
Para�i Kościoła Rzymsko-Katolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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Kochani Para�anie, 
Drodzy Sympatycy Dzieła Salezjańskiego

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę wszystkim 
Bożego Pokoju i Radości, by wypełniały serca Wasze i Waszych 
bliskich. Niech ten radosny czas upłynie w ciepłej, rodzinnej 
atmosferze. Niech  Dzieciątko Jezus znajdzie godne mieszkanie 
w Waszych sercach i zostanie przyjęte z wiarą i miłością.
 Niech Bóg udzieli Wam wszystkim w te dni światła 
i pokoju, miłości i życzliwości wzajemnej oraz niech będzie 
pośród Was.
 Wraz z życzeniami dzielę się z Wami opłatkiem, znakiem 
jedności w Chrystusie i zawierzam Was Maryi, Matce Zbawiciela.
 Niech Boża Łaska towarzyszy Wam przez cały Rok 2016. 
Szczęść Boże.

Razem z Współbraćmi z serca Wam błogosławię,
Ks. proboszcz Józef Grochowski

 „Jest w moim Kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny,
Przy wejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie,
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny,
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie" 
   Cyprian Kamil Norwid
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Czcigodny Ksi%+e Proboszczu
Drodzy Duszpasterze.

Z  okazji  'wi$t  Bo+ego  Naro-
dzenia, +yczymy Wam aby Zba-
wiciel  (wiata  b"ogos"awi"  Wam 
w  przekazywaniu  warto(ci
chrze(cija&skich  w naszej  para-
fii.  Niech Bo+a Dziecina b%dzie 
dla Was Nauczycielem w dawa-
niu (wiadectwa wierno(ci Bogu 
i Jego Mi"o(ci. B$d)cie  Aposto-
"ami,  aby  dzi%ki  Wam  ujrzeli 
Chrystusa  Ci,  co  Go  nie  znaj$ 
albo od niego odeszli.

Niech  dobry  Ojciec  obdarzy 
Was d"ugimi latami +ycia, a b"o-
gos"awie&stwo  Dzieci%cia  No-
wonarodzonego niech Mu towa-
rzyszy.
*yczymy  Wam  wszystkim

b"ogos"awionych,  dobrych,  spo-
kojnych i pe"nych duchowej ra-
do(ci (wi$t Bo+ego Narodzenia. 
Niechaj rodz$cy si% podczas Eu-
charystii  Jezus  znajdzie  godne
mieszkanie  w  naszych  sercach, 
gdzie  zostanie  przyj%ty z  wiar$ 
i mi"o(ci$.
*yczymy  te+  wiele  !ask  Bo-

+ych  na  ka+dy  dzie&  Nowego 
2016 Roku.

Szcz%(# Bo+e.
                                   Parafianie 

z tolkmickiej wspólnoty.

OKIEM PROBOSZCZA

Moi Drodzy Parafianie i Sym-
patycy  Dzie"a  Salezja&skiego

Przed  nami   bardzo  pi%kne 
i ciep"e dni, mimo, +e to przecie+
grudzie&.  Bo+e Narodzenie nie-
sie ze sob$ to   ciep"o i +yczliw$ 
rodzinn$  atmosfer%.  Dzieci%  Je-
zus wyci$ga do nas swoje r$czki 
ufaj$c, +e przytulimy Go do  ser-
ca i zaprosimy do naszego domu 
nie  tylko  na  'wi%ta,  ale  te+  na 
ca"y Nowy Rok. 

Drodzy - Nowy Rok to kolejny 
dar  Boga,  który  kocha  i  wci$+
daje now$ szans%. Jak z niej sko-
rzystamy?.... 

Przed  nami  bardzo  rodzinne 
'wi%ta  Bo+ego  Narodzenia. 
Prze+ywaj$c je, podejdziemy do
naszych bli)nich z bia"ym op"at-
kiem,  by  si%  z  nim  podzieli#, 
prze"ama#.  To  równie+  symbol 
tego co dzieje si% przez ca"y rok. 
Tak jak  dzielimy si%  op"atkiem,
"ami$c  go  z  bliskimi,  tak  prze-
cie+  dzielimy si%  z  nimi swoim 
+yciem,  czasem,  przestrzeni$, 
pomoc$,  dobrym s"owem, a nie-
kiedy  ta+  prze"amujemy  jakie(
mury,  przeszkody  dziel$ce  nas 
od naszych bli)nich.  Tyle  prze-
cie+  ró+nych  trudnych sytuacji 
prze+yli(my w mijaj$cym roku. 
Dzi%ki Bogu s$ ju+ za nami. 
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By"y te+ za pewnie podnios"e, 
radosne chwile i wydarzenia, jak
i  zwyk"e  codzienne  sprawy.  Je-
ste(my m$drzejsi o jeden rok na-
szego  +ycia.  Przed  nami,  daj 
Bo+e, kolejny rok...

Pomy(lmy  o  tym co  jest  naj-
wa+niejsze, zanim zawiesimy na 
(cianie kolejny kalendarz.

Z zach%t$ do wytrwania w do-
bru i darem modlitw

ks. proboszcz,
 Józef Grochowski

IMIENINY NASZYCH 
DUSZPASTERZY

W  tym  miesi$cu  obchodz$ 
swoje  Imieniny:  ks.  Dariusz 
Machniak, ks. Adam  Homoncik 
i  dk  Cezary Lipka.

Drodzy Ksi%+a.
Przyjmijcie Imieninowe *y-

czenia od ca"ej wspólnoty pa-
rafialnej.
*yczymy  Wam  przede 

wszystkim  zdrowia,  b"ogos"a-
wie&stwa  Bo+ego  i  Matczynej 
opieki  oraz tego,  aby w dalszej 
pos"udze  duszpasterskiej  w na-
szej parafii, zawsze towarzyszy-
"a Wam (wi%to(#, gorliwo(# i po-
(wi%cenie,  aby(cie   byli  silni 
moc$  mi"o(ci,  moc$  wiary,  tej 
wiary, któr$ ofiarowa" nam Jezus
Chrystus.
*yczymy  Wam  wszelkiej  po-

my(lno(ci  w  realizacji  planów 
i zamierze& oraz tego, by to szla-
chetne  powo"anie  przynios"o 
Wam zadowolenie i satysfakcj% z 
wyboru  tak  trudnej  i  odpowie-
dzialnej drogi.

Szcz%(# Bo+e!
                           Ks. Proboszcz 

Józef Grochowski
i Wspó!bracia

                                       oraz
tolkmiccy parafianie

Solenizantom  b%dzie  mo+na 
z"o+y#  +yczenia  dzisiaj  w  nie-
dziel% /20.12.br./ po Mszy 'w. o 
godz. 12:00.
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AKTUALNO%CI
WIZYTA 
%W. MIKO!AJA 06.12.2015

Dzieci,  które  przyby"y  Msz% 
'w. w niedziel%  6 grudnia, cze-
ka"a  du+a  niespodzianka.  Od-
wiedzi"  je 'w. Miko"aj.  Ten nie-
zwyk"y Go(# by" bardzo hojny - 
ka+de  dziecko  otrzyma"o  pre-
zent. Adres 'w. Miko"aj zna tyl-
ko ks. Wies"aw. 

Nale+y  si%  ogromne  Bóg  za-
p"a# za ogromne SERCE i trosk% 
o  najm"odszych  parafian.  Dzi%-
kujemy równie+ ks. Proboszczo-
wi i pozosta"ym duszpasterzom 
za przy-
gotowa-
nie  tej 
niespo-
dzianki.

WARSZTATY OZDÓB 
CHOINKOWYCH  07.12.2015

W poniedzia"ek 07grudnia br. 
zako&czyli(my II edycj% projektu 
z  cyklu  „BEZ  KORZENI  NIE 
MA KORONY  DRZEW”,  reali-
zowanego  przez  Centrum  Spo-
tka&  Europejskich  „'wiatowid” 
w Elbl$gu, przy wspó"pracy Sto-
warzyszenia  Mieszka&ców  Wsi 
„Ole(no-  wie(  z  pomys"em”, 
Stowarzyszenia  VIVA  -  ART 
oraz naszej parafii. Koordynato-
rem tego pomys"u jest Pani Tere-
sa  Mi"oszewska  -  Kierownik 
Dzia"u  Edukacji  Kulturalnej  w 
'wiatowidzie.

W (wietlicy Domu Zakonnego 
w Tolkmicku spotkali si% miesz-
ka&cy  Ole(na  oraz  cz"onkinie 
Ko"a  Robótek  R%cznych  przy 
tolkmickiej  parafii.  Oczywi(cie, 
by"a z nami równie+ niezawod-
na Pani Teresa Mi"oszewska oraz 
ks.  Józef  Grochowski  –  pro-
boszcz naszej parafii.
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Pod  okiem  Pani  Anny  Du-
kszty i Pani Agaty Kopa&skiej –
instruktorek  ze  'wiatowida” 
wykonywali(my ozdoby na zbli-
+aj$ce  si% 'wi%ta  Bo+ego Naro-
dzenia.

W imieniu ks.  Proboszcza Jó-
zefa Grochowskiego i Pa& z Ko"a 
Robótek  R%cznych,  dzi%kujemy 
organizatorom i wspó"organiza-
torom za  dobro,  jakie  wspólnie 
prze+ywali(my  i  czekamy  na
kontynuacj%  tego  wspania"ego 
projektu.

WIGILIA 
POD TOLKMICKIM NIEBEM

Wczoraj  /19  grudnia/  mieli-
(my okazj% uczestniczy# w kolej-
nej „Wigilii pod tolkmickim nie-
bem”. 

Poniewa+  numer  naszego  In-
formatora by" ju+ zamkni%ty, nie 
mo+emy zda# relacji z tego spo-
tkania. 

Dzi%kujemy Panu Burmistrzo-
wi,  wszystkim  organizatorom
i wspó"organizatorom  za  przy-
gotowanie tego spotkania i pod-
trzymanie istniej$cej ju+ od kilku 
lat tradycji. 

WIGILIA i BO&E NARODZENIE
W NASZYM KO%CIELE

W dzie&  Wigilii – Msza (w. o 
godz.  7:00  rano.  Nie  ma  Mszy 
'w. o godz. 18:00.

O godz. 24:00  - Pasterka
W Uroczysto(#  Bo+ego Naro-

dzenia nie ma Mszy 'w. o godz. 
7:00 rano,  pozosta"e  –  wg roz-
k"adu niedzielnego

W Uroczysto(# 'w. Szczepana 
Msze 'w. wg rozk"adu niedziel-
nego.

UROCZYSTO%" %WI#TEJ  
RODZINY – 27.12.2015

Tradycyjnie,  na  Mszy  (w.  o 
godz.  12:00  udzielone  zostanie 
B"ogos"awie&stwo  wszystkim 
ma"+e&stwom,  uczestnicz$cym 
w tej Mszy 'w. 

Niech  nie  zabraknie  te+  ich 
dzieci i wnuków. Niech ta Uro-
czysto(#  b%dzie (wi%tem dla ca-
"ej rodziny.
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SYLWESTER – 31.12.2015

Jest  to  ostatni  dzie&  starego 
roku. O godz. 18:00 -  Msza (w. 
dzi%kczynna  za  mijaj$cy  rok 
2015. O godz. 23:30 – Nabo+e&-
stwo  dzi%kczynne  za  2015  r.  z 
powitaniem Nowego Roku 2016.

NOWY ROK 01.01. 2016. 
UROCZYSTO%" %WI#TEJ 
BO&EJ RODZICIELKI MARYI 

Tego dnia nie ma Mszy 'w. o 
godz. 07:00. Pozosta"e – wg roz-
k"adu niedzielnego.

UROCZYSTO%"
TRZECH KRÓLI  06.01.2016

Msze  'w.  wg  rozk"adu  nie-
dzielnego.  Tego dnia po(wi%ci-
my  kred% i wod%, która powin-
na  znale)#  si%  w  ka+dym 
katolickim domu.

KOL#DA 

Tegoroczn$   kol%d%  rozpoczy-
namy zaraz po 'wi%tach Bo+ego 
Narodzenia:  28,  29,  30 grudnia. 
Pocz$tek o godz. 15:30, w soboty 
od godz. 14:00. Rozk"ady na ko-
lejne tygodnie  b%d$  podawane 
w niedziele poprzedzaj$c$ kol%-
d%.

Ks.  Darek  prosi  o  zg"aszanie 
si% ch"opców ch%tnych do s"u+by 
liturgicznej jako ministranci. 

ORATORIUM

Nasze  Oratorium  organizuje 
28 grudnia wyjazd dzieci i m"o-
dzie+y do Warszawy. W progra-
mie: lodowisko i Górka Lodowa 
na  Stadionie  Narodowym  oraz 
zwiedzanie stolicy. Zapisy do 19 
grudnia  br.  u  ks.  Darka.  Koszt 
100 z".

Oratorium im. 'w. Jana Bosko 
w  Tolkmicku  przyjmuje  zapisy 
na  I tydzie& ferii zimowych, or-
ganizowanych przy wspó"udzia-
le z Parafi$ oraz wsparciu finan-
sowym Urz%du Miasta i Gminy 
i darczy&ców.  Zapisy  do  ko&ca 
grudnia. Koszt 50 z". 

KRÓTKA HISTORIA OP!ATKA 

Nazwa op"atek wywodzi si% z 
"aciny:  „oblatum”  –  „dar  ofiar-
ny”. Jest to cieniutki p"atek chle-
bowy,  wyrabiany  z  bia"ej  m$ki 
i wody,  bez  dro+d+y,  soli  i  za-
kwasu.  Od op"atka spo+ywane-
go podczas Eucharystii ró+ni si% 
tym,  +e  nie  jest  konsekrowany, 
lecz wy"$cznie pob"ogos"awiony. 
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Wigilijny  op"atek  sta"  si%  sta-
"ym  elementem  naszej  Polskiej
kultury.  Czasami  mo+emy  si% 
dziwi#,  dlaczego w innych kra-
jach  ludzie  nie  "ami$  si%  op"at-
kiem.  Chrze(cijanie  pierwszych 
wieków  przynosili  na  euchary-
sti%  mi%dzy  innymi  chleb.  Po 
sko&czonej agapie chleb ten roz-
dzielano potrzebuj$cym. Jednak 
cz%(# chleba zabierano z powro-
tem i  dzielono si%  nim z  tymi,
którzy  na  spotkanie  wspólnoty 
nie mogli przyj(#. W ten sposób 
wyra+ano  wzajemn$  "$czno(# 
wspólnoty  z  nimi.  By"  to  znak 
wzajemnej mi"o(ci i pami%ci.

Op"atek pieczony jest  z  m$ki 
i wody tak samo, jak hostia u+y-
wana  przez  kap"ana  w  czasie 
Mszy (wi%tej  i  do  niej  równie+
nawi$zuje "amanie si%  nim jako 
pami$tki uobecnienia Chrystusa 
mi"uj$cego  swój  lud.  !amanie 
op"atka i sk"adanie sobie +ycze& 
jest symbolicznym wyrazem jed-
no(ci i mi"o(ci. Wed"ug s"ów (w. 
Alberta op"atek winien nam tak-
+e  przypomina#,  aby(my  byli 
"dobrymi  jak  chleb"  i  „podziel-
nymi jak chleb”. 

Prze"amanie si% op"atkiem po-
winno  nie(#  ze  sob$ "adunek
+yczliwo(ci,  mi"o(ci,  zrozumie-
nia i  wybaczenia – wszystko to 
pozwala uczestnikom wigilii za-
si$(#  w  zgodzie  i  harmonii  do 
wspólnego sto"u, by razem prze-
+y#  ten wyj$tkowy wieczór  na-
rodzenia Zbawiciela.

www.jerychomlodych.pl
HUMOR

-  Przychodzi  ma"y  Romu(  z 
przedszkola.  Mama  z  przera+e-
niem  spostrzega,  +e  dziecko  ma 
podrapan$ ca"$ buzi%.

–  Co  si%  sta"o,  synku?  –  pyta 
czule.

– A, bo ta&czyli(my wokó" cho-
inki, pani kaza"a si% nam wzi$# za 
r%ce, ale dzieci by"o ma"o, a jode"-
ka taka du+a.

- Czarownica wybiera si% na bal 
sylwestrowy i nie wie jak ma si% 
uczesa#.

-  W  co  ja  mog%  si%  uczesa#, 
mam  tylko  trzy  w"osy?  -  Mog% 
uczesa#  si%  w  warkocza.  Pyk!
Czarownicy wypad" jeden w"os.

- Mog% uczesa# si% w dwa kitki. 
Pyk! Czarownicy wypad"  nast%p-
ny w"os i zosta" jej tylko jeden.

- No to w co ja mam si%  ucze-
sa#? - A pójd% w rozpuszczonych.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE 
13 -15.12.2015

W dniach 13 – 15.12.br. uczest-
niczyli(my  w  Rekolekcjach  ad-
wentowych,  które  poprowadzi" 
ks. Pawe" Kacprzak – Proboszcz 
Parafii Naj(wi%tszego Serca Pana 
Jezusa w !%czu.

Ksi%+e Pawle, w imieniu ca"ej 
parafialnej wspólnoty z Tolkmic-
ka serdecznie dzi%kujemy Ci za 
czas  rekolekcji,  za  wyg"oszone 
do nas S"owo Bo+e.  

Dni  rekolekcji  ka+dy  z  nas 
prze+ywa"  na  swój  sposób,  ale 
dla  ka+dego  by"  to  czas  szcze-
gólnego zamy(lenia, czas zatrzy-
mania si%,  od"o+enia w k$t nie-
za"atwionych  spraw.  To  (wi%ty 
czas zas"uchania si%, by w nat"o-
ku codziennych zaj%#  na   nowo 
odnale)#  siebie,  drugiego  cz"o-
wieka i Boga.

Mamy  nadziej%,  +e  –  tak  jak 
mówi"e( – w naszych sercach ta
male&ka mi"o(#,  która  przycho-
dzi,  b%dzie  mog"a  znale)#  do-
brze  przygotowane  miejsce  dla 
Bo+ej Dzieciny. Bóg zap"a#.

Z okazji zbli+aj$cych si% 'wi$t
Narodzenia Pa&skiego, +yczymy 
Ci  Ksi%+e  Pawle,  by  Twoja  po-
s"uga kap"a&ska przynosi"a obfi-
te owoce. Niech Matka Bo+a ota-
cza  Ci%  ci$gle  sw$  opiek$  a
Dobry Bóg b"ogos"awi na ka+dy 
dzie& Nowego Roku 2016.

Szcz%(# Bo+e.
Wdzi%czni parafianie 

wraz z duszpasterzami.
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08.12.15 - 20.11.16 
ROK MI!OSIERDZIA BO&EGO

W drug$  rocznic%  swego wy-
boru na Stolic% Piotrow$ - Ojciec 
'wi%ty  Franciszek  og"osi",  i+ 
nowy  Rok  Liturgiczny 
2015/2016 b%dzie  ROKIEM MI-
!OSIERDZIA BO*EGO.

Rozpocz%cie  Roku  Mi"osier-
dzia Bo+ego przewidziano na 8
grudnia 2015 r. w 'wi%to Niepo-
kalanego Pocz%cia NMP.

Zako&czenie Roku  Mi"osier-
dzia Bo+ego przewidziano na 20 
listopada 2016 r. w 'wi%to Chry-
stusa  Króla  Wszech(wiata.  Pa-
pie+  Fanciszek  oznajmi"  to  14
marca 2015 r. mówi$c:

"Drodzy  bracia  i  siostry.  
Cz$sto  my&la"em  o  tym,  jak 
Ko&ció"  mo'e  uczyni# jeszcze 
bardziej  oczywistym  swe  po-
s"annictwo  bycia  &wiadkiem 
mi"osierdzia.  Jest to  droga,  
która  rozpoczyna  si$  od  na-
wrócenia duchowego. I dlatego  
postanowi"em og"osi#  Jubile-
usz  Nadzwyczajny,  którego  
o&rodkiem b$dzie  mi"osierdzie  
Bo'e. B$dzie  to  Rok  %wi$ty 
Mi"osierdzia  Chcemy  prze'y-
wa#  go  w  &wietle  s"ów 
Pana: (!k 6, 36)"

Dla  Polski  ma  to  szczególne 
znaczenie i jest niezwyk"ym zna-
kiem, gdy+ Ojciec 'wi%ty Franci-
szek b%dzie w tym czasie go(ci" 
w naszym kraju w 1050. rocznic% 
Chrztu Polski i we)mie udzia" w 
'wiatowych  Dniach  M"odzie+y 
w Krakowie, gdzie w !agiewni-
kach jest ustanowione przez 'w. 
Jana Paw"a II Sanktuarium Mi"o-
sierdzia Bo+ego.

www.totutuus.net.pl
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LOGO 
ROKU 
MI!OSIERDZIA

Logo  oraz  motto
s$  syntez$  Roku Ju-
bileuszowego. Mi"o-
sierni  jak  Oj-
ciec (fragment 
Ewangelii  wg  (w.
!ukasza,  6,36)  –  te 
s"owa s$ propozycja 
+ycia mi"osierdziem, 
bior$c  przyk"ad  z 
Ojca,  który  prosi  o
to,  aby  nie  s$dzi# 
i nie  pot%pia#,  lecz  wybacza# 
oraz dawa#  mi"o(#  i  przebacze-
nie bez miary (por. !k 6,37-38). 

Logo jest dzie"em Ojca Marko 
I.  Rupnika  S.J.  i  prezentuje  si% 
jako  ma"a  suma teologiczna  te-
matu  mi"osierdzia.  Przywo"uj$c 
bardzo cenny dla Ko(cio"a staro-
+ytnego  wizerunek  Syna,  który 
bierze  na  plecy  zagubionego 
cz"owieka, logo wskazuje mi"o(#
Chrystusa,  który  wype"nia  ta-
jemnic%  swojego  Wcielenia  Od-
kupieniem.  Wizerunek  jest  tak 
wykonany, aby ukaza# Dobrego 
Pasterza, który dotyka a+ do g"%-
bi  cia"o cz"owieka,  czyni$c  to z 
tak$  mi"o(ci$,  która  przemienia 
+ycie. Jest jeszcze jeden szczegó", 
na  który  powinni(my  zwróci# 
nasz$ uwag%:

 Dobry  Pasterz,  w 
akcie  ca"kowitego  mi-
"osierdzia,  bierze  na 
plecy  ludzko(#,  ale 
Jego wzrok "$czy si% ze 
wzrokiem  cz"owieka. 
Chrystus widzi oczami
Adama, a Adam ocza-
mi  Chrystusa.  Ka+da 
osoba, kontempluj$c w 
Jego  wzroku  mi"o(# 
Ojca, odkrywa w Chry-
stusie nowego Adama, 
a  tak+e  swoje  w"asne 
cz"owiecze&stwo  oraz 

przysz"o(#, która j$ oczekuje.
Cala scena umiejscowiona jest 

w formie tak zwanej mandorli (z 
w".  migda").  Forma  ta  równie+
jest bardzo wa+na dla ikonogra-
fii staro+ytnej i (redniowiecznej, 
gdy+ odwo"uje si% do obecno(ci 
dwóch natur:  boskiej  i  ludzkiej, 
w Chrystusie. Trzy koncentrycz-
ne  kszta"ty  owalne  o  kolorze 
stopniowo  ja(niejszym  w  kie-
runku  zewn%trznym  sugeruj$ 
ruch  Chrystusa,  który  wyci$ga 
cz"owieka  z  nocy  grzechu
i (mierci. Z drugiej strony, g"%bia 
ciemniejszego  koloru  sugeruje 
równie+  niepoznawalno(#  mi"o-
(ci Ojca, który wszystko przeba-
cza.

www.iubilaeummisericordiae.va
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Grudzie! 2015

„SALEZJA$SKA KONCEPCJA 
SPORTU DZISIAJ”

Dnia 12 grudnia br.  delegacja 
naszego  lokalnego  Salosu  w
sk"adzie:  Prezes  Andrzej  Misz-
tal,  Miros"aw  Rydzewski,  ks. 
Wies"aw Kania i pan Zenon Bir-
kholc  uczestniczy"a  w  ogólno-
polskiej  konferencji  naukowej  z
okazji  200 rocznicy urodzin Ks. 
Jana  Bosko  n.t.  „Salezja&ska 
koncepcja sportu dzisiaj”. 

Spotkanie rozpocz%"o si% msz$ 
(wi%t$  o  godzinie  10.00,  której 
przewodniczy"  biskup  kielecki 
Marian  Florczyk.  Wst%p  do 
mszy  (wi%tej  wyg"osi"  ks.  An-
drzej Wujek – Inspektor Prowin-
cji  Warszawskiej,  a  S"owo Bo+e 
Inspektor Prowincji Krakowskiej 
– ks. Dariusz Bartocha. 

Po  Eucharystii  by"a  krótka 
przerwa, a nast%pnie wys"ucha-
li(my  trzech  referatów:  ks.  dr
hab. Jana Niew%g"owskiego. 

Po  zako&czeniu  konferencji 
uczestniczyli(my  w  spotkaniu
wigilijnym.

Ks. Wies!aw Kania
HUMOR

- 'wi%ta. Dwie blondynki jad$ 
po  choink%.  Wje+d+aj$  do  lasu, 
wychodz$ z samochodu. Po kil-
ku godzinach brni%cia w (niegu 
jedna z nich mówi:

- Wiesz co? Zimno mi... Mo+e 
we)my pierwsza lepsza choink%, 
nawet je(li b%dzie bez bombek?

Z ostatniej chwili

W (rod% 16 grudnia du+a grupa 
naszych parafian wyjecha"a do El-
bl$ga  na  film  „Zakazany  Bóg”, 
który  opowiada  histori%  z  lipca 
i sierpnia  1936  roku,  zwi$zan$  z 
pocz$tkiem  hiszpa&skiej  wojny 
domowej. 51 cz"onków wspólnoty
klaretynów  w  Barbastro  zosta"o 
zamordowanych  w  imi%  wierno-
(ci powo"aniu kap"a&skiemu i Ko-
(cio"owi.  Film opowiada o  ostat-
nich  tygodniach  ich  +ycia,  od 
chwili  zatrzymania  do  momentu 
rozstrzelania.

Pi%kny  film.  Dzi%kujemy  ks. 
Wies"awowi  za  zorganizowanie 
naszej wspólnocie parafialnej wy-
jazdu do kina w Elbl$gu.
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BAL
DOBROCZYNNY

RESTAURACJA
ASPAZJA 

6 lutego (sobota) 2016
godz. 20.00

Organizator 
Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

W programie: licytacja obrazów, 
konkursy, dobra zabawa

Organizator 
Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Kontakt: 
Ks. Proboszcz Józef Grochowski 692 477 616

Pani Elżbieta Misztal 697 686 335

ZAPRASZAMY
do wspólnej zabawy




