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NA PALMĘ WIELKANOCNĄ 

10  kwietnia  został  podsumo-
wany  kolejny  już  Konkurs  NA 
PALMĘ WIELKANOCNĄ, ogło-
szony przez Parafię  w Tolkmic-
ku.  Cieszy  nas,  że  złożono  29 
prac,  w wykonanie  których za-
angażowanych było 280 osób.

Na  naszą  propozycję  odpo-
wiedziały:  Młodzieżowy  Ośro-
dek  Wychowawczy  w Kamion-
ku,  Dom Pomocy Społecznej  w 
Tolkmicku,   Przedszkole   Miej-
skie  w  Tolkmicku,  Szkoła  Pod-
stawowa w Łęczu,  Szkoła Pod-
stawowa  w  Tolkmicku, 
Gimnazjum w Tolkmicku.

A także grupa mieszkańców z 
Chojnowa,  Świetlica  w  Kady-
nach,  Oratorium  im.  Św.  Jana 
Bosko  w  Tolkmicku,  Miejsko  - 
Gminny  Ośrodek  Kultury  w 
Tolkmicku:  Klub  Seniora  i  pra-
cownicy,   Koło  Robótek  Ręcz-
nych przy Parafii w Tolkmicku, 
osoby indywidualne i małe gru-
py, w tym rodzinne.

Wszystkie  palmy  spełniały 
wymagane  warunki,  Tylko  w 
jednym przypadku był mały do-
datek sztucznych kwiatów. Naj-
dłuższa  palma,  zrobiona  przez 
Przedszkole w Tolkmicku miała 
6 metrów wysokości. 

Ogłoszenie  wyników konkur-
su będzie miało miejsce w Nie-
dzielę Palmową, po Mszy Św. o 
godz. 12:00.

Wszyscy uczestnicy konkursu 
otrzymają upominki, ufundowa-
ne  przez   Parafię  Św.  Jakuba 
Apostoła  w  Tolkmicku.Serdecz-
nie  dziękujemy  za  udział  w 
Konkursie i zapraszamy za rok.
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WIELKI CZWARTEK 
TO DZIEŃ USTANOWIENIA 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU ORAZ SA-
KRAMENTU KAPŁAŃSTWA

W tym dniu kierujemy nasze 
myśli i życzenia w stronę kapła-
nów z naszej parafii.

Drogi Księże Proboszczu, Księże 
Wiesławie, Księże Darku.

W tak ważnym Dniu, składa-
my  Wam  najserdeczniejsze  po-
dziękowanie za Waszą obecność, 
za posługę przy ołtarzu, w kon-
fesjonale, w szkole, wśród grup 
i wspólnot  parafialnych,  pośród 
chorych,  potrzebujących,  przy-
gotowujących  się  do  małżeń-
stwa. Dziękujemy Wam za serce 
w  sprawowaniu  tych  posług, 
życzliwość,  cierpliwość,  wyro-
zumiałość,  za  to,  że  wnosicie 
w nasze życie Chrystusa.

Życzymy Wam Bożej  radości, 
aby  towarzyszyła  Wam  w  każ-
dym  dniu  kapłańskiej  posługi, 
wielu  życzliwych  serc  ludzkich 
gotowych  przyjść  z  pomocą  w 
głoszeniu Dobrej  Nowiny, dużo 
sił w pokonywaniu ludzkich sła-
bości  i  przeszkód  życiowych, 
ogromu łask Bożych, oraz Opie-
ki  Matki  Bożej.  Niech  Duch 
Święty  nie  opuszcza  Waszych 
serc, a Boski Zbawiciel prowadzi 
po  pięknej,  choć  niełatwej  dro-
dze powołania dla ludu Pana.

Zapewniamy o pamięci modli-
tewnej.

Wielkie Bóg zapłać,
             Wdzięczni parafianie.

STATYSTYKI

W ostatnim okresie przez Sa-
krament Chrztu Świętego do na-
szej wspólnoty przyjęliśmy:

Antoniego  Stanisława  Fieda-
siewicza

Na  wieczny  spoczynek  Pan 
Bóg powołał:

Józefa Wieczerzaka,
Zofię Sawczenko,
Danielę Kazimierę Sajkiewicz, 
Stanisława Frankiewicza,
Teresę Białk.
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PEREGRYNACJA 
KOPII OBRAZU
MATKI BOSKIEJ 
CZĘSTOCHOWSKIEJ
ETAP V

Obraz  Matki  Bożej  rozpoczął 
kolejny etap Peregrynacji od Ro-
dziny P. Janiny i Andrzeja Pod-
górskich - ul. Działyńskiego.

Od Państwa Dworzeckich Ob-
raz  przejmie  Pani  Halina  Ru-
blewska – blok nr 1 – ul. Przyby-
towska.  Z  bloku  nr  1  Obraz 
odwiedzi Rodziny w bloku nr 3, 
a  następnie  Rodziny  z  domów 
na ul. Przybytowskiej.

Od Państwa Mierzejek Matka 
Boża  rozpocznie  odwiedziny 
Rodzin na ul. Kopernika.

Z ul. Koperniaka Obraz przej-
dzie  na  ul.  Kilińskiego,  do   P. 
Heleny  Mierzejek  i  do  końca, 
numerami nieparzystymi. 

Od Państw Bożeny i Ryszarda 
Wojnar Obraz weźmie Rodzina z 
ostatnim  numerem   parzystym 
a  następnie kolejne numery pa-
rzyste,  aż  do  Państwa  Ciucias, 
skąd  Obraz  przejmie  ul.  Osie-
dlowa – Państwo Urbańscy. 

Na ul. Osiedlowej Matka Boża 
będzie  przyjmowana  przez  Ro-
dziny  na  przemian  -  numery 
nieparzyste i parzyste.

Z ul. Osiedlowej przejdzie na 
ul.  Wiśniową  i  od  Państwa 
Grzankowskich  na  ul.  Bażyń-
skiego,  do Państwa Kościanow-
skich,  gdzie  będzie  odwiedzał 
Rodziny na przemian - numera-
mi parzystymi  i nieparzystymi.

Kolejno Obraz przejmą miesz-
kańcy ul. Leśnej, skąd przejdzie 
na  ul.  Wybudówka  Biała  –  do 
Państwa Szulc.

Wędrował  będzie  numerami 
nieparzystymi  -  do końca  ulicy 
i wróci  do  początku  numerami 
parzystymi,  skąd  od  ostatniej 
Rodziny  Obraz  przejmie  ul. 
Sportowa – Państwo Waś.

Od  ostatniej  Rodziny  na  ul. 
Sportowej  Matka  Boża  zostanie 
przekazana  na  ul.  Szpitalną  do 
Państwa Paprzyckich, następnie 
odwiedzi  Rodziny  w  budynku 
przy Szkole Podstawowej. Kolej-
no Obraz przejmie Rodzina Pań-
stwa Depka i sąsiedzi  a następ-
nie mieszkańcy bloku nr 3 – 5 / 
blok  nauczycielski/,  skąd  od 
ostatniej  Rodziny wróci  do Ko-
ścioła.

                             Niech Maryja, 
Matka Boża Wam Błogosławi

    ks. Sławomir Szczodrowski -  
proboszcz
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AKTUALNOŚCI

W dniach 06 - 09 kwietnia br. 
odbyliśmy w naszej  parafii  Re-
kolekcje  Wielkopostne.  Popro-
wadził je ks. Marek Borejko – sa-
lezjanin,  pracujący  w  Pile.  Bóg 
zapłać ks. Rekolekcjoniście, księ-
żom spowiednikom i Wam, Dro-
dzy  Parafianie  za  liczne  udział 
w tym przygotowaniu do Zmar-
twychwstania  Pańskiego.  Dzię-
kujemy  Dyrekcji,  Wychowaw-
com,  dzieciom  i  młodzieży  ze 
Szkoły  Podstawowej  i  Gimna-
zjum  w  Tolkmicku  za  liczny 
udział w Nabożeństwach. Z ser-
ca  dziękuję  duszpasterzom  – 
spowiednikom, paniom z kuch-
ni  oraz  wszystkim,  którzy  po-
śpieszyli  nam w tych  dniach  z 
pomocą.

W miniony piątek - 11 kwiet-
nia tradycyjnie odbyła się Droga 
Krzyżowa ulicami naszego mia-
sta.   Bóg  zapłać  wszystkim  za 
udział  w  tym  Nabożeństwie 
Męki  Pańskiej.  Dziękuję  Człon-
kom  Ochotniczej  Straży  Pożar-
nej   za  niezawodny  udział  w 
utrzymanie  porządku  w  czasie 
przemarszu.  Dziękuję  wszyst-
kim, którzy czynnie włączyli się 
w to  nasze  wspólne  przeżywa-
nie  ostatniej  Drogi  Pana  Jezusa 
na Golgotę.

Od  piątku  w  naszym  Domu 
Zakonnym gościmy Obraz Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej,  któ-
ry  wędruje  po  zakonach  mę-
skich.  Kopię  wizerunku 
Jasnogórskiego ofiarował zakon-
nikom 50  lat  temu  Prymas  Ty-
siąclecia Stefan kard. Wyszyński. 
Obraz rozpoczął swoją wędrów-
kę po Polsce od klasztoru kapu-
cynów  w  Częstochowie.  Pere-
grynacja będzie trwała trzy lata 
i jest  ona  przygotowaniem  do 
1050 rocznicy Chrztu Polski, któ-
ra przypada w 2016 roku

Dzisiaj  Niedziela  Palmowa. 
Na Mszy św. o godz.  12:00 na-
stąpi  podsumowanie  konkursu 
na Najpiękniejszą Palmę Wielka-
nocną.  Cieszy  fakt,  że  w  tym 
roku również włączyli się miesz-
kańcy naszego miasta i okolicz-
nych  miejscowości  oraz  szkoły 
i stowarzyszenia,  działające  na 
terenie naszej gminy.
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Już tylko tydzień dzieli nas od 
Uroczystości Zmartwychwstania 
Pańskiego. Od  czwartku do so-
boty będzie trwało Triduum Pas-
chalne. 

Rozkład  Mszy  św.  i  Nabo-
żeństw na Wielki Tydzień i Wiel-
kanoc:

W czasie Triduum Paschalne-
go,  czyli  w  Wielki  Czwartek, 
Piątek i  Sobotę  Nabożeństwa o 
godz.  18.00.  W tych dniach nie 
ma Mszy Św. o godz. 7:00 rano. 

Na  sobotnią  liturgię  prosimy 
zabrać świece. Adoracja Pana Je-
zusa w Ciemnicy i  przy Grobie 
do godz. 21.00. 

Zapraszamy  serdecznie 
Ochotniczą Straż Pożarną nasze-
go miasta do zaciągnięcia warty 
honorowej.

Drodzy  Parafianie  proszę  o 
czuwanie,  ulicami,  wg  załączo-
nego schematu. Prosimy, by czu-
wanie przy Grobie Pańskim było 
sprawowane  z  należną  godno-
ścią.

W Wielki Piątek ostatnia Dro-
ga  Krzyżowa  -  o  godz.  15.00. 
Tego dnia  obowiązuje post ści-
sły.

Od  Wielkiego  Piątku  zapra-
szamy na Nowennę  przed Uro-
czystością Miłosierdzia Bożego.

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 Ja-
nówku o godz.10.30. 

Prosi się, by osoby, które przy-
niosły  pokarmy  do  święcenia, 
były obecne w czasie tej ceremo-
nii i modliły się  razem z kapła-
nem.

W Wielką Sobotę obchodzimy 
Wigilię  Paschalną.  Proszę  o 
przyniesienie świec.

Rezurekcja w Wielką Niedzie-
lę  o godz. 6.00.  Serdecznie pro-
szę  osoby  poproszone  o  udział 
w orszaku procesyjnego, by nie 
zawiodły nas i tym razem.

Msze  Św.  w  Poniedziałek 
Wielkanocny  wg  rozkładu  nie-
dzielnego. 

27 kwietnia obchodzimy Nie-
dzielę  Miłosierdzia  Bożego.  Jak 
wszyscy wiemy, tego dnia nasz 
rodak, Papież Jan Paweł  II oraz 
Papież  Jan XXIII   zostaną  ogło-
szeni Świętymi. 

Na tę  uroczystość  do  Rzymu 
uda  się  pielgrzymka  z  naszej 
wspólnoty oraz okolicznych pa-
rafii.  
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W  oczekiwaniu  na  kanoniza-
cję bł. Jana Pawła II zapraszamy 
wszystkich na pasterkę o półno-
cy  z  dnia  26/27  kwietnia,  po 
której do rana będzie trwało czu-
wanie modlitewne. 

Jeśli nie sprawi to Wam kłopo-
tu,  prosimy  o  przyjście  do  ko-
ścioła w tych nocnych godzinach 
i modlitwę przed Najświętszym 
Sakramentem i Relikwiami Jana 
Pawła II. Będzie to okazja do po-
dziękowania  za kanonizację  na-
szego  rodaka,  oraz  upraszanie 
Łask Bożych za Jego przyczyną.

O godz. 15:00 w niedzielę za-
praszamy  Was na Godzinę Mi-
łosierdzia i Mszę Św. z ucałowa-
niem  Relikwii  Św.  Siostry 
Faustyny.

Propozycja nocnego czuwania 
po północy dnia 27 kwietnia br.

Godz. 01 – 02  – ulice: Sporto-
wa, Przybytowska, Bażyńskiego, 
Leśna, Wybudówka Biała, Kiliń-
skiego,  Kopernika,  Wiśniowa, 
Osiedlowa, Działyńskiego

Godz.  02  –  03 –  ulice:  Króle-
wiecka,  Zakopiańska,  Dzika, 
Owocowa

Godz. 03 - 04 – ulice: Szkolna, 
Ogrodowa,  Zawiszy,  Krzywa, 
Kręta, Rybacka, Mazurska

Godz. 04 – 05 – ulice: Święto-
jańska, Portowa, Morska

Godz. 05 – 06 – Młyńska, Szpi-
talna, Słupecka, Kościelna, Cera-
miczna, Plac Wolności, Elbląska

Godz.  06  –  07 –  Członkowie 
Żywego  Różańca,  ul.  Jagielloń-
ska,  Nadrzeczna,  Stawy,  Janó-
wek, Lipnik

28 kwietnia obchodzimy Uro-
czystość  Św. Wojciecha, Patrona 
Polski.

W dniach 22 – 23 kwietnia ks. 
Proboszcz Sławomir Szczodrow-
ski weźmie udział w dorocznym 
spotkaniu  przełożonych  i  pro-
boszczów w Sanktuarium  Ma-
ryjnym  w Różanymstoku.

03  maja  obchodzimy Uroczy-
stość  Najświętszej Maryi Panny, 
głównej  patronki  Polski.  Jest  to 
Dzień  dziękczynienia  za  wol-
ność  Polski.  Dodatkowa  Msza 
Św. o godz. 9:00. Odnowimy Akt 
oddania  Najświętszej  Maryi 
Pannie. 

Od 01 maja o godz. 17:30 roz-
poczynamy Nabożeństwa majo-
we.  O   Nabożeństwach  przy 
krzyżach  i  kapliczkach  przy-
drożnych będziemy informowali 
Was  w  ogłoszeniach  parafial-
nych.  
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Przypominamy, że przy Para-
fii odbywają  się  spotkania Gru-
py Anonimowych Alkoholików, 
w każdą środę o godz. 18:30. Za-
praszamy do uczestnictwa  oso-
by chętne.

Przypominamy o porządkach 
wiosennych na naszym cmenta-
rzu. Prosimy, by wszystkie śmie-
ci  wynosić  w  przeznaczone  do 
tego miejsca.  Nie zapominajmy, 
że na cmentarz nie można wpro-
wadzać  zwierząt.  Wszelkie  za-
uważone nieprawidłowości oraz 
wykonywane  prace  prosimy 
zgłaszać w kancelarii parafialnej. 

WITRAŻE
Jak  wszyscy  wiecie,  w  ostat-

nim okresie,  po remoncie i reno-
wacji,   w prezbiterium naszego 
Kościoła,  zostały  zamontowane 
kolejne witraże. 

Do  remontu  zostały  oddane 
kolejne, boczne okna świątyni. 

Dziękujemy  wszystkim,  któ-
rzy  pośpieszyli  z  ofiarą  na  ten 
cel.  Prosimy wszystkich,  którzy 
mogą,  o  dalszą  pomoc.  Z  góry 
serdecznie dziękujemy.

Ostatnio ofiary złożyli:
Kazimiera  i  Stanisław  Łucenia, 
Antonina Socha, 
Halina Nizikowska, 
Bożena i  Krzysztof   Piśkiewicz, 
Helena Staszewska, 
Maria Wężyk, 
Lidia  i  Janusz  Kościanowscy, 
Krystyna Chrostowska, 
Regina Matuszak, 
Anna i Roman Szagała, 
Barbara i Michał  Januszkiewicz, 
Dorota i Tadeusz Herbreder, 
Irena  i  Henryk  Andrzejewscy, 
Anna Hyra, 
Daniela Bukowska, 
Witold, Halina, Marcin Jaroszek, 
Hanna Siemaszko, 
Barbara  i  Zbigniew  Zdebelak, 
Barbara i Gabriela Grochowskie.

Bóg zapłać
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ 
W CZERWIŃSKU

W sobotę 8 marca do Czerwiń-
ska,   pod opieką  ks.  Darka, ks. 
Tadeusza  Mazura   i  diakona 
Czarka,  udała  się  54  osobowa 
grupa parafian z Tolkmicka, Ka-
dyn, Łęcza, Pogrodzia i Próchni-
ka . Jechała z nami też młodzież 
z  tolkmickiego  Oratorium.  Ce-
lem  pielgrzymki  było  uczestni-
czenie  w  Misterium  Męki  Pań-
skiej, wznowione w Czerwińsku 
po 9 latach.

Na miejscu  zwiedziliśmy wy-
stawę eksponatów , przywiezio-
nych z  misji salezjańskich. Na-
stępnie  uczestniczyliśmy  w 
Mszy  Świętej,  po  której  rozpo-
czął się spektakl teatralny, przy-
bliżający  nam  wydarzenia  po-
przedzające  pojmanie  oraz 
ukrzyżowanie i śmierć  Pana Je-
zusa, aż do Zmartwychwstania. 

Dziękujemy  naszym  duszpa-
sterzom za zorganizowanie tego 
wyjazdu.

NOWA WERSJA IV 
PRZYKAZANIA 
KOŚCIELNEGO

Konferencja Episkopatu Polski 
przyjęła nowelizację  IV przyka-
zania  kościelnego  dotyczącego 
postu  i  wstrzemięźliwości  od 
pokarmów  mięsnych.  Katolicy 
powinni  zachować  post  we 
wszystkie  piątki,  zaś  w  czasie 
Wielkiego Postu także powstrzy-
mać się od zabaw.

Podczas 362. Zebrania Plenar-
nego  KEP,  które  odbyło  się  w 
Wieliczce w dniach 21-22 czerw-
ca 2013 roku, dokonano noweli-
zacji  IV  przykazania  kościelne-
go. 

W  miejsce  dotychczasowego 
zapisu, który brzmi: „Zachowy-
wać  nakazane  posty  i  wstrze-
mięźliwość  od  pokarmów  mię-
snych,  a  w  okresach  pokuty 
powstrzymywać  się  od  udziału 
w  zabawach”  –  przyjęto  nowe 
brzmienie:  „Zachowywać  naka-
zane  posty  i  wstrzemięźliwość 
od  pokarmów  mięsnych,  a  w 
czasie  Wielkiego  Postu  po-
wstrzymywać  się  od udziału w 
zabawach”.

Jak wynika z nowego brzmie-
nia przykazania, okres formalne-
go zakazu zabaw został  ograni-
czony do Wielkiego Postu. 
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Nie  zmienia  to  jednak  w  ni-
czym dotychczasowego charak-
teru  każdego  piątku  jako  dnia 
pokutnego,  w  którym  katolicy 
powinni  „modlić  się,  wykony-
wać uczynki pobożności i miło-
ści, podejmować akty umartwie-
nia  siebie  przez  wierniejsze 
wypełnianie własnych obowiąz-
ków, zwłaszcza zaś zachowywać 
wstrzemięźliwość”.

A oto  aktualna  wersja  Pięciu 
przykazań kościelnych:

1. W niedziele i święta na-
kazane uczestniczyć we Mszy 
świętej i powstrzymać się od 
prac niekoniecznych.

2. Przynajmniej raz w roku 
przystąpić  do  Sakramentu 
Pokuty.

3. Przynajmniej raz w roku,  
w  okresie  wielkanocnym, 
przyjąć Komunię świętą.

4. Zachowywać nakazane 
posty i  wstrzemięźliwość  od 
pokarmów  mięsnych,  a  w 
czasie  Wielkiego  Postu  po-
wstrzymywać  się  od udziału 
w zabawach.

5. Troszczyć  się  o  potrze-
by wspólnoty Kościoła.

www.ekai.pl

OKIEM PROBOSZCZA

Niech  będzie  pochwalony  Jezus 
Chrystus!

Drodzy moi.

Dzisiejszą Niedzielą Palmową 
wkraczamy  w  Wielki  Tydzień. 
Dla nas, osób wierzących, powi-
nien  ten  czas  być  szczególnym 
celebrowaniem  tajemnic  męki, 
śmierci  i  zmartwychwstania 
Chrystusa.  Niech  nie  zabraknie 
nam czasu na to, co jest kulmi-
nacją tajemnic naszej wiary. 

Rekolekcje,  które  przeżywali-
śmy,  były  pięknym  czasem 
wzrastania w naszej chrześcijań-
skiej i katolickiej  wierze. Cieszą 
się  serca duszpasterzy, że wielu 
parafian  wzięło  udział  w  tych 
dniach refleksji i szczególnej mo-
dlitwy.  Nie  zabrakło  też  tych, 
którzy od wielu lat nie czują po-
trzeby  jednania  się  z  Bogiem 
i ludźmi. Nasuwa się  pytania  o 
ich wiarę. Papież Franciszek mó-
wiąc  o  takiej  postawie,  zadaje 
pytanie  „czy  tacy  ludzie  mogą 
nazywać  się  chrześcijanami?” 
Warto pamiętać, że Bóg jest mi-
łosierny ale i sprawiedliwy. 

Serdeczne Bóg zapłać składam 
tym wszystkim, którzy pomogli 
nam w przeżywaniu Rekolekcji. 

strona 10



Marzec 2014

Czyńmy  starania,  by  łaska 
Boża w nas się rozwijała i przy-
nosiła owoce w chrześcijańskim 
życiu. Niech te zbliżające się dni 
będą przeżywane w duchu wia-
ry.

Drodzy moi.

Ostatnie tygodnie to też wytę-
żona  praca  w  wymiarze  mate-
rialnym.  Trwają  prace  renowa-
cyjne  na  wieży  kościelnej. 
Wstawiono kolejne trzy witraże 
w  prezbiterium,  dwie  pary 
drzwi w kościele, nowe taberna-
kulum. To wielka radość dla nas 
wszystkich.  Pięknie  dziękuje 
wszystkim parafianom i  dobro-
czyńcom,  którzy  złożyli  ofiary 
na potrzeby naszej świątyni.

Dziękujemy  również  Włoda-
rzom miasta za wielkie  zmiany 
w  wyglądzie   rynku  i  ulic. 
Z pewnością będzie to procento-
wało w odwiedzinach turystów 
a i  nam przyjemniej  jest  żyć  w 
ładnej miejscowości.

Bardzo  się  cieszę,  że  Obraz 
Matki  Boskiej  Częstochowskiej 
rozpoczął  kolejny  etap  swojej 
wędrówki  do  Rodzin  naszego 
miasteczka.  Patrząc  do  Księgi 
pamiątkowej,  która  wędruje  z 
Obrazem,  można  wyczytać,  że 
niewiele osób nie przyjmuje Wi-
zerunku naszej Matki. 

Pragnę  podziękować  serdecz-
nie  Państwu  Szandrowskim  za 
wykonanie ołtarza posoborowe-
go  w kaplicy   cmentarnej  oraz 
dwóch kompletów katafalków.

Bóg zapłać za ofiary na kwiaty 
do Grobu Pańskiego.   Dziękuję 
wszystkim, którzy w różny spo-
sób starają się pomagać nam na 
co dzień. 

Drodzy moi. 
Radością  napawa nas fakt,  że 

z  Oratorium i  innych pomiesz-
czeń  Domu Rekolekcyjnego ko-
rzystają  dzieci.  Widać,  że  znaj-
dują tu sposób na nudę i dobrą 
atmosferę, a rodzice mają zaufa-
nie,  oddając  nam  pod  opiekę 
swoje pociechy.

Jest nam ogromnie miło, że na 
kolejne  zaproszenie  do  udziału 
w  Konkursie  na  palmę  wielka-
nocną  odpowiedziało  tak  wiele 
osób,  stowarzyszeń,  szkół  i  in-
nych grup. Z serca składam po-
dziękowanie  za  podtrzymywa-
nie  tej  tradycji  na  pamiątkę 
przybycia Jezusa do Jerozolimy. 
Podsumowanie konkursu dzisiaj 
na Mszy Św. o godz.12:00.

Rozpoczyna   się  Wielki  Ty-
dzień, ostatni okres, wyciszenia, 
skupienia  i  przeżywania  męki 
Chrystusa.
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 To także czas przygotowania 
duchowego  do  Świąt  Zmar-
twychwstania Pana Jezusa. 

Zapraszamy Was do licznego 
udziału w Triduum Paschalnym 
i  Rezurekcjach.  Bardzo  proszę 
Członków  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej o adorację przy Grobie 
Pańskim, a Was wszystkich pro-
szę o czuwanie modlitewne, uli-
cami,  wg  zaproponowanego 
schematu.  Zadbajmy  o  to,  by 
Chrystus nie pozostał sam.

Drodzy moi.
Mam  nadzieję,  że  przygoto-

wania  modlitewne  do  Zmar-
twychwstania Pańskiego, w któ-
rych  tak  licznie  uczestniczycie, 
sprawią,  że te Święta upłyną  w 
ciepłej, rodzinnej atmosferze, że 
będą  to  Święta  Błogosławione 
przez  Zmartwychwstałego 
Chrystusa i Jego Matkę  Maryję, 
czego  z  całego  serca,  z  modli-
tewną pamięcią Wam życzę.

Szczęść Boże. 
ks. Sławomir Szczodrowski,

Proboszcz
ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU
W WIELKI PIĄTEK     18.04.2014 r.  

Rozkład wg ulic.
Prosimy o adorację  przy Gro-

bie Pańskim w Wielki Piątek.  

Niech  nie  zabraknie  przynaj-
mniej  przedstawicieli  naszych 
rodzin. Wierzę, że mogę na Was 
liczyć, że Chrystus nawet przez 
chwilę nie zostanie sam… 

Bóg zapłać.

08:00 – 09:00 -  ul. Królewiecka, 
Zakopiańska, Dzika, Owocowa 
09:00 – 10:00 -  ul. Elbląska, Mor-
ska, Nadrzeczna
10:00 – 11:00 -  ul. Młyńska, Szpi-
talna, Słupecka, Kościelna, Cera-
miczna, Plac Wolności
11:00 – 12:00 -  dzieci SP w Tolk-
micku
12:00 – 13:00 - ul. Portowa
13:00 – 14:00 - ul. Świętojańska, 
Lipnik,  Janówek,  Stawy,  Osie-
dlowa
14:00 – 15:00 - ul. Szkolna, Ogro-
dowa, Zawiszy, Krzywa, Kręta , 
Rybacka
15:00 – 16:00 -  ul. Wybudówka 
Biała,  Kilińskiego,  Kopernika, 
Wiśniowa
16:00 – 17:00 - ul. Mazurska, Ja-
giellońska, Działyńskiego
17:00  –  18:00 -  ul.  Sportowa, 
Przybytowska, Bażyńskiego, Le-
śna
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej
20:00 – 21:00 Młodzież 
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