przygotowania do obchodów 
dwusetnej  rocznicy  urodzin  Jana 
Bosko,  która  nastąpi  16  sierpnia 
2015 r. 

Do Parafii Św. Jakuba Apostoła w 
Tolkmicku  relikwie  przybędą 
1 czerwca br.  ok. godz. 21:00. Poże-
gnamy je następnego dnia po Mszy 
Św. o  godz.  13:00,  transmitowanej 
przez Telewizję Polonia. 
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SPOSOBY PRZYJMOWANIA 
KOMUNII ŚWIĘTEJ 

Sposób  przyjmowania  Komunii 
Świętej  budzi  wiele  kontrowersji 
wśród  wiernych,  w  naszej  parafii 
również.

Przytaczamy fragment listu Kar-
dynała  Józefa  Glempa  z  dnia  30 
stycznia 2005 roku. Mamy nadzieję, 
że wyjaśni on wszystkie wątpliwo-
ści.

”…Komunię  świętą  możemy 
przyjmować  klęcząc  lub  stojąc,  w 
zależności  od woli przyjmującego. 
Wierni mogą stać w szeregu, i wte-
dy szafarz podchodzi do każdego, 
albo ustawić się procesyjnie, i wte-
dy wierni podchodzą  do stojącego 
kapłana.  Przyjmowanie  Komunii 
świętej  powinno  odbywać  się  w 
sposób nabożny, godny i spokojny. 

Cześć  dla  Eucharystii  kształtuje 
się we wnętrzu człowieka, ale waż-
na jest także postawa zewnętrzna. 
Wierny  może  z  wielkim  szacun-
kiem przyjąć Komunię stojąc, a po-
tem uklęknąć na dziękczynienie.

 Najbardziej  odpowiedni  jest 
szyk  procesyjny,  gdy wierni  poje-
dynczo  podchodzą  do  szafarza. 
Symbolizuje  to  wymiar  życia  co-
dziennego, z którego chcemy wejść 
w skupieniu na drogę do Chrystu-
sa. W odpowiednim momencie tej 
procesji  możemy  przyklęknąć  lub 
pokłonić się. 

Niekiedy pojawiają się pytania o 
przyjmowanie Komunii świętej "na 
rękę". Kościół - jako stróż Euchary-
stii - zezwala dziś w pewnych oko-
licznościach  przyjąć  Chleb  Eucha-
rystyczny na rękę i samemu podać 
sobie do spożycia. Zakłada to wiel-
ką dojrzałość religijną przyjmujące-
go  i świadomość,  że  Chrystus  w 
swej dobroci zawierza nam Siebie.

 Przyjęcie tego sposobu przyjmo-
wania  Komunii  świętej  zależy  od 
biskupa w każdej diecezji.” 

www.fidelitas.pl

HUMOR

Jasiu przyniósł  fatalną  uwagę  w 
dzienniczku. Zdenerwowany ojciec 
pyta go podniesionym głosem.
- Powiedz mi, co ty właściwie ro-
bisz na lekcjach?
- Przeważnie czekam na dzwonek -  
odpowiada Jaś.

W szkole:
- Hej ty tam, pod oknem, kiedy był 
pierwszy rozbiór Polski? - pyta na-
uczyciel.
- Nie wiem.
-A w którym roku była bitwa pod 
Grunwaldem?
- Nie pamiętam.
- To co ty właściwie wiesz? Jak  
chcesz zdać maturę?
-  Ale  ja  tu  tylko  kaloryfer  napra-
wiam....
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BO-
ŻEGO

07  kwietnia  br.  obchodziliśmy 
Uroczystość  Miłosierdzia  Bożego, 
która rozpoczęła Tydzień  Miłosier-
dzia Bożego. 

O godz.  15:00  parafianie  zebrali 
się   w Kościele, gdzie przed obra-
zem  Jezusa  Miłosiernego.  Odmó-
wiona została Koronka do Bożego 
Miłosierdzia.  Następnie  wszyscy 
uczestniczyli  w Mszy św. koncele-
browanej, z prośbą o Boże Miłosier-
dzie dla członków Żywego Różań-
ca oraz wszystkich parafian.

Na zakończenie Mszy św. wierni 
ucałowali Relikwie Św. Siostry Fau-
styny Kowalskiej.

STATYSTYKI
W  ostatnim  okresie  Sakrament 

Chrztu Świętego  przyjęli:
Magdalena  Brzeska,  Stanisław 

Adam Szymański,  Maria  Jaroszek, 
Maurycy Jakub Kryczyński, Michał 
Cymański

Sakramentalny 
Związek Małżeński zawarli:

Piotr  Puzyniak   i  Magdalena 
Anna Czenkusz

Na wieczny odpoczynek odpro-
wadziliśmy zmarłych:

Kazimierę Czarnecką, Stanisławę 
Włodarską,  Helenę  Dakowicz,  Ry-
szarda Żuk, Jacka Frankiewicza.
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ODPUST ZUPEŁNY NA CZAS 
PEREGRYNACJI

Z okazji peregrynacji relikwii św. 
Jana Bosko, która odbywa się w ra-
mach  przygotowań  do  Dwusetnej 
rocznicy jego urodzin, Ojciec Świę-
ty,  na  prośbę  Przełożonego Gene-
ralnego ks. Pascuala Cháveza Villa-
nuevy, udzielił odpustu zupełnego, 
jaki  mogą  uzyskać  wierni,  którzy 
wezmą  udział  w nabożeństwie ku 
czci  świętego  lub  będą  przez  pe-
wien czas adorować i trwać na mo-
dlitwie przed relikwiami.

"Penitencjaria  Apostolska,  z  na-
kazu Ojca Świętego, chętnie udzie-
la  Odpustu  zupełnego,  jaki  może 
zostać  uzyskany  przez  wiernych 
chrześcijan,  którzy spełnią  zwykłe 
warunki  (Spowiedź  św.,  Komunia 
św. i modlitwa zgodna z intencjami 
Ojca Świętego) w czasie peregryna-
cji  relikwii św. Jana Bosko w każ-
dym miejscu ziemi, w obecności re-
likwii  Świętego  uroczyście 
wystawionych i  będą  uczestniczyć 
w  świętym  nabożeństwie  na  jego 
cześć, albo przynajmniej jakiś  czas 
spędzą na nabożnym rozmyślaniu, 
kończąc  je  Modlitwą  Pańską,  Wy-
znaniem  Wiary  oraz  wezwaniem 
do Błogosławionej Maryi Dziewicy 
i św. Jana Bosko. 

Odpust ten będzie ważny przez 
cały  czas  peregrynacji  relikwii 
Świętego. Co do tego nie wyraża-
my żadnego sprzeciwu."

www.salezjanie.pl

OKIEM PROBOSZCZA
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!
Drodzy moi. 

Trwa przepiękny okres wiosenny. 
Za kilka dni rozpoczną się  majów-
ki. Będziemy uczestniczyć w Nabo-
żeństwach  majowych  w  kościele  i 
wędrować  do przydrożnych kapli-
czek,  wszystko  ku  chwale  Bożej 
Matki Maryi. 

Miesiąc maj obfituje w wiele uro-
czystości. Wśród nich Dzień Straża-
ka.  Pragnę  całej  społeczności  ży-
czyć  Bożego  Błogosławieństwa 
i opieki św. Floriana patrona straża-
ków.

Za  niedługi  czas  Uroczystość 
Pierwszej Komunii Świętej.   Życzę 
dzieciom i rodzicom dobrego przy-
gotowania  i  głębokiego  przeżycia 
tych wielkich chwil.

Wiosna nastraja nas do większej 
aktywności.  Niech  to  będzie  czas 
dobrze spożytkowany. Święty Józef 
niech pomaga nam dokonywać do-
brych wyborów.

Pragnę  podziękować  Wam  dro-
dzy za składane ofiary na rzecz re-
nowacji  witraży.  Z  cegiełek,  które 
składacie,  zebraliśmy  12 000   zło-
tych.  Koszt  całkowity  wszystkich 
okien i witraży wynosi ok. 300 000 
złotych. Oczywiście, że takich pie-
niędzy nie jesteśmy w stanie zgro-
madzić od razu. 
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Będziemy wykonywać  prace re-
montowe  na  ile  wystarczy  nam 
środków. Za ofiary z serca dzięku-
ję.

Cieszy fakt, że członkowie naszej 
wspólnoty pielgrzymowali do Zie-
mi  Świętej.  Inni  wędrowali  szla-
kiem Kultu Najświętszego Serca Je-
zusowego, a jeszcze inni wspólnie 
udali się do kina na Cristiadę.

To piękne, że wspólnie się modli-
my i razem bawimy.  Zapewne po-
zwoli  nam to  cieszyć  się  również 
wszelkimi pracami w naszym mie-
ście i  w naszych rodzinach.  Życz-
my sobie radości i wytrwałości, by 
zrealizować wspólne przedsięwzię-
cia. Powierzam to wszystko Matce 
Bożej, naszej Rodzicielce. 

Przed nami dzień 1 czerwca. Bę-
dziemy  witać  Relikwie  Św.  Jana 
Bosko. To dla nas ogromne wyróż-
nienie, że Założyciel   Zgromadze-
nia  Salezjanów  będzie  gościł  w 
tolkmickiej  wspólnocie.  Na  pier-
siach  figury  ks.  Bosko,  naturalnej 
wielkości,  mieści  się  relikwiarz, w 
którym zamknięto szczątki prawej 
ręki Świętego.

Uroczystościom będą równolegle 
towarzyszyły  Igrzyska  Sportowe 
Młodzieży Salezjańskiej. Przewidu-
jemy wiele różnych atrakcji.

 
Mamy nadzieję,  że w tych uro-

czystościach  weźmie  udział  cała 
nasza wspólnota. 

Myślę, że każdy znajdzie czas na 
modlitwę  i  rozrywkę  z okazji tego 
niezwykłego  wydarzenia.  Jestem 
przekonany, że jak zwykle w takich 
uroczystościach,  mogę  na  Was  li-
czyć. 

Drodzy  moi.  Dziękuję  Wam  za 
wszelkie  dobro,  którym nas  obda-
rzacie.  Łatwiej  wtedy  przełknąć 
gorzkie pigułki,  które też,  niestety 
zdarzają  się.  Dobrze,   że  jest  ich 
dużo  mniej  niż  tych,  płynących  z 
Waszych serc. Niech Wam Bóg za to 
błogosławi.

                                       Z modlitwą,
Ks. Sławomir Szczodrowski

HUMOR

Nauczyciel pyta ucznia:
-  Jasiu  w jaki  sposób można uzy-
skać  światło dzięki  wykorzystaniu 
wody?
- Trzeba umyć okno, panie profeso -
rze.

Jeden  przedszkolak  mówi  do 
drugiego: 
- U mnie w domu modlimy się  
przed każdym posiłkiem. 
- U mnie nie - odpowiada drugi.
- Nieee?! - dziwi się pierwszy. 
- Nie! Mama dobrze gotuje.

- Krysiu - pyta nauczycielka mate-
matyki  -  jak  podzieliłabyś  cztery 
ziemniaki między pięciu harcerzy?
- Zrobiłabym sałatkę ziemniaczaną
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WYJAZD NA FILM CRISTIADA 
W sobotę 20 kwietnia br., 60 oso-

bowa grupa parafian z Tolkmicka, 
Pogrodzia,  Łęcza  i Suchacza,  oraz 
księża  z  tych  parafii,  udali  się  do 
Kina Światowid w Elblągu na film 
CRISTIADA.

Film  opowiada  o  powstaniu 
meksykańskich katolików nazywa-
nym Cristiadą (Krucjatą) przeciwko 
ateistycznej  tyranii  rewolucyjnych 
władz  Meksyku  w  latach  1926–
1929. Historia oparta jest na auten-
tycznych wydarzeniach.  Ta cztero-
letnia wojna pochłonęła wiele tysię-
cy ofiar. Cristiada, to historia grupy 
kobiet, mężczyzn oraz dzieci, z któ-
rych każdy decydował   się na pod-
jęcie  największego  ryzyka  dla  do-
bra  swoich  rodzin,  wiary 
i przyszłości swojego kraju. 

To piękny film, wstrząsający sce-
nami  batalistycznymi,  pięknem 
 plenerów, kostiumów, rekwizytów 
i wybornym aktorstwem sławnych 
gwiazd. 

Wspaniały jest także najmłodszy 
męczennik  cristiady,  14-letni  José 
Sánchez. W scenie, kiedy po ziemi 
posypanej solą, musiał przemierzać 
swoją  ostatnią  drogę  stopami  ob-
dartymi ze skóry, trudno było po-
wstrzymać łzy. W filmie było wiele 
takich  wzruszających  momentów, 
ale… to trzeba obejrzeć samemu.

Dziękujemy  ks.  Wiesławowi  za 
zorganizowanie tego wyjazdu. Ży-
jemy w katolickim kraju i akcja tego 
filmu, dramatyczne sceny ukazują-
ce  walkę  o  wiarę,  na  szczęście  są 
nam obce.

www.salezjanie-tolkmicko.pl
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PEREGRYNACJA KOPII 
OBRAZU MATKI BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
( ETAP II )

W niedzielę  14 kwietnia 2013 r. 
kopia  Obrazu Matki  Boskiej  Czę-
stochowskiej  rozpoczęła   odwie-
dziny  kolejnych  rodzin  w  naszej 
wspólnocie parafialnej.

Pierwszą  rodziną  przyjmującą 
ten Wizerunek byli Państwo Wasi-
kowie. W kolejności – pozostałe ro-
dziny  z  tego  bloku,  a  następnie 
mieszkańcy lewej strony ul. Porto-
wej,  mający  numery  nieparzyste, 
aż do Państwa Hyra. Obraz będzie 
wracał  prawą  stroną  ul.  Portowej, 
włączając po drodze mieszkańców 
ul.  Ogrodowej.  Z kamienicy Nr 6 
przy  ul.  Portowej  Obraz  przejmą 
mieszkańcy  ul.  Mazurskiej.  Jako 
pierwsi na tej ulicy przyjmą Matkę 
Boską  Państwo  Herbreder.  Od 
ostatniej  rodziny  Mazurskiej  Ob-
raz  przejmą  mieszkańcy  ul.  Mor-
skiej – kamienica Nr 1.

Po  zakończeniu  peregrynacji 
Obrazu Matki Boskiej Częstochow-
skiej  na  ul.  Morskiej,  proszę  o 
przyniesienie Go do Kościoła.

SPRZĄTANIE KOŚCIOŁA

Drodzy Parafianie. Od lat naszą 
świątynię  sprzątacie  sami.  Piękny 
to zwyczaj. Na zatrudnienie osoby 
sprzątającej nie stać nas. 

Wdzięczny  jestem  za  posługę 
Pani Jadwidze Kozioł i Pani Janinie 
Szynkowskiej,  które bezinteresow-
nie dbają o codzienny wygląd i po-
rządek w świątyni, kwiaty, bieliznę 
i szaty liturgiczne. 

Wasza pomoc jest nam potrzeb-
na  przede  wszystkim  w  soboty 
oraz  przed  świętami  i uroczysto-
ściami kościelnymi, kiedy tej pracy 
jest więcej. 

Cieszy  mnie  fakt,  że  znaczna 
część parafian poczuwa się do obo-
wiązku sprzątania, składania przy 
tej  okazji  ofiary na kwiaty.  Częste 
są  przypadki,  że  osoby  starsze, 
chore, nie mogą spełnić tej posługi, 
ale  składają  ofiary  na  potrzeby 
świątyni. Bóg zapłać Wam za to.

 
Niestety,  z  przykrością  muszę 

stwierdzić,  że  wiele  osób  nigdy 
jeszcze nie  sprzątało kościoła.  Nie 
są  to osoby chore. Nie wierzę  też, 
że raz na dwa a nawet trzy lata / 
gdyby wszyscy poczuli się do obo-
wiązku/, nie można wygospodaro-
wać godziny na tę posługę. 

Nie trzeba też czekać, że ktoś za-
puka  do drzwi  i  zaprosi  was do 
sprzątania.  Należy  śledzić  kolej-
ność  ulic i samemu zainteresować 
się, czy to może już moja kolejka?

 Myślę, że 6-osobowa grupa, za-
wsze może się  znaleźć  i  pomóc w 
tych  pracach.  Można  sobie  jakoś 
ten czas zaplanować.
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kwiecień 2013

Drodzy  moi.  Osoby  sprzątające 
odnotowujemy  w  kartotece  para-
fialnej.  Jest  to dla nas dowód Wa-
szej  aktywności  na  rzecz  naszego, 
wspólnego Kościoła.

Dla  uporządkowania  kolejki  do 
sprzątania,  podajemy  Wam  listę 
ulic. Proszę  o  zachowanie kolejno-
ści wg tego wykazu.  Znajduje się 
on  również  w  zeszycie,  który  jest 
Wam  przekazywany  do  tworzenia 
następnej grupy. 

Kolejka rozpoczyna się od 
ul. Portowej, następnie : 

Ogrodowa, Mazurska, Morska, 
Świętojańska, Słupecka, 

Plac Wolności, Ceramiczna, 
Zawiszy, Krzywa, Kręta, Rybacka, 
Szkolna, Kościelna, Jagiellońska, 

Nadrzeczna, Królewiecka, 
Zakopiańska, Owocowa, Dzika, 

Elbląska, Młyńska, Szpitalna, 
Sportowa, Przybytowska, 
Działyńskiego, Osiedlowa, 

Wiśniowa, Kilińskiego, 
Kopernika, Leśna, Bażyńskiego, 

Wybudówka Biała, Janówek, 
Stawy, Lipnik.

Dziękuję  Wam  za  zrozumienie 
i pomoc. 

          Ks. Sławomir Szczodrowski,  
Proboszcz

WITRAŻE
W ostatnim okresie kolejne oso-

by złożyły ofiary na renowację wi-
traży. 

Są to: 
Krystyna i Sebastian Kratkowscy, 

Halina Leszczyńska, 
Katarzyna i Marek Chmielewscy, 

Danuta i Zbigniew Grudzińscy, 
Renata Pawłowska, 

Marianna i Tadeusz Sołtyk, 
Eugenia Osiak, 

Iwona i Adam Rogowscy, 
Barbara i Zbigniew Zdebelak, 

Irena i Waldemar Miozga, 
Anna i Tadeusz Jankowscy, 

Jolanta i Stanisław Lech,  
Zofia Lech, Adile Zamojcin, 

Teresa i Kazimierz Łukawscy, 
Irena i Henryk Olszewscy, 

Kazimiera i Stanisław Łucenia, 
Elżbieta i Jan Brodzik, 

Elżbieta i Ryszard  Majchrzyk, 
Mariola i Andrzej Krawczykowscy,

Bożena i Andrzej Dworzeccy, 
Ryszard Osiak, 

Małgorzata Kucewicz, 
Grażyna Szandrowska, 

Alina i Tadeusz Mierzejek,
Helena Mierzejek, Celina Grela. 

Uwaga:  
Staramy  się  wszystkie  dane  na-

nosić  poprawnie.  Jeśli  jednak  za-
uważycie Państwo jakieś  nieścisło-
ści  w  tych  listach,  prosimy  o 
zgłaszanie  uwag  w  zakrystii  lub 
kancelarii parafialnej. 
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