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AKTUALNOŚCI

W dniach 09 – 12 września od-
była  się  kolejna  pielgrzymka  w 
Roku Wiary, tym razem do Sank-
tuarium Matki Bożej Fatimskiej na 
Krzeptówkach w Zakopanem.

Pielgrzymi  uczestniczyli  w 
Mszy Św.  a  także  podziwiali  oł-
tarz  polowy,  gdzie  w  1997  roku 
Papież  Jan  Paweł  II  celebrował 
Mszę Św. Będąc w Zakopanem. 

Nie sposób było pominąć wiele 
atrakcji  turystycznych  tego  miej-
sca.  W  drodze  powrotnej  grupa 
odwiedziła  Wadowice,  miejsce 
urodzenia Jana Pawła II. 

Opiekę  duchową  sprawował 
niestrudzony ks.  Wiesław Kania. 
Pielgrzymi  dziękują  Panu  An-
drzejowi Lemanowiczowi  -  bur-
mistrzowi Miasta i gminy, za po-
moc   finansową  w 
zorganizowaniu tego wyjazdu. 
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21 września w Sokołowie Pod-
laskim –  Parafii  Św.  Jana  Bosko, 
odbył  się  Inspektorialny Kongres 
ku  czci  Maryi  Wspomożycielki, 
pod  hasłem  „  MARYJO,  TOBIE 
ZAWIERZAMY”.  Wśród  tej  licz-
nej grupy była też delegacja z na-
szej  wspólnoty  z  ks.  Wiesławem 
Kanią  i  ks.  Markiem  Szymbor-
skim.

W  ostatnią  niedzielę  września 
br. w naszym kościele odbyło się 
poświęcenie tornistrów pierwszo-
klasistów.  Licznie  zebrane  dzieci 
oraz ich rodzice z należytą  powa-
gą  uczestniczyli  w  uroczystej 
Mszy Św. sprawowanej przez ks. 
Proboszcza  Sławomira  Szczo-
drowskiego.  Oprawę  liturgiczną 
przygotował Pan Michał Hofman 
z nowymi członkami scholki  pa-
rafialnej.

Pod koniec Mszy dzieci zostały 
poproszone o wyjście z tornistra-
mi  na  środek  kościoła.  Ks.  Pro-
boszcz  pobłogosławił  dzieci,  ży-
cząc im wiele dobrego na starcie 
do  dorosłego  życia,  a  następnie 
każdemu  dziecku  poświęcił  ple-
cak i  jego zawartość.  Ksiądz Da-
rek  Machniak  uzupełnił  zawar-
tość  każdego  tornistra  małym 
upominkiem.To  było  wielkie 
przeżycie  dla  naszych  najmłod-
szych  uczniów.  Z  pewnością  na 
długo pozostanie w ich pamięci.

W sobotę 12 października grupa 
parafian  z  Tolkmicka,  Pogrodzia 
i Łęcza udała się  do Sanktuarium 
Matki  Bożej  Fatimskiej  i  bł.  Jana 
Pawła II w Stagniewie, na Uroczy-
stości  Zawierzenia  Niepokalane-
mu  Sercu  Maryi  Diecezji  Elblą-
skiej.  Czczona  jest  tam  kopia 
figury  Matki  Bożej  Fatimskiej, 
przywieziona z Fatimy przez bpa 
Józefa  Wysockiego.  Aktu  Zawie-
rzenia  dokonał  ks.  Biskup  Jan 
Styrna,  Ordynariusz  Diecezji  El-
bląskiej.

13 października , w rocznicę za-
kończenia Objawień fatimskich, w 
tolkmickim kościele uczestniczyli-
śmy  w  Mszach  Św.  i  Nabożeń-
stwie  do  Matki  Bożej.  Aktu  Za-
wierzenia  naszej  parafii 
Niepokalanemu Sercu  Maryi  do-
konał  ks.  proboszcz  Sławomir 
Szczodrowski. Słowo Boże nawią-
zujące do tej uroczystości wygłosił 
o. Krzysztof Wesołowski z Zako-
nu  Karmelitów  Bosych,  przeor 
i proboszcz Parafii Opieki Św. Jó-
zefa w Łodzi.

22 października  obchodziliśmy 
liturgiczne Wspomnienie bł.  Jana 
Pawła II. Mszy Św. koncelebrowa-
nej,  przewodniczył  ks.  Inspektor 
Andrzej  Wujek,  przełożony Sale-
zjanów Inspektorii  Warszawskiej. 
On  też  wygłosił  Słowo Boże.  Po 
Mszy  Św.  wierni  ucałowali  Reli-
kwie bł. Jana Pawła II.
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Ks.  Inspektor   wizytował  nasz 
Dom Zakonny.

Odwiedziny  osób  starszych 
i chorych  z  racji  przypadających 
Uroczystości wszystkich Świętych 
w  I  piątek,  wyjątkowo  będą 
30 października. 

01  listopada  obchodzimy  Uro-
czystość   Wszystkich  Świętych. 
Pamiętajmy  o  uporządkowaniu 
grobów naszych bliskich, o segre-
gacji  śmieci,  opłatach  za  miejsce 
na cmentarzu, o innych sprawach, 
które określa Regulamin cmenta-
rza znajdujący się  w gablocie  na 
cmentarzu i  na naszej  parafialnej 
stronie internetowej.

Pamiętajmy też  o  pamięci  mo-
dlitewnej, o zamawianych wypo-
minkach,  Mszach  Św.  zwykłych 
i gregoriańskich, o naszym uczest-
nictwie  /nie  tylko  obecności/  w 
Mszach Świętych w kościele i  na 
cmentarzu. 

Zachowajmy  powagę  i  zadu-
mę,  należną  naszym  bliskim 
zmarłym.

W  Uroczystość  Wszystkich 
Świętych  Msze  Św.  w  kościele 
o godz. 7:00, 9:00, 10:30 i 18:00.

O  godz.  13:00  zbieramy  się  w 
kościele i procesją   pójdziemy na 
cmentarz na Mszę Św.

W Dzień Zaduszny Msze Św. w 
kościele  o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.  

O godz. 12:00 Msza Św. na cmen-
tarzu. 

11 listopada obchodzimy  Świę-
to  Niepodległości.  Msze  Św.  wg 
rozkładu niedzielnego.   

24 listopada obchodzimy  Uro-
czystość  Chrystusa  Króla.  Jest  to 
jednocześnie  zakończenie  ROKU 
WIARY.

Spotkania dzieci należących do 
scholki parafialnej odbywają się w 
piątki  o  godz.  16:00.   Spotkania 
chóru  parafialnego  –  w  ponie-
działki i czwartki o godz. 18:30.
Kilka słów o Panu Michale…

Pan  Michał  Hofman,  którego 
już  wszyscy  zdążyliśmy  poznać 
jako organistę w naszym kościele 
urodził  się  23  marca  1989  roku. 
Imieniny obchodzi 29 września. 
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Jeszcze kawaler… Samouk mu-
zyczny.  Szlify  muzyczne  zdoby-
wał  w  zespołach  parafialnych 
oraz w Kole muzycznym w Świa-
towidzie.  Był  słuchaczem  Kursu 
organistowskiego  w  Pelplinie 
i Toruniu. Odbywał także ćwicze-
nia emisji głosu w gdańskiej Aka-
demii Muzycznej. 

W  naszej  wspólnocie  pojawił 
się w maju 2011 roku jako prowa-
dzący  chór  parafialny.  Od  maja 
2012  roku  czyni  posługę  organi-
sty.  W  dalszym  ciągu  prowadzi 
chór parafialny. Od września 2012 
roku  również  scholkę  dziecięcą. 
Aktualnie  pobiera nauki  u prof. 
Henryka Gwardaka. 

Pan  Michał  Hofman  zastąpił 
długoletniego organistę, posługu-
jącego naszej wspólnocie, którym 
był Pan Krzysztof Dworzecki.

Serdecznie  dziękujemy  Panu 
Krzysztofowi  za  wieloletnią  bez-
interesowną  posługę  w  naszym 
kościele. Za wszelkie  dobro, któ-
rego  doświadczyliśmy  w  tej 
współpracy, niech sam Bóg Panu 
wynagrodzi.

Szczęść Boże

"Tylko życie poświęcone innym 
warte jest przeżycia."

Albert Eintstein

OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus.
Drodzy moi,
I znów wkroczyła do nas jesień, 

a  wraz  z  nią  nastrój  zadumy, 
związany z naszymi bliskimi, któ-
rzy już od nas odeszli. 

Przypominamy  sobie  ich.  Wy-
daje się, że jeszcze niedawno sie-
dzieliśmy razem, snuliśmy plany 
na  przyszłość,  wspólnie  przeży-
waliśmy smutki i  radości…, a to 
już  minął  rok,  pięć,  albo 25  lat. 
Staramy się  o nich pamiętać  i  co 
dziwne, we wspomnieniach wra-
cają raczej te dobre chwile. To do-
brze,  bo  tak  wygląda  miłość  do 
najbliższych, tych zmarłych też…

Pamiętajcie o nich wspominając 
ich,  porządkując  groby,  modląc 
się  za nich.  Nigdy nie wiadomo, 
czy zmarły nie potrzebuje modli-
twy. Jest tyle możliwości pamięci 
modlitewnej  za naszych bliskich, 
korzystajmy z niej. Może i my bę-
dziemy kiedyś jej potrzebowali?

Zapraszam Was na  Uroczysto-
ści  Wszystkich  Świętych  i  Dzień 
Zaduszny.

Drodzy moi,
Jesteśmy  świadkami  historycz-

nych zmian w naszym miastecz-
ku: budowa ratusza, przebudowa 
ulic i rynku. 
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Zmienia  się  także  wygląd doj-
ścia  do  kościoła.  Może  czasami 
denerwujemy  się  tym  rozgardia-
szem, sceptycznie oceniamy zmia-
ny, ale z pewnością, po zakończe-
niu  tych  prac,  będzie  tu  piękne 
miejsce w starym stylu. Myślę, że 
to  centrum  naszego  miasteczka 
będzie miejscem odwiedzin tury-
stów i spotkań naszych mieszkań-
ców.

 
Z całego serca tego wszystkim 

życzę,  jednocześnie  dziękując  za 
starania  i  zmiany  włodarzom 
miasta oraz wykonawcom, którzy 
nieraz w bardzo trudnych warun-
kach, chcą  wywiązać się z termi-
nów.  

Zmienia  się  wygląd  rynku 
przed kościołem, ale też i w środ-
ku. Piękne, odnowione witraże z 
pewnością  dodadzą  uroku naszej 
świątyni. 

Plany  związane  z  adaptacją 
wieży kościelnej , po zakończeniu, 
będą niewątpliwą atrakcją dla nas 
i gości do nas przybywających.

Zmienia się  też  wygląd miasta 
przed cmentarzem. Piękna droga, 
prowadząca do cmentarza  i  par-
kingi, z pewnością zadziwią tych, 
którzy ostatnio nie byli w naszym 
miasteczku. Osobiście pragnę po-
dziękować  na  ręce  Pana  Burmi-
strza za te dobra. W tak krótkim 
czasie zrobiono tak wiele…

Drodzy moi,
Cieszy mnie fakt, że powiększa 

się grono osób, korzystających z I 
piątków miesiąca. Jest to „zbiera-
nie punktów na przyszłe  życie”. 
Niepokoi mnie jednak brak dzieci 
i  młodzieży na Mszach Świętych 
i Nabożeństwach Różańcowych.

 Czy nie jest to zanik tradycji w 
naszych rodzinach, brak wzorców 
dla naszych dzieci?  Zastanówmy 
się,  jaki  dajemy im przykład. Co 
zrobiłem dobrego w tym kończą-
cym się  Roku Wiary? Może to ja 
muszę  coś  zmienić  w  moim 
życiu?

Na  pochwałę  zasługują  dzieci, 
które  tak  licznie  przychodzą  do 
Oratorium.         

Z głębi serca dziękuję  ks. Dar-
kowi  za  „nową  jakość”  w  życiu 
tego miejsca w naszej wspólnocie.

Drodzy moi, 
Bardzo  dziękuję  Wam za  skła-

dane ofiary na witraże.  Jak sami 
widzicie,  jest  to  niewiele  w  sto-
sunku  do  potrzeb,  ale  wiem,  że 
dla  niektórych  złożone  sumy  są 
dużym  wyrzeczeniem  w  gospo-
darstwie  domowym.   Tym  bar-
dziej jestem Wam wdzięczny. 

Inni,  może  patrząc  na  nasze 
dokonania, zmobilizują się i rów-
nież pośpieszą z pomocą…
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    Drodzy moi,
W tych dniach zadumy i reflek-

sji  nad  przemijającym  czasem, 
znajdźcie  też  czas  na  wspólne 
spotkania  z  najbliższymi,  którzy 
nieraz  z  daleka  przyjeżdżają  na 
groby najbliższych . Niech te spo-
tkania dadzą  Wam wiele  radości 
i Błogosławieństwa  Bożego.   Po-
dróżującym  życzę  opieki  św. 
Krzysztofa  i Matki Bożej. 

Szczęść Boże
Z błogosławieństwem i modlitwą

                                  Ks. Proboszcz 
Sławomir  Szczodrowski

Dzień Wszystkich Świętych 

Zbliża  się  Dzień  Wszystkich 
Świętych, a następnie Zaduszki - 
Dni pamięci o tych co już odeszli, 
których  już  nie  ma  wśród  nas. 
Licznie odwiedzamy w te dni gro-
by swoich bliskich, palimy znicze, 
składamy wieńce i kwiaty.

Odwiedzając  miejsca  wieczne-
go spoczynku, zachowajmy nale-
żytą powagę, zastanówmy się nad 
przemijaniem, przywołajmy ulot-
ne wspomnienia. 

Cmentarz  jest  miejscem  gdzie 
spoczywają nasi najbliżsi i  znajo-
mi.  Trzeba to godnie uszanować, 
zwłaszcza  starajmy  się  uczestni-
czyć w Mszy św. odprawianej na 
cmentarzu. 

W Święto Zmarłych wzbudźmy 
w sobie refleksje nad własnym ży-
ciem , nad przeszłością, teraźniej-
szością i przyszłością. 

Zastanówmy  się  też,  kim  była 
bliska nam osoba? Czy wystarczy 
kupić  kwiaty,  zapalić  znicz i  od-
mówić modlitwę, by oddać Jej na-
leżny  hołd?  Może  nadeszła  oka-
zja,  aby  poświęcić  Jej  trochę 
więcej  czasu.  Kultywowanie  pa-
mięci zmarłych członków rodziny, 
to także dobra lekcja dla naszych 
dzieci,  żeby kiedyś  spotykały się 
przy naszym grobie. 

Pamiętajmy,  że  po  pogrzebie 
o zmarłym  należy  pamiętać,  ota-
czając go modlitewną pamięcią na 
przykład przez:

Msze św. w 30 dzień po śmierci, 
w rocznicę  śmierci w innych ter-
minach (np. w dzień imienin, uro-
dzin). 

Zamawiajmy „wypominki”, od-
prawiany przez cały miesiąc listo-
pad oraz wszystkie I wtorki przez 
cały rok. 

Dużą pomocą dla zmarłego jest 
zamówienie  Mszy  gregoriańskiej 
–  to  jest  30  Mszy św.  odprawia-
nych codziennie.

Codziennie, w dniach od 1 do 8 
listopada  wierni  mogą  uzyskać 
odpust zupełny (w pozostałe dni 
roku  odpust  częściowy),  który 
ofiarowuje się wyłącznie za zmar-
łych. 
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Natomiast  2  listopada  we 
wspomnienie  wszystkich  wier-
nych  zmarłych  odpust  zupełny 
ofiarowuje się  tylko za zmarłych 
przeżywających  czyściec.  W  tym 
celu  należy  pobożnie  nawiedzić 
cmentarz  i  odmówić,  choćby  w 
myśli,  modlitwę  za  zmarłych. 
Oprócz  tego  wymagane  jest  za-
chowanie  zwyczajnych  warun-
ków odpustu, jak spowiedź sakra-
mentalna, stan łaski uświęcającej, 
przyjęta Komunia św. i modlitwa 
w intencjach Ojca Świętego.  Mo-
dlitwa  i  ofiarowanie  odpustu  za 
zmarłych jest  o  wiele  ważniejsze 
niż  wszelkie  zewnętrzne  przeja-
wy pamięci.

Człowiek  żyje  tak  długo,  jak 
długo trwa pamięć o nim.

Msze  Św.  w  naszym  kościele 
w Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych: 7:00, 9:00,10:30, 18:00. 

O  13:00  procesja  z  kościoła 
i Msza Św. na cmentarzu.         

W  Dzień  Zaduszny  Msza  Św. 
 O godz. 7:00, 9:00 i 18:00. 

O  godz.  12:00  Msza  św.  na 
cmentarzu.

TRZY DNI W CZYŚĆCU

Pewien  pobożny  chrześcijanin 
był chory i prosił  Boga, żeby mu 
odjął cierpienia. Potem miał pięk-
ny sen.  Anioł  ukazał  mu się  we 
śnie i rzekł mu:

"Nie długo już  będziesz żył.  Wy-
bierz sobie, albo 3 lata cierpienia na  
ziemi, albo trzy dni mąk w czyśćcu."

Chory  wybrał  sobie  trzy  dni 
mąk w czyśćcu. 

Gdy  już  umarł  ów  pobożny 
człowiek,  dostał  się  do  czyśćca; 
tam  ukazał  mu  się  znowu  ów 
Anioł  i  pocieszał  go.  Wtenczas 
rzekła  owa  cierpiąca  dusza  do 
Anioła: 

"Mówiłeś mi, że będę tutaj tylko 3  
dni, a ja cierpię tu już co najmniej 3  
lata."

Anioł odpowiedział:
"Co  mówisz;  jesteś  dopiero  kilka  

minut. Ciało twoje na świecie nawet  
jeszcze nie ostygło."

-Zaprawdę,  mąk  czyśćcowych 
nie można nawet porównać z cier-
pieniami na ziemi. 

Dlatego lepiej jest odpokutować 
grzechy tu na ziemi.

Słusznie  modli  się  św.  Augu-
styn do Boga:

"Panie,  tu  piecz,  tu  siecz,  tu  
pal, bylebyś na wieki zachował.”
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Modlitwa do Matki Bożej za 
dusze w czyśćcu

Najświętsza Panno Nieustającej 
Pomocy,  Matko  litościwa,  racz 
spojrzeć  na  biedne  dusze,  które 
sprawiedliwość  Boża  zatrzymuje 
w płomieniach czyśćcowych. 

Są  one  drogie  dla  Twego  Bo-
skiego Syna, gdyż zawsze Go ko-
chały  i  teraz  gorąco  pragną  być 
blisko  Niego,  lecz  nie  mogą  ze-
rwać swych więzów, które je trzy-
mają  w  palącym  ogniu  czyśćca. 
Niech  się  wzruszy  Twe  serce, 
Matko litościwa. 

Pośpiesz  z  pociechą  dla  tych 
dusz,  które  Cię  zawsze  kochały 
i teraz  ślą  do  Ciebie  swe  wes-
tchnienia. Wszak są to Twoje dzie-
ci, bądź  więc im pomocą,  nawie-
dzaj  je,  osładzaj  ich  męki,  skróć 
ich cierpienia i  nie zwlekaj  z ich 
wybawieniem. 

Amen

Zaduszki

W dniu Zaduszek,
w czas jesieni 
odwiedzamy bliskich groby,
zapalamy zasmucenimałe lampki -  
znak żałoby.
Światła cmentarz rozjaśniły,że 
aż łuna bije w dali,
lecz i takie są mogiły,
gdzie nikt lampki nie zapali

                   Władysław Broniewski

Drodzy Parafianie,

Z radością informuję Was, że 30 
września nasza Parafia podpisała 
umowę  z  Samorządem  Woje-
wództwa  Warmińsko  –  Mazur-
skiego  na  wykonanie  „prac  bu-
dowlano  –  konserwatorskich 
zabytkowej  wieży  kościelnej  w 
Tolkmicku w celu jej adaptacji do 
celów  turystycznych   poprzez 
utworzenie  Izby  Regionalnej 
i punktu widokowego”. 

Na  wykonanie  tego  zadania 
otrzymamy  kwotę  488 234  zł. 
Nasz wkład własny to 10% otrzy-
manej dotacji. 

Myślę,  że  powinniśmy  cieszyć 
się  z  możliwości  poszerzenia 
atrakcyjności naszego miasteczka.

Pragniemy podzielić się z Wami 
również  informacją  o inicjatywie 
społecznej, której parafia jest auto-
rem  a  Wasza  pomoc  jest  tu  nie-
zbędna. 

Chcielibyśmy,  by w przyszłym 
roku,  po  zakończeniu  wszelkich 
prac  remontowo  -  budowlanych 
w mieście  i  na drogach dojazdo-
wych,  nasze  miasto  obrało  sobie 
za  patrona  św.  Jakuba  Apostoła, 
który  od  wieków  jest  patronem 
parafii, rybaków i pielgrzymów.

 Jesteśmy  po  wstępnej,  pozy-
tywnej rozmowie z Panem Burmi-
strzem.
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Żeby  taką  inicjatywę  można 
było  zrealizować,  potrzebna  jest 
Wasza akceptacja. W najbliższym 
czasie stworzymy Komitet organi-
zacyjny, który będzie zbierał pod-
pisy  pod  takim  wnioskiem.  Bę-
dzie  on  następnie  przedłożony 
naszej Radzie Miasta i Gminy do 
akceptacji. 

Jeśli spotkamy się z pozytywną 
opinią  radnych,  to  może  najbliż-
sze  Dni  Jakubowe będziemy ob-
chodzić  bardzo  uroczyście,  jako 
Święto  całej  tolkmickiej  społecz-
ności,  patronem  której  zostanie 
Św. Jakub Apostoł. 

Jest  to  dla  nas  bardzo  ważne, 
ponieważ Tolkmicko znajduje  się 
na Pomorskiej Drodze Św. Jakuba 
Apostoła  oraz  Bursztynowym 
Szlaku  Św.  Jakuba  Apostoła. 
Mamy  ogromną  nadzieję,  że  tą 
drogę  będą   przemierzali  piel-
grzymi, podążający do Hiszpanii.

 Przy tych historycznych zmia-
nach wyglądu naszego miasta, ja-
kich  doświadczamy  w  ostatnim 
okresie, wskazane jest by patrono-
wał  nam  Św.  Jakub,  najbliższy 
uczeń Chrystusa. 

Nie wahajcie się złożyć swojego 
poparcia pod tą inicjatywą, którą 
potem złożymy w Radzie Miasta 
i Gminy.

                             Ks. Proboszcz  
Sławomir Szczodrowski

STATYSTYKI PARAFIALNE
W  ostatnim  okresie  w  naszej 

wspólnocie  Sakrament  Chrztu 
przyjęły:
Daria Dagmara Gajewska – Cieśla
Natalia Dziemidowicz

Następujące  osoby  skorzystały 
z  Sakramentu Małżeństwa:
Krzysztof Adam Kurek – 
Dorota Nawalińska,
Łukasz Paweł Chiliński – 
Ewelina Maria Galikowska,
Tomasz Tomczak – 
Ewelina Pionke,
Jacek Gmys – 
Małgorzata Paulina Duda,

Kornel Maciej Wiśniewski – 
Sylwia Łucja Balicka,
Paweł Piotr Prątnicki – 
Magdalena Pawlak.

Na  wieczny  odpoczynek  do 
Domu Ojca przeszli:
Andrzej Mirosław Matuszak,
Józef Pieciukiewicz,
Władysław Szella,
Tomasz Piotr Szustakiewicz,
Piotr Mnich.

„Umiera się nie po to, by przestać 
żyć, lecz po to, by żyć inaczej”

Paulo Coelho
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WITRAŻE
Drodzy parafianie,
Jak  sami  widzicie,  przystąpili-

śmy energicznie do remontu wi-
traży w naszym kościele. Jak będą 
wyglądały po remoncie,  możecie 
gołym okiem zobaczyć różnicę na 
wstawionym po remoncie witrażu 
Św. Andrzeja w prezbiterium. Ko-
lejne  będziemy  wstawiali  sukce-
sywnie,  w  miarę  posiadanych 
środków. Ze złożonych przez Was 
ofiar  zebraliśmy do tej pory:

24 tys. 400 złotych.
Koszt 5 okien w prezbiterium to 

kwota ok. 120 tys. złotych. Będzie-
my  też  robili  pozostałe  okna  w 
naszym kościele.         

Do tej pory swoje ofiary złożyły 
263  osoby,  rodziny,  niektórzy  po 
raz drugi.       

Z całego serca dziękujemy tym, 
którzy w ostatnim okresie pośpie-
szyli z ofiarami na ten cel. Są to:

Janusz  i  Lidia  Kościanowscy, 
Stanisława  Szwedko,   Krystyna 
i Sebastian  Kratkowscy,  Andrzej 
i Irena Szczygieł, Władysława, Jó-
zef, Zbigniew Gwóźdź, Zbigniew 
Kessler, Aleksandra Sosnowska – 
Kessler,  Henryka  Pieciukiewicz, 
Elżbieta i Eugeniusz Zbiciak, Jaro-
sław Babirecki,  Marek Jankowski 
i Leonarda  Rutkowska,  Cecylia 
i Danuta Tchorzewskie, Lucjan Ja-
nuszkiewicz,  Janina  i  Jan  Rotter, 

Jolanta i Bogdan Piotrowscy, Bar-
bara  Tuzimek,  Małgorzata  Misz-
kowicz, Daniela i Józef Kurowscy, 
Waldemar  i  Elżbieta  Superson, 
Państwo  Wilczyńscy,  Danuta 
i Wiesław  Franciuk,  Irena  Pusio, 
Daniela Bukowska, Maria i  Hen-
ryk Oleszkiewicz,  Państwo Przy-
bylscy, J. Pawlukowicz, Jan Eber-
towski,  Barbara  Grabara, 
Kazimiera  Pilichiewicz,  Teresa 
i Stefan Jankowscy, Wacław i Cze-
sława Malec,  Ewa i  Paweł  Jano-
wicz,  Katarzyna  Mostowiec  z 
dziećmi, Tadeusz i Anna Kliniccy, 
Gustaw  Ułanowski,  Leokadia 
i Edward Stankiewicz, Halina Ni-
zikowska,  Władysław  Szczygieł, 
Grażyna Rybicka, Janina i Mieczy-
sław Drzewińscy, Wiesława i Ka-
rol Szewczyk, Joanna i Witold So-
chaccy,   Zofia  i  Edmund 
Podgórscy, Grażyna i Józef Sinkie-
wicz, Jolanta Myszka, Justyna, Pa-
weł, Filip Franciuk, Krystyna Gra-
bara, Paweł i Anna Brzescy.

Bóg zapłać

HUMOR

Do  3-letniego  Adasia  przyszli 
dziadkowie w odwiedziny. Babcia 
mówi do Adasia:

- Adasiu, tu masz pieniążki do  
kieszonki i coś sobie kup.

Na to Adaś: 
- Babciu, ale ja mam dwie kie -

szonki...
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PIELGRZYMKA 
NA BEATYFIKACJĘ JANA 
PAWŁA II I JANA XXIII
Drodzy  Parafianie.  Przedstawia-
my Wam propozycję  wyjazdu na 
Kanonizację  Jana Pawła II  i  Jana 
XXIII.  Zgłoszenia  chętnych osób 
przyjmuje ks. Wiesław.
R Z Y M - 6 dni
Kanonizacja Jana Pawła II  i  Jana 
XXIII
Termin: 25.04 – 30.04.2013
- 5 dniowy wyjazd autokarowy
- noclegi w hotelach, pokoje z ła-
zienkami
-  wyżywienie  HB  –  śniadania 
i obiadokolacje
- grupa min. 44 os.
- opieka duszpasterska
PROGRAM
Dzień:
25.04  wyjazd  z  Warszawy  w  
godz.  porannych,  przejazd  na 
nocleg  tranzytowy  w  rejonie 
Wiednia, obiadokolacja.
26.04  Wiedeń  –  przejazd  przez 
Austrię  –  przejazd  non  stop  do  
Rzymu,  przyjazd  w godz.  wcze-
snoporannych.
27.04 Rzym – udział w uroczysto-
ściach kanonizacyjnych Jana Paw-
ła  II  i  Jana  XXIII  na  Watykanie, 
zwiedzanie  Rzymu  –  w  godz. 
późno  popołudniowych  –  prze-
jazd na nocleg do Asyżu, obiado-
kolacja.

28.04 Asyż (Porcjunkula, bazylika 
św. Franciszka, kościół św. Klary) 
- Padwa (bazylika św. Antoniego) 
– przyjazd na nocleg do Lido di 
Jesolo, obiadokolacja.
29.04 Lido di  Jesolo  –  wyjazd w 
drogę  powrotną,  przejazd  non 
stop do Polski, przyjazd do War-
szawy  w  godz.  nocnych/poran-
nych 30.04.

Na życzenie grupy – 29 kwiet-
nia możliwość  zwiedzania Wene-
cji. Wyjazd do Polski w godz. po-
południowych,  przyjazd  do 
Warszawy 30.04 po południu.
CENA: 1.100 zł 
Przy  wpłacie  zaliczki  30  %  do 
1.01.2014 – cena 1.000 zł
Cena obejmuje:
- przejazd autokarem klasy Lux
- 3 noclegi w hotelach, pokoje 2-3 
osobowe z łazienkami
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- ubezpieczenie KL i NW
- opiekę pilota

W opcji z wyjazdem do Wenecji 
dodatkowo 25 euro.

HUMOR

- Mamo, jak będę duży, to oże-
nię się z Kasią.

- Synku, ale na ślub muszą zgo-
dzić się dwie osoby!

- Fajnie... To ożenię się jeszcze z 
Anią.
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05 listopada swoje Imieniny ob-
chodzi  ks.  Proboszcz  Sławomir 
Szczodrowski, Dyrektor wspólno-
ty zakonnej w Tolkmicku. Ks. Pro-
boszcz odprawi Mszę Św. Imieni-
nową  5  listopada  o  godz.  18:00. 
Będzie  to  też  okazja  do złożenia 
życzeń Solenizantowi.

CZCIGODNY KSIĘŻE 
PROBOSZCZU,
Dzień  Imienin,  to  jedna z  nie-

wielu  okazji  by  wyrazić  Ci 
wdzięczność  za  trud posługi  ka-
płańskiej  w  naszej  wspólnocie. 
Zapewniając  o  tej  wdzięczności, 
pragniemy  złożyć  Ci  życzenia 
prawdziwej  apostolskiej  odwagi, 
pokornej zgody na Boże plany.
Życzymy Ci, Drogi Księże Pro-

boszczu, aby Dobry Bóg obdarzył 
Cię  obfitością  swoich  łask,  do-
brym zdrowiem, radością i umie-
jętnością  przezwyciężania  kłopo-
tów  dnia  codziennego.  Niech 
wraz z mocą  przemiany chleba i 
wina,  daje  Ci  moc  przemiany 
ludzkich serc.

 

Życzymy Ci  wszelkiej  pomyśl-
ności w realizacji planów i zamie-
rzeń oraz tego, by Twoje szlachet-
ne  powołanie  przyniosło  Ci 
zadowolenie i satysfakcję z wybo-
ru  tak  trudnej  i  odpowiedzialnej 
drogi. 

Niech  Jezus  Chrystus  obdarza 
Cię wszelkimi łaskami, niech daje 
Ci  siły  w  prowadzeniu  parafii 
i głoszeniu Słowa Bożego, a Mat-
ka Najświętsza niech ma Cię  za-
wsze w swojej opiece. 

Szczęść Boże
       Współbracia w kapłaństwie 
                  i tolkmiccy parafianie

KS. DARIUSZ MACHNIAK
Z  pewnością  wszyscy  zdążyli-

ście  już  poznać  ks.  Dariusza 
Machniaka,  który  od  1  września 
br. pracuje w naszej wspólnocie.

 

Ksiądz  Darek  urodził  się 
02.03.1979r. w Łukowie. Imieniny 
obchodzi  19  grudnia.  Studiował 
filozofię i teologię w Łodzi. Świę-
cenia kapłańskie otrzymał w 2009 
r. w Łodzi z rąk bpa Władysława 
Ziółka.

Po  święceniach  pracował  w 
Płocku  jako  duszpasterz  i  kate-
cheta oraz Kierownik Oratorium.

W  naszej  parafii  pracuje  jako 
Kierownik  Oratorium,  katecheta, 
opiekun ministrantów.

Witamy  bardzo  serdecznie  ks. 
Darka  w  naszej  wspólnocie.  Ży-
czymy  Mu  wiele  Błogosławień-
stwa Bożego i Opieki Matki Bożej 
na  tej  niełatwej  kapłańskiej  dro-
dze. 

Szczęść Boże
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