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Wielki Czwartek to dzień ustano-
wienia  Najświętszego  Sakramentu 
oraz  Sakramentu  Kapłaństwa.  W 
tym  dniu  kierujemy  nasze  myśli 
i życzenia  w  stronę  wszystkich 
Duszpasterzy w naszej wspólnocie 
parafialnej.

Czcigodny  Księże  Proboszczu, 
Drodzy Kapłani. 

Dzięki Wam i Waszej pracy , mo -
żemy przybliżać  się  do Chrystusa. 
Z  głębi  serc  dziękujemy  Wam  za 
każdą  Eucharystię,  kazanie,  spo-
wiedź,  modlitwę,  błogosławień-
stwo, za wszystkie udzielone sakra-
menty  i  za  wszystkie  łaski,  które 
dzięki  Waszej  posłudze  otrzymali-
śmy od Pana.

Jesteśmy także wdzięczni za Wa-
szą  serdeczność,  uśmiech,  życzli-
wość,  otwartość,  wszelką  pomoc 
i poświęcony czas.

W tym szczególnym Dniu przyj-
mijcie  życzenia Bożej radości, aby 
towarzyszyła Wam w każdym dniu 
kapłańskiej  posługi,  wielu  życzli-
wych  serc  ludzkich,  gotowych 
przyjść  z pomocą w głoszeniu Do-
brej  Nowiny,  dużo sił  w pokony-
waniu  ludzkich  słabości  i  prze-
szkód  życiowych,  mocy  Ducha 
Świętego oraz Opieki Matki Bożej.

Niech Boski Zbawiciel prowadzi 
Was po tej pięknej,  choć niełatwej 
drodze powołania dla ludu Pana.

       Z zapewnieniem o modlitwie
                       tolkmiccy parafianie

HUMOR

Zajączek  przychodzi  do  sklepu 
niedźwiedzia. 

- Poproszę miodzik. Niedźwiedź 
przystawia drabinę do regału, ocię-
żale wchodzi na samą górę, bierze 
słoik, schodzi i daje zajączkowi. Na 
drugi  dzień  zajączek znowu przy-
chodzi. 

- Poproszę miodzik. Niedźwiedź 
znowu wchodzi na drabinę, bierze 
słoik i zmęczony daje zajączkowi. 
Na trzeci dzień niedźwiedź widzi z 
daleka  zajączka  przez  okno.  Zdej-
muje miód z regału i zasapany cze-
ka. Zajączek wchodzi. 

-  Poproszę  marchewki.  Niedź-
wiedź daje mu marchewki i wner-
wiony odstawia słoik na górę. Zają-
czek  wychodzi  ze  sklepu,  ale  po 
chwili wraca. 

- A! I jeszcze miodzik!
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AKTUALNOŚCI
W dniach 17 – 20.03 odbyliśmy 

w naszej  parafii  Rekolekcje  wiel-
kopostne.  Poprowadził  je  ks.  Ta-
deusz  Malak  –  proboszcz  z  Są-
toczna.  Bóg  zapłać  ks. 
Rekolekcjoniście,  księżom  spo-
wiednikom i Wam, Drodzy Para-
fianie  za  liczne  udział  w  tym 
przygotowaniu  do  Zmartwych-
wstania  Pańskiego.  Dziękujemy 
Dyrekcji,  Wychowawcom,  dzie-
ciom i młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej  i  Gimnazjum  w  Tolk-
micku  za  liczny  udział  w 
Nabożeństwach. 

W  miniony  piątek  22.03  trady-
cyjnie odbyła się Droga Krzyżowa 
ulicami naszego miasta.   Bóg za-
płać  wszystkim za  udział  w tym 
Nabożeństwie  Męki  Pańskiej. 
Dziękuję  Członkom  Ochotniczej 
Straży  Pożarnej   za  niezawodny 
udział w utrzymanie porządku w 
czasie  przemarszu.  Dziękuję 
wszystkim,  którzy  czynnie  włą-
czyli się w to nasze wspólne prze-
żywanie ostatniej Drogi Pana Jezu-
sa na Golgotę.

Dzisiaj  na  Mszy  św.  o  godz. 
12:00 nastąpi podsumowanie kon-
kursu  na  Najpiękniejszą  Palmę 
Wielkanocną.  Cieszy  fakt,  że  w 
tym roku włączyli się mieszkańcy 
naszego  miasta  i  okolicznych 
miejscowości oraz szkoły i stowa-
rzyszenia, działające na terenie na-
szej gminy. 

W najbliższą  środę  20 marca o 
godz.  19:00   zapraszamy wszyst-
kich na Drogę  Krzyżową  Śpiewa-
ną,  przygotowaną  pod kierownic-
twem pana Michała Hofmana.

Już  tylko tydzień  dzieli  nas  od 
Uroczystości  Zmartwychwstania 
Pańskiego. Od  czwartku do sobo-
ty będzie trwało Triduum Paschal-
ne. 

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. 

Na sobotnią liturgię prosimy za-
brać świece. Adoracja Pana Jezusa 
w  Ciemnicy  i  przy  Grobie  do 
godz. 21.00. 

Zapraszamy  serdecznie  Ochot-
niczą  Straż  Pożarną  naszego mia-
sta do zaciągnięcia warty honoro-
wej, oraz Was, Drodzy Parafianie – 
ulicami,  wg  podanego  schematu. 
Prosimy, by czuwanie przy Grobie 
Pańskim  było  sprawowane  z  na-
leżną godnością.

W Wielki Piątek ostatnia Droga 
Krzyżowa - o godz. 15.00. W Wiel-
ki Piątek obowiązuje post ścisły.

Od  Wielkiego  Piątku  zaprasza-
my na Nowennę przed Uroczysto-
ścią Miłosierdzia Bożego.
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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 przy-
niosły 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 or-
szaku procesyjnego, by nie odma-
wiały Pani organizującej, która do 
Was się zwróci z prośbą o udział. 
Jest to przecież  wyróżnienie i do-
datkowa  forma  zapewnienia  o 
swojej wierze. 

Przypominamy  też,  że  w  Nie-
dzielę  Wielkanocną  nastąpi  zmia-
na czasu z zimowego na letni.

2  kwietnia  obchodzimy   VIII 
rocznicę  śmierci  Papieża  bł.  Jana 
Pawła  II.  Zapraszamy  o  godz. 
18:00  na  Mszę  św.  dziękczynną, 
oraz  Nabożeństwo  z  wystawie-
niem  Najświętszego  Sakramentu 
i czuwanie modlitewne. 

O godz. 21:00 – Apel Jasnogór-
ski. Podziękujemy wspólnie za be-
atyfikację  naszego  Rodaka.  O 
godz.  21:37  razem,  w  modlitwie 
i zadumie, przeżyjemy czas śmier-
ci Papieża.

7 kwietnia obchodzimy Niedzie-
lę  Miłosierdzia  Bożego.  O  godz. 
15:00 zapraszamy na Koronkę  do 
Bożego  Miłosierdzia  przed  obra-
zem Jezusa Miłosiernego, po której 
zostanie  odprawiona  Msza  św.  z 
ucałowaniem Relikwii Św. Siostry 
Faustyny Kowalskiej.   Po Mszach 
św.  będą  zbierane  ofiary  do  pu-
szek na  Dzieła  Miłosierdzia,  pro-
wadzone przez Caritas Diecezji El-
bląskiej.

8 kwietnia obchodzimy Uroczy-
stość  Zwiastowania Pańskiego na 
pamiątkę  Objawienie  się   Marii 
Pannie  Archanioła Gabriela i jego 
zapowiedzi   Narodzenia  Jezusa 
Chrystusa, Syna Bożego. 

Msze św. o godz. 7:00 i 18:00.

Informujemy,  że  ruszyła  Sale-
zjańska  Liga  Szóstek  Piłkarskich. 
Zapraszamy  do  udziału  w  roz-
grywkach w kategoriach: 
A –  roczniki  2002  i  młodsze  (do 
klasy IV Szkoły Podstawowej)
B – roczniki 1998 - 2001 (V i VI kl. 
Szkoły  Podstawowej   oraz  I  i  II 
Gimnazjum).
C (open) – roczniki 1997 i starsze.

Regulamin i  karty  zgłoszeń  do 
pobrania na stronie: 

www.salezjanie-tolkmicko.pl 
w zakładce SALOS
Kontakt:  ks.  Sławomir  Szczo-

drowski   604  994  060,  Andrzej 
Misztal  692 385 907, Grzegorz Rut-
kowski.
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Szybkimi krokami zbliża się ter-
min Peregrynacji Relikwii Św. Jana 
Bosko.  W programie tego święto-
wania znajdą się m.in.:

31.05 – 02.06.2013
SALOS  –  Rozgrywki  Inspektorial-
ne.
01.06.2013
Podsumowanie  Konkursu  wiedzy 
i plastycznego o św. Janie Bosko 
01.06.2013
Magda  Anioł,  -  Koncert  wprowa-
dzający godz. 19:00
01.06.2013
Powitanie Relikwii godz. 21:00 
01 - 02.06.2013
Nocne czuwanie młodzieży i para-
fian
02.06.2013
godz. 13:00 – Transmisja Mszy św. 
przez Telewizję Polonia.

Już dziś zaplanujmy sobie czas, 
byśmy mogli wspólnie przeżyć to 
wielkie święto w naszej wspólno-
cie.

Przypominamy  o  porządkach 
wiosennych  na  naszym  cmenta-
rzu. Prosimy, by wszystkie śmieci 
wynosić  w przeznaczone do tego 
miejsca.  Nie  zapominajmy,  że  na 
cmentarz nie można wprowadzać 
zwierząt. 

Wszelkie  zauważone  nieprawi-
dłowości prosimy zgłaszać w kan-
celarii parafialnej. 

HERB 
PAPIESKI

Herb  papieski 
przedstawia  się 
następująco:  na 
niebieskim  tle 
umieszczono sym-
bole  godności  pa-
pieskiej,  takie 
same jak miało to 
miejsce  w  przypadku  Benedykta 
XVI  (mitra  umieszczona  między 
skrzyżowanymi  kluczami  złotym 
i srebrnym,  związanymi  czerwo-
nym sznurem).

Na  górze  umieszczono  symbol 
zakonu, z którego pochodzi nowy 
papież  -  Towarzystwa  Jezusowe-
go. Na tle jaśniejącego słońca wid-
nieją  litery  IHS,  czyli  monogram 
Chrystusa. Nad literą H wznosi się 
krzyż,  poniżej  niej  trzy  czarne 
gwoździe.  Na  dole  znajduje  się 
gwiazda  i  kwiat  narodowy. 
Gwiazda,  według starożytnej  tra-
dycji  heraldycznej,  symbolizuje 
Maryję  Pannę,  Matkę  Chrystusa 
i Kościoła, podczas gdy kwiat na-
rodowy  wskazuje  św.  Józefa,  pa-
trona Kościoła powszechnego. 

W tradycji  ikonograficznej  kra-
jów języka hiszpańskiego św. Józef 
jest  przedstawiany z gałązką  nar-
du w ręku. W ten sposób papież 
Franciszek chciał podkreślić swoje 
nabożeństwo do Matki Bożej i św. 
Józefa.

www.deon.pl
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ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU W WIELKI 
PIĄTEK 29.03.2013 r.

Rozkład wg ulic.

Prosimy o adorację przy Grobie 
Pańskim  w  Wielki  Piątek  miesz-
kańców  poszczególnych  ulic  wg 
podanego schematu. Niech nie za-
braknie  przynajmniej  przedstawi-
cieli naszych rodzin.

Wiem, że mogę na Was liczyć, że 
Chrystus  nawet  przez  chwilę  nie 
zostanie sam… 

Bóg zapłać.

08:00 – 09:00 
ul.  Sportowa,  Przybytowska,  Ba-
żyńskiego, Leśna
09:00 – 10:00
ul.  Mazurska,  Jagiellońska,  Dzia-
łyńskiego
10:00 – 11:00
ul.  Wybudówka Biała, Kilińskiego, 
Kopernika, Wiśniowa
11:00 – 12:00
dzieci SP w Tolkmicku
12:00 – 13:00
ul.  Szkolna,  Ogrodowa,  Zawiszy, 
Krzywa, Kręta, Rybacka
13:00 – 14:00
ul.  Świętojańska,  Lipnik,  Janówek, 
Stawy, Osiedlowa
14:00 – 15:00
ul. Portowa

15:00 – 16:00
ul.  Młyńska,  Szpitalna,  Słupecka, 
Kościelna, Ceramiczna, Pl Wolności
16:00 – 17:00
ul. Elbląska, Morska, Nadrzeczna
17:00 – 18:00
ul. Królewiecka, Zakopiańska, Dzi-
ka, Owocowa
18:00 - Msza św. 
20:00 – 21:00
Młodzież 

DROGI ŚWIĘTEGO JAKUBA

Od kilkunastu lat w wielu kra-
jach  Europy  pojawiają  się  piesze 
i rowerowe szlaki oznaczone sym-
bolem muszli i żółtymi strzałkami. 
Są to Drogi Świętego Jakuba. Służą 
one  pielgrzymom,  którzy  w  sa-
motności lub w grupach przemie-
rzają  je, pragnąc modlitwy,  życio-
wych przemyśleń, odpoczynku od 
codziennej  bieganiny.  Niektórzy 
chcą  zwiedzić  ciekawe  miejsca 
i poznać  nowych ludzi.  Dla więk-
szości osób są to raczej „rekolekcje 
w drodze”.
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Te małe i większe odcinki dróg 
łączą  się  w  różnych  miejscach, 
tworząc szlak  pielgrzymkowy do 
katedry w Santiago de Compostela 
w  Hiszpanii. W katedrze tej znaj-
duje się ciało  św. Jakuba Większe-
go Apostoła. 

Nie ma jednej trasy pielgrzymki. 
Uczestnicy mogą  dotrzeć  do celu 
jednym z wielu szlaków.

Parafia św. Jakuba w Tolkmicko 
włączyła się  też  w tworzenie  od-
cinka  Drogi  Świętego  Jakuba, 
przebiegającego przez Tolkmicko. 

Więcej na ten temat możecie po-
czytać  na stronach internetowych 
Stowarzyszenia  Pomorska  Droga 
św.  Jakuba  oraz  Stowarzyszenia 
Dziedzictwa i Rozwoju Szlaku Św. 
Jakuba  Apostoła  na  Żuławach 
i okolic Zalewu Wiślanego. 

 www.szlak-swjakuba.pl
 www.re-create.pl

OKIEM PROBOSZCZA
Niech  będzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!

Drodzy moi! 
Za kilka dni Uroczystość Zmar-

twychwstania  Jezusa  Chrystusa. 
Pragę życzyć Wam, by te dni upły-
nęły  spokojnie  i  były  dobrze  du-
chowo  przeżyte.  Cieszy  fakt  że 
duża grupa parafian wzięła udział 
w  tegorocznych  Rekolekcjach 
wielkopostnych. 

Dziękuję  wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do  tych  ćwiczeń 
duchowych.  Niech św. Józef upra-
sza Wam Bożych Łask.

Nasze serca przepełnia radość z 
wyboru  nowego Ojca  Świętego – 
Franciszka.  Życzymy  Mu  opieki 
Matki Bożej i św. Jakuba Ap., pa-
trona naszej świątyni. Obiecujemy 
też naszą modlitwę.

Przeżywajmy  jak  najlepiej  Rok 
Wiary ogłoszony przez Benedykta 
XVI. Zachęcam do pogłębiania na-
szej wiary. Może to będzie książka 
religijna,  czy audycja  wysłuchana 
w  Radiu  Maryja  albo  udział  w 
pielgrzymce?  Może  ktoś  zapisze 
się  do Żywego Różańca lub zrobi 
coś dla kościoła? Inicjatywy należą 
do Was.

Cieszy  fakty  że  Zarząd  Miasta 
stara się  jak najwięcej uczynić dla 
mieszkańców, by nam się żyło le-
piej. Wkrótce ruszy budowa ratu-
szu  miejskiego  i  remont  na-
wierzchni  niektórych  ulic. 
Zachęcam  Was  do  modlitwy  za 
wstawiennictwem św. Józefa, by to 
wszystko udało się  nam zrealizo-
wać. 

Drodzy moi.
Dziękuję  za  składane  ofiary  na 

remont witraży. Obecnie przygoto-
wywana jest  dokumentacja.  Mam 
nadzieje ze za niedługi czas otrzy-
mamy  stosowne  ustalenia  i  po-
zwolenia. 
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Na te dni i  wspólne świętowa-
nie życzę Wam Wszystkim Bożego 
Błogosławieństwa  i  opieki  naszej 
Wspomożycielki. Szczęść Boże.

                  Z modlitwą 
ks. Proboszcz 

            Sławomir Szczodrowski

KIM JEST NOWY PAPIEŻ?

Argentyński kardynał Jorge Ma-
rio  Bergoglio,  który  od  13  marca 
jest 266. biskupem Rzymu, ma 76 
lat i przez ostatnie 16 lat był  me-
tropolitą swego rodzinnego miasta 
- Buenos Aires. 

Przedtem był przewodniczącym 
episkopatu  swego  kraju.  Jest 
pierwszym Argentyńczykiem i  w 
ogóle  mieszkańcem  Ameryki,  a 
także pierwszym jezuitą, który zo-
stał wybrany na najwyższy urząd 
w Kościele katolickim. 

Również jako pierwszy przybrał 
imię  FranciszekJest  człowiekiem 
bardzo skromnym. 

Do  pracy  jeździł  autobusem, 
mieszkał w skromnym mieszkaniu 
i  podobno sam sobie  gotował.  W 
czasie  wolnym  odwiedzał  ubo-
gich.

 Jest  autorem książek na temat 
duchowości. Obecny  papież  uro -
dził się 17 grudnia 1936 w Buenos 
Aires jako jedno z pięciorga dzieci 
w rodzinie  włoskiego imigranta - 
pracownika kolei. 

Z wykształcenia jest technikiem 
chemikiem. 11 marca 1958 wstąpił 
do Towarzystwa Jezusowego - no-
wicjat odbywał w Chile.

Studiował  literaturę  i  psycholo-
gię w Kolegium Maryi Niepokala-
nej w Santa Fe i w Kolegium Zba-
wiciela w Buenos Aires.

13 grudnia 1969 przyjął  święce-
nia kapłańskie, po czym kontynu-
ował  studia w Hiszpanii i tam 22 
kwietnia 1973 złożył śluby wieczy-
ste w swym zakonie. 

Po powrocie do kraju był  m.in. 
mistrzem nowicjatu,  wykładowcą 
na  wydziale  teologicznym  w 
swym  dawnym  kolegium  w  San 
Miguel,  a  w  latach  1973-79  pro-
wincjałem jezuitów w Argentynie. 
W tym czasie  wyjeżdżał  również 
kilkakrotnie  na  dłuższe  lub  krót-
sze pobyty do Niemiec.

W latach 1980-86 był rektorem w 
San Miguel.
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20 maja 1992 Jan Paweł  II  mia-
nował 55-letniego wówczas jezuitę 
biskupem pomocniczym archidie-
cezji  Buenos  Aires;  sakrę  nowy 
hierarcha przyjął 27 czerwca tegoż 
roku. 

30 listopada 1998 r. papież mia-
nował go ordynariuszem dla wier-
nych  obrządków  wschodnich  w 
Argentynie.Jako biskup i kardynał 
uczestniczył  w  wielu  ważnych 
wydarzeniach kościelnych z Syno-
dami Biskupów na czele. 

W  dniach  18-19  kwietnia  2005 
wziął  udział  w  konklawe,  które 
wybrało Benedykta XVI.

W wyniku konklawe w dniach 
12-13 marca 2013 r. zastąpił go na 
urzędzie biskupa Rzymu.

www.papiez.wiara.pl

MYŚLI 
ŚWIĘTEGO JANA BOSKO

"... Chodźcie nogami po ziemi, a 
sercem mieszkajcie w niebie ..."

"...  Bądźmy  zawsze  radośni  a 
czas minie szybko ..."

"... Panu Bogu nie są miłe rzeczy 
czynione z przymusu ..."

"...  Jeżeli  znajdziecie  się  w  ja-
kimś  niebezpieczeństwie  duszy 
czy ciała, wezwijcie Anioła Stróża, 
a zapewniam was,  że Ten będzie 
wam towarzyszył i was uwolni ..."

"...  Pocierp  chociaż  trochę  dla 
tego  Boga,  który  tyle  wycierpiał 
dla ciebie ..."

"...  Każde  dobro  uczynione 
przez innych za naszą  przyczyną 
powiększy  naszą  chwałę  w 
Raju ..."

"...  Pracujcie  dzisiaj  w  ten  spo-
sób,  byście  jutro  nie  musieli  się 
czerwienić ..."

"...  Bądźcie  powolni  w osądza-
niu …"

„Wielkanocny pacierz”
księdza Twardowskiego

Nie umiem 
być srebrnym aniołem -
ni gorejącym krzakiem -

Tyle Zmartwychwstań już 
przeszło a serce mam byle jakie. 

Tyle procesji z dzwonami -
tyle już alleluja -

a moja świętość dziurawa 
na ćwiartce włoska się buja. (…)

I wiem, gdy łzę swoją trzymam
jak złoty kamyk z procy -

zrozumie mnie mały Baranek
z najcichszej Wielkiej Nocy.

Pyszczek położy na ręku -
sumienia wywróci podszewkę -

Serca mojego ocali
czerwoną chorągiewkę.
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STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim okresie z Sakramen-

tu Chrztu św. skorzystał
- Olaf Adam Zyśkowski
Na miejsce wiecznego spoczyn-

ku odprowadziliśmy Ś.P.
- Mariannę Stodulską
- Elżbietę Bożenę Słomka
- Lubę Ciucias

REMONT WITRAŻY

Składamy serdeczne Bóg zapłać 
wszystkim,  którzy  pośpieszyli  z 
pomocą  na remont witraży w na-
szym kościele. W tej chwili trwają 
niezbędne uzgodnienia    z konser-
watorem  zabytków,  zezwalające 
na przeprowadzenie remontu.

Przedstawiamy listę osób, które 
w ostatnim okresie złożyły ofiary 
na ten cel: 

Elżbieta  Bekisz,  Wiera  Sowiń-
ska,  Mariusz  Gwóźdź,  Maria 
Oleszkiewicz,  Helena Staszewska, 
Eugenia,  Zofia,  Mirosław  Kowal-
scy, Irena, Werner Kurszewscy, Le-
onarda  Rutkowska,  Marek  Jan-
kowski,  Bogumiła,  Grzegorz 

Dziełak,  Zofi  Różeńska,  Wacława 
Ostrowicka,  Tomasz,  Joanna  Me-
łech,  Jadwiga Kozioł,  Renata Lor-
biecka,  Dorota  Jarząb,  Krystyna 
Rosół, Eugeniusz, Genowefa Stan-
kiewicz,  Krystyna Kaszuba,  Irena 
Szulc,  Leokadia,  Edward Stankie-
wicz, Stanisława Sępka, Władysła-
wa  Sobczak,  Krystyna,  Sebastian 
Sobczak,  Zdzisława,  Mirosław 
Sępka,  Anna,  Włodzimierz,  Anna 
Tadra, Gabriela, Mieczysław Bach, 
Anna  Steć,  Zenon  Paluszkiewcz, 
Zofia, Grażyna , Tadeusz Sawczen-
ko,  Teresa,  Mirosław  Brzescy, 
Anna, Zbigniew Wierzbiccy, Wan-
da  Rymsza  z  rodziną,  Marianna 
Sierzputowska,  Grażyna,  Mieczy-
sław Mnich, D.R. Bondarenko, Ce-
cylia  i  Leszek Piepka,  Klara Gre-
gor, Stefania Milkowska, Krystyna 
Chrostowska, Urszula Dycha, Kry-
styna,  Mieczysław Niecieccy,  Ma-
ria  Kucewicz,  Teresa  Starostecka, 
Krystyna,  Mirosław  Rydzewscy, 
Halina,  Czesław  Długosz,  Maria 
Klamer, Anna, Zbigniew Gzowscy, 
Halina Tchorzewska, Anna, Jakub 
Hyra,  Henryka  Szymańska,  Elż-
bieta  Grabińska,  Krystyna,  Jerzy 
Machcińscy,  Halina  Szyszkowska, 
Zygmunt,  Janina Zielińscy,  Teresa 
Szlitter,  Halina  Siekierko,  Maria, 
Mieczysław Popiołek,  Hanna Sie-
maszko, Karolina, Marek Żochow-
scy, Irena, Andrzej Szczygieł, Kry-
styna  Henryk  Kuchowicz, 
Bogumiła Depka, Jan, Szymański.

Bóg zapłać
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PIELGRZYMKA 
DO TORUNIA16.03.2013

W sobotni poranek 16 marca br. 
z naszej parafii wyruszyła kolejna, 
50 osobowa pielgrzymka, tym ra-
zem do Torunia. Głównym jej  ce-
lem była wizyta w Radiu Maryja.

 Ta polska rozgłośnia radiowa o 
charakterze  społeczno-katolickim, 
założona została w 1991 przez za-
konników  ze  Zgromadzenia  Naj-
świętszego  Odkupiciela  (redemp-
torystów).  Jest  jedyną  rozgłośnią 
radiową  o  charakterze  religijnym 
słyszalną  w całej Polsce.  Główny-
mi założeniami programu rozgło-
śni  Radia  Maryja  są:  ewangeliza-
cja, modlitwa, medytacja, muzyka 
religijna oraz publicystyka. Ponie-
waż  w  naszej  wspólnocie   wiele 
osób jest wiernymi słuchaczami tej 
rozgłośni,  taka  pielgrzymka  była 
jak najbardziej wskazana.

W  kaplicy  Radia  uczestniczyli-
śmy  w  Mszy  Św.,  sprawowanej 
przez  naszych  duszpasterzy:  ks. 
Wiesława  Kanię  i  ks.  Krzysztofa 
Toczyskiego.  Pięć  osób z tolkmic-
kiej  pielgrzymki  zaproszono  do 
studia  Rozgłośni,  gdzie  wspólnie 
ze słuchaczami Radia i  resztą  na-
szej  grupy,  odmawialiśmy  Róża-
niec.   Zapoznaliśmy się  z  bogatą  
historią  tego  miasta,  zabytkami 
i ludźmi,  tworzącymi  tę  historię. 
Były jeszcze wspólne zdjęcia, gorą-
ca herbata i…toruńskie pierniki. 

Niestety,  kolejna  pielgrzymka 
dobiegła  końca.  Zmęczeni,  ale 
szczęśliwi z pobytu w tej  jedynej 
Rozgłośni katolickiej w Polsce, od-
bieranej  na  całej  kuli  ziemskiej, 
wróciliśmy do domów. Po raz ko-
lejny dziękujemy naszym duszpa-
sterzom  za  wspaniałe,  niezapo-
mniane  przeżycia   duchowe  w 
Roku Wiary. 

Bóg zapłać.

Z ŻYCIA ORATORIUM

W  miesiącu  marcu  odbyły  się 
warsztaty plastyczne. W czasie za-
jęć młodzież i dzieci zapoznały się 
ze  sztuką  zdobienia  decoupage, 
która  polega  na  naklejaniu  na 
szklane,  drewniane,  plastikowe 
czy ceramiczne przedmioty wyci-
nek z papieru tak, aby wyglądały 
jak malowane.  Efekty są zachwy-
cające  a  przedmioty  ozdobione 
techniką decoupage jedyne w swo-
im  rodzaju.  Uczestnicy  warszta-
tów, mieli  możliwość  samodziel-
nego  zaprojektowania  ozdób  na 
wielkanocny stół.  Dekoracje świą-
teczne będące współczesną propo-
zycją  ubogacenia  prostym  sposo-
bem  wnętrza  domu  można  było 
obejrzeć lub nabyć w ostatnią nie-
dzielę po mszach świętych.

Dziękujemy  Pani  Annie  Lebio-
dzie  oraz  Stowarzyszeniu  Lanza-
nia za współpracę i pomoc w prze-
prowadzeniu warsztatów. 
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