
 Czcigodny Księże Proboszczu.

Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci wdzięczność za trud 
posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.

Zapewniając Cię o tej wdzięczności, pragniemy złożyć Ci życzenia prawdziwej, 
apostolskiej odwagi, pokornej zgody na Boże plany. 

Niech Dobry Bóg obdarza Cię obfitością swoich łask, dobrym zdrowiem, 
radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego, 
niech daje Ci siły w prowadzeniu parafii i głoszeniu słowa Bożego, 
a Matka Najświętsza niech ma Cię zawsze w Swojej Opiece. 

Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń, oraz tego, 
by Twoje szlachetne powołanie, przyniosło Ci zadowolenie i satysfakcję 
z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej drogi.
Niech Jezus Chrystus obdarza Cię wszelkimi łaskami,
 
        Szczęść Boże. 
                                                    Współbracia w kapłaństwie
                                                          i tolkmiccy parafianie
 

19 MARCA - IMIENINY 
KS. PROBOSZCZA 

JÓZEFA GROCHOWSKIEGO

Ksiądz Proboszcz odprawi Mszę Św. Imieninową w sobotę 
19 marca o godz. 18:00. Zapraszamy do wspólnej modlitwy. 

INFORMATOR 
Para�i Kościoła Rzymsko-Katolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW 
Wielki  Czwartek  to  dzień,  w 

którym  Jezus  Chrystus  podczas 
Ostatniej Wieczerzy ustanowił sa-
krament  eucharystii  i  sakrament 
kapłaństwa.

Drodzy  Kapłani:  Księże  Pro-
boszczu, Księże Wiesławie, Księże 
Adamie, Księże Dariuszu, Diako-
nie Czarku.

Dziękujemy Wam, że odpowie-
dzieliście na głos Chrystusa, który 
wzywał was do pójścia za nim.

Dziękujemy za Waszą  pracę  w 
Parafii  Św.  Jakuba  Apostoła  w 
Tolkmicku. Dzięki Wam, my mo-
żemy przybliżać się do Chrystusa.

Dziękujemy  z  głębi  serca  za 
każdą  eucharystię,  kazanie,  spo-
wiedź,  modlitwę,  błogosławień-
stwo, za wszystkie  udzielone sa-
kramenty  i  za  wszystkie  łaski, 
które  dzięki  Waszej  posłudze 
otrzymaliśmy od Pana.

Jesteśmy  bardzo  wdzięczni  za 
waszą  serdeczność,  uśmiech, 
życzliwość,  otwartość,  wszelką 
pomoc i poświęcony czas.

Z  okazji tak wspaniałego Świę-
ta,  jakim  jest  dla  nas  Rocznica 
Ustanowienia Kapłaństwa życzy-
my wam zdrowia i wielu łask Bo-
żych do dalszej pracy duszpaster-
skiej.  Na  Wasze  ręce  składamy 
podziękowania  waszym  Rodzi-
com,  szczególnie  Matkom  które 
często to  powołanie  wyprosiły u 
Boga i modlą się za Was i za Wa-
szą wytrwałość.

Bóg zapłać  Wam za ten wielki 
dar kapłaństwa.

Drogi  Księże  Proboszczu 
i wszyscy  Księża,  pracujący 
wśród nas. 

Przyjmijcie też serdeczne życze-
nia Błogosławionych Świąt Zmar-
twychwstania  Pańskiego.  Niech 
Jezus Chrystus obdarza Was obfi-
tością swoich Łask. Szczęść  Wam 
Boże!

Z modlitewną pamięcią
           tolkmiccy parafianie
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OKIEM PROBOSZCZA
Moi  Drodzy  Parafianie  i  Sym-

patycy  Dzieła  Salezjańskiego  w 
Tolkmicku, 

 Wkroczyliśmy  w  drugą  część 
Wielkiego  Postu.  To  szczególny 
czas.  Przed  nami  najważniejsze 
wydarzenia  roku  liturgicznego. 
Rozpoczęliśmy  rekolekcje  para-
fialne, które pomogą nam choć na 
chwilę  zatrzymać  się  w  biegu 
i pomyśleć – czemu ja tak się spie-
szę i dokąd  tak zmęczony i zago-
niony zmierzam. Jaki jest cel mo-
jego  życia....?  Czy  zauważam 
zmiany  na  lepsze  w  moim 
życiu....?  Dzień  coraz  dłuższy, 
słońce coraz wyżej, cieplejsze ma 
też  promienie uśmiechając się  do 
nas zza chmur. Czuć już pierwsze 
oznaki  wiosny.  Wiatr  znad Zale-
wu jeszcze trochę zimny, ale i on 
musi  się  w  końcu  poddać.  Jak 
pięknie sama przyroda - stworzo-
na przez Boga - naprowadza nas 
na prawdę o Zmartwychwstaniu. 
Drzewa, krzewy, łąki, pola z każ-
dym  dniem  po  zimie,  podczas 
której  jakby  wszystko  zamarło, 
budzą się do życia przypominając 
Zmartwychwstanie Chrystusa. 

Czy jest coś piękniejszego i bar-
dziej  przekonywującego w przy-
rodzie , że było Zmartwychwsta-
nie  jak  wiosenne  ożywienie 
i eksplozja życia?

Już  niebawem  Wielki  Tydzień. 
Dlaczego Wielki? Dlatego, że do-
konały się  w tym czasie  najważ-
niejsze dla Ciebie i dla mnie, i mi-
liardów  ludzi  -  aż  do  końca 
świata  sprawy.  Jezus  nie  zapo-
mniał  o  żadnej  i  żadnym z  nas. 
Jezus  zostawił  nam  swoje  Ciało 
i Krew (Wielki  Czwartek)  byśmy 
karmili się  Tym Pokarmem, żeby 
nie ustać w drodze do osiągnięcia 
celu naszego życia – Domu Ojca 
w Niebie.  Potem na potwierdze-
nie tego Daru, umarł cierpiąc upo-
korzenie  i  mękę  na  Krzyżu,  do 
ostatniego uderzenia Serca, a na-
stępnie  dojrzewał  jak  Szlachetne 
Ziarno wrzucone w ziemię (Wiel-
ka  Sobota)  do  eksplozji  Zmar-
twychwstania  i  wiosny  Kościoła 
(Wielka  Niedziela/  Wielkanoc). 
I to wszystko z Miłości do każde-
go z nas.
Żeby dowiedzieć się jak wielka 

to Miłość  i zrozumieć jej sens, nie 
wystarczy przybiec do świątyni w 
poranek  wielkanocny.  Trzeba  to-
warzyszyć  Chrystusowi od Wiel-
kiego Czwartku, przez Wielki Pią-
tek po Wielką  Sobotę.  Kto z  nas 
tego nie uczyni - z braku miłości  - 
nie  zrozumie  co  tak  naprawdę 
stało   się  w  niedzielny  poranek 
Zmartwychwstania. 

Z  serdecznym  zaproszeniem, 
oczekiwaniem i modlitwą, 

ks. proboszcz Józef
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WYJAZD DO CZERWIŃSKA 
NA MISTERIUM 
MĘKI PAŃSKIEJ 05.03.2016

W sobotę 05 marca br. 20 osobo-
wa  grupa  parafian  z  Tolkmicka 
i okolic wyjechała do Czerwińska 
na Misterium Męki Pańskiej. 

Czerwińskie  Misterium  Męki 
Pańskiej  należy  do  najsłynniej-
szych  polskich  misteriów  pasyj-
nych. Jest to  prawie dwugodzin-
ny  spektakl,  poszerzony  o  nowe 
wątki,  wzbogacony  bogatszą 
oprawą muzyczną i większą licz-
bą  aktorów. Przeżycie  Misterium 
było dla wszystkich pięknym do-
świadczeniem wielkopostnej  mo-
dlitwy  i  refleksji,  poprzez  którą 
widzowie  mieli  możliwość 
uczestniczenia w ostatnich godzi-
nach życia Jezusa Chrystusa.

Dziękujemy diakonowi Cezare-
mu za opiekę duchową na czas tej 
pielgrzymki.
TRIDUUM PASCHALNE 
I WIELKANOC 2016

Już wkrótce w Kościele Katolic-
kim  rozpocznie  się  Wielki  Ty-
dzień.  To  najważniejszy  okres  w 
roku. Uroczystości rozpoczną  się 
w Wielki Czwartek i potrwają do 
Wielkiej Niedzieli. Jest to tzw. Tri-
duum Paschalne, które oznacza z 
łacińskiego trzy dni. Podczas tych 
dni  w  sposób  szczególny  rozpa-
miętywane są ostatni chwile Jezu-
sa  przed  sądem  i  męką,  droga 
krzyżowa,  śmierć  Jezusa  i  jego 
Zmartwychwstanie.
WIELKI CZWARTEK

Dzień ten rozpoczniemy poran-
ną Jutrznią o godz. 7:00.

Rano  nasi  duszpasterza  będą 
uczestniczyli  w  uroczystej  Mszy 
Krzyżma  w  Katedrze  Elbląskiej. 
Podczas tej Mszy poświęcone zo-
staną  nowe  oleje,  przeznaczone 
do  namaszczeń:  podczas  chrztu, 
bierzmowania,  sakramentu  ka-
płaństwa oraz przy namaszczeniu 
chorych.  Odnowione  zostaną 
również  przyrzeczenia  kapłań-
skie.
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O godz. 18:00 będziemy uczest-
niczyli w uroczystej Mszy Wiecze-
rzy Pańskiej . To pamiątka Ostat-
niej  Wieczerzy  i  ustanowienia 
dwóch  Sakramentów  -  Kapłań-
stwa i Eucharystii.

Wielki  Czwartek  to  święto 
wszystkich kapłanów. My też bę-
dziemy dziękowali  naszym Księ-
żom za ich kapłańską posługę, za 
to, że są wśród nas.

Po Mszy św. puszka z Najświęt-
szym Sakramentem zostanie prze-
niesiona do kaplicy adoracji, zwa-
nej ciemnicą.

WIELKI PIĄTEK
Dzień  rozpoczniemy  o  godz. 

7:00 Jutrznią. Od rana w kościele 
będzie trwała Adoracja Najświęt-
szego Sakramentu –  ulicami,  wg 
załączonego schematu.

O godz. 15:00 zbierzemy  się na 
Koronce do Bożego Miłosierdzia i 
ostatniej  w  tym  Wielkim  Poście 
Drodze  Krzyżowej.  Tego  dnia 
obowiązuje post ścisły.

O godz.  18:00  odprawiona zo-
stanie Liturgia Męki Pańskiej a po 
niej Adoracja Krzyża. Wierni będą 
podchodzili  i  całowali  Chrystusa 
na krzyżu.

Na  zakończenie  Liturgii,  Naj-
świętszy  Sakrament  zostanie 
przeniesiony  i  ustawiony  nad 
Grobem Pańskim. 

Jak zawsze, nasi Strażacy zacią-
gną wartę przy Grobie Chrystusa. 
Wierni będą trwali na Adoracji.

Od Wielkiego Piątku zaprasza-
my  na  Nowennę  przed  Uroczy-
stością Miłosierdzia Bożego.

WIELKA SOBOTA
O godz. 7:00 rano Jutrznia, po-

tem  tradycyjne  święcenie  pokar-
mów. 

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 Janówku - o godz.10.30. 
Prosi się, by osoby, które przy-

niosły  pokarmy  do  święcenia, 
były obecne w czasie tej ceremonii 
i modliły się razem z kapłanem. 

Zapraszamy  do  Adoracji  Naj-
świętszego Sakramentu przy Gro-
bie Jezusa.

Głównym punktem Wielkiej So-
boty będzie bardzo uroczysta Wi-
gilia  Paschalna  o godz.  18:00.  To 
najważniejsza Liturgia w Roku Li-
turgicznym.  Prosimy  o  zabranie 
na  tę  liturgię   świec.  Poświęco-
nym  ogniem  zostanie  zapalona 
świeca paschalna. Poświęcona zo-
stanie   też  woda  i  odnowione 
będą  przyrzeczenia Chrztu Świę-
tego. 
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W  kościele  zabrzmią  dzwony 
i radosne Alleluja, które zwiastują 
Zmartwychwstanie Chrystusa.

WIELKA NIEDZIELA
Obchody Niedzieli Zmartwych-

wstania rozpoczną się procesją re-
zurekcyjną o godz. 6:00 rano. Za-
praszamy  do  udziału  orszak 
procesyjny oraz członków Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tolkmic-
ku.

Po  procesji  odśpiewany  zosta-
nie hymn Ciebie Boga wysławia-
my.   I  rozpocznie  się  Liturgia 
wielkanocna.  Przypominamy,  że 
nie  będzie  tego  dnia  Mszy  Św. 
O godz. 07:00.

Wielkanoc jest najstarszym, naj-
większym  świętem  chrześcijań-
skim.  Gdyby  bowiem  Chrystus 
nie  Zmartwychwstał,  nie  obcho-
dzilibyśmy żadnych innych świąt, 
którymi  w ciągu całego roku się 
cieszymy.  Nie  byłoby  również 
wspólnoty chrześcijan, której fun-
damentem  jest  przecież  Zmar-
twychwstanie Chrystusa.
ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
W WIELKI PIĄTEK 25.03.2016

Rozkład wg ulic.
Prosimy o adorację przy Grobie 

Pańskim w  Wielki  Piątek.  Niech 
nie zabraknie przynajmniej przed-
stawicieli 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, 
Szpitalna,  Słupecka,  Kościelna, 
Ceramiczna, 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, Osiedlo-
wa 

14:00  –  15:00 -  ul.  Szkolna, 
Ogrodowa,  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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 Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana, 
składamy Wam oraz Waszym Gościom gorące i szczere życzenia, 
aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze naszą siłą, naszą nadzieją, 
naszą miłością i naszym życiem. 
 Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca rozpala 
nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne, pomaga 
w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej chwili naszego 
życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden jest naszym 
prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych. 
 Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo odkryć, 
że Bóg jest zawsze z nami. 
 Życzymy Wam, Siostry i Bracia, obfitych darów Jezusa 
Zmartwychwstałego, nade wszystko pokoju Bożego w sercu i radości. 
Wszystkim serdecznie błogosławimy.
                                 

   
Ksiądz Proboszcz 
Józef Grochowski 

oraz
Współbracia w kapłaństwie

Drodzy Parafianie 
i Sympatycy Dzieła Salezjańskiego, 
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ŚWIATOWE 
DNI MŁODZIEŻY

Czym są ŚDM?

Światowe  Dni  Młodzieży  to 
międzynarodowe  spotkania  mło-
dych całego świata, którzy razem 
ze  swoimi  katechetami,  duszpa-
sterzami,  biskupami  i  papieżem 
gromadzą  się  w jednym miejscu, 
by wyznać wiarę w Jezusa Chry-
stusa.
Kto jest ich autorem?

Pomysłodawcą i pierwszym go-
spodarzem  tych  Dni  był  święty 
Jan  Paweł  II,  który  zgromadził 
młodych  w  Rzymie  (1984,  1985, 
2000), Buenos Aires (1987), Santia-
go de Compostela (1989), Często-
chowie (1991), Denver (1993), Ma-
nili (1995), Paryżu (1997) i Toronto 
(2002).
ŚDM - Papież i Młodzi. Razem

Po śmierci Jana Pawła II konty-
nuatorem  pięknego  dialogu  Ko-
ścioła z  młodymi  i  wielkim orę-
downikiem  Światowych  Dni 
Młodzieży  stał  się  papież  Bene-
dykt  XVI,  który  przewodniczył 
kolejno  spotkaniom  w  Kolonii 
(2005),  Sydney (2008)  i  Madrycie 
(2011). 

Dzięki  posłudze  Benedykta 
XVI Chrystus był  ciągle głoszony 
i adorowany przez młodych całe-
go świata, a Kościół mógł dostrze-
gać swoje młode i radosne oblicze 
tak  bardzo  potrzebne  współcze-
snemu światu.

W lipcu 2013 r. (Rio de Janeiro) 
z  młodzieżą  spotkał  się  papież 
Franciszek.  On  także  ogłosił,  że 
następne  spotkanie  młodych  od-
będzie się  w  dniach 26–31 lipca 
2016 roku w Krakowie, w Polsce.

www.kdm.org.pl

Ks. Dariusz Machniak do końca 
marca  br.  przyjmuje  zapisy  osób 
chętnych na wyjazd do Krakowa. 
Zainteresowanym  udzieli  wszel-
kich  informacji   z  tym  związa-
nych.  Zapraszamy do udziału w 
tym światowym wydarzeniu.

AKTUALNOŚCI

27 lutego br.  grupa parafian z 
Tolkmicka i  Pogrodzia wyjechała 
do Elbląga na film "Cierń  Boga". 
Jest  to  pierwszy film, który rela-
cjonuje ostatnie trzy lata życia Je-
zusa Chrystusa, widziane oczami 
Apostołów.   Piękny  film,  umac-
niający wiarę  i  wyciskający łzy z 
oczu...

Dziękujemy Księdzu Wiesławo-
wi  za  te  kolejne,  wzruszające 
przeżycia.
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27 lutego odbył się w naszej pa-
rafii  I  kurs przedmałżeński.  Sko-
rzystało  z  niego  9  młodych  par, 
przygotowujących  się  do  Sakra-
mentu Małżeństwa.

05 marca - na naszej stronie pa-
rafialnej  odnotowaliśmy  półtora 
miliona  odwiedzin.  Cieszy  nas 
fakt, że  tak dużo osób szuka na 
niej aktualnych informacji o życiu 
naszego lokalnego Kościoła. 

REKOLEKCJE wielkopostne w 
naszym kościele od 13 do 16 mar-
ca.  Będzie  je  prowadził  ks.  Jaro-
sław Wąsowicz – salezjanin    z 
Piły.  Skorzystajmy z głoszonych 
nauk oraz z  Sakramentu Spowie-
dzi i Komunii Św. Program Reko-
lekcji w załączeniu.

18 marca - tradycyjnie, w piątek 
po Mszy Św. wieczornej,  ulicami 
naszego  miasta  przejdziemy Sta-
cje  Drogi  Krzyżowej.  Zapraszam 
do jak najliczniejszego udziału w 
tym Nabożeństwie.  Niech  to  bę-
dzie  manifestacja  naszej  wiary. 
Pamiętajmy  o  lampkach  i  zni-
czach, które złożymy przy Krzyżu 
Zbawiciela.

20  marca  – NIEDZIELA PAL-
MOWA nasze Oratorium organi-
zuje  kiermasz  ozdób  wielkanoc-
nych.  Podobnie  jak  w 
poprzednich latach można będzie 
nabyć  baranki  wielkanocne  i  w 
ten sposób wspomóc nasze Orato-
rium. Serdecznie zapraszamy.

20 marca - NIEDZIELA MĘKI 
PAŃSKIEJ.  NIEDZIELA  PAL-
MOWA. O  godz.  12:00  -  podsu-
mowanie  Konkursu  na  Najpięk-
niejszą  Palmę  Wielkanocną. 
Palmy konkursowe będą  poświę-
cone przed kościołem a następnie 
uroczyście wejdziemy do świąty-
ni.  Tego dnia zbieramy ofiary do 
puszek  –  na  kwiaty  do  Grobu 
Pańskiego.

02  kwietnia  -  ROCZNICA 
ŚMIERCI  JANA PAWŁA II. Na 
Mszach  Św.  –  ucałowanie   Reli-
kwii Świętego.

03 kwietnia - NIEDZIELA MI-
ŁOSIERDZIA  BOŻEGO.  TY-
DZIEŃ MIŁOSIERDZIA
Święto  to  zostało  ustanowione 

w wyniku objawień  mistycznych 
Św. Siostry Faustyny Kowalskiej.
O godz. 9:00 - wprowadzenie  Re-
likwii  bł.  Michała Sopoćki – spo-
wiednika  Św.  Siostry  Faustyny. 
O godz. 15:00 - Godzina Miłosier-
dzia – Koronka do Bożego Miło-
sierdzia  i  Msza  Św.  z  ucałowa-
niem  Relikwii  Św.   Siostry 
Faustyny Kowalskiej  oraz bł.  Ks. 
Michała Sopoćki. 
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04 kwietnia -  UROCZYSTOŚĆ 
ZWIASTOWANIA  PAŃSKIEGO. 
DZIEŃ ŚWIETOŚCI ŻYCIA – Na 
Mszy  Św.  o  godz.  18:00  będzie 
można rozpocząć  Duchową  adop-
cję – podejmowanie 9 - miesięcznej 
modlitwy  w  intencji  poczętego 
dziecka, zagrożonego aborcją.

14 – 16 kwietnia CENTRALNE 
UROCZYSTOŚCI  JUBILEUSZO-
WE 1050 LAT CHRZTU POLSKI. 
W piątek 15 kwietnia na Mszy Św. 
o godz. 18:00  - odnowienie przy-
rzeczeń  Chrztu.  Prosimy  o  przy-
niesienie świecy chrzcielnej lub in-
nej.

Niedzielę  17  kwietnia  obcho-
dzimy jako Niedzielę Dobrego Pa-
sterza. Jest to Dzień Modlitw o Po-
wołania  Kapłańskie  i  Zakonne, 
rozpoczynający  Kwartalne  Dni 
Modlitw  o  Powołania  do  Służby 
w kościele.

50  –  LECIE  PRACY  SALEZJA-
NÓW W TOLKMICKIEJ PARAFII 
29.01.2017 r.

Ponawiamy  prośbę  o przyno-
szenie zdjęć,  na których znajdują 
się księża Salezjanie. Jest to okres 
od 1967 roku. Chcemy zrobić wy-
stawę  z okazji    50 – lecia pracy 
Salezjanów w  Tolkmicku.  Proszę 
sprawdzić  swoje  albumy,  może 
znajdziecie takie zdjęcia, zrobione 
przy  okazji  uroczystości  rodzin-
nych lub kościelnych. Po zeskano-
waniu zwrócimy je Wam. 

Można przesłać  je  też  na  adres 
redakcji,  znajdujący  się  na  naszej 
stronie parafialnej. Liczymy na Wa-
szą  pomoc.  Dziękujemy  wszyst-
kim, którzy już dostarczyli nam ta-
kie materiały.

6 kwietnia przypada 5 rocznica 
spotkań w naszej parafii Anonimo-
wych  Alkoholików  grupy 
„Zalew”.  Msza Św. w Ich intencji 
będzie odprawiona o  godz. 18:00. 
Grupa spotyka się w każdą środę o 
godz. 18:30 na plebanii.

Z pewnością wszyscy, wchodzą-
cy do kościoła głównym wejściem, 
zauważyli  zamontowane  w ostat-
nim  czasie  barierki,  ułatwiające 
wchodzenie i schodzenie po scho-
dach.  Bóg zapłać  ks. Wiesławowi, 
który zdobył  środki na ich wyko-
nanie i montaż. 

Przypominamy,  że  przy  bocz-
nym  ołtarzu  Matki  Bożej  można 
składać  do  puszki  swoje  intencje 
dziękczynno  –  błagalne,  które  są 
czytane  w  każdą  środę  podczas 
Nowenny do Matki Bożej Nieusta-
jącej Pomocy. 
OBŁÓCZYNY MINISTRANTÓW. 
NAŁOŻENIE SZARF 
KANDYDATOM   03.03.2016  

03 marca 2016 r. na Mszy św. o 
godz. 18:00 w poczet ministrantów 
przyjęto 5 kandydatów a kolejnych 
9 młodych członków naszej wspól-
noty stało się kandydatami na mi-
nistrantów. 
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Ksiądz Dariusz Machniak pięk-
nie  zorganizował  to  spotkanie. 
Uczestniczyły rodziny wszystkich 
chłopców  oraz  starszych  mini-
strantów. Przy ubieraniu nowych 
ministrantów brali udział rodzice 
a  białe  komże  nakładał  Ks.  Pro-
boszcz Józef Grochowski oraz Ks. 
Darek  –  opiekun  tej  grupy.  Na 
twarzach  wszystkich  widać  było 
wzruszenie...

Młodsi  chłopcy,  kandydaci  na 
ministrantów  otrzymali  szarfy. 
Nowi ministranci posługiwali już 
w  Mszy  Świętej,  sprawowanej 
m.in.  w  ich  intencji.  Wszyscy 
otrzymali  pamiątkowe  książki  z 
filmem,  ufundowane  przez  ks. 
Wiesława.

Na zakończenie rodzice podzię-
kowali ks. Darkowi i pozostałym 
duszpasterzom za przygotowanie 
chłopców  do  tej  uroczystości. 
Jeszcze  tylko  wspólne  zdjęcie 
i  ....wszyscy poszli  na słodki po-
częstunek do Oratorium.

Ks.  Darek  dołożył  wszelkich 
starań, by ta uroczystość wypadła 
dobrze i na długo pozostała w pa-
mięci chłopców i ich rodzin. Dzię-
kujemy.

Chłopcom  życzymy,  by  słowa 
przyrzeczenia mocno zakorzeniły 
się  w ich  sercach a  służba mini-
strancka  dawała  im  wiele  satys-
fakcji i radości.

Szczęść Boże.
HUMOR O ZAJĄCZKU

Mis,  zajączek,  wilk  i  lis  grają 
w karty. Lis oszukuje. Po pewnym 
czasie niedźwiedź wstaje i mówi :

-  Ktoś  tu  oszukuje!  Nie  będę 
pokazywał palcem, ale jak strzelę 
w ten rudy pysk...

Wchodzi zajączek do baru, pod-
ciąga  rękawy i krzyczy:

- Kto zbił mojego brata?
-  Ja!  -  wstaje  zza  stołu  niedź-

wiedź. - A o co chodzi?
- A o nic, dobrze zrobiłeś.
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ŚRODA – 16  marca (zakończenie rekolekcji)
  07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
  08.30 – Okazja do Spowiedzi św.
  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
           10.30 – Msza św. Szkoła Podstawowa 
  12.10 – Msza św. Gimnazjum
  15.00 – Msza św. Dom Opieki Społecznej
  17.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
  18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
  19.30 – Msza św. dla młodzieży, okazja do spowiedzi

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
 w parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

13.03 – 16.03 2016 roku
NIEDZIELA – 13 marca

  07.00 – Msza św. z nauką ogólną 
  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
  10.30 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
  12.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
  17.20 – Gorzkie Żale – nauka Pasyjna
  18.00 – Msza św. z nauką ogólną

 PONIEDZIAŁEK – 14 marca
  07.00 – Msza św. z nauką ogólną 
  08.30 – Okazja do Spowiedzi św.
  09.00 – Msza św. z nauką ogólną
   10.00 – Spotkanie w Przedszkolu
  10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – 
    Liturgia Słowa
  12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – 
    Liturgia Słowa
  17.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
  18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
  19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, 
    okazja do spowiedzi – Liturgia Słowa

WTOREK – 15 marca
  07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
  08.30 – Okazja do Spowiedzi św.
  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych
  10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – 

Liturgia Pokutna. Spowiedź.
  12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – 

Liturgia Pokutna. Spowiedź.
  17.30 – Okazja do Spowiedzi św. 
  18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
  19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, 

okazja do spowiedzi – Liturgia Pokutna
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