
Maj 2015

IMIENINY 
KSI$DZA WIES!AWA 
07.06.2015

Drogi Ksi%+e Wies"awie,
Codziennie patrzymy na Twoj$ 

prac%,  trosk%  o  nasz  ko(ció" 
i wspólnot%  parafialn$.  Sk"adamy 
Ci  podzi%kowanie  i  +yczenia  z 
okazji Twoich Imienin. 
*yczymy, aby towarzyszy"a Ci 

blisko(#  Tego,  który Ci%  powo"a" 
i któremu oddajesz swoje +ycie. 

Niech Bóg nie szcz%dzi Ci zdro-
wia i wszelkiego szcz%(cia, przede 
wszystkim  B"ogos"awie&stwo 
sam$ swoj$ obecno(ci$. 

Niech pozwoli Ci  jak najowoc-
niej dalej s"u+y# budowaniu Kró-
lestwa Bo+ego na ziemi w s"u+bie 
Jego Ko(cio"owi . 

Szcz#$" Bo%e.
Ks. Proboszcz 

S!awomir Szczodrowski,
Wspó!bracia

i tolkmiccy parafianie

Solenizant  b%dzie  sprawowa" 
Msz% 'w. Imieninow$ w niedziel% 
07 czerwca o godz. 09:00.

SANKTUARIA EUROPY –
PIELGRZYMKA Z NASZEJ 
PARAFII

27 kwietnia br. grupa pielgrzy-
mów  uda"a  si%  na  kolejn$  piel-
grzymk%.  Tym  razem  by"y  to 
Sanktuaria Europy. 

Opiek% duchow$ sprawowa"o 5 
duszpasterzy,  w  tym  ks.  Pro-
boszcz S"awomir Szczodrowski.

Pielgrzymi odwiedzili  Fatim%  - 
miejsce  Objawie&  Matki  Bo+ej. 
Uczestniczyli w Ró+a&cu i Proce-
sji  Eucharystycznej  ze  (wiecami.
Zwiedzili  te+  Nazare  nad  Oce-
anem  Atlantyckim.  Odwa+ni  za-
+ywali k$pieli w Oceanie.
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Kolejnym miejscem by"a  Coin-
bra  –  dawna  stolica  Portugalii,
gdzie  zwiedzili  katedr%  oraz 
klasztor - miejsce pobytu 'w. !u-
cji,  wizjonerki,  której  ukazywa"a 
si% Matka Bo+a.

Santiago  de  Compostela,  to 
g"ówny  cel  pielgrzymowania. 
Znajduje si% tam grób 'w. Jakuba 
Aposto"a,  patrona  naszej  parafii. 
Msza  'w.  i  upraszanie  "ask  Bo-
+ych za po(rednictwem 'wi%tego, 
to by"o wielkie, duchowe prze+y-
cie.

Na trasie znalaz"a si% jeszcze Li-
zbona, gdzie pielgrzymi uczestni-
czyli  w Mszy  'w.  w ko(ciele,  w
którym urodzi" si% (w. Antoni zw. 
Padewskim.

Pielgrzymi  dzi%kuj$  naszym 
duszpasterzom  za  zorganizowa-
nie tej  pielgrzymki i  za wspólne,
duchowe  prze+ywanie.  Bóg  za-
p"a#.
MALI RYCERZE 
MI!OSIERNEGO SERCA 
JEZUSOWEGO

Wspólnota Ma"ych Rycerzy zo-
sta"a  za"o+ona  przez  (p.  Zofi%
Grochowsk$  i  dzia"a od roku ok. 
1989.  W  swej  duchowo(ci  "$czy 
kult Naj(wi%tszego Serca Pana Je-
zusa i  Mi"osierdzia Bo+ego. Mali 
Rycerze  to  wspólnota  pokutno-
-modlitewna,  która  przez  modli-
tw%,  post  i  ofiar%  pragnie  wyna-
gradza#  Panu  Bogu  za 
wyrz$dzone  zniewagi  i  grzechy, 
wyprasza# "aski Bo+ego Mi"osier-
dzia,  zw"aszcza  dla  zatwardzia-
"ych grzeszników i dusz w czy(#-
cu  cierpi$cych,  a  tak+e  s"u+y# 
Bogu,  Ko(cio"owi  i  Ojczy)nie, 
(wiadcz$c  mi"osierdzie  wobec 
bli)nich.

Grupa Ma"ych Rycerzy w ostat-
nim  okresie  mia"a  w  naszym 
Domu Rekolekcyjnym swoje reko-
lekcje.

STATYSTYKI PARAFIALNE

W ostatnim okresie   do  grona 
chrze(cijan  poprzez  Sakrament 
Chrztu wst$pili:

Aleksander Szydlik,
Alan Dawid 'wierczy&ski,
Judyta Lubowicka,
Maja Grabowska,
Jan Szaga"a,
Maksymilian Wójcik,
Julia Monika Szlitter,
Maria Szwarc,
Laura Nienierza.
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Grono  zmar"ych  parafian  po-
wi%kszyli:

Jerzy Pawe" Siedlecki,
Gra+yna Bara&ska,
Helena Limanowska,
Roman Baran,
Kazimierz Soko"owski
Henryka M$czy&ska, 
Zofia Rozalia Mazur,
Jan Klinicki,
Leokadia Kapu(ciana.

WITRA'E
Ofiary  na  witra+e  w  ostatnim 

okresie z"o+yli: 
Bo+ena i  Krzysztof  Pi(kiewicz, 

Irena  Pusio,  Aleksandra  i  Zbi-
gniew Kessler, Anna Tadra, Euge-
nia  Osiak,  Barbara  i  Zbigniew 
Zdebelak,  Renata  Lorbiecka,  Jan 
Bazylewicz,  Krystyna Pettke, !u-
kasz Pankiewicz, Zygmunt Rulak, 
Jan Ebertowski,  Pa&stwo Gregor, 
Adam Trybocki, 1 rodzina anoni-
mowo.

Bóg zap"a#.

HUMOR O DZIECIACH

Do  Kowalskich  przyjecha"a  z 
wizyt$ babcia i pyta Pawe"ka:

- Wnusiu, dobrze si% chowasz?
- Staram si%. Ale mama i tak za-

wsze  mnie  w  ko&cu  znajdzie
i wyk$pie.

Syn pyta ojca:
-  Tatusiu,  wiesz  mo+e  co  si%

dzieje z lud)mi kiedy umr$?
-  No  có+  synku...  Prawda  jest 

taka,  +e  zamieniaj$  si%  w  proch 
i kurz.

-  To  wygl$da  na  to,  +e  pod 
moim "ó+kiem ju+ paru umar"o.
NASI PIELGRZYMI 
NA SZLAKU &W. JAKUBA 
APOSTO!A

Z  rado(ci$  informujemy,  +e  w 
naszej  parafii  powsta"a  grupa 
pielgrzymów,  pokonuj$cych  od-
cinki Szlaku 'w. Jakuba Aposto"a. 
Przeszli  ju+ odcinek z Fromborka 
do Tolkmicka, bardzo trudny od-
cinek  z  Tolkmicka  do  Elbl$ga,  a 
ostatnio  –  z  Elbl$ga do  Nowego
Dworu Gda&skiego. Grupie prze-
wodzi dk Cezary Lipka.

14 czerwca br. planowana  jest 
nast%pna  wyprawa  –  z  nowego 
Dworu  do  Nied)wiedzicy.Osoby 
ch%tne do prze+ywania modlitwy 
i  przygód   na  pielgrzymkowym 
Szlaku 'w. Jakuba Aposto"a, pro-
szone s$ o kontakt z dk Cezarym.
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech  b#dzie  pochwalony  Jezus  

Chrystus!
Drodzy moi. 
Prze+ywamy  pi%kny  majowy 

miesi$c,  czas szczególnego kultu 
Matki  Bo+ej  poprzez  nabo+e&-
stwa  majowe,  majówki  przy  ka-
pliczkach i Apele Jasnogórskie.

 Tak  nied"ugo  udamy  si% 
wspólnie na procesj% Bo+ego Cia-
"a, by potwierdzi#  i zamanifesto-
wa#  o  naszej  wierze  w  Jezusa 
Chrystusa obecnego pod postaci$ 
chleba.

Czas szybko p"ynie i zbli+a nas 
do opustu ku czci 'w. Jakuba, pa-
trona  naszej  wspólnoty  parafial-
nej  i  miasta.  Uroczy(cie  b%d$ 
wprowadzimy  do  naszego  ko-
(cio"a  Relikwie  (w.  Jakuba  Star-
szego. Tegoroczne Dni Jakubowe 
b%dziemy  prze+ywa#  w  dniach 
25-26 lipca br. Bardzo serdecznie 
na te dni pragn% zaprosi# naszych 
Stra+aków z  Tolkmicka.  Chcemy 
z nimi cieszy# si% jubileuszem 70 - 
lecia istnienia  jednostki. Chc% za-
prosi# Was wszystkich do wspól-
nego  przygotowania  tych  Dni 
i wspólnego (wi%towania. 

Mieli(my to szcz%(cie pielgrzy-
mowa# do grobu (w. Jakuba Apo-
sto"a w Santiago De Compostela. 
Prze+yli(my  wiele  g"%bokich 
wzrusze& i przemy(le&. 

Mam  nadzieje,  +e  nasze  Tolk-
mickie  po"o+enie  na  Camino 
/Drodze/  do  Santiago  de  Com-
postela  b%dzie  si%  dynamicznie 
rozwija"o.  Pan  Marek  Kami&ski 
jest  pi%knym  tego  przek"adem. 
Cieszy  fakt,  +e  nasi  parafianie 
tak+e  w%druj$  Szlakiem  Jakubo-
wym. 

Drodzy moi. 
W  nast%pnym  tygodniu  roz-

pocznie  si%  plener  malarski  pod
has"em „Na Szlaku Jakubowym” 
organizowany  przez  Stowarzy-
szenie SILESIA TAK ART z Tych 
i nasz$  Parafi%  'w.  Jakuba  Ap. 
Tak+e  w  najbli+szym  czasie  b%-
dzie  podsumowanie  konkursu 
przygotowanego  przez  Wydzia" 
Katechetyczny Diecezji Elbl$skiej, 
przy (cis"ej wspó"pracy Stowarzy-
szenia Bursztynowego Szlaku 'w. 
Jakuba na temat „Drogami (w. Ja-
kuba”. Troch% ju+ si% dzieje, musi-
my by# coraz aktywniejsi!

Ten rok  obfituje  w wiele  wa+-
nych wydarze&. 14 czerwca w Ka-
dynach  spotkanie  m"odzie+y  z
osobami zakonnymi z racji  Roku 
*ycia Konsekrowanego. 

Ostatnia  sobota  tego  pi%knego 
majowego  miesi$ca  b%dzie  dla 
dzieci (wi%tem z racji Dnia Dziec-
ka. Tego dnia odb%d$ si% tak+e In-
spektorialne  Igrzyska  M"odzie+y 
Salezja&skiej.  Zapraszamy  do 
wspólnego (wi%towania i zabawy.
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Drodzy. 
Pragn%  podzi%kowa#  wszyst-

kim  parafianom  i  dobrodziejom 
naszej (wi$tyni za pomoc ducho-
w$  i  materialn$  na  rzecz  naszej 
(wi$tyni.  Z  serca  Wam  dzi%kuj% 
za ka+de dobro. Pozdrawiam Was 
i ofiaruje dar modlitwy.

Szcz%(# Bo+e.
                                Ks. Proboszcz
              S!awomir Szczodrowski

ODDANIE CZCI  RELKWIOM 
&W.  DOMINIKA  SAVIO

W  niedziel%  17.05.2015  nasza 
parafia  wzbogaci"a  si%  o  kolejne 
relikwie, tym razem 'w. Domini-
ka  Savio  -  patrona  dzieci  i  m"o-
dzie+y,  ministrantów,  matek  w 
stanie b"ogos"awionym (szczegól-
nie w ci$+y zagro+onej) oraz ma"-
+e&stw  staraj$cych  si%  o  potom-
stwo.  S$  to  fragmenty  ko(ci 
'wi%tego, czyli Relikwie I stopnia.

Na  Mszach  'w.  oddali(my 
cze(#  Relikwiom  'w.  Dominika
Savio. Ministranci odnowili przy-
rzeczenia ministranckie.

Go(cili(my z tej  okazji  ks.  Da-
riusza  Miko"ajczyka  –  sekretarza 
Inspektorii Warszawskiej, oraz ks. 
Jana Pietrzykowskiego – profeso-
ra  Uniwersytetu  im.  Kardyna"a 
Stefana Wyszy&skiego w Warsza-
wie.

Zach%camy do upraszania !ask 
Bo+ych  za  po(rednictwem  'w. 
Dominika Savio.

Mo+na te+  otrzyma#  szkaplerz 
'w.  Dominika,  który  polecamy 
szczególnie ma"+e&stwom staraj$-
cym si% o potomstwo.

HUMOR O DZIECIACH
Milicjant  spotyka  na  ulicy  za-

p"akanego Hubercika:
- Dlaczego p"aczesz, dziecko?
- Bo zgubi"em 10z"...
- Masz tu 10z" i nie p"acz.
Ch"opak wzi$" dziesi$tk% i jesz-

cze g"o(niej p"acze.
- Czemu jeszcze p"aczesz?
- Bo gdybym nie zgubi" tej dy-

chy to bym mia" 20z".

Dwóch  ch"opców rozmawia  w 
przedszkolu:

- Mój tata p"ywa w marynarce - 
chwali si% pierwszy.

- A mój w k$pielówkach - odpo-
wiada drugi.
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AKTUALNO&CI
Tradycyjnie  w  maju,  miesi$cu, 

w którym szczególnie czcimy Ma-
ryj%,  uczestnicz$c  w  Nabo+e&-
stwach  majowych  w ko(ciele.  W 
naszej  parafii  uczestniczymy  te+ 
dwa razy w tygodniu w Nabo+e&-
stwach  przy  krzy+ach  i  kaplicz-
kach  przydro+nych.  Okoliczni 
mieszka&cy z czci$ podchodz$ do 
tych zabytków sakralnych w po-
bli+u miejsc zamieszkania, dbaj$ o 
ich utrzymanie i  wspóln$  modli-
tw%.

DOMINIKALIA W OSTRÓDZIE 
09 – 10.05.2015

Ministranci  z  naszego  regionu
(Tolkmicko,  !%cze,  Suchacz,  Ka-
dyny,  Pogrodzie,  Bogdaniec,  Pa-
górki)  uczestniczyli  w  Salezja&-
skim 'wi%cie Dominiaka Savio w 
Ostródzie.  Cieszy  fakt,  +e  zaist-
nia"a  pi%kna  wspólnota  mini-
strancka.

Zgranie,  kultura i  elegancja,  w 
taki  sposób mo+na podsumowa#
ten  wypad.  Wa+nym  wydarze-
niem  by"y  zawody  sportowe,  w 
którym nasi  odnie(li  godne  oraz 
w miar% swoich mo+liwo(ci zwy-
ci%stwa.Zapraszamy  ch%tnych 
ch"opców  do  wspólnoty  mini-
stranckiej.

Tradycyjnie,  jak  co  roku  13 
maja,  tolkmicka  wspólnota  para-
fialna  uczestniczy"a  w  Nabo+e&-
stwie ku czci  Matki Bo+ej Fatim-
skiej.  Po  Ró+a&cu  odby"a  si% 
procesja  wokó"  ko(cio"a  z  figur$
Maryi. 'piewano pie(ni Maryjne.

Nabo+e&stwo zako&czono Ape-
lem Jasnogórskim i b"ogos"awie&-
stwem ks. Proboszcza S"awomira 
Szczodrowskiego.
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Po  raz  kolejny  15.05.2015 r. 
Szko"a Podstawowa w Tolkmicku 
obchodzi"a  (wi%to  Patrona,  któ-
rym jest Miko"aj Kopernik. 'wi%-
towanie rozpocz%to od Mszy 'w. 
w Ko(ciele 'w. Jakuba Aposto"a.

 Uczestniczyli  w  niej  ucznio-
wie,  rodzice,  nauczyciele  oraz 
Pani  Marta  Dro+d+ewska  –  Dy-
rektor Szko"y Podstawowej.

To  by"a  niezwyk"a  Msza  'w, 
poniewa+ jej uczestnicy byli prze-
brani   za  go(ci  z  kosmosu.  Po
Mszy 'w. na rynku przed ko(cio-
"em odby"y si%   okoliczno(ciowe 
wyst%py, przygotowane przez po-
szczególne klasy. By"o bardzo we-
so"o i barwnie.

Cieszy  fakt,  +e  trwa  w  naszej 
szkole pami%# o Miko"aju Koper-
niku i +e (wi%towanie rozpocz%to 
od Mszy 'w., bo przecie+ Koper-
nik by" ksi%dzem. Do zobaczenia 
za rok.

26 maja br. obchodzimy Dzie& 
Matki. Wszystkim Mamom i opie-
kunkom sk"adamy serdeczne po-
dzi%kowania  za  trud  wychowa-
nia,  nieprzespane  noce,  za 
wszystkie troski i rado(ci. *yczy-
my Im wiele !ask Bo+ych i Opieki 
Maryi na kolejne dni i lata. Pami%-
tajmy  w  modlitwach  te+  o  Mat-
kach, które odesz"y ju+ do Pana. 

 28 maja br. odb%dzie si% w na-
szym mie(cie Plener malarski pod 
has"em „ Na Szlaku 'w. Jakuba”. 
Organizatorem  jest  Stowarzysze-
nie „SILESIA  TAK ART.” z siedzi-
b$ w Tychach. Malarze, goszcz$cy 
w naszym Domu Rekolekcyjnym 
b%d$  tworzyli  dzie"a, zwi$zane z 
patronem ko(cio"a i miasta – 'w. 
Jakubem Aposto"em.

W  dniach  29.05  -  31.05.2015  r. 
na Zalewie Wi(lanym odb%d$ si% 
Regaty  "MASFROST  CUP  2015.
W programie:

Sobota, 30 maja br.
godz. 10:00 - Oficjalne otwarcie 

regat,  10.30  -  skippers  meeting, 
11:00  -  17:00  -  Biegi  regatowe
zgodnie z instrukcj$ +eglugi 18:00 
- Biesiada +eglarska.

Niedziela 31 maja br.  
godz.  9.00  -  skippers  meeting, 

10:00 - 14:00 - Bieg regatowy d"u-
godystansowy zgodnie z instruk-
cj$  +eglugi,  15:00  -  Oficjalne  za-
ko&czenie regat.
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04  czerwca  br. obchodzimy 
Bo+e  Cia"o.  Tradycyjnie  ju+  po
Mszy 'w. o godz. 12:00 udamy si% 
w procesji ulicami miasta do 4 o"-
tarzy.  Prosimy  o  przygotowanie 
o"tarzy  na  trasie.  Niech  nie  za-
braknie dzieci, m"odzie+y, s"u+by 
liturgicznej,  osób  wyznaczonych 
do chor$gwi i figurek, oraz dzieci 
I -  rocznicowych i  najm"odszych, 
do  sypania  kwiatów.  Udzia"  w 
procesji,  to  manifestacja  naszej 
wiary i przynale+no(ci do ko(cio-
"a katolickiego.

W dniach  05 –  07  czerwca br.
odb%dzie si% w Tolkmicku XI Zlot 
Motocyklowy  organizowany 
przez TKM Kardan. 

05 czerwca br. o godz. 18:45  w 
naszym  ko(ciele  b%dzie  sprawo-
wana Msza 'w. za zmar"ych mo-
tocyklistów  tym  za  (.p.  Jerzego 
Piszcza, wieloletniego organizato-
ra Zlotu.

12  czerwca  br. obchodzimy 
Uroczysto(#  Naj(wi%tszego  Serca 
Pana  Jezusa.  Pod  takim  wezwa-
niem jest nasza kaplica na cmen-
tarzu. 

Zapraszamy  o  godz.  12:00  na 
Msz% 'w.  w  kaplicy  cmentarnej
i Ró+aniec  alejkami,  za  naszych 
zmar"ych, spoczywaj$cych na tym 
cmentarzu.

23  czerwca  br. obchodzimy 
Dzie&  Ojca.  Wszystkim  Tatom 
i Opiekunom dzi%kujemy za opie-
k%  i  wychowanie  oraz  trosk%  o 
utrzymanie  rodziny.  *yczymy 
Wam Opieki 'w. Józefa, Opiekuna 
Jezusa.  Niech  On  uprasza  Wam 
potrzebne !aski u Syna. Za zmar-
"ych Ojców zmówmy modlitw%.

W dniach  25 – 26 lipca br. b%-
dziemy obchodzili kolejne Dni Ja-
kubowe.

Szczegó"y  podamy  wkrótce. 
Jednak  ju+  teraz  mo+emy  zapo-
wiedzie#, +e tradycyjnie, w sobot% 
25 lipca o godz. 12:00 b%dzie Msza 
'w., potem o 16:00 (wi%cenie "odzi 
i o 18:45 – (wi%cenie pojazdów.

B%dziemy go(cili Orkiestr% D%t$ 
z  Szastarki.  Wieczorem  wyst$pi 
Kapela Jakubowa z Olsztyna.

W niedziel% 26 lipca br. o godz. 
12:00  zapraszamy  na  Msz%  'w., 
transmitowan$  przez  Telewizj% 
Polonia.  Wprowadzimy  do  ko-
(cio"a  Relikwie  'w.  Jakuba  Apo-
sto"a,  patrona ko(cio"a  i  naszego 
miasta. Tego dnia swoje 70- lecie 
b%dzie obchodzi"a nasza Ochotni-
cza Stra+  Po+arna i to (wi%to za-
znacz$  obecno(ci$ na Mszy 'w. 
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Na  Targowisku  miejskim  b%-
dzie  wiele  zabawy,  pchli  targ
i inne  rozmaito(ci.  Atrakcji  do-
starczy równie+ Centrum Kultury 
'WIATOWID z Elbl$ga. Wiele hu-
moru  i  rado(ci  z  pewno(ci$  za-
pewni nam Kabaret z Kopyd"owa.

Ju+ dzi( zapraszamy Was do za-
rezerwowania  wolnego  czasu  na 
prze+ycia  duchowe  i  rozrywk%, 
któr$  zapewni$  Wam organizato-
rzy.
HUMOR O DZIECIACH

- Mamo, jak b%d% du+y, to o+e-
ni% si% z Kasi$.

- Synku, ale na (lub musz$ zgo-
dzi# si% dwie osoby!

- Fajnie... To o+eni% si% jeszcze z 
Ani$.

Dwóch  ch"opców rozmawia  w 
przedszkolu:

- Mój tata p"ywa w marynarce - 
chwali si% pierwszy.

- A mój w k$pielówkach - odpo-
wiada drugi.

-  S"uchaj!  Wiesz,  jak  mój  dzie-
ciak (wietnie klnie?

- No co Ty? A ile ma lat?
- No cztery.
- A umie si% modli#?
- Co Ty? Takie ma"e dziecko?!

XX INSPEKTORIALNE 
IGRZYSKA M!ODZIE'Y 
SALEZJA%SKIEJ

30 maja  odb%d$ si% w Tolkmic-
ku jubileuszowe  XX Inspektorial-
ne  Igrzyska  M"odzie+y  Salezja&-
skiej.  

Uroczyste otwarcie Igrzysk roz-
poczniemy   Msz$  'w.  o  godz. 
10:00 w Ko(ciele 'w. Jakuba Apo-
sto"a w Tolkmicku. Celem tych za-
wodów b%dzie  popularyzacja sa-
lezja&skiego sportu  w(ród dzieci 
i m"odzie+y,  w  oparciu  o  system 
prewencyjny  'wi%tego  Jana  Bo-
sko.

W  Igrzyskach  we)mie  udzia"
m.in.  m"odzie+  z  Suwa"k,  E"ku, 
Warszawy,  !odzi,  Ostródy,  Tolk-
micka. Rozegraj$ turnieje w pi"k% 
no+n$,  koszykówk%,  siatkówk% 
i tenis sto"owy.

Honorowym  go(ciem  tego 
sportowego  spotkania  b%dzie  ks. 
Edward  Ple&,  kapelan  polskich 
sportowców. 
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PIELGRZYMKA  DO  KADYN 
13.06.2015

13 czerwca (sobota) 2015, Ojco-
wie Franciszkanie z Kadyn zapra-
szaj$, m"odzie+ i wszystkie osoby 
ch%tne,  na  spotkanie  z  osobami 
konsekrowanymi.  Szczegó"y spo-
tkania  i  pielgrzymki,  podamy w 
nast%pn$ niedziel%.
HUMOR O DZIECIACH

-  Dlaczego  k"adziesz  mokr$ 
chusteczk% na (cianie?

-  Tata  kaza"  mi  zrobi#  mokry 
ok"ad  w  miejscu,  w  którym  si% 
uderzy"em.

Synek pyta mamy:
- Mamo, gdzie by"a( jak si% uro-

dzi"em?
- W szpitalu.
- A tata?
- W pracy.
- No to "adnie, nikogo z was nie 

by"o przy moich narodzinach.

Synek mówi do taty:
- Tato, jak dostan% od Ciebie 10 

z"otych, to Ci powiem co listonosz
mówi do mamy.

- Masz tu 10 z"otych i mów.
- Dzie& dobry Pani Nowak, tu-

taj s$ Pani listy.

UROCZYSTO&# 
NAJ&WI$TSZEGO SERCA
PANA JEZUSA
12.06.2015

Uroczysto(# Naj(wi%tszego Ser-
ca Jezusa Ko(ció" katolicki obcho-
dzi  w pi$tek po oktawie Bo+ego 
Cia"a. Z inicjatywy papieskiej jest
to tak+e dzie& modlitw o (wi%to(# 
kap"anów. 

Z racji rangi uroczysto(ci w pi$-
tek,  12  czerwca,  nie  obowi$zuje 
pokutna  praktyka  wstrzemi%)li-
wo(ci od pokarmów mi%snych.

Ju+  staro+ytni pisarze chrze(ci-
ja&scy podkre(lali, +e z przebitego 
Serca Jezusa narodzi" si% Ko(ció" i
sakramenty: chrzest z wody, która 
wyp"yn%"a  z  przebitego  boku 
Chrystusa oraz Eucharystia  z  Je-
zusowej krwi.

Jeszcze raz zapraszamy wszyst-
kich  tego  dnia  o  godz.  12:00  do 
odwiedzenia i modlitwy w naszej 
kaplicy  cmentarnej  pod  wezwa-
niem  Naj(wi%tszego  Serca  Pana 
Jezusa.
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ZIEMIA ŚWIĘTA ŚLADAMI CHRYSTUSA 
(8dni, samolot)

24.04 – 01.05.2016 r.

1 dzień: WARSZAWA – TEL AWIW
2 dzień: JEROZOLIMA – BETLEJEM – AIN KAREM
3 dzień: CEZAREA NADMORSKA – GÓRA KARMEL – GÓRA TABOR – NAZARET
4 dzień: JEZIORO GALILEJSKIE – KAFARNAUM – GÓRA BŁOGOSŁAWIEŃSTW 
        TABGA – KANA GALILEJSKA
5 dzień: JARDENIT – JERYCHO – MORZE MARTWE – QUMRAN
6 dzień: JEROZOLIMA
7 dzień: JEROZOLIMA – BETANIA
8 dzień: TEL AWIW – WARSZAWA

PROGRAM RAMOWY. KOLEJNOŚĆ ZWIEDZANIA MOŻE ULEC ZMIANIE
Na chwilę dzisiejszą koszt pielgrzymki - 3190PL + 90 USD. 
Proszę mieć jednak na uwadze, iż z racji dużej odległości czasowej, 
trudności w przewidzeniu kursu walut, kosztów paliwa oraz innych 
czynników nie mogę  zagwarantować, iż cena ta nie ulegnie zmianie.

CENA ZAWIERA: przelot samolotem; opłaty lotniskowe; 
transfery autokarem; 7 noclegów w hotelach 2*/3* (pokoje 2-, 3-osobowe); 
6 śniadań i 7 obiadokolacji; opiekę przewodnika; 
ubezpieczenie KL i NNW; podatek VAT
CENA NIE ZAWIERA: biletów wstępu i innych opłat związanych 
z realizacja programu – 90USD/os. (płatne na miejscu); 
posiłków i napojów na pokładzie samolotu; napojów do obiadokolacji; 
zwyczajowych napiwków; dodatkowego ubezpieczenia kosztów 
rezygnacji (2,5% lub 7,5% ceny); dopłaty do pokoju jednoosobowego 
(650PLN); wydatków osobistych

UWAGA: Na czas pielgrzymki należy posiadać paszport ważny 
minimum 6 miesięcy od daty powrotu z pielgrzymki. 
Paszport nie może zawierać pieczątek m.in. syryjskich, libijskich 
i libańskich!

Ostateczną decyzję o wyjeździe należy podać do końca listopada 2015 r. 
Każdy indywidualnie podpisuje umowę o swoim wyjeździe oraz wpłaca 
zaliczkę w kwocie 1000,00 zł. Z Tolkmicka dojazd na lotnisko Okęcie 
w Warszawie odbędzie się autokarem, podobnie odbędzie się powrót 
z lotniska do Tolkmicka.  
Koszt autokaru podam w późniejszym czasie. 
Zapisy, szczegółowy program  oraz inne zapytania u ks. Wiesława 
pod numerem telefonem 603 882 791






