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         Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

         Moi Drodzy Parafianie i Sympatycy Dzieła Salezjańskiego.

Jesień ma swoje prawa, słońce coraz niżej i później wstaje; 
ma mniej ciepła i musi przebijać się przez gęste mgły i chmury. 
Na polach coraz puściej. Za to liście na drzewach nabrały pięknych barw 
i tańcząc spadają na ziemię. My zaś…
No właśnie…, kierujemy nasze kroki na cmentarz, robiąc porządki 
na grobach naszych bliskich zmarłych.
Zapewne wspominamy ich życie i słowa, które zapadły nam w pamięci. 
Daty wyryte na płycie nagrobnej  uświadamiają nam, że minęło już tyle lat, 
a jakby jeszcze wczoraj mieliśmy wraz z nimi tyle planów.
Przemijamy… Jesteśmy przechodniami, a czasem zagonieni codziennością, 
mijamy bezwiednie innych zabieganych tak jak my. 
Po drodze, zawsze w tym samym miejscu jest nasza parafialna świątynia, 
z otwartymi drzwiami i czekającym na nas – choć na chwilę – 
Panem Jezusem.  
A ja…, mijam Go i przemijam – choć przecież „non omnis moriar” – 
nie wszystek  umrę. 
Jesteśmy jak te tańczące na wietrze, kolorowe, spadające jesienne liście, 
których barwne piękno najlepiej widać w świetle słońca – słońca, 
którym jest Jezus. 
On ogrzewa nas swoją miłością i oświetla światłem nauki.
Jak wykorzystuję te szanse…?
                          
                                   Z prośbą o refleksje i modlitewną pamięcią
                                          Ks. Józef Grochowski - Proboszcz
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DIECEZJA ELBLĄSKA 
MA NOWY HERB

Biskup  Elbląski 
Dekretem z dnia 15 
października  za-
twierdził  nowy 
herb Diecezji  Elblą-
skiej.

Opis herbu:

W tle tarczy herbowej znajdu-
je  się:  mitra  biskupia,  w którą 
wpisana  jest  róża  Św.  Wojcie-
cha, pastorał i krzyż.

Na tarczy herbowej znajduje 
się godło herbowe:

- w górnej prawej części znaj-
duje się baranek, jeden z sym-
boli  Chrystusa,  herb  diecezji/ 
archidiecezji warmińskiej;

- w górnej lewej części znaj-
duje  się  orzeł,  symbol   Św. 
Jana Ewangelisty, herb diecezji 
pomezańskiej;

Poniżej,  w  centrum  tarczy 
herbowej,  znajdują  się  krzyże 
rycerskie z herbu Elbląga.

W herbie występują symbole 
przywołujące na pamięć diece-
zje  (pomezańska,  warmińska, 
chełmińska,  gdańska),  z  któ-
rych  części  powstała  diecezja 
elbląska.

KS. ADAM HOMONCIK – NOWY 
DUSZPASTERZ W NASZEJ 
WSPÓLNOCIE

Na  początku  października 
przybył do naszej parafii nowy 
duszpasterz  –  ks.  Adam  Ho-
moncik.  Będzie  pracował  jako 
pomoc duszpasterska.

Ksiądz  Adam urodził  się  04 
marca 1964 r. w Krynicy Zdrój. 
Imieniny obchodzi  24 grudnia. 
Święcenia  kapłańskie  otrzymał 
27.06.1992  r.  w  Porto 
Recanati /Italia/.  Pracował do 
2000 r. w Italii jako duszpasterz 
młodzieżowy i  opiekun powo-
łań, do 2015 r. w Polsce - jako 
magister  nowicjatu  i  dyrektor 
wspólnoty. Ostatnio w Kutnie - 
Woźniakowie  jako  dyrektor 
wspólnoty  i magister nowicja-
tu. Hobby – turystyka górska. 

Serdecznie  witamy  ks.  Ada-
ma  w  naszej  wspólnocie.  Ży-
czymy  wiele  łask  Bożych 
i opieki  Matki  Bożej   Wspomo-
życielki  Wiernych.  Szczęść 
Boże.
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AKTUALNOŚĆI

Tradycyjnie  już  1  września 
Mszą św. w Kościele Św. Jaku-
ba  Apostoła w Tolkmicku roz-
poczęto nowy rok szkolny i ka-
techetyczny  dla  uczniów 
Szkoły Podstawowej im. Miko-
łaja Kopernika oraz Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Tolkmicku.

Świątynia  szczelnie  wypełni-
ła się dziećmi i młodzieżą.

Nie  zabrakło  rodziców  oraz 
dyrektorów,  nauczycieli,  wy-
chowawców  oraz  katechetów 
z wymienionych szkół. Wszyst-
kich powitał  ks. Proboszcz Jó-
zef  Grochowski.  Mszę  Świętą 
koncelebrowaną  sprawowali: 
ks.  Dariusz  Machniak  oraz  O. 
Ewaryst  -  Proboszcz  parafii  w 
Kadynach.  Po  Mszy  Św.  ks. 
Proboszcz życzył uczniom wie-
lu szóstek na świadectwach a 
rodzicom,  nauczycielom i  wy-
chowawcom  łask  Bożych  w 

sprawowaniu  trudnej  i  odpo-
wiedzialnej  pracy,  jaką  jest 
opieka  i  nauczanie  młodego 
pokolenia.

W  dniach  04  -  06.09.2015 
Schola  Jakubowa  przy  Parafii 
Św.  Jakuba  Apostoła  w  Tolk-
micku  spędziła  na  wycieczce 
w Warszawie. 

Dzieci  spędziły  ten  czas 
wspaniale,  mimo  trochę  spar-
tańskich warunków: podróż po-
ciągiem, poruszanie się po War-
szawie - metrem i trolejbusami, 
spanie na karimatach. Towarzy-
szyła im spora grupa rodziców, 
ks.  Darek  oraz  Pani  Magda 
i Pan  Michał  -  opiekunowie 
Scholi. 

Dzieci  zwiedziły  Warszawę, 
spotkały się  z  byłym Probosz-
czem  ks.  Sławomirem  Szczo-
drowskim, pracującym w Ora-
torium Bazyliki Warszawskiej.

07 września rozpoczął się re-
mont zabytkowych organów w 
naszym kościele.
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Wykonanie  tej  pracy  powie-
rzono Panu  Andrzejowi Kowa-
lewskiemu,  organmistrzowi  z 
Braniewa.  Czekamy  wszyscy 
na dzień, w którym usłyszymy 
je ponownie.

Remont ten będzie wymagał 
sporych środków finansowych. 
Ks.  Proboszcz Józef  Grochow-
ski skrupulatnie odkłada każdą 
złotówkę. Są już pierwsze ofia-
ry na ten cel. Jeśli ktoś będzie 
mógł  pomóc,  składając  ofiarę 
na wykonanie tej pracy,  z góry 
składamy  serdeczne  Bóg  za-
płać. 

W ramach drugiej edycji pro-
jektu "BEZ KORZENI NIE MA KO-
RONY  DRZEW”,  kierowanego 
do  osób  starszych,  członkinie 
Koła Robótek Ręcznych Matusi 
Małgorzaty przy Parafii  Św. Ja-
kuba  Apostoła  w  Tolkmicku, 
uczestniczyły  22  września  br. 
w warsztatach artystycznych w 
Centrum Spotkań  Europejskich 
„Światowid” w Elblągu. 

Poprowadziła je Pani Instruk-
tor  Ewa  Bednarska  –  Siwile-
wicz.  Uczestniczki  warsztatów 
poznawały różne techniki pracy 
w szkle: fusing, wykonanie bi-
żuterii i witraży. Pani Teresie Mi-
łoszewskiej  –  Kierownikowi 
Działu  Edukacji  Kulturalnej  w 
Światowidzie,  liderce  projektu, 
serdecznie  dziękujemy  za  po-
mysł z udziałem osób z naszej 
Parafii.

27 września br. Msza Święta 
o  godz.  12:00,  sprawowana 
przez  ks.  Dariusza  Machniaka 
była  szczególnie  ważna  dla 
dzieci, które w tym roku rozpo-
częły naukę  w  klasach  pierw-
szych  tolkmickiej  Szkoły  Pod-
stawowej.

Ksiądz Darek  uroczyście  po-
święcił  tornistry, książki  i  przy-
bory  szkolne  najmłodszym 
uczniom.  Pobłogosławił  także 
Pierwszaków,  aby  nauka  nie 
była dla nich ciężarem. 

strona 4



                                                                                                                             Sierpień 2015

Życzył  aby Matka Boża oraz 
Jej łaska była z nimi wszędzie 
obecna:  w  szkole,  na  boisku, 
na podwórku czy na ulicy. Każ-
de  dziecko  otrzymało  na  pa-
miątkę  książkę  „Dekalog  dla 
dzieci”.

W dniach 09 – 11 październi-
ka 2015 r. w Suwałkach odbyły 
się  XVIII  Ogólnopolskie  Roz-
grywki  Salezjańskich  Animato-
rów  Sportowych.  Z  naszego 
SALOS-u w Tolkmicku uczestni-
czyli  :  Ks.  Marek  Szymborski, 
Ks. Wiesław Kania, Pan Andrzej 
Misztal, Pan Mirosław Jakubow-
ski.  Było  to  bardzo  dobrze 
przygotowane  spotkanie  ani-
matorów sportu.

Wyrażamy  radość,  że  nasz 
poprzedni  Proboszcz  ks.  Sła-
womir  Szczodrowski  23  paź-
dziernika br. otrzymał Odznakę 
Honorową Zasłużonego dla Po-
wiatu  Elbląskiego,  przyznaną 
przez Radę Powiatu w Elblągu. 
Serdecznie gratulujemy!!! 

Z okazji nadchodzących Imie-
nin 05 listopada składamy Mu 
poparte  modlitwą  jak  najser-
deczniejsze  życzenia  spełnie-
nia  wszystkich  marzeń  oraz 
opieki  Matki  Bożej Wspomoży-
cielki Wiernych.

W  niedzielę  -  25.10.2015  o 
godz.  12:00  Msza  Św.  dzięk-
czynna  w  intencji  rolników, 
działkowiczów  i  sadowników. 
Dziękujemy Bogu za tegorocz-
ne  zbiory,  z  których  wszyscy 
korzystamy.

11 listopada obchodzimy Na-
rodowe  Święto  Niepodległości 
Polski. Dodatkowa Msza Święta 
o  godz.  09:00.  Pamiętajmy  o 
biało – czerwonej fladze na na-
szych domach.

CARITAS Parafialna zaprasza 
wszystkich chętnych do współ-
pracy,  starszych  i  młodszych, 
na  spotkanie   16  listopada 
2015 o godzinie 19.00. 
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22  listopada  obchodzimy 
Uroczystość  Jezusa  Chrystusa 
Króla  Wszechświata,  wprowa-
dzoną  przez papieża Piusa XI. 
Jest  to  ostatnia  niedziela  tego 
roku  liturgicznego.  O  godz. 
15:30  w  naszym  kościele 
wspólne śpiewanie - wraz z ze-
społami i solistami - ku czci Św. 
Cecylii.

Z  okazji  tegorocznego  Dnia 
Papieskiego, Parafia św. Jakuba 
Ap. w Tolkmicku ogłosiła kon-
kurs „Mój portret z  Janem Paw-
łem  II”  .  Wpłynęły  już  prace 
konkursowe,  wykonane  przez 
uczniów  Szkoły  Podstawowej 
i Przedszkola  Miejskiego   w 
Tolkmicku.  Widać,  że  konkurs 
wzbudził  wyobraźnię  dzieci 
i niektóre prace są  bardzo cie-
kawe. Wszystkie zostały wysta-
wione  z  okazji  Liturgicznego 
Wspomnienia Św. Jana Pawła II 
– 22 października br.

Dziękujemy  nauczycielom, 
wychowawcom,  katechetom, 
rodzicom za pomoc w ich wy-
konaniu.  Podsumowanie  kon-
kursu nastąpi 22 listopada pod-
czas Cecyliady.

XV DZIEŃ PAPIESKI- 
JAN PAWEŁ II – 
PATRON RODZINY
11.10.2015

W naszej wspólnocie parafial-
nej  11 października obchodzili-
śmy XV Dzień Papieski. 

Była to szczególna okazja do 
modlitwy  za  rodziny  przez 
wstawiennictwo Św. Jana Paw-
ła II – „patrona rodziny”. Rodzi-
na jest wspólnotą świętą dzięki 
przysiędze  składanej  sobie 
wzajemnie  w obecności  Chry-
stusa.  O tym wszystkim przy-
pomniał  nam  ks.  Adam  Ho-
moncik w Słowie Bożym.
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Jak  zwykle  tego  dnia,  po 
Mszy  Św.  zbierano  ofiary  na 
Fundację  „Dzieło  Nowego  Ty-
siąclecia”.  Kilka  osób z  naszej 
wspólnoty korzysta ze stypen-
dium naukowego tej  Fundacji. 
Każdy  otrzymał  „Modlitewnik 
za wstawiennictwem Świętego 
Jana Pawła II”. Można było ku-
pić  różańce,  wykonane  przez 
młodzież Oratorium, oraz słyn-
ne kremówki papieskie. Całko-
wity dochód przeznaczono na 
wspomnianą wyżej Fundację.

RÓŻANIEC ŚW. 
Z INTERPRETACJĄ 
MUZYKI   I   MALARSTAWA    

Niecodzienną  okazję  uczest-
niczenia  w niecodziennym też 
Nabożeństwie  Różańcowym 
mieli  uczniowie  tolkmickiego 
Gimnazjum im.  Jana  Pawła II. 
16 października to Dzień Wybo-
ru Karola Wojtyły na tron papie-
ski. 

Dzień  ten  jest  obchodzony 
jako  Święto  Szkoły,  noszącej 
imię  naszego  Wielkiego  Roda-
ka.  Kościół  wypełnił  się  mło-
dzieżą,  która  przyszła  wraz  z 
Dyrekcją i swoimi Wychowaw-
cami.

Prezbiterium naszego kościo-
ła  zamienione  zostało  na  pra-
cownię  malarską,  gdzie  do  II 
części  Różańca  powstawały 
obrazy Tajemnic Światła. Wyko-
nywał  je  na  tle  muzyki  Pan 
Krzysztof  Orankiewicz,  student 
Akademii  Sztuk  Pięknych  w 
Warszawie. To był ten sam Ró-
żaniec,  ale  inaczej  „podany”. 
Pan  Dyrektor  Ryszard  Przybo-
rowski  podziękował  autorowi 
obrazów  oraz  księżom  za  to 
wyjątkowe spotkanie. 

Wieczorem Nabożeństwo Ró-
żańcowe  było  dla  wszystkich 
parafian.  Tym  razem  Pan 
Krzysztof  malował  obrazy  do 
Tajemnic Bolesnych. 
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Dramaturgia  tych  prac  spo-
wodowała, że wszyscy przeży-
wali inaczej tę Różańcową mo-
dlitwę. 

Panu Krzysztofowi składamy 
stokrotne dzięki za piękne obra-
zy,  przybliżające  Różańcowe 
Tajemnice.  Niech  Bóg pomna-
ża Pana talenty, które powodują 
wiele  przemyśleń  i  wzruszeń. 
Bóg zapłać.

WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
2015

01 listopada -  Dzień Wszyst-
kich  Świętych,  a  02  .11.  Za-
duszki - dni pamięci o tych, któ-
rych  już  nie  ma  wśród  nas. 
Licznie  odwiedzamy w te  dni 
groby  swoich  bliskich,  palimy 
znicze,  składamy  wieńce 
i kwiaty. 

Odwiedzając  miejsca  wiecz-
nego  spoczynku,  zachowajmy 
należytą  powagę.  Cmentarz 
jest miejscem gdzie spoczywa-
ją nasi najbliżsi i znajomi.  

Trzeba to godnie uszanować, 
zwłaszcza starajmy się uczest-
niczyć w Mszy św. odprawianej 
na  cmentarzu.  Kultywowanie 
pamięci zmarłych członków ro-
dziny, to także dobra lekcja dla 
naszych  dzieci,  żeby  kiedyś 
spotykały się przy naszym gro-
bie. 

Pamiętajmy, że po pogrzebie 
o  zmarłym  należy  pamiętać, 
otaczając  go  modlitewną  pa-
mięcią na przykład przez: Msze 
św. w 30 dzień po śmierci, w 
rocznicę  śmierci  w innych ter-
minach  (np.  w  dzień  imienin, 
urodzin).  Zamawiajmy  „wypo-
minki” , odprawiany przez cały 
miesiąc listopad oraz wszystkie 
I wtorki przez cały rok. 

Dużą  pomocą  dla  zmarłego 
jest  zamówienie  Mszy  grego-
riańskiej – to jest 30 Mszy św. 
odprawianych codziennie.

Codziennie,  w  dniach  od 
1 do  8  listopada  wierni  mogą 
uzyskać odpust zupełny (w po-
zostałe  dni  roku  odpust  czę-
ściowy),  który  ofiarowuje  się 
wyłącznie  za  zmarłych.  Nato-
miast  2  listopada  we  wspo-
mnienie  wszystkich  wiernych 
zmarłych odpust  zupełny ofia-
rowuje  się  tylko  za  zmarłych 
przeżywających czyściec. 
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W tym celu należy pobożnie 
nawiedzić  cmentarz  i  odmó-
wić, choćby w myśli, modlitwę 
za zmarłych. Oprócz tego wy-
magane jest zachowanie zwy-
czajnych  warunków  odpustu, 
jak  spowiedź  sakramentalna, 
stan łaski uświęcającej, przyję-
ta  Komunia  św. i  modlitwa  w 
intencjach  Ojca  Świętego.  Mo-
dlitwa i ofiarowanie odpustu za 
zmarłych jest o wiele ważniej-
sze  niż  wszelkie  zewnętrzne 
przejawy pamięci.

Człowiek żyje tak długo, jak 
długo trwa pamięć o nim.

Msze Św. w naszym kościele 
w  Uroczystość  Wszystkich 
Świętych:  7:00,  9:00,  10:30, 
18:00. O  13:00 procesja z ko-
ścioła  i  Msza  Św.  na  cmenta-
rzu.

W Dzień Zaduszny Msza Św. 
o godz.  7:00, 9:00 i  18:00. O 
godz.  12:00 Msza  św.  na 
cmentarzu.

WIEŚCI Z ORATORIUM

Wakacyjny czas szybko prze-
minął i z zaczęliśmy intensyw-
ną prace w naszym Oratorium. 
Wracamy do codzienności, któ-
ra  wyznacza  nam rytm pracy. 
Oratorium  zaprasza  do  co-
dziennych  zajęć  w  godzinach 
16.00 – 19.00.

Już  kilka  rzeczy  udało  nam 
się  przeprowadzić  przez wrze-
sień  i  październik.  Przed 
wszystkim rozpoczęliśmy spo-
tkania  formacyjne  młodzieży 
oratoryjnej, które odbywają się 
w każdy czwartek od godziny 
17.30. Regularnie odbywają się 
spotkania  ministranckie  we 
wtorki  o  godz.  16.30.  Odbyło 
się  pierwsze  spotkanie  regio-
nalne ministrantów (Tolkmicko, 
Pogrodzie, Łęcze, Suchacz). 

Październik to czas modlitwy 
różańcowej.  Nabożeństwo  od-
bywa się każdego dnia o godz. 
17.00, ale dodatkową propozy-
cją  jest  „Różaniec  Święty”  dla 
dzieci  i  młodzieży  we  wtorki 
i czwartki  o  godz.  16.00.  Cie-
szy to, że są chętni którzy przy-
chodzą na modlitwę. 

Wraz  z  naszym  Gimnazjum 
im. Jana Pawła II zorganizowa-
liśmy  podczas  Święta  szkoły 
nabożeństwo różańcowe z  in-
terpretacją muzyczną-malarską.
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Wszystko  to  w  wykonaniu 
studenta  Akademii  Sztuk  Pięk-
nych  w Warszawie  Krzysztofa 
Orankiewicza.  Rozważaliśmy 
pięć  Tajemnice Światła w wy-
konaniu artysty.

Zapraszamy do uczęszczanie 
do  Oratorium,  aby  rozwijać 
swoje  zdolności  i  talenty  oraz 
otrzymać  pomoc  duchową. 
Chętnych,  aby  zostać  mini-
strantami zapraszamy we wtor-
ki na godz. 16.30.

PIELGRZYMKA DO PŁOCKA 
I LORETTO 17.10.2015

17 października  br.,  46 oso-
bowa  grupa  z  naszej  parafii, 
pod  duchowym  przewodnic-
twem ks. Wiesława Kani, wyru-
szyła na pielgrzymkę do Płocka 
i Loretto.

Pierwsze kroki skierowaliśmy 
do  Zgromadzenia  Sióstr  Matki 
Bożej  Miłosierdzia  w  Płocku, 
gdzie skupiliśmy się  na modli-
twie w kaplicy zakonnej.

Następnie zapoznaliśmy się z 
drogą zakonną Św. Siostry Fau-
styny Kowalskiej,  ze szczegól-
ną uwagą na Jej pobyt w Płoc-
ku.

Sanktuarium Bożego Miłosier-
dzia w Płocku odwiedza wiele 
pielgrzymek,  ponieważ  kult 
Świętej  Siostry  Faustyny  za 
przyczyną  Św.  Jana  Pawła  II 
rozszerzył  się  na  cały  świat. 
Dlatego trwają  prace nad jego 
rozbudową.

Z  Sanktuarium  udaliśmy  się 
do Muzeum Diecezji Płockiej z 
bardzo  bogatymi  zbiorami  sa-
kralnymi i nie tylko. Byliśmy też 
w  celi  Św.  Siostry  Faustyny, 
upodobnionej do czasów poby-
tu   Świętej,   z  udostępnieniem 
niektórych eksponatów należą-
cych do Siostry.

Z  Muzeum  przeszliśmy  do 
Bazyliki  Katedralnej,  gdzie  za-
poznaliśmy  się  z  jej  historią 
 i zabytkami,  wśród  nich  z 
Drzwiami Gnieźnieńskimi.  
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Należą one do jednych z naj-
lepszych  dzieł  tego  typu  w 
dwunastowiecznej Europie. 

Z Płocka udaliśmy się do Lo-
retto,  do  Zgromadzenia  Sióstr 
Matki Bożej Loretańskiej. W Ka-
plicy uczestniczyliśmy w Mszy 
Św.  sprawowanej  przez  Ks. 
Wiesława. Zamiast kazania Sio-
stra  Zakonna  przybliżyła  nam 
historię  i  działalność  Zgroma-
dzenia  oraz  sprowadzonej  z 
Włoch figury Matki Bożej Lore-
tańskiej. Usłyszeliśmy też  spo-
ro informacji o bł. ks. Ignacym 
Kłopotowskim,  Założycielu 
Zgromadzenia.  Ucałowaliśmy 
Jego  Relikwie.  Potem obiad  u 
Sióstr i Różaniec w Kaplicy.

Nasza  pielgrzymka  dobiegła 
końca. Utrudzeni ale szczęśliwi 
z duchowego pokarmu, jakiego 
dostarczył nam ten wyjazd, do-
tarliśmy do domu...

Bóg zapłać  naszym duszpa-
sterzom a szczególnie ks. Wie-
sławowi za ten kolejny wyjazd. 
Czekamy na następny....

Wdzięczni pielgrzymi
OFIARY 
NA REMONT ORGANÓW

Serdeczne Bóg zapłać składa-
my osobom, które złożyły ofiary 
na remont organów. Są to: 

Danuta  Franciuk,  Helena  Sta-
szewska,  Rodzina  Pettke,  Da-
niela  Bukowska,  Anna  Tadra, 
Klara Noga, Jan Wetoszka.

STATYSTYKI PARAFIALNE

W ostatnim okresie do wspól-
noty  Kościoła  poprzez  Sakra-
ment Chrztu Św. przyjęliśmy:

Natalię Chrabąszcz
Franciszka Kurka

Sakrament  Małżeństwa  za-
warli:

Igor Piotr Seroczyński – 
Jolanta Klinicka,
Jarosław Stołycia – 
Danuta Iwona Lenart,
Tomasz Legiewicz –
Patrycja Wioleta Sidor,
Bartosz Piotr Chrabąszcz –    
Katarzyna Anna Rzecińska

Na  miejsce  wiecznego  spo-
czynku odprowadziliśmy:

Jana Bazylewicza
Barbarę Lidię Frankiewicz
Mariannę Paprzycką

HUMOR

Dlaczego to kobiety najpierw 
poszły  zobaczyć,  że  Jezus 
zmartwychwstał? 

- Żeby wiadomości się szyb-
ciej rozeszły.
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Zgłoszenia:
Wypełnione karty zgłoszeń /można je otrzymać w kancelarii lub pobrać ze strony para�alnej/, 
należy wysyłać lub dostarczyć na adres: Oratorium im. Św. Jana Bosko ul. Kościelna 2,   
82-340 Tolkmicko do dnia 14 listopada br.
Przepisy ogólne: 
- uczestnicy przeglądu przyjeżdżają na własny koszt, 
- organizator nie pobiera żadnych opłat organizacyjnych za udział, 
- organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w przebiegu przeglądu.
Dodatkowe informacje można otrzymać pod numerem telefonu  692 477 616

REGULAMIN
PRZEGLĄDU PIEŚNI RELIGIJNYCH „CECYLIADA”

22.11.2015 godz.15:30 
Kościół Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Zachęcamy młodych mieszkańców miasta i gminy Tolkmicko do uczestnictwa 
w wydarzeniu kulturalno – religijnym, jakim będzie Spotkanie z Piosenką Religijną 

„CECYLIADA ”. Jest to przegląd piosenki religijnej, której nazwa 
wywodzi się od imienia Świętej Cecylii, męczennicy, patronki muzyków i śpiewu 

kościelnego, której wspomnienie obchodzimy 22 listopada. 
Celem przeglądu są:
a) popularyzacja wartości chrześcijańskich. 
b) umożliwienie prezentacji umiejętności wokalnych oraz dorobku artystycznego wykonawców,
c) popularyzacja znanych i mniej znanych pieśni chrześcijańskich, 
d) prezentacja nowych, autorskich pieśni oraz starych w nowych aranżacjach, 
e) wspieranie najzdolniejszych wokalnie dzieci, młodzieży i dorosłych, 
f ) twórcza wymiana doświadczeń muzycznych wśród uczestników. 

Organizator:
Organizatorem Spotkania z Piosenką Religijną „Cecyliada ” jest: 
Oratorium im. Św. Jana Bosko w Tolkmicku oraz Para�a Św. Jakuba Ap. w Tolkmicku.

Uczestnicy:
Uczestnikami przeglądu mogą być dzieci, młodzież oraz muzykujące rodziny.

Kryteria udziału:
a) Zespoły mogą wystąpić w kategoriach:
       - Schole dziecięce 
       - zespoły młodzieżowe
       - rodziny

b) Soliści mogą wystąpić w kategoriach:
       - przedszkole
       - szkoła podstawowa
       - gimnazjum

Prezentacje:
Uczestnicy przeglądu mogą wykonać jeden utwór o tematyce religijnej. 
Wszyscy biorący udział w przeglądzie mogą korzystać z pół playbacków nagranych 
na płytach CD, akompaniamentu na żywo bądź śpiewać a’capella.
Uczestniczący w Przeglądzie otrzymają dyplomy pamiątkowe i upominki oraz zostaną 
wymienieni w relacji, jaka ukaże się po „Cecyliadzie” w Informatorze para�alnym, 
na stronie para�alnej i dostępnych mediach. 

Tolkmicko dnia 02.10.2015 r.
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