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 Znów zmiana miesiąca. To już piąty w nowym kalendarzu. 
Pocieszającym jest, że zaczynamy szczególny i najpiękniejszy 
miesiąc w roku – maj. Mam rację? …. 
 Obyśmy tylko mieli czas to zauważyć, gdyż na pewno 
nie ubędzie nam zajęć. Dużo będzie się działo. Świat wokół nas 
z dnia na dzień będzie nabierał barw kwiatów i soczystej 
zieleni.  Wiatr we włosach nawet już mocno siwych 
poprzewraca tak często nieuczesane myśli, budząc uśpione 
nadzieje, że nie jest wcale tak źle, bo jest „Matka, która 
wszystko rozumie”. 
  To Maryja -  Matka mojego Zbawiciela  i moja. 
Czas więc wyruszyć w drogę śladami kapliczek dedykowanych 
Matce Bożej, czas wyśpiewać litanijne pełne miłości uwielbienie 
Maryi, czas wieczorową porą dotlenić się, by w naszym kościele  
podczas Apelu zawołać: Jestem, pamiętam, czuwam – Maryjo. 
 Te słowa ważne są także  dla Maturzystów. Przed Wami 
intensywny czas wejścia w dorosłość i dojrzałość. Dacie radę.  
Słowa te pomogą również Dzieciom Pierwszokomunijnym zaprzyjaźnić się 
z Panem Jezusem. Maryja – Mama Pana Jezusa Wam w tym dopomoże. Słowa Apelu 
to również zadanie życiowe dla Młodzieży przygotowującej się do Bierzmowania. 
 W ogóle miesiąc maj jest szczególny dla każdego. Nie mogę zmarnować danej 
mi szansy, gdyż w Dniu Matki chcę i muszę przynieść - tej mojej Ziemskiej Mamie 
i tej Niebieskiej - naręcze najpiękniejszych, niewiędnących i pachnących dobrem róż. 

Szczęść Boże Wam Wszystkim
    Z modlitwą

Ks. Proboszcz Józef Grochowski

 

Drodzy moi Parafianie 
i Sympatycy Salezjanów w Tolkmicku.
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REGIONALNY KONKURS 
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 
WIELKANOCNĄ -  2016”

Kolejny  konkurs  „NA  NAJ-
PIĘKNIEJSZĄ  PALMĘ  WIELKA-
NOCNĄ” – zorganizowany przez 
naszą parafię został rozstrzygnię-
ty  w  Niedzielę  Palmową 
20.03.2016  r.  Współorganizatora-
mi  byli:  Centrum Spotkań  Euro-
pejskich  „Światowid”  w  Elblągu 
oraz Oratorium Św. Jana Bosko w 
Tolkmicku.

Pierwszy  konkurs  dla  Szkoły 
Podstawowej,  Gimnazjum  i 
Przedszkola  w  Tolkmicku  ogło-
szony był w 2008 roku. 

 Z roku na rok palmy były ład-
niejsze, dlatego w 2012 roku po-
szerzyliśmy go na teren miasta i 
gminy  Tolkmicko.  Włączyły  się 
szkoły i Stowarzyszenia. Każdego 
roku było ich więcej, palmy były 
coraz piękniejsze. Organizatorem 
był  ks.  Sławomir  Szczodrowski. 
Sponsorem nagród była Parafia.

W  ubiegłym  roku  /2015/  do 
współorganizacji  konkursu  włą-
czyło się Centrum Spotkań Euro-
pejskich „Światowid” w Elblągu. 
Ze  względu na  duże  zaintereso-
wanie osób spoza naszego miasta 
i gminy, nadaliśmy mu charakter 
„Regionalny”.

Wpłynęło  29  prac  konkurso-
wych,  przy  wykonaniu  których 
pracowało ok.400 osób w różnym 
wieku.  Wszystkie  spełniają  wa-
runki  Regulaminu.  Jury  miało 
ogromny  problem  z  ich  oceną, 
dlatego  jest  wiele  miejsc  równo-
rzędnych.
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Dziękujemy wszystkim,  którzy 
wzięli  udział  w  tym  konkursie. 
Zgodnie z oczekiwaniami, wykro-
czył on poza granice naszej Gmi-
ny  dlatego  zapowiadamy  konty-
nuację.

Dziękujemy  współorganizato-
rom,  szczególnie  Centrum  Spo-
tkań Europejskich „Światowid” w 
Elblągu” za współpracę i ufundo-
wanie  kilku  nagród.  Pozostałe 
upominki  ufundowała  Parafia. 
Szczegóły dot. uczestników i zdo-
bytych miejsc, ze względu szczu-
płość Informatora, można znaleźć 
na naszej stronie 

www.salezjanie-tolkmicko.pl
Zapraszamy za rok.

STATYSTYKI
W  ostatnim  okresie  grono 

członków  naszego  kościoła  po-
przez Sakrament Chrztu Święte-
go powiększyli:

Marcel Uhryn
Rosie Mary Lilley
Julian Gabiec
Alicja Faltynowska
Oliwier Mroczek
Helena Gniado
Do Domu Ojca odeszli:
Maria Dańczura
Kazimierz Aleksander Wadecki
Bogusław Wasik
Marian Mączyński
Zofia Kazimiera Kosiorek
Krzysztof Ryszard Balicki
Waldemar Roman Ćwilichowski
Stanisław Robert Paciorkowski

REMONT ORGANÓW
Serdeczne  Bóg  zapłać  składa-

my  wszystkim,  którzy  pośpie-
szyli  z  pomocą  na  remont  na-
szych organów. 

Są to:

Danuta i Ryszard Bondarenko
Teresa Szlitter
Urszula Dycha
Marek Jabłoniec
Bogusława i Jacek Górniccy
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HUMOR
Na lekcji  religii  katecheta pyta 

dzieci:
- Dzieci jak miał na imię Św. Jó-

zef? - Zgłasza się Jasiu:
- Pośpiech!
-  Jak to Jasiu Pośpiech? -  pyta 

katecheta.
- No bo w Biblii było napisane, 

że Maryja z Pośpiechem udała się 
do Betlejem.

Dlaczego  podczas  spowiedzi 
ksiądz mówi szeptem?

-  Dlatego,  że  nie  chce  zostać 
później rozpoznany po głosie.
AKTUALNOŚCI

- W dniach 29 marca – 1 kwiet-
nia  2016  roku w  Lutomiersku 
koło Łodzi odbyła się Kapituła In-
spektorii  Warszawskiej  pw.  św. 
Stanisława Kostki. Po raz kolejny 
salezjanie  zastanawiali  się  nad 
tym, jak lepiej służyć młodym lu-
dziom  w  charyzmacie  salezjań-
skim. W kapitule wzięło udział 64 
współbraci. 

Tolkmicko  reprezentowali:  ks. 
Dyrektor  Józef  Grochowski,  ks. 
Wiesław Kania, dk Cezary Lipka.

Salezjanie  wypracowali  kon-
kretne  linie  działania  na  przy-
szłość. Chcą jeszcze gorliwiej słu-
żyć  młodym  ludziom  w 
charyzmacie salezjańskim. Podję-
te decyzję pomogą w jeszcze bar-
dziej  gorliwym  rozeznawaniu 
woli Bożej.

- W sobotę 02 kwietnia w War-
szawie,  odbyło  się  Posiedzenie 
Zarządu Salezjańskiej Organizacji 
Sportowej  Rzeczypospolitej  Pol-
skiej, z udziałem prezesów stowa-
rzyszeń  lokalnych.  Tolkmickie 
Stowarzyszenie SALOS reprezen-
towali: Prezes – Andrzej Misztal, 
księgowy  -  Mirosław  Rydzewski 
oraz ks. Wiesław Kania i ks. Ma-
rek Szymborski.

-  03.04.2016  r. obchodziliśmy 
Niedzielę Miłosierdzia Bożego.

W Godzinie Miłosierdzia Boże-
go,  na Koronce do Bożego Miło-
sierdzia  przed  obrazem  Jezusa 
Miłosiernego a następnie na Mszy 
Św.,  którym  przewodniczył  ks. 
proboszcz  Józef  Grochowski, 
zgromadziła się  liczna grupa pa-
rafian.

Po Mszy Św. wszyscy podcho-
dzili  ucałować  Relikwie  Św.  Sio-
stry  Faustyny  Kowalskiej,  sekre-
tarki Pana Jezusa.
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- 09.04.2016 r. po raz kolejny po-
nad 30 – osobowa grupa parafian 
z Tolkmicka i Pogrodzia, pod du-
chową opieką dk  Cezarego, wyje-
chała do Elbląga na film „Zmar-
twychwstały”.  Jest to piękny film, 
który wszyscy obejrzeli z ogrom-
nym zainteresowaniem. 

- 17 kwietnia br. grupa 40 para-
fian, pod duchowym przewodnic-
twem  ks.  Wiesława  Kani,  wyje-
chała do Elbląga na film „Bóg nie 
umarł 2”.

Jest  to  pasjonująca  opowieść  o 
próbie odpowiedzi na najważniej-
sze pytania wyłącznie przy pomo-
cy  argumentów  prawnych.  Pięk-
ny, wzruszający film, trzymał nas 
do końca w ogromnym napięciu... 
ale wszystko dobrze się skończy-
ło.

- W niedzielę 1 maja rozpoczy-
namy  miesiąc  maj,  w  sposób 
szczególny poświęcony Najświęt-
szej  Maryi  Pannie.  Nabożeństwa 
majowe, codziennie o godz. 17:30.

 Prosimy  o  przygotowanie 
krzyży i  kapliczek, przy których, 
kolejno, w poniedziałki i środy o 
godz. 19:15 będą odprawiane na-
bożeństwa.  Przez  cały  miesiąc 
maj  o  godz.  20:30  Apele  Jasno-
górskie. Serdecznie  zapraszamy 
na te nabożeństwa.

-  3  maja obchodzimy  Uroczy-
stość  Najświętszej  Maryi  Panny 
Królowej Polski oraz Święto Kon-
stytucji Trzeciego Maja. Msze Św. 
wg rozkładu niedzielnego. Pamię-
tajmy  o  biało  –  czerwonych  fla-
gach na naszych domach.

-  4  maja obchodzimy  Wspo-
mnienie Św. Floriana Męczennika, 
Patrona Strażaków. Przy tej okazji 
dziękujemy  członkom  Ochotni-
czej  Straży  Pożarnej  za  ich  czuj-
ność  i  ratowanie  naszych  dóbr 
oraz nas samych, gdy zajdzie po-
trzeba. Życzymy Wam wiele Bło-
gosławieństwa  Bożego,  uprasza-
nego przez Waszego Patrona.

-  5  maja przypada Święto  Św. 
Dominika Savio – patrona dzieci i 
młodzieży, ministrantów,  matek 
w stanie błogosławionym (szcze-
gólnie  w  ciąży  zagrożonej)  oraz 
małżeństw  starających  się  o  po-
tomstwo.  Po  Mszach  Św.  ucało-
wanie relikwii Świętego.
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- 5 maja – I czwartek miesiąca 
zapraszamy  ministrantów,  kan-
dydatów oraz rodziców  na świę-
towanie z okazji uroczystości Św. 
Dominika Savio – patrona mini-
strantów. Rozpoczniemy je Mszą 
Św. o godz. 18:00, na której mini-
stranci  odnowią  swoje przyrze-
czenia. Oddamy cześć Św. Domi-
nikowi  poprzez  ucałowanie 
relikwii. Po Mszy Św. ognisko na 
wiacie u P. Kaczorowskich.

- W dniach 6 – 8 maja br. mini-
stranci z naszej parafii oraz z Po-
grodzia, Łęcza, Suchacza i Próch-
nika  będą  uczestniczyli  w 
trzydniowym  inspektorialnym 
świętowaniu ministranckim „Do-
minikaliach” w Ostródzie.

-  W  niedzielę  8  maja obcho-
dzimy Uroczystość Wniebowstą-
pienia  Pańskiego.  Obchodzone 
jest ona corocznie w 40 dniu od 
Zmartwychwstania  Pańskiego. 
W  Kościele  rzymskokatolickim 
Uroczystość ta –  zgodnie dekre-
tem  watykańskiej  Kongregacji 
ds.  Kultu  Bożego  i  Dyscypliny 
Sakramentów – od 2004 r. obcho-
dzona jest w VII Niedzielę Wiel-
kanocną.  Wniebowstąpienie  jest 
ukoronowaniem i zakończeniem 
życia  ziemskiego  Jezusa  oraz 
Jego triumfem.

-  W poniedziałek 9 maja przy-
pada  liturgiczna Uroczystość Św. 
Stanisława, polskiego duchowne-
go katolickiego, biskupa krakow-
skiego, męczennika, świętego Ko-
ścioła  katolickiego,  jednego  z 
głównych patronów Polski. Msze 
Św.  o godz. 7:00 i 18:00.

- W piątek 13 maja obchodzimy 
Wspomnienie  Matki  Boskiej  Fa-
timskiej.  Zgodnie  z  naszą  trady-
cją, o godz. 20:30 Różaniec fatim-
ski z procesją.

- 15 maja przypada Uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego. Kończy 
się okres Wielkanocny. 

-  16 maja – obchodzimy drugi 
dzień Świąt Zesłania Ducha Świę-
tego oraz Święto Najświętszej Ma-
ryi Panny. Msze Św. o godz. 7:00 
i 18:00.

-  19 maja przypada Święto Je-
zusa  Chrystusa  Najwyższego 
i Wiecznego Kapłana. Msze Św. o 
godz. 7:00 i 18:00.

- W niedzielę 22 maja, w Uro-
czystość Trójcy Przenajświętszej o 
godz. 12:00 będziemy przeżywali 
Uroczystość  I  Komunii  Świętej. 
Nabożeństwo pokutne ze spowie-
dzią dla dzieci, rodziców, chrzest-
nych i rodziny - w sobotę 21 maja 
o godz. 10:00
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- 24 maja obchodzimy Uroczy-
stość  Matki  Bożej  Wspomożenia 
Wiernych,  patronki  Salezjanów. 
Msze Św. o godz. 7:00 i 18:00. 

-  26  maja przypada  Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi 
Chrystusa. Tradycyjnie, po Mszy 
św.  o  godz.  12:00  udamy  się  w 
procesji  do  4  ołtarzy.  Prosimy 
osoby, które się tym zajmują każ-
dego roku, by i w tym roku zajęły 
się  przygotowaniem  ołtarzy  na 
trasie  procesji.  Prosimy  orszak 
procesyjny w tym dzieci I Komu-
nijne, kandydatów do Sakramen-
tu Bierzmowania, oraz Was, Dro-
dzy  Parafianie  i  Goście,  o  jak 
najliczniejszy udział  w tej  mani-
festacji wiary.

-  26  maja obchodzimy  też 
Dzień Matki. Podziękujmy im za 
troskę  i  opiekę.  Pamiętajmy  o 
nich w naszych modlitwach, tak-
że o  tych, których już z nami nie 
ma.

-  3  czerwca obchodzimy Uro-
czystość  Najświętszego  Serca 
Pana  Jezusa.  W  naszej  kaplicy 
cmentarnej pod tym wezwaniem, 
o  godz.  12:00  odprawimy  Mszę 
Św. za zmarłych, tu spoczywają-
cych.

W sobotę  4 czerwca obchodzi-
my  Wspomnienie  Niepokalane-
go Serca Najświętszej Maryi Pan-
ny.

-  Zachęcamy   do  zamawiania 
Mszy Św. w różnych  w różnych 
intencjach  /np.  za  zmarłych, 
dziękczynnych za otrzymane ła-
ski Boże, jubileuszowych, imieni-
nowych/.  Polecamy  też  dni  po-
wszednie, ponieważ nie jesteśmy 
w stanie odprawić wszystkich w 
niedziele i święta.

- W ostatnim okresie porządko-
waliśmy cmentarz. Z przykrością 
stwierdzamy, że śmieci są  wysy-
pywane  w  różnych  miejscach. 
Prosimy więc, by ziemię i odpady 
organiczne pozostawiać w boksie, 
natomiast  plastyki,  sztuczne 
wieńce i szkło wkładać do pojem-
ników. Wszystkim, którzy już  to 
czynią, serdecznie dziękujemy.

- Ponawiamy prośbę o przeszu-
kanie  rodzinnych  albumów  ze 
zdjęciami i  dostarczenie do kan-
celarii parafialnej takich, gdzie są 
wyraźnie  widoczni  Salezjanie, 
pracujący  w  naszej  parafii  od 
1967  roku.  Mogą  one  dotyczyć 
uroczystości  rodzinnych  jak 
chrzty, I komunie, śluby, lub inne, 
gdzie  dobrze  widać  księdza.  Po 
zeskanowaniu zwrócimy.  Jak już 
pisaliśmy,  potrzebne  są  one  w 
związku z 50 – leciem pobytu Sa-
lezjanów w Tolkmicku. 

Dziękujemy tym osobom, któ-
re już  dostarczyły nam takie pa-
miątkowe zbiory.
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1050 LAT CHRZTU POLSKI 
i 800 LAT CHRZTU LANZANII 
17.04.2016

Wiele  osób  przyszło  w  nie-
dzielne południe 17 kwietnia br. 
na Mszę św. Jubileuszową z oka-
zji  1050  Rocznicy  Chrztu  Polski 
i 800 Rocznicy Chrztu Lanzanii.

Mszy  Św.  koncelebrowanej 
przewodniczył  ks. Proboszcz Jó-
zef Grochowski. Uczestniczyły w 
niej władze Miasta i Gminy Tolk-
micko:  Pani  Magdalena Dalman 
– Przewodnicząca Rady Miasta i 
Gminy,  Pan  Andrzej  Lemano-
wicz – Burmistrz Miasta i Gminy, 
Pan Józef  Zamojcin  –  V-ce  Bur-
mistrz  Miasta  i  Gminy,  radni, 
członkowie  Zarządu  Stowarzy-
szenia  Lanzania,  Dyrektorzy 
Przedszkola,  Szkoły  Podstawo-
wej  i  Gimnazjum, poczty sztan-
darowe  Szkoły  Podstawowej, 
Gimnazjum i Ochotniczej Straży 
pożarnej oraz parafianie.

Okolicznościowe  słowo,  obok 
dzisiejszego  Listu  ks.  Biskupa, 
wygłosił ks. Proboszcz Józef Gro-
chowski.  Przybliżył  On  historię 
Chrztu Polski oraz Chrztu miesz-
kańców Lanzanii – Ziemi, na któ-
rej  żyją  dziś  mieszkańcy  Miasta 
i Gminy Tolkmicko.

Po  odnowieniu  przyrzeczeń 
chrzcielnych, wszyscy podchodzi-
li  do chrzcielnicy, by zrobić  znak 
krzyża  zamoczoną  w  święconej 
wodzie ręką.

Ta Msza Św. cofnęła nas do po-
czątków chrześcijaństwa w Polsce 
i  na naszych Ziemiach.  Nie  było 
ono  proste  i  łatwe.  Wiele  razy 
trzeba było przelać krew w obro-
nie wiary.

Cieszmy się  więc,  że dziś  nikt 
nam nie zabrania chodzić  do ko-
ścioła,  przyjmować  sakramenty, 
nikt  nie  wymaga  od  nas  wyrze-
czeń wiary.

Dziękujmy za to Bogu i umiej-
my z tych łask korzystać.
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 TOLKMICKO - REGIONALNE 
SPOTKANIE  MINISTRANTÓW

W dniach 15 - 16 kwietnia 2016 
r. w Tolkmicku, spotkali się mini-
stranci  z   Łęcza,  Próchnika,  Po-
grodzia, Suchacza, Kadyn i Tolk-
micka.  Oprócz  modlitwy 
i duchowych  rozważań,  chłopcy 
ze służb liturgicznych w wymie-
nionych miejscowościach, bardzo 
miło spędzili czas.

Dziękujemy  ks.  Dariuszowi 
i dk Cezaremu za przygotowanie 
tego  spotkania.  Ministrantom 
mówimy: 

Do zobaczenia.

3 MAJA - UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEJ MARYI 
PANNY KRÓLOWEJ POLSKI

3 maja Kościół katolicki w Pol-
sce  obchodzi  Uroczystość  Naj-
świętszej Maryi Panny Królowej 
Polski. 

Nawiązuje  ona  do  ważnych 
wydarzeń z historii Polski: obro-
ny Jasnej Góry przed Szwedami 
w 1655 r., ślubów króla Jana Ka-
zimierza - powierzenia królestwa 
opiece  Matki  Bożej,  a  także  do 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja.
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Uroczystość  została  ustano-
wiona na prośbę  biskupów pol-
skich  po  odzyskaniu  niepodle-
głości po I wojnie światowej.

 Oficjalnie święto obchodzone 
jest od 1923 r. W 1920 r. zatwier-
dził je dla Kościoła w Polsce pa-
pież Benedykt XV. Po reformie li-
turgicznej  w  1969  r.  święto 
zostało  podniesione  do  rangi 
uroczystości.

Święto wyraża wiarę narodu w 
szczególną  opiekę  Bożą,  jakiej 
Polacy  doświadczali  i  doświad-
czają za pośrednictwem Maryi. 

W  czasie  najazdu  szwedzkie-
go, 1 kwietnia 1656 r. w katedrze 
lwowskiej, przed cudownym wi-
zerunkiem Matki Bożej Łaskawej 
król Jan Kazimierz złożył uroczy-
ste Śluby, w których m.in. zobo-
wiązywał  się  szerzyć  cześć  Ma-
ryi,  wystarać  się  u  papieża  o 
pozwolenie  na  obchodzenie  Jej 
święta  jako  Królowej  Korony 
Polskiej,  a  także zająć  się  losem 
chłopów  i  zaprowadzić  w  pań-
stwie sprawiedliwość społeczną.

Szczególne  związanie  kultu 
Maryi, Królowej Korony Polskiej, 
z  Jasną  Górą  nastąpiło  8  wrze-
śnia  1717 r.,  kiedy to  dokonano 
koronacji jasnogórskiego obrazu, 
co uznano za koronację Maryi na 
Królową Polski.

Po  uzyskaniu  niepodległości 
przez Polskę biskupi zwrócili się 
do Stolicy Apostolskiej z prośbą 
rozszerzenia tego święta na cały 
kraj.  Jako  datę  zaproponowano 
dzień 3 maja, na pamiątkę pierw-
szej  polskiej  Konstytucji,  która 
realizowała część ślubowań króla 
Jana Kazimierza. Święto zatwier-
dzone zostało oficjalnie w 1920 r. 
przez papieża Benedykta XV.

W  300.  rocznicę  królewskich 
ślubów, nową ich wersję opraco-
wał  przebywający  wówczas  w 
miejscu  internowania  Prymas 
Polski kard. Stefan Wyszyński.

Jasnogórskie  Śluby  Narodu  - 
po uwolnieniu Prymasa - złożył 
uroczyście  na  Jasnej  Górze  Epi-
skopat Polski 26 sierpnia 1956 r. 
w uroczystość Matki Boskiej Czę-
stochowskiej  w obecności  milio-
na  wiernych.  10  lat  później,  3 
maja 1966 r. tam właśnie odbyły 
się  centralne  uroczystości  mile-
nijne  chrztu  Polski.  Dokonano 
wówczas aktu zawierzenia Mat-
ce  Bożej  i  powierzenia  narodu 
polskiego  Jej  opiece  na  kolejne 
1000 lat.

www.niedziela.pl
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Maj 2016

TRIDUUM PASCHALNE 
I WIELKANOC 2016 r.

Tradycyjnie  już,  co  roku,  uro-
czyście  obchodzimy  Triduum 
Paschalne i Wielkanoc. 

W Wielki Czwartek  odprawio-
no  Uroczystą  Mszę   Wieczerzy 
Pańskiej  -  pamiątkę  ustanowie-
nia  dwóch  Sakramentów  -  Ka-
płaństwa i Eucharystii. 

Ks.  Proboszcz Józef  Grochow-
ski umył nogi 12 Apostołom.

Było  to też święto wszystkich 
kapłanów, dlatego wierni składa-
li  życzenia  swoim  Duszpaste-
rzom. 

Po  Mszy  św.  puszka  z  Naj-
świętszym Sakramentem została 
przeniesiona do kaplicy adoracji, 
zwanej  ciemnicą. Rozpoczęła  się 
Adoracja  Najświętszego  Sakra-
mentu.

W Wielki Piątek, od rana trwa-
ła adoracja wiernych z naszej pa-
rafii.

O godz.15:00 - Koronka do Bo-
żego  Miłosierdzia  i  ostatnia  w 
tym Wielkim Poście Droga Krzy-
żowa. Wieczorem - Liturgia Męki 
Pańskiej a po niej Adoracja Krzy-
ża.  Liturgii  przewodniczył  ks. 
Dariusz Machniak.
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W  Wielką  Sobotę  tradycyjnie 
święcono  pokarmy.  Trwała  też 
Adoracja  Najświętszego  Sakra-
mentu przy Grobie Jezusa.

O  godz.  18:00  rozpoczęła  się 
Uroczysta  Wigilia  Paschalna  To 
najważniejsza  Liturgia  w  Roku 
Liturgicznym. Poświęcono ogień 
i   wodę. Odnowiono przyrzecze-
nia Chrztu Świętego. W kościele 
zabrzmiały  dzwony  i   radosne 
Alleluja,  zwiastujące  Zmar-
twychwstanie  Chrystusa.  Litur-
gię prowadził ks. Wiesław Kania.

W  Wielką  Niedzielę  o  godz. 
6:00  procesją  Rezurekcyjną  roz-
poczęliśmy  Niedzielę  Zmar-
twychwstania.  Potem  rodzinne 
śniadania,  spotkania i  radość  że 
Chrystus Zmartwychwstał.

Dziękujemy  wszystkim,  bez 
wymieniania,  którzy  w  różny 
sposób  przyczynili  się  do  przy-
gotowania świątyni i  wspólnego 
przeżywania  tych  DNI.  Bóg  za-
płać.
Z OSTATNIEJ CHWILI...

24  kwietnia  br.  grupa  naszych 
Parafian wyruszyła na pielgrzym-
kę  do Ziemi Świętej … więcej na 
ten temat w kolejnym numerze.
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