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OBCHODY 200 ROCZNICY 
URODZIN ŚW. JANA BOSKO

W sobotę 16 sierpnia obchodzili-
śmy  199-tą  rocznicę  urodzin  Św. 
Jana Bosko. Tego dnia rozpoczęły 
się obchody Roku jubileuszowego, 
które 16 sierpnia 2015 roku, zwień-
czą dwusetne urodziny ks. Bosko. 
ODPUSTY Z OKAZJI 
DWUSETLECIA 

Penitencjaria  Apostolska,  ze 
szczególnego  upoważnienia  Ojca 
Świętego  Franciszka,  uznaje  Rok 
jubileuszowy,  łącząc  go  z  Odpu-
stem  zupełnym  który,  pod  zwy-
kłymi  warunkami  (spowiedź  sa-
kramentalna  lub  stan  łaski 
uświęcającej,  przyjęcie  komunii 
św. i  modlitwa w intencjach Ojca 
Świętego), mogą uzyskać członko-
wie Rodziny Salezjańskiej i wszy-
scy  wierni  chrześcijanie  którzy, 
kierując się  duchem pokuty i po-
budzeni  miłością,  mogą  go  rów-
nież  ofiarować  jako  wynagrodze-
nie  za  dusze  zmarłych 
przebywających  w  czyśćcu,  jeśli 

będą  w  pełni  uczestniczyć  w  ja-
kiejś  świętej  celebracji,  odprawio-
nej  ku  czci  św.  Jana  Bosko  lub 
przynajmniej zatrzymają się przez 
pewien czas na pobożnych rozwa-
żaniach  przed  relikwią  lub  świę-
tym obrazem Świętego, kończąc je 
modlitwą  Pańską,  wyznaniem 
wiary oraz wezwaniami do Dzie-
wicy Maryi i św.  Mogą to uczynić:

- 31 stycznia 2015 r., w uroczy-
stość św. Jana Bosko,  

-  16  sierpnia  2015  r.  –  w  sam 
dzień 200 rocznicy urodzin świę-
tego.

Ci pobożni chrześcijanie, którzy 
z powodu starości czy choroby nie 
mogą  wychodzić  z  domu,  mogą 
tak samo otrzymać  odpust zupeł-
ny,  jeśli  w  duchu  wyzbycia  się 
przywiązania  do  jakiegokolwiek 
grzechu i z zamiarem wykonania, 
jak tylko będzie to możliwe, trzech 
zwykłych warunków odpustu, po-
modlą  się  ze  czcią  przed  jakimś 
obrazkiem św. Jana Bosko, zjedno-
czą się duchowo w czasie celebra-
cji  czy  wizyt  jubileuszowych  we 
własnym  domu  lub  tam,  gdzie 
przeszkoda ich wstrzymuje,  i  od-
mówią  modlitwy  powyżej  wska-
zane,  ofiarując  swoje  cierpienia 
i niewygody życia.

www.salezjanie.pl
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus 

Chrystus!
Drodzy moi.
Jutro  rozpoczynamy  nowy  rok 

szkolny i katechetyczny. Tradycyj-
nie,  chcemy o godz.  9:00 uroczy-
ście  spotkać  się  na  Mszy Św. w 
naszym kościele. 
Życzę  całej  społeczności  szkol-

nej  na  ten  czas  Bożego  Błogosła-
wieństwa  i  Opieki  Matki  Bożej 
Stolicy Mądrości. 

Na ręce Pana Andrzeja Misztala 
i ks. Dariusza Machniaka, pragnę 
wyrazić serdeczne podziękowania 
wszystkim  wychowawcom,  ani-
matorom i  rodzicom  za zorgani-
zowanie letniego wypoczynku dla 
dzieci i młodzieży. Nasz Dom Re-
kolekcyjny także był miejscem od-
poczynku  i  modlitwy  dla  wielu 
gości. Mam nadzieję,   że wszyscy 
dobrze  wypoczęli  i  mogą  wracać 
do nowych obowiązków. 

Wielkim  wyzwaniem  były  dla 
nas Dni Jakubowe. Z serca dzięku-
je  wszystkim  którzy  przyczynili 
się  do zorganizowania  i  przepro-
wadzenia tych uroczystości. Mam 
nadzieję, że za rok także będziemy 
wspólnie świętować.

Drodzy moi.  
Wielkim  przedsięwzięciem  dla 

naszej  wspólnoty  jest  wstawienie 
nowych okien i renowacja witraży. 

Okna są już w komplecie, pozosta-
ły tylko witraże. Te największe też 
są  już  zrobione.  Pragnę  wyrazić 
serdeczny Bóg zapłać  wszystkim, 
którzy składają  ofiary  na ten cel. 
Polecam się dalej waszej hojności.  

Oprócz  tych  wielkich  wydat-
ków,  które  wymieniłem,  byliśmy 
zmuszeni  do  zamówienia  dmu-
chawy  do  organów.  Koszt  tego 
urządzenia wynosi 2500 euro, nie 
licząc  montażu i  innych kosztów. 
Chciałby powiedzieć, że nasze or-
gany  są  ciągle  dotowane  min: 
przez  strojenie  i  remonty.  Warto 
pamiętać  że  maja  one  już  ponad 
100 lat. 

Trwają prace na wieży kościoła. 
W  kruchcie  wieży  wykonywana 
jest renowacja tynków, malowanie 
i ciąg dalszych prac na samej wie-
ży. 

Przymierzamy  się  do  poszuki-
wania środków finansowych,   by 
zająć  się  dachem  nad  główną 
nawą  kościoła.  Jego stan jest  bar-
dzo  zły.  Musimy  jak  najszybciej 
zająć  się  tą  sprawą.  Polecam  się 
Waszej modlitwie i w miarę możli-
wości pomocy... 

Jak  zauważyliście,  Drodzy,  po-
trzebujemy  dużo  środków  na 
utrzymanie  naszej  świątyni.  Ale 
także  plebania  potrzebuje  dal-
szych  prac  inwestycyjnych.  Mam 
tu na myśli termoizolację. Jest już 
zrobiona dokumentacja. 
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Dzięki Bogu wiele dużych prac 
na plebanii  zostało już  zakończo-
nych. 

Cieszymy się  wyglądam nasze-
go  cmentarza.  To  wielka  zasługa 
każdego z Was. Dziękuję za troskę 
i składane ofiary na rzecz cmenta-
rza. Dobrze wiecie, że  utrzymanie 
cmentarza  kosztuje,  choćby  wy-
wóz śmieci w przeliczeniu na ilość 
pochowanych osób. 

Mamy  również  tak życzliwych 
mieszkańców, że czasami podrzu-
cą  nam do pojemników na cmen-
tarzu  pampersy  i  inne  domowe 
odpady.  Przykro słuchać,  że  giną 
kwiaty lub znicze. Może trzeba za-
łożyć monitoring? Ale kto za to za-
płaci?

Wdzięczny  jestem  za  składane 
ofiary  na  prace  wykonywane  na 
cmentarzu,  jak  również  za  doko-
nywanie  rezerwacji  i  ponawianie 
miejsc.

Drodzy moi. 
Wielką radością dla naszej para-

fii  są  istniejące  grupy  parafialne. 
To  one  nadają  dynamiki  naszej 
wspólnocie. Uczestniczycie w mie-
sięcznych konferencjach dla Żywe-
go  Różańca,  Straży  Honorowej 
NSJ, systematycznych spotkaniach 
Wspólnoty  Szkaplerza NMP,  Pra-
cowni Matusi  Małgorzaty,  Chóru, 
Scholki. Udzielacie się  w Orszaku 
procesyjnym  oraz  służbie  litur-
gicznej. 

Jestem  Wam  za  to  wdzięczny 
i życzę wszystkim, by te wspólno-
ty jeszcze się  rozwijały, ku naszej 
wspólnej radości.

Pojawiają się też sprawy trudne 
jak  małe  zaangażowanie  w  życie 
liturgiczne i  pomoc materialną  w 
utrzymaniu naszej świątyni. Wielu 
z  naszych zmarłych odchodzi  do 
wieczności  bez  sakramentów  św. 
Coraz  trudniej  w  parafii  znaleźć 
rodziców  chrzestnych,  którzy 
mogą  spełnić wymagania. Jest też 
wiele  rodzin,  które  nie  czują  po-
trzeby pomocy materialnej  na  to, 
co robimy kościele.

Kochani,  warto rozkochać się w 
Chrystusie.  Pomocą  dla  wszyst-
kich może być dobra prasa katolic-
ka,  Gość  Niedzielny, Nasz Dzien-
nik.  Może warto posłuchać  Radia 
Maryja,  czy  Telewizji  Trwam? 
Może  trzeba by częściej  uczestni-
czyć w niedzielnej Mszy Świętej ...

  
Życzę wszystkim Opieki św. Ja-

kuba  Apostoła,  patrona  naszej 
wspólnoty. Pozdrawiam  w sposób 
szczególny osoby chore, które nie 
mogą przybyć do naszej świątyni, 
ale są razem z nami w modlitwie.

Z darem modlitwy za  parafian 
i wszystkich sympatyków naszego 
dzieła.

 
        ks. Sławomir Szczodrowski 

Proboszcz
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KTO MOŻE ZOSTAĆ 
RODZICEM CHRZESTNYM?

Ponieważ  w  praktyce  naszej 
wspólnoty pojawiają się  problemy 
ze  znalezieniem  Rodziców 
Chrzestnych  dla  naszych  dzieci, 
przypominamy warunki jakie sta-
wia Prawo Kanoniczne w tym za-
kresie. Omijanie tego prawa, skry-
wanie  przed  kapłanami, 
powoduje, że już u podstaw życia 
katolickiego naszego dziecka poja-
wia się kłamstwo...

Rodzice Chrzestni dziecka 
(Kan. 874 Kodeksu Prawa Kano-

nicznego):
§  1.  Do  przyjęcia  zadania 

chrzestnego może być dopuszczo-
ny ten, kto:

1° jest wyznaczony przez przyj-
mującego chrzest  albo  przez jego 
rodziców, albo przez tego, kto ich 
zastępuje, a gdy tych nie ma, przez 
proboszcza  lub  szafarza  chrztu, 
i posiada wymagane do tego kwa-
lifikacje  oraz  intencję  pełnienia 
tego zadania;

2° ukończył 16 lat lub proboszcz 
jest  zdania,  że słuszna przyczyna 
zaleca dopuszczenie wyjątku;

3°  jest  katolikiem,  bierzmowa-
nym i  przyjął  już  sakrament Naj-
świętszej  Eucharystii  oraz prowa-
dzi  życie  zgodne  z  wiarą 
i odpowiadające  funkcji,  jaką  ma 
pełnić (tzn. m.in. nie żyje w związ-
ku niesakramentalnym);

4°  jest  wolny  od  jakiejkolwiek 
kary  kanonicznej,  zgodnie  z  pra-
wem wymierzonej lub deklarowa-
nej;

5°  nie  jest  ojcem  lub  matką 
przyjmującego chrzest.

§  2.  Ochrzczony,  należący  do 
niekatolickiej  wspólnoty  kościel-
nej,  może być  dopuszczony tylko 
razem  z  chrzestnym  katolikiem 
i to jedynie jako świadek chrztu.

UWAGA!!!
Katolik, który nie spełnia warun-

ków, aby być  chrzestnym/chrzest-
ną  NIE  MOŻE  również  być 
ŚWIADKIEM CHRZTU.

Obowiązki  rodziców  chrzest-
nych:

Przed  udzieleniem  Sakramentu 
Chrztu  obowiązkowo uczestniczą 
w  konferencji  chrzcielnej  oraz 
przystępują do Sakramentu Poku-
ty i Pojednania, by w dniu chrztu 
mogli przystąpić do Komunii Św.

Dostarczają z parafii miejsca za-
mieszkania  Zaświadczenie  od 
duszpasterza  stwierdzając,  iż 
mogą pełnić zadania ojca lub mat-
ki chrzestnej.

Pomagają  w  chrześcijańskim 
wychowaniu  dziecka  (modlitwa, 
świadectwo,  zakup  odpowiedniej 
do  wieku  lektury  religijnej,  piel-
grzymki).
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Prowadzą  autentyczne  życie 
chrześcijańskie  (żyją  wiarą,  na-
dzieją i miłością).

W  razie  nie  wypełniania  obo-
wiązków  chrześcijańskich  przez 
rodziców zwracają im uwagę.

Prawo kościelne wymaga jedne-
go chrzestnego, zaś utrwalona tra-
dycja  zaleca  wybrać  chrzestnego 
ojca i matkę.
I PIĄTKI MIESIĄCA

Zapraszamy  dzieci,  młodzież, 
ich rodziców i wszystkich parafian 
do  uczestnictwa  w  Nabożeń-
stwach I Piątków Miesiąca.

Piątek  w  tradycji  Kościoła  ma 
bardzo  wielką  symbolikę.  Przede 
wszystkim śmierć  Pana Jezusa na 
krzyżu. To wtedy Jego Serce zosta-
ło przebite włócznią.  Jest  to rów-
nież  związane  z  objawieniami 
Pana Jezusa złożonymi św. Małgo-
rzacie  Marii  Alacoque.  Za jej  po-
średnictwem Jezus przekazał czci-
cielom swego Serca 12 obietnic:

1.  Dam im wszystkie  łaski  po-
trzebne w ich stanie.

2. Zgoda i pokój będą panowały 
w ich rodzinach.

3. Będę ich pocieszał we wszyst-
kich ich strapieniach.

4. Będę ich bezpieczną ucieczką 
za życia, a szczególnie przy śmier-
ci.

5.  Wyleję  obfite  błogosławień-
stwa  na  wszystkie  ich  przedsię-
wzięcia.

6.  Grzesznicy  znajdą  w  mym 
Sercu  źródło  nieskończonego  mi-
łosierdzia.

7. Dusze oziębłe staną się gorli-
wymi.

8.  Dusze  gorliwe dojdą  szybko 
do wysokiej doskonałości.

9.  Błogosławić  będę  domy,  w 
których obraz mego Serca będzie 
umieszczony i czczony.

10. Kapłanom dam moc krusze-
nia serc najzatwardzialszych.

11.  Imiona  tych,  co  rozszerzać 
będą to nabożeństwo, będą zapisa-
ne  w mym Sercu i  na  zawsze  w 
Nim pozostaną.

12.  Przyrzekam  w  nadmiarze 
miłosierdzia  Serca  mojego,  że 
wszechmocna miłość moja udzieli 
tym wszystkim, którzy komuniko-
wać będą w pierwsze piątki przez 
dziewięć  miesięcy  z  rzędu,  łaskę 
pokuty ostatecznej, że nie umrą w 
stanie niełaski mojej ani bez sakra-
mentów, i że Serce moje stanie się 
dla  nich  bezpieczną  ucieczką  w 
godzinę śmierci.

Ta Wielka obietnica mówi o tym, 
jak bardzo Jezus troszczy się o cie-
bie.  To  niezwykłe!  Jezus pozwala 
dostąpić  nam  największej  łaski  - 
śmierć w stanie łaski uświęcającej. 
Warunek  jest  jeden  -  przez  dzie-
więć  kolejnych  piątków  miesiąca 
musisz  pojednać  się  z  Bogiem 
i przystąpić do Komunii św. 

www.niedziela.pl
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"Bez  korzeni  nie  ma  korony  
drzew"
DNI JAKUBOWE 
24 – 27.08. 2014

Kolejne  Dni  Jakubowe  w  na-
szym mieście przeszły do historii. 
Z pewnością na długo zapamięta-
my te wydarzenia.

Rozpoczęliśmy je tradycyjnie w 
wigilię liturgicznego Święta św. Ja-
kuba Apostoła Starszego nabożeń-
stwem  za  zmarłych,  spoczywają-
cych na naszym cmentarzu.

Piątkowy  dzień,  to  liturgiczne 
Święto Apostoła, patrona tolkmic-
kiego kościoła i miasta.

Rozpoczęliśmy je Mszą św. kon-
celebrowaną,  pod  przewodnic-
twem ks.  Walentego Szymańskie-
go,  dziekana  Dekanatu  Elbląg  – 
Północ,  w asyście  wielu  księży  – 
gości.  Po  Mszy,  wszyscy  obecni 
otrzymali „laski Jakubowe” – wy-
pieki w kształcie laski  – atrybutu 
Świętego Apostoła. Orkiestra dała 
krótki koncert przed kościołem.

Po południu goście i mieszkań-
cy  uczestniczyli  w  przejażdżkach 
tramwajem  wodnym  po  Zalewie 
Wiślanym.

O godz.  16:00,  w porcie  rybac-
kim miało miejsce poświęcenie ło-
dzi i nowych jachtów. Potem były 
tradycyjne  przejażdżki  po  Zale-
wie.

25 lipca obchodzimy Święto Św. 
Krzysztofa  –  patrona  kierowców. 
Po Mszy Św. wieczornej,  sprawo-
wanej  w  ich  intencji,  rozpoczęło 
się tradycyjne święcenie wszelkich 
pojazdów.  Ksiądz  proboszcz  Sła-
womir Szczodrowski nie szczędził 
im święconej wody...

O  godz.  20:00,  zgromadziliśmy 
się  w kościele  na koncercie  orga-
nowym w wykonaniu Arkadiusza 
Popławskiego,  organisty  z  From-
borka.  Piękna gra i  piękny głos... 
Wystąpili  też:  16  –  letni  Marko 
Giolito z Włoch, Edith Jurkiewicz 
–  Pilska,  Aleksandra  Gładzińska 
oraz Maria Jurkiewicz /sopran/.
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Bezpośrednio  po  koncercie  go-
ściliśmy  ks.  Andrzeja  Kilanow-
skiego,  który w temacie „Bez ko-
rzeni  nie  ma  korony  drzew”, 
przybliżył nam atrybuty Świętych, 
w tym naszego patrona Św. Jakuba 
Apostoła.

W sobotę, w godzinach popołu-
dniowych, na nowo otwartym Tar-
gowisku  miejskim,  świętowanie 
rozpoczęły dzieci. 

Oratorium im. Św. Jana Bosko w 
Tolkmicku przygotowało najmłod-
szym wiele propozycji  w „ogród-
ku Jakubowym”. 

Pojawiły się  też  stoiska „odpu-
stowe”, zjeżdżalnie i inne atrakcje. 
Kolejny  koncert  dała  Orkiestra  z 
Szastarki.Wieczorem, wielu miesz-
kańców i gości zgromadziło się na 
koncercie Janusza Laskowskiego.

W niedzielę o godz. 13:00 zebra-
liśmy  się  w  Kościele  Św.  Jakuba 
Apostoła  w  Tolkmicku  na  Mszy 
Św.  koncelebrowanej,  pod  prze-
wodnictwem ks. bpa Jacka Jezier-
skiego. 

W celebrze uczestniczył ks. An-
drzej Wujek – przełożony Inspek-
torii  Warszawskiej,  ks.  proboszcz 
Sławomir Szczodrowski  oraz inni 
księża.  Msza Św. była „na żywo” 
transmitowana  przez  Telewizję 
Polonia. Po Mszy, razem z ks. Bi-
skupem, wszyscy przeszliśmy pod 
przewodnictwem  Orkiestry,  na 
Targowisko  miejskie,  by  przy 
dźwiękach  melodii  ludowych, 
świętować  kolejny  Dzień  Jakubo-
wy.

Tego dnia Centrum Spotkań Eu-
ropejskich "Światowid" w Elblągu, 
Stowarzyszenie Mieszkańców Wsi 
„Oleśno – wieś z pomysłem” oraz 
Stowarzyszenie  Kulturalne  "Viva 
Art",  przygotowali  dla  nas  m.in.: 
degustację zupy serowej i dań ryb-
nych,  dekorowanie  potraw  ryb-
nych i wiele innych atrakcji. 
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Było  wiele  stoisk,  z  różnymi 
propozycjami w tym „pchli targ”, 
stoiska charytatywne i  handlowe. 
Zainteresowanie  było  bardzo  du-
że.W tym czasie na scenie rozpo-
częły się występy artystyczne róż-
nych zespołów. 

Byliśmy bardzo mile zaskoczeni 
ilością  zgłoszeń  na  to  wspólne 
świętowanie.

Zaszczycili  nas  swoją  obecno-
ścią:  Parafialna  Orkiestra  Dęta  z 
Szastarki,  Scholka  parafialna  ze 
Starej  Wsi,  Kapela „Wesoła Feraj-
na” z Tolkmicka, „Radość” z Elblą-
ga, „Fale” ze Stegny, Scholka para-
fialna  z  Tolkmicka,  „Sasanki”  z 
Suchacza,  „Karszewianki”  z  Kar-
szewa,  „Tęcza  Warmii”  z  Branie-
wa,  „Warmianki”  z  Fromborka, 
Ewa  Świątek  z  Kadyn,  „Rogóża-
nie”  z  Rogóżna,  „Sentyment”, 
„Tolkmiczanki” i „Anita i Barbara” 
z  Tolkmicka,  „Crazy  Woman”  z 
Kadyn. 

Wszystkim z serca dziękujemy!!!

Nasze świętowanie Dni Jakubo-
wych  zakończył  Łukasz  Gesek, 
śpiewający muzyk z Elbląga, który 
zaproponował nam „Piosenki Wia-
trem Pisane”.

DNI JAKUBOWE 2014 przeszły 
do historii. Było to możliwe dzięki 
współpracy  i  hojności  wielu 
współorganizatorów.  Do  nich  na-
leżą: Parafia p.w. Św. Jakuba Ap. w 
Tolkmicku, Burmistrz Miasta i Gmi-
ny  Tolkmicko,  Miejsko  –  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Tolkmicku, 
Centrum  Spotkań  Europejskich 
„Światowid” w Elblągu, Stowarzy-
szenie Mieszkańców Wsi „Oleśno – 
wieś z pomysłem”, Stowarzyszenie 
Kulturalne „Viva – Art.”, Stowarzy-
szenie  Szlaku  Bursztynowego  Św. 
Jakuba w Elblągu, Caritas Diecezji 
Elbląskiej, Masfrost Tolkmicko Sp. z 
o.o., Oratorium im. Św. Jana Bosko 
w Tolkmicku oraz wiele osób indy-
widualnych. 

Wszystkim  bardzo  serdecznie 
dziękujemy i  zapraszamy w przy-
szłym roku.
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AKTUALNOŚCI
Jutro rozpoczynamy  nowy rok 

szkolny i katechetyczny. Życzymy 
wszystkim  uczniom  jak  najlep-
szych wyników w nauce a nauczy-
cielom, wychowawcom i kateche-
tom  wiele  satysfakcji  z 
wykonywanej pracy. 

Msza Św. na rozpoczęcie kolej-
nego  roku  nauki,  jutro  o  godz. 
9:00. 

Zapraszamy  Rodziców  dzieci 
klas  III  na  spotkanie  w niedzielę 
14 września po Mszy Św. o godz. 
12:00.

Przypominamy Rodzicom dzie-
ci z klas II, że w tym roku szkol-
nym nie będzie I Komunii Świętej. 
Dzieci  będą  przyjmowały ten  Sa-
krament dopiero  w klasie III.

W 2015 roku nie będzie również 
w  naszej  wspólnocie  Sakramentu 
Bierzmowania.  Młodzież  będzie 
przygotowywała się do Uroczysto-
ści  przewidzianej w 2016 roku. 

27  sierpnia  w  naszym  kościele 
odbył  się  mini  koncert  organowy 
w  wykonaniu  Państwa  Tatiany  i 
Marka  Rogalskich.  Dziękujemy 
Im,  że swoją  piękną  grą  pokazali 
nam  też  możliwości  tolkmickich 
organów. 

19 września  od godz.  15:00 w 
Przychodni Lekarskiej w Tolkmic-
ku odbędą się badania USG  DOP-

PLER przepływów szyjnych i koń-
czyn dolnych, USG tarczycy i echo 
serca.  Badania  są  odpłatne.  Cena 
jednego badania 55zł.

Przeprowadza  je  Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej Poznań 
–  Chyby.  Bliższe  informacje  w 
Przychodni.

HUMOR

Pani  zadała  temat  wypracowa-
nia: "Kim będziesz jak dorośniesz".
Jaś napisał w wypracowaniu:"Naj-
pierw będę lekarzem, bo tak chce 
tata.  Potem  zostanę  prawnikiem, 
jak chce mama. A na końcu zosta-
nę kominiarzem, bo mi się też coś 
od życia należy..."

Synek pyta: 
- Tato, dlaczego wszystkie bajki 

kończą się ślubem? 
Ojciec wzdycha: 
- Bo po ślubie kończy się bajka...

- Tatusiu, jak byłeś  mały, to też 
dostawałeś od swojego taty lanie?

- No pewnie.
- A dziadek od swojego taty?
- Oczywiście!
- A pradziadek?
- Też! Ale dlaczego pytasz?
- Bo chciałbym się w końcu do -

wiedzieć, kto zaczął...
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STATYSTYKI PARAFIALNE
W  ostatnim  okresie  z  Sakra-

mentu Chrztu skorzystali:
Liliana Maria Jernat
Kacper Holz
Tomasz Idzikowski
Jan Podborowski
Kornelia Ostrowska
Maksym Aleksander Walotka
Jerzy Kazimierz Szewczyk
Maria Miszkowicz
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Paweł Holz 
i Marta Kwiatkowska,
Krystian Łukasz Idzikowski 
i  Aneta Edyta Węgier,
Tomasz Dariusz Kot
i Milena Zielińska,
Dawid Robert Rysicki
i Anna Popowicz,
Kacper Mostowiec
i Agata Korszun,
Maciej Różeński
i Justyna Sokołówska.
Na miejsce wiecznego spoczyn-

ku odeszli:
Guenter Ernest Nienierza
Regina Baranowska
Józef Grzelak
Zdzisław Wiszowaty
Lucja Białek

SALOS TOLKMICKO 
KOLONIE LETNIE 
ZAKOPANEM   28.06 – 10.07.2014  

W  dniach  28.06  –  10.07.2014  r. 
Salezjańska Organizacja Sportowa 
SALOS  w  Tolkmicku,  zorganizo-
wała kolejne kolonie letnie w Za-
kopanem, w Ośrodku wypoczyn-
kowym  „Siklawa”  na  Olczy.  Na 
kolonię wyjechało 26 osób.

Podczas  pobytu  na  koloniach, 
dzieci  zwiedziły  Zakopane,  Kra-
ków,  Szlaki  do  Jaskini  Mroźnej, 
Szlak na Nosal, Polanę Kopieniec. 
Atrakcją były piesze wycieczki na 
Gubałówkę  i  Krupówki.  Po  cało-
dziennych „trudach” z wielką  ra-
dością korzystały z kąpieli w base-
nie.

Stowarzyszenie SALOS w Tolk-
micku  na  ten  wyjazd  otrzymało 
dofinansowanie z Urzędu Miasta i 
Gminy w Tolkmicku, Ośrodka Po-
mocy  Społecznej  w  Tolkmicku 
oraz Fundacji  LOTTO. Serdecznie 
dziękujemy.

Andrzej Misztal
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WITRAŻE

W ostatnim czasie ofiary na re-
nowację naszych witraży złożyli:

Dorota i Tadeusz Herbreder, Jó-
zefa Galińska, Elżbieta Leszczyń-
ska  i  Julian  Brajerski,  Leonarda 
Rutkowska  i  Marek  Jankowski, 
Krystyna Jersch,  Katarzyna i  Le-
szek Dłużnik, Irena Popowicz, Bo-
gumiła i Dariusz Depka, Zofia Ró-
żeńska,  Marta  i  Arkadiusz 
Rogowscy,  Władysława  Sobczak, 
Rodzina P.  Tadrów,  Dorota  Tuzi-
mek, Halina Szyszkowska, Jolanta 
i Stanisław Lech, Krystyna Rosół, 
Grażyna  Szandrowska,  Halina 
Bąk,  Elżbieta  i  Waldemar  Super-
son,  Janina  Michaliszyn,  Danuta 
Zyśkowska,  Andrzej  i  Krystyna 
Wardyn, Daniela Bukowska, Jani-
na i  Władysław Szczygieł,  Ewa i 
Ryszard  Szynkowscy,  Henryka 
Pieciukiewicz,  Grażyna  i  Józef 
Sinkiewicz, Eugenia Osiak.

Bóg  zapłać  wszystkim  ofiaro-
dawcom. 

Zachęcamy  innych  do  włącze-
nia się w tę akcję utrzymania na-
szej świątyni. Jest to wspólne do-
bro  całej  wspólnoty  parafialnej. 
Ofiary są skrupulatnie odnotowy-
wane. Jest jeszcze wiele osób, któ-
re  nie  dostrzegają  tej  potrzeby 
i nie zawsze bieda jest tu przyczy-
ną...

BAJKA 

Bajka braci Grimm: "O dziadku 
i wnuczku",  na  podstawie  której 
zrobiono kiedyś udaną sztukę te-
atralną pt. "Drewniany talerz".

Staruszek był już tak zniedołęż-
niały,  że  niedowidział,  niedosły-
szał i cały się trząsł. Przy stole le-
dwie mógł utrzymać łyżkę. Toteż 
zawsze rozlewał zupę. 

Gniewało to  jego  syna  i  syno-
wą, aż wreszcie kazali starcowi ja-
dać w kącie pod piecem. Jedzenie 
zaś  dawali  mu w małej  glinianej 
miseczce. Przykro było staruszko-
wi, że tak go potraktowali najbliż-
si.

Pewnego dnia ręce tak mu się 
trzęsły,  że  upuścił  miseczkę.  Na-
czyńko  rozleciało  się  w  drobny 
mak.  Młoda  synowa  skarciła  te-
ścia, a on tylko milczał zasmuco-
ny. Teraz kupiono mu drewnianą 
miskę i z niej musiał jadać.

Pewnego  dnia  mały,  paroletni 
wnuczek  wyszukał  sobie  jakieś 
deski, usiadł na podłodze i zaczął 
je  nożem strugać.  Co  ty  tam ro-
bisz? - zapytał ojciec. - Robię ko-
ryto - odparł chłopczyk - z które-
go będą jeść tatuś i mamusia, gdy 
ja będę duży.

www.deon.pl
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Z ŻYCIA ORATORIUM
Podczas  tegorocznych  wakacji 

dzieci i młodzież z Miasta i Gminy 
Tolkmicko nie mogły narzekać  na 
brak atrakcji.

Już  12 lipca br.  grupa młodszej 
młodzieży  wyjechała  wraz  z  Ks. 
Darkiem i opiekunami na 7-dnio-
wy spływ kajakowy Czarną  Hań-
czą. Atrakcji było wiele a mocnych 
wrażeń  jeszcze więcej.  Codzienne 
mycie  się  w  jeziorze,  spanie  pod 
namiotami,  wspólne  przygotowy-
wanie  posiłków,  codzienna  Msza 
Św.  oraz  wiele  kilometrów  prze-
płyniętych  kajakiem spowodowa-
ło, że dla wielu osób były to naj-
wspanialsze rekolekcje i wakacje. 

Od 12 do 21 sierpnia br. to czas 
półkolonii  dla  dzieci  pod  hasłem 
„BOSKIE LATO”. Zainteresowanie 
zaskoczyło organizatorów.  Razem 
z opiekunami było nas 80 osób.

To także cudowny czas zabawy 
tutaj  na  miejscu  -  na  boisku,  w 
lesie,  liczne  konkursy,  podchody, 
ogniska, grile a także   wycieczki 
do:  Krynicy Morskiej,   kina,   Os-
tródy, Kaczorowa.  

Serdecznie  dziękujemy  za  ws-
parcie finansowe Urzędowi Miasta 
i  Gminy  Tolkmicko,  naszemu 
MGOPS,  ks.  Proboszczowi, 
Bankowi  BZWBK  a  w  szczegól-
ności rodzicom za obecność i bez-
interesowną pomoc.
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