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AKTUALNO%CI
Zapraszamy dzieci, m"odzie-, ro-

dziców,  opiekunów  oraz  Dyrekcje 
i Grono Pedagogiczne Szko"y Pod-
stawowej i Gimnazjum w Tolkmic-
ku  na  Msz'   )w.  rozpoczynaj%c% 
nowy rok szkolny i katechetyczny -
w poniedzia"ek 2 wrze*nia o godz. 
9:00.

Na progu nowego roku szkolne-
go pragniemy przypomnie$  rodzi-
com i  dzieciom, przygotowuj%cym 
si' do I Komunii )wi'tej, -e spotka-
nia formacyjne b'd%  si'  odbywa"y 
w  ka-d%  II  niedziel'  miesi%ca  po 
Mszy )w. o godz. 12:00. Spotkanie 
organizacyjne m"odzie-y, przygoto-
wuj%cej  si'  do  Sakramentu  Bierz-
mowania  –  w  III  niedziel'  wrze-
*nia, po Mszy )w. o godz. 12:00.

W najbli-szy wtorek 3 wrze*nia o 
godz.  17:30  Wypominki  za  zmar-
"ych.  O  godz.  18:00  Msza  )w.  za 
zmar"ych, polecanych w wypomin-
kach.

W  tym  tygodniu  przypada  I 
czwartek, I pi%tek i I sobota miesi%-
ca. W pi%tek, tradycyjnie udamy si' 
z Panem Jezusem do osób starszych
i chorych z naszej parafii. Prosimy 
o  zg"aszanie  w  kancelarii  kolejne 
osoby ch'tne do korzystania z na-
szej pos"ugi kap"a(skiej.

8  wrze*nia  obchodzimy  )wi'to 
Narodzenia  Naj*wi'tszej  Maryi 
Panny zwane inaczej )wi'tem Mat-
ki Bo-ej Siewnej.

14 wrze*nia obchodzimy )wi'to 
Podwy-szenia Krzy-a )wi'tego. 

W niedziel'  15  wrze*nia  rozpo-
czynaj% si' Kwartalne Dni Modlitw 
za Dzieci,  M"odzie-  i  Wychowaw-
ców. Pami'tajmy w naszych modli-
twach  o  naszych  Nauczycielach, 
dzieciach i  m"odzie-y i  ich roli  w 
kszta"towaniu  przysz"o*ci  naszej 
parafii,  miejscowo*ci  i  Ojczyzny.
Módlmy si' te- za tych, którzy po-
przedzili nas w drodze do wieczno-
*ci.

18  wrze*nia  obchodzimy Wspo-
mnienie )w. Stanis"awa Kostki, Za-
konnika, Patrona  Polski i M"odzie-
-y.

W dniach 9.09 – 12.09.2013 orga-
nizowana jest  pielgrzymka do Za-
kopanego.Jest to kolejna Pielgrzym-
ka  w  ROKU  WIARY.  G"ównym 
celem  jest Sanktuarium MB Fatim-
skiej na Krzeptówkach. W tej okoli-
cy jest te-  wiele atrakcji turystycz-
nych  i  z  niektórych  z  nich 
skorzystaj% uczestnicy. Koszt 450 z". 
O  szczegó"ach  informuje  ks.  Wie-
s"aw.
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Przypominamy, -e kancelaria pa-
rafialna czynna jest  w ka-dy wto-
rek od godz. 9:00 do 12:00 oraz w 
czwartki  od  godz.  13:00  do  16:00. 
Zainteresowani  mog%  uzyska$  in-
formacje  po  ka-dej  Mszy  )w. 
W sprawach nag"ych nie ma ogra-
nicze( czasowych.

Wznawiaj% w tym tygodniu dzia-
"alno*$ Wspólnoty parafialne:
Chór  parafialny  –  2   wrze*nia  po 
Mszy )w. Wieczornej, Ko"o Robótek 
R'cznych  –  3  wrze*nia  o  godz. 
10:00.

Dla  wszystkich  ch'tnych  do 
udzia"u  w  tych  Grupach,  oraz  in-
nych, dzia"aj%cych   przy Parafii, za-
wsze pozostawiamy drzwi szeroko 
otwarte!

W  naszym  miasteczku  trwaj% 
prace  remontowe  na  ulicach  oraz
budowa ratusza miejskiego. 

Jest  to  mo-liwe  dzi'ki  zapobie-
gliwo*ci  naszych  w"adz  miejskich 
i samorz%dowych. 

Zmieni  si'  tak-e   widok  przed 
ko*cio"em.  B'd%  zielone  klomby 
oraz  lampy,  pod*wietlaj%ce  nasz%
)wi%tyni'.  Wszystkie  zdj'te  chod-
niki  oraz  wykopane  drzewka 
i krzewy znajd% miejsce na cmenta-
rzu parafialnym.

Uci%-liwo*ci  kiedy* si' sko(cz%, 
a  Tolkmicko wypi'knieje i  miejmy 
nadziej', b'dzie ch'tnie odwiedza-
ne  przez  turystów  i  pielgrzymów 
Szlaku Jakubowego.
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REMONT WITRA'Y
Bóg  zap"a$  wszystkim,  którzy 

po*pieszyli z kolejnymi ofiarami na 
renowacj'  witra-y.  W  po"owie 
wrze*nia  do  pracowni  konserwa-
torskiej  zostan%  oddane witra-e  z 
prezbiterium – 5 szt.

 

Zdajemy sobie spraw', -e z tych 
sk"adek  nie  damy  rady  wykona$
tego remontu, ale jest to du-a po-
moc, za co jeszcze raz dzi'kujemy 
ofiarodawcom. 

A oto kolejni dobroczy(cy: 
Agnieszka  i  Henryk  Mierzejek, 

Ma"gorzata  i  Bartosz  Wetoszka, 
Ma"gorzata  i Wies"aw Kulikowscy, 
Halina i  Zbigniew Pionke, Wies"a-
wa, Beata  i Henryk Rulakowie, Ja-
nina  Szynkowska,  Hieronima  He-
iducka,  Anna  i  Wies"aw 
Wojtakowscy,  Krystyna  Wetoszka, 
Kazimiera  #wikli(ska,  Krystyna 
i Stanis"aw  Kowalscy,  Katarzyna 
!uba, Jolanta, Kazimierz i Przemy-
s"aw Dziedzic,  Magdalena Lewan-
dowska,  Krystyna i  Miros"aw Jan-
kowscy, Anna, Anna, W"odzimierz
Tadra,  Janina  i  Zbigniew Rutkow-
scy,  „ZOSIA”,  Gra-yna  Bara(ska, 
Anna  i  Jan  Ni-nik,  W"adys"awa 
i Roman W"adyka, Teresa i Krzysz-
tof  Gardoccy,  Waldemar  Roziecki, 
Jerzy  Szewczyk,  Józefa  Gali(ska, 
Wanda i Zdzis"aw Rowi(scy, Janina 
Zbiciak, Danuta i Zbigniew Kowal-
scy.

Bóg zap"a$.

HUMOR
Jasio chwali si' kole-ance:
-  Wiesz?  Niedawno  z"apa"em 

pstr%ga takiego, jak moja r'ka!
-  Niemo-liwe,  nie  ma  takich 

brudnych pstr%gów!

Mama pyta si' swego synka: 
- Jasiu, jak si' czujesz w szkole? 
- Jak na komisariacie: ci%gle mnie  

wypytuj%, a ja o niczym nie wiem.

STATYSTYKI PARAFIALNE
W  ostatnim  okresie  Sakrament 

Chrztu %w. przyj#li:
Jakub Mnich,
Pola Klara Zwanski, 
Julia Idzikowska, 
Ignacy Czenkusz, 
Amelia Brzezi(ska, 
Kajetan Machci(ski, 
Krzysztof Falkowski, 
Lena Majkowska, 
Nikola Aleksandra Gre(, 
Jan Tadeusz Chili(ski.
Sakramentalny  Zwi"zek  Ma!-

(e$ski zawarli:
Marcin Zaj%c - Ilona Daria Hinc,
!ukasz Jan Kryczka – Joanna El--

bieta Urba(ska,
Mariusz Bogdan Kustra – Aleksan-

dra Lemanowicz,
Bart"omiej Osiak – Justyna Babirec-

ka.
Do Domu Ojca odeszli:
Kazimierz Józef Podlaski,
Irena Osiecka,
Aleksandra Adrian,
Kacper Piotr Lewko,
Helena Paszko.
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CMENTARZ PARAFIALNY

Ju-  za  2  miesi%ce  b'dziemy  po 
raz kolejny obchodzili Uroczysto*$
Wszystkich )wi'tych. Nasza uwaga 
b'dzie  skupiona  na  odnawianiu 
wspomnie(  o  naszych  bliskich 
zmar"ych, modlitwach w ich inten-
cji, zamawianiu Mszy )w. i porz%d-
kach na cmentarzu.

Przy  tej  okazji  zastanówmy  si', 
czy  dope"nili*my  wszystkich  for-
malno*ci,  zwi%zanych  z  miejscem 
pochówku naszych zmar"ych.  Czy 
to  miejsce  jest  op"acone  na  dalsze 
lata? 

Kwatery  na  naszym  cmentarzu 
s% zinwentaryzowane. Bez wi'ksze-
go  trudu  znajdujemy  miejsca  po-
chówku Waszych bliskich chyba, -e 
s%  to  groby zaniedbane,  bez tabli-
czek. Wiemy wi'c, które miejsca zo-
sta"y  op"acone  na  kolejne  lata,  a 
które nie. Tak samo jest z rezerwa-
cj%  miejsc dla osób -yj%cych, które 
chc%  by$  pochowane  obok  osoby 
bliskiej.

Za wszystkie groby po 20 latach 
od pochówku nale-y op"aci$ kolej-
n% rezerwacj' na 20 lat. To samo do-
tyczy  rezerwacji  kwater  dla  osób 
-yj%cych.  Nie  op"acona  rezerwacja 
oznacza rezygnacj'  z miejsca i  po-
zwala na pochówek innej osoby, ob-
cej,  je*li  jej  rodzina  b'dzie  sobie 
tego -yczy"a. 

Prosz', -eby nikt nie mia" wtedy 
pretensji. 

Nie  wolno  te-  bez  wiedzy  Za-
rz%dcy samowolnie rezerwowa$ so-
bie  miejsca  p"otkiem  lub  wy"o-o-
nym polbrukiem!

Przypominamy  równie-,  -e 
wszelkie zmiany, jakich chcemy do-
kona$  na  grobach  lub  w  obr'bie 
cmentarza np. postawienie pomni-
ka, remont pomnika, renowacja po-
mnika,  u"o-enie  polbruku,  musz% 
by$  wcze*niej  zg"oszone  i  uzgod-
nione   z   ksi'dzem  Proboszczem, 
który  wystawi  stosowne pozwole-
nie na ich wykonanie. 

Op"aty s%   przeznaczane na wy-
datki  zwi%zane  z  utrzymaniem 
ogrodzenia wokó" cmentarza, chod-
ników,  Kaplicy  cmentarnej  oraz 
ogólny  porz%dek  na  cmentarzu. 
Obecnie od ka-dego grobu jest nali-
czana nale-no*$ za wywóz *mieci.  

W -adnym wypadku nie wolno
pozostawia$  na  cmentarzu starych 
rozebranych  nagrobków,  nie  sk"a-
damy ich przy pojemniku na *mie-
ci,  lecz  wywozimy  w  miejsca  do 
tego  przeznaczone.  Nie  wyrzuca-
my, *mieci  za ogrodzenie cmenta-
rza, lecz do kontenerów lub *miet-
ników  znajduj%cych  si'  na  terenie 
cmentarza. 

Przy okazji  prosimy o segrega-
cj# wyrzucanych &mieci.

Znaczna cz'*$ osób stosuje si' do 
tych zarz%dze(. Jednak jest jeszcze 
du-a  grupa  ,  która  nie  dokona"a
formalno*ci op"acenia rezerwacji. 
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Je*li  kto*  chce  zrezygnowa$  z 
utrzymania grobu, proszony jest o
zg"oszenie  tego w kancelarii  para-
fialnej. Ni-ej  podajemy przyk"ado-
we  op"aty  za  miejsca  na  cmenta-
rzach elbl%skich.

Miejsce pod grób ziemny  du-y 
na 20 lat na cmentarzach:

- „D'bica”   270,00
- „Agrykola”  540,00
Wznowienie op"aty na dalsze 20 

lat za miejsce pod grób ziemny:
- „D'bica”   270,00
- „Agrykola”  270,00
Miejsce  rezerwowe  pod  grób 

ziemny du-y na 20 lat:
- „D'bica”   345,60
- „Agrykola”  691,20

HUMOR

Na lekcji religii: 
- Kto z was, chcia"by i*$ o nieba? 

Wszystkie dzieci podnosz% r'ce do 
góry. Tylko Ja* siedzi bez ruchu. 

- A ty, mój ch"opcze - pyta ksi%dz  
- nie chcesz i*$ do nieba? 

- Chc' i to bardzo, ale obieca"em 
tacie, -e po lekcjach szybko wróc' 
do domu!

Na lekcji pani nauczycielka kaza-
"a wszystkim uczniom powiedzie$ 
jakiego  zwierzaka  maj%  w  domu.
Dosz"o do Jasia, nauczycielka spy-
ta"a:

-  Jasiu jakie masz zwierz%tko w 
domu?

A Ja*  na to :
- Kurczaka w zamra-alniku.

DNI JAKUBOWE 2013 

Tegoroczne  DNI  JAKUBOWE 
*wi'towali*my  w naszej  wspólno-
cie  ju- po raz trzeci.

Jak  zwykle,  w  centrum  obcho-
dów tegorocznych Dni Jakubowych 
znalaz"a si' 25 lipca uroczysta Msza 
)w. odpustowa, ku czci )w. Jakuba 
Aposto"a  –  patrona  parafii.  Prze-
wodniczy"  jej  ks.  Andrzej  Wujek, 
Prze"o-ony  Inspektorii  Warszaw-
skiej.  W  koncelebrze  uczestniczy" 
te- ks. Walenty Szyma(ski – Dzie-
kan Dekanatu Elbl%g - Pó"noc, oraz 
wielu  ksi'-y  go*ci.  Opraw'  litur-
giczn% zapewni"a Parafialna Orkie-
stra D'ta z Szastarki z opiekunem 
ks. proboszczem Andrzejem Arba-
czewskim,  oraz  Schola  ze  Starej 
Wsi,  z  proboszczem  parafii  Ada-
mem Galkiem.

 S"owo Bo-e, nawi%zuj%ce do -y-
cia  i  apostolskiej  dzia"alno*ci  )w. 
Jakuba  Aposto"a,  wyg"osi"  Ks.  In-
spektor.

)wi'towanie  rozpocz'li*my  ju- 
24 lipca Msz% )w. za zmar"ych pa-
rafian  i  Nabo-e(stwem  z  procesj% 
na miejscowym cmentarzu parafial-
nym.

Tradycyjnie,  w  porcie,  ks.  pro-
boszcz S"awomir Szczodrowski po-
*wi'ci" "odzie rybackie, a przed ko-
*cio"em  ró-ne  pojazdy,  które 
*wi'ci", nie -a"uj%c wody...

Atrakcji tego dnia nie brakowa"o.
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O godz. 20:00 rozpocz'"a koncert 
Kapela  Jakubowa z Olsztyna.  Wy-
konawcy porwali  na nogi  widow-
ni'! Wspania"a konferansjerka! Nie 
sposób by"o nie w"%czy$ si' w t' za-
baw'. 

W przerwie wyst'pu Kapeli  za-
prezentowa" si' zespó" Sentyment z 
naszego O*rodka Kultury

W pi%tek 26 lipca ko*ció" wype"-
ni"  t"um parafian i  go*ci.  Wszyscy 
chcieli zobaczy$ i us"ysze$ bohater-
k' tego dnia, wspania"% polsk% pio-
senkark' ELENI, wraz z zespo"em.
Rozpocz'"a punktualnie. Od pierw-
szych  minut  porwa"a  widowni'. 
Wszyscy *piewali jej piosenki.  Nie 
trzeba  by"o  zach'ty  artystki.  Jej 
utwory  publiczno*$  zna"a  na  pa-
mi'$. Uroda, pi'kne, greckie melo-
die, i ich wykonanie, cudowny kon-
takt  z  publiczno*ci%,  to 
niezapomniana uczta dla ducha.

Piosenkarka  zako(czy"a  koncert 
„Bark%”,  któr% *piewa"a  razem  z
ni% ca"a widownia, stoj%c i trzyma-
j%c  si'  mocno  za  r'ce.  Wspania"a 
klasa! Dzi'kujemy.

W tegorocznych Dniach Jakubo-
wych  organizatorzy  przygotowali 
wiele  atrakcji  min.  dodatek  o  tym 
*wi'cie w lokalnym Dzienniku El-
bl%skim, muszelki Jakubowe, Jaku-
bówk',  pierogi i placki, okoliczno-
*ciow%  piecz%tk'  oraz  r'cznie 
wykonane  muszle  Jakubowe  i  pa-
mi%tkowe  karty  z  piecz'ci% 
lakow% , mówi%c% o Szlaku )w. Ja-
kuba, na którym znajduje si'  rów-
nie- nasza parafia.

Tegoroczne  Dni  Jakubowe prze-
sz"y ju-  do historii.  Za wspania"e, 
duchowe  doznania  kierujemy  po-
dzi'kowania  w  stron'  organizato-
rów, a byli to: 

Urz%d  Miasta  i  Gminy  w  Tolk-
micku  z  Pa-
nem  Burmi-
strzem 
Andrzejem Le-
manowiczem, 
Miejsko  – 
Gminny  O*ro-
dek Kultury w 
Tolkmicku  z 
Panem  Dyrek-
torem  Rober-
tem  Oleszkie-
wiczem  oraz 
Parafia )w. Ja-
kuba  Ap.  w 
Tolkmicku  z 
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ks.  Proboszczem  S"awomirem 
Szczodrowskim  i  ks.  Wies"awem
Kani%.

Dzi'kujemy równie- wolontariu-
szom,  którzy  bezinteresownie  po-
magali w przygotowaniu i  *wi'to-
waniu  tegorocznych  Dni 
Jakubowych.

Do zobaczenia za rok!

OKIEM PROBOSZCZA
Niech  b'dzie  pochwalony  Jezus 

Chrystus.

Drodzy moi. 
Ko(cz%  si'  wakacje.  Bardzo  si' 

ciesz',  -e  w  tym  okresie  Wasze
dzieci i wnuki  odpocz'"y po ca"o-
rocznej pracy, by w pe"ni wypocz'-
te mog"y rozpocz%$ kolejny rok na-
uki.

Cz'*$  dzieci  uczestniczy"a  w 
Obozie Sportowym w Zakopanem, 
w  Campo  Bosco  w  Czerwi(sku 
oraz  pó"koloniach  „Lato  w 
mie*cie”,  organizowanych  przez 
nasze  stowarzyszenia:  SALOS 
i Oratorium.

Bóg zap"a$ sponsorom, organiza-
torom,  ksi'-om,  wychowawcom, 
wolontariuszom i animatorom,  za
zorganizowanie tego wypoczynku 

Jutro, Msz% )w. o godz. 9:00, roz-
poczynamy Nowy rok szkolny i ka-
techetyczny w naszych placówkach 
wychowawczych.

Wam, wierz%cym, nie musz' t"u-
maczy$,  jak  wielkie  znaczenie  ma
katolickie  wychowanie  Waszych 
dzieci i wnuków. G"'boka wiara, to 
najlepszy fundament w kszta"towa-
niu ich osobowo*ci, procentuj%cej w 
przysz"o*ci  w  rodzinie,  mie*cie 
i naszym kraju. 

Religii  w  Przedszkolu  b'dzie 
uczy"a  Pani  Irena  Olszewska,  w 
Szkole Podstawowej – Pani Gabrie-
la Starostecka a w Gimnazjum – ks. 
Dariusz Machniak.

Dzi'kuj'  wszystkim,  którzy  po-
*pieszyli  z  ofiarami  na  renowacj' 
witra-y.  Pierwsze prace rozpoczn%
si' w po"owie wrze*nia. Z pewno-
*ci%  rozci%gn% si' one w czasie ze 
wzgl'du  na  poszukiwanie  innych 
*rodków  finansowych  na  ten  cel, 
ale b'dziemy z nadziej%  czeka$  na 
ich zako(czenie.

Drodzy moi. 

Z  rado*ci%  informuj'  Was,  -e 
dzi'ki naszym staraniom oraz  pra-
cy Pana Zbigniewa Wierzbickiego, 
wykonany zosta" krzy- przydro-ny 
na Janówku oraz drugi -  na cmen-
tarzu parafialnym. Bóg zap"a$.

Ciesz'  si'  bardzo,  -e  w  Roku 
Wiary, który ko(czy si' w pa+dzier-
niku, uczestniczyli*cie w tak wielu 
pielgrzymkach  do  cudownych 
miejsc. 

Niech te wyjazdy s"u-% pog"'bia-
niu Waszej wiary.
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Najbli-sza pielgrzymka jest orga-
nizowana do Zakopanego. 

O  Waszej  przynale-no*ci  do 
Wspólnoty parafialnej niech *wiad-
czy te- zaanga-owanie w -ycie pa-
rafialne,  w"%czenie si'  w istniej%ce
grupy  i  ko"a,  zainteresowanie  po-
trzebami parafii, nie zawsze wyma-
gaj%ce  *rodków  finansowych.  Jest 
wiele  mo-liwo*ci  pomocy  w  cha-
rakterze  wolontariusza.  Cieszy 
mnie,  -e  jest  spora  grupa  takich 
osób,  bezinteresownie  *piesz%cych 
z  pomoc%.  Innych  bardzo  zach'-
cam.  

Drodzy moi. 

Dzi'ki  zaanga-owaniu  W"adz 
naszego miasta, Zarz%du MiG, pra-
cowników Urz'du i radnych, w na-
szym mie*cie trwaj%  remonty dróg
i budowa ratusza. Przed ko*cio"em 
te-  b'd%  zmiany. Z pewno*ci%  jest 
to bardzo dla Was uci%-liwe.

Dzi'kuj'  Wam  za  cierpliwo*$ 
i -yczliwo*$  dla s"u-b,  które te  re-
monty wykonuj%. 

Mamy nadziej',  -e gdy sko(cz% 
si' wszystkie remonty,  nasze mia-
steczko  z  pewno*ci%  wypi'knieje 
i b'dzie  przyci%ga"o  turystów  nad 
Zalew  Wi*lany  oraz  pielgrzymów 
Szlaku  Jakubowego,  czego  Wam 
i sobie -ycz'.

                              Z modlitw%,
Ks. Proboszcz 

S"awomir Szczodrowski

Powy(szy artyku! dedykujemy 
niektórym naszym parafianom
ku zastanowieniu…
KONSEKWENCJE ,YCIA NA PRÓB&

Chcia"bym opisa$  konsekwencje, 
jakie wyp"ywaj% z faktu wspólnego 
zamieszkania bez sakramentu ma"-
-e(stwa oraz wyja*ni$, dlaczego s%
one takie, a nie inne.

Bez rozgrzeszenia
Je-eli Pan Bóg w swoim przyka-

zaniu  wymaga  od  ludzi  -ycia  w 
czysto*ci, to niezgodne z tym przy-
kazaniem  jest  ka-de  wspó"-ycie 
m'-czyzny i kobiety, którzy nie s% 
zwi%zani  sakramentem  ma"-e(-
stwa.  Taka  jest  zasada.  Ka-dy  za-
tem, kto  wspó"-yje z  drug%  osob% 
bez *lubu, pope"nia grzech ci'-ki i 
musi si' z niego wyspowiada$, je*li 
pragnie pojedna$  si'  z  Bogiem i z 
Ko*cio"em oraz  przyst%pi$  do  Ko-
munii  *w. Warunkiem takiego  po-
jednania jest  wola nawrócenia, ze-
rwania z grzechem. A to znaczy, -e 
w  momencie  przyst'powania  do
sakramentu pokuty penitent -a"uje 
za grzech, który pope"ni" i pragnie 
uczyni$ wszystko, aby do niego nie 
wróci$.

Nie bez znaczenia s% tutaj pewne 
okoliczno*ci  zewn'trzne,  a  miano-
wicie wspólne zamieszkanie dwóch 
osób.  Taka  sytuacja  sprawia  bo-
wiem, -e przy spowiedzi wraz z -a-
lem za grzechy trzeba wyrazi$  de-
cyzj' o oddzielnym zamieszkaniu. 
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Dlaczego? Poniewa- wspólne za-
mieszkanie  jest  uznawane  jako
trwanie  w  notorycznej  okazji  do 
grzechu. 

Dlatego  zwykle  w  takich  sytu-
acjach spowiednik  pyta  o  decyzj', 
czy penitent/penitentka jest gotów 
zamieszka$  oddzielnie  ze  swoim 
partnerem.  Je*li  odpowied+  brzmi 
„Nie” – wówczas kap"an nie mo-e 
udzieli$  rozgrzeszenia,  poniewa- 
nie ustan%  okoliczno*ci sprzyjaj%ce 
grzechowi,  a  co  za  tym  idzie,  nie 
ma gwarancji, -e decyzja o nawró-
ceniu jest autentyczna. A zatem to
ostatecznie  penitent  decyduje  o 
tym, -e nie chce/nie mo-e przyst%-
pi$  do Komunii *w., poniewa-  nie 
chce zerwa$ z grzechem.

Do  tego  dochodzi  jeszcze  sytu-
acja  zgorszenia.  Je*li  ludzie  z  oto-
czenia nie s"yszeli o *lubie, s% wów-
czas  przekonani,  -e  osoby  te  -yj% 
bez  sakramentu  ma"-e(stwa,  czyli 
w konkubinacie, a zatem nie mog% 
przyst'powa$ do sakramentów.

 Gdyby nagle taka osoba przyst%-
pi"a do Komunii *w., a wiadomo o
niej,  -e -yje z kim*  bez *lubu,  lu-
dzie  odebraliby  to  jako  powa-ne 
nadu-ycie  sakramentu,  jako  zgor-
szenie.

Kap"an  mo-e  te-  odmówi$  roz-
grzeszenia osobie, która nie miesz-
ka wprawdzie z partnerem, ale spo-
wiada si',  -e regularnie wspó"-yj% 
ze sob%  i  w -adnym wypadku nie 
ma zamiaru tego zmieni$. 

W tej sytuacji równie- brak woli 
zerwania  z  grzechem  ci'-kim  po-
zbawia mo-liwo*ci  uzyskania  roz-
grzeszenia.

ks. Dariusz Salamon SCJ
www.katolik.pl

BUS ON TOUR 
EUROTRIP  2013

26 sierpnia  2013  w Ko*ciele  *w. 
Jakuba  Aposto"a  w Tolkmicku zo-
sta"a odprawiona Msz *w. w inten-
cji  uczestników  podró-y  dooko"a 
Europy. 

Po Mszy *w. odby"o si'  po*wi'-
cenie  samochodu  i  po-egnanie 
uczestników wyprawy. 
)mia"kowie  maj%  zamiar  prze-

kroczy$ granice 20 pa(stw w czasie 
5 tygodni, pokonuj%c a- 17 000 km. 

Chc% zwiedzi$ najpi'kniejsze za-
bytki, najwi'ksze miasta, wspania"e 
krajobrazy zachodniej  cz'*ci  stare-
go  kontynentu,  do*wiadczy$  tego, 
co na ogó" widuje si' tylko na zdj'-
ciach i w telewizji. B'd%  podró-o-
wali  samochodem marki  Volkswa-
gen transporter T4.

A  oto bohaterowie tej wyprawy: 
Kacper  Rublewski,  Katarzyna  Za-
rzycka,  Jakub  Paw"owski,  Adam 
Laaouiti,  Gabrysia  Klinicka,  Mate-
usz Piekacz, Dorota Labuda.
,yczymy  Wam  spe"nienia  ma-

rze(, wielu wra-e( i Opieki Matki 
Bo-ej na ten czas.
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CAMPO BOSCO  2013

  W dniach 22 - 25 sierpnia br,   w 
Czerwi(sku  n/Wis"%  przebywa"a 
50  osobowa grupa m"odzie-y,  aby 
uczestniczy$ w „Campo Bosco. 

 Jest to zlot salezja(skiej m"odzie-
-y z ca"ej Polski, a zw"aszcza z pla-
cówek  Inspektorii  Warszawskiej, 
który  odbywa  si'  ka-dego  roku, 
jako podsumowania akcji wakacyj-
nych. 

Tegoroczne Campo Bosko odby-
wa"o si' pod has"em „Spacer po li-
nie”,  nawi%zuj%c  w ten sposób do 
ks.  Bosko jako kuglarza, który po-
trafi"  wykonywa$  ró-ne  sztuczki, 
mi'dzy innymi chodzi$ po linie za-
wieszonej mi'dzy drzewami.

Uroczystego   otwarcie  Campo 
Bosco  2013  dokona"  ks.  Inspektor
Andrzej Wujek. M"odzie- uczestni-
czy"a  w wielu spotkaniach, konfe-
rencjach  i  koncertach.  Wszystkich 
"%czy"a  te-  codzienna  modlitwa 
i Msza )w.

Oprócz  prze-y$  duchowych,  ja-
kich doznawali ka-dego dnia Cam-
powicze,  wszystkich  "%czy"a   m"o-
dzie(cza rado*$. By" to prawdziwie 
b"ogos"awiony  czas,  pe"en  uwiel-
bienia dla )wi'tego Ksi'dza z Tury-
nu. 
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OBÓZ SPORTOWY 
ZAKOPANE 14 - 27.07.2013 r.

ZORGANIZOWANY  PRZEZ  SL 
SALOS W TOLKMICKU

W dobie kryzysu w wychowaniu
dzieci i m"odzie-y oraz braku *rod-
ków  na  te  poczynania,  Stowarzy-
szenie  Lokalne Salezja(skiej  Orga-
nizacji  Sportowej  SALOS  w 
Tolkmicku,  po  raz  kolejny,  w 
dniach 14 – 27 lipca, zorganizowa"o 
Obóz  sportowy  w  Zakopanem. 
Rozwijanie wychowawczych i spo-
"ecznych aspektów sportowych, in-
spirowanych  wizj%  chrze*cija(sk%
i systemem prewencyjnym *w. Jana 
Bosko to statutowa dzia"alno*$ tego 
stowarzyszenia.Imprezy  sportowe 
organizowane  przez  nasz  SALOS 
charakteryzuj%  si'  zawsze  cieka-
wym programem sportowym i reli-
gijnym.

W  tegorocznym  wypoczynku, 
oprócz grupy z Tolkmicka, uczest-
niczy"y równie- dzieci z SALOS-ów 
w Gda(sku i Starych Jab"onkach – 
ogó"em  51  osób. Program  pobytu  
by" wype"niony bardzo atrakcyjny-
mi propozycjami sportowymi i  tu-
rystycznymi.  Zaj'cia  sportowe od-
bywa"y  si'  na  obiektach  w 
Zakopanem. Do dyspozycji uczest-
ników obozu by"o boisko sportowe, 
sala  gimnastyczna  oraz  basen.
Zwiedzanie okolic te- wielokrotnie 
wymaga"a kondycji  sportowej. Or-
ganizatorzy przygotowali dzieciom 
atrakcyjne wjazdy jak Morskie Oko, 
Zapora Czorsztyn, Zamek w Nidzi-
cy, Jaskinia Mro+na itp. Na miejscu, 
oprócz zaj'$ sportowych i codzien-
nej,  wspólnej  modlitwy,  organizo-
wano  dzieciom  dyskoteki,  zaj'cia 
plastyczne,  ró-nego  rodzaju  gry
i zabawy zespo"owe. 
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Nie mo-na by"o te- narzeka$ na 
miejsce  zakwaterowania  i  wy-y-
wienie grupy. 

Wszystkie  atrakcje  tego  obozu 
by"y mo-liwe do spe"nienia dzi'ki 
sponsorom  tego  przedsi'wzi'cia.
Pomoc finansow%  zapewnili: Mini-
sterstwo Sportu i Turystyki, Urz%d 
Miasta i Gminy i Gminny O*rodek 
Pomocy  Spo"ecznej  w  Tolkmicku, 
Parafia *w. Jakuba Aposto"a w Tolk-
micku,  CARITAS  Parafialna  w 
Tolkmicku.

W imieniu w"asnym i dzieci or-
ganizatorzy  serdecznie  wszystkim 
darczy(com dzi'kuj%. To ogromne 
przedsi'wzi'cie  by"o  te-  mo-liwe 
dzi'ki grupie wychowawców – wo-
lontariuszy,  który  po  raz  kolejny 
dali z siebie wszystko, by ten pobyt
by" pe"en atrakcji i rodzinnego cie-
p"a. 

Z serca wszystkim dzi'kujemy.

ODLOT Z KS. BOSKO - 
LATO W MIE%CIE 
12 - 20.08.2013 

Od 12.08 do 20.08.2013 r. trwa"y 
w  tolkmickim  Oratorium  im.  )w. 
Jana Bosko pó"kolonie „Lato w mie-
*cie”.  Przez 8  dni  wspólnie  z  ani-
matorami  organizowali*my  dla 
dzieci zaj'cia kulturalne i rekreacyj-
ne,  wyjazdy  i  zabawy,  oparte  na 
animowanym filmie „Odlot”.  St%d 
has"o tegorocznego Lata w mie*cie 
– „Odlot z ks. Bosko”.Aby nikt nie
zazna"  nudy,  zatroszczyli  si'  o  to: 
ks.  Jaros"aw  Stasi(ski,  kl.  Cezary 
Lipka i grono animatorów tolkmic-
kiego Oratorium. By"o wspaniale.

Tegoroczne  „Lato  w  mie*cie 
2013” w Oratorium przesz"o do hi-
storii.  Jeszcze  d"ugo pozostanie  w 
naszych sercach i pami'ci uczestni-
ków.

Te wspania"e prze-
-ycia  30  osobowej 
grupy  by"o  mo-liwe 
dzi'ki pomocy Urz'-
du Miasta i Gminy w 
Tolkmicku,  Parafii 
)w.  Jakuba  Aposto"a 
w  Tolkmicku,  rodzi-
com dzieci,  animato-
rom,  ksi'-om  opie-
kunom  i  wielu 
ludziom  „Wielkiego 
Serca”. 

Bóg zap"a$. 
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