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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus.
Drodzy moi, Czytelnicy Informatora

 Szatan wezwał diabłów i demonów na światowy zjazd. Powiedział: 
«Nie możemy zabronić chrześcijanom chodzić do kościoła. Nie możemy zakazać 
im czytać Biblii. Nie możemy zakazać im komunikować się z Bogiem w modlitwie. 
Trzeba zaszczepić w nich nieustanne pragnienie gromadzenia dóbr materialnych, 
chęć ciągłego wzbogacania się. Przekonajcie żony do pozostawania dłużej w pracy, 
a mężów – do pracy 6 –7 dni w tygodniu, najlepiej po 10–12 godzin dziennie, 
żeby nie mieli czasu dla siebie, ani na zajmowanie się rodziną i wychowaniem 
dzieci. 
 Nie pozwólcie im spędzać więc czasu z dziećmi – po to, by ich dzieci 
włóczyły się od rana do nocy po ulicy, wpadły w złe towarzystwo, przez to przestały 
się uczyć, zaniedbały szkołę i obowiązki domowe, i aby nic z nich dobrego dzięki 
temu nie wyrosło. Zróbcie wszystko, by rodzice nie interesowali się, dlaczego  ich 
dzieci nie wracają na noc do domu i co wówczas robią. Wtedy takie rodziny 
rozpadną się, ludzie poczują się samotni, niekochani, niepotrzebni, potracą pracę, 
a my pomożemy im z żalu i poczucia bezsensu takiego życia  upijać się, i stać się 
alkoholikami. Wtedy wszystko będzie szło po diable – czyli po naszemu. 
Zróbcie wszystko, by nie mieli czasu na odpoczynek i dla swoich najbliższych »
 Drodzy moi. 
Niestety wiele osób poddaje się dziś temu. Popatrzmy Drodzy wokół siebie, czy 
podobnie i w naszym środowisku się nie dzieje… ? Przed nami kolejne wakacje, 
urlopy, inne wolne dni, które mamy szansę dobrze zagospodarować, by scalić więź 
rodzinną. Jest to konieczne, abyśmy prawidłowo funkcjonowali i rozwijali się w życiu. 
Trzeba nam zatem na nowo zrewidować naszą hierarchię wartości i „zainwestować” 
w relacje z Bogiem i tymi, których kochamy, byśmy ich nie stracili, bo to o wiele 
cenniejsze, niż wszelkie - ciężko przecież zapracowane - dobra materialne. 
 Nie zapomnijmy o mądrym odpoczynku.

Z życzeniami dobrze zaplanowanego wypoczynku i modlitwą,

      Ks. Józef Grochowski - Proboszcz
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IMIENINY 
KS. PIOTRA BORYCZKI 
29.06.2017

Dzień Imienin, to jedna z nie-
wielu okazji, by wyrazić ks. Pio-
trowi  Boryczce  wdzięczność  za 
trud  posługi  kapłańskiej  w  na-
szej wspólnocie.

Wielebny Księże Piotrze.
Niech dobry Bóg obdarza Cię 

obfitością  swoich  łask,  dobrym 
zdrowiem, radością i umiejętno-
ścią  przezwyciężania  kłopotów 
dnia codziennego.
Życzymy Ci wszelkiej pomyśl-

ności  w  realizacji  planów  i  za-
mierzeń  oraz  tego,  by  Twoje 
szlachetne  powołanie,  przynio-
sło Ci zadowolenie i satysfakcję 
z wyboru tak trudnej i odpowie-
dzialnej drogi.

Niech Jezus Chrystus obdarza 
Cię  wszelkimi  łaskami,  niech 
daje  Ci  siły w głoszeniu  Słowa 
Bożego, a Matka Boża Wspomo-
życielka Wiernych  niech ma Cię 
zawsze w swojej  opiece i  upra-
sza Ci potrzebne łaski.

Szczęść Boże.
Z modlitewną pamięcią

ks. Proboszcz
Józef Grochowski,

ks. Lech Hebrowski
i tolkmiccy Parafianie.

DROGA KRZYŻOWA 
ULICAMI MIASTA 07.04.2017

Wiele  osób  wzięło  udział  w 
Drodze Krzyżowej ulicami mia-
sta, która weszła już na stałe do 
kalendarza  wydarzeń  liturgicz-
nych w naszej parafii. Przewod-
niczył  jej  ks.  Proboszcz  Józef 
Grochowski,  śpiewem  pokiero-
wał ks. Lech Hebrowski. Uczest-
niczył  w  niej  również  ks.  Piotr 
Boryczka.
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Na  poszczególnych  stacjach 
zmieniali się niosący Krzyż. Były 
to różne grupy parafialne, wieko-
we, stany, zawody… Każdy mógł 
w tym niesieniu Krzyża uczestni-
czyć, niektórzy nawet kilka razy.

Na  uznanie  zasługują  Człon-
kowie Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Tolkmicku, zabezpieczają-
cy  porządek  i  bezpieczeństwo. 
Prowadzili  całą  Drogę  i  szli   w 
asyście Krzyża.

Tradycyjnie, Krzyż  został  zło-
żony przed Kościołem a wierni 
ustawili  przy  nim  palące  się 
lampki.Modlitwą  i  Apelem  Ja-
snogórskim  zakończyliśmy  Na-
bożeństwo.

Dziękujemy  wszystkim,  któ-
rzy  uczestniczyli  w  tym Nabo-
żeństwie,  oraz   zawsze  nieza-
wodnym Członkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej. 

Wszystkim składamy Bóg za-
płać za obecność i wspólną mo-
dlitwę.

PODSUMOWANIE 
KONKURSU 
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ 
PALMĘ WIELKANOCNĄ” 
09.04.2017

To już dziesiąty raz w naszym 
kościele  podsumowaliśmy  kon-
kurs  „Na  najpiękniejszą  palmę 
wielkanocną”.

Zaczynaliśmy  lokalnie,  ze 
Szkołą  Podstawową,  Gimna-
zjum  i  Przedszkolem Miejskim, 
potem włączył się Ośrodek Kul-
tury i  Dom Pomocy Społecznej. 
W kolejnych latach dołączały do 
tego  konkursu  szkoły  z  terenu 
gminy  oraz   stowarzyszenia. 
Kiedy nadszedł  czas,  że  na  za-
proszenie  odpowiedziały  insty-
tucje i osoby spoza naszej gminy, 
postanowiliśmy  w  tym  roku 
zmienić konkurs na Regionalny.

strona 3



Informator Parafialny              nr 4(96)/2017        Rok 2017

Cieszy  fakt,  że  przez  te  lata 
wspierał  nas  Urząd  Miasta 
i Gminy w  Tolkmicku,  przez 
trzy ostatnie lata Centrum Spo-
tkań  Europejskich Światowid w 
Elblągu, a w tym roku do grono 
sponsorów dołączyło  Starostwo 
Powiatowe w Elblągu.  Patronat 
medialny objęła Redakcja Elblą-
skiego Gościa Niedzielnego.

Na tegoroczny konkurs wpły-
nęło  26  prac  z  terenu  miasta, 
gminy i  powiatu.  Nad  ich  two-
rzeniem pracowało ok. 400 osób.

Wszystkie  prace  były  bardzo 
ładne,   zgodne z wymogami re-
gulaminu. 

Przekrój  wiekowy  -  od  lat  3 
do… można powiedzieć 83 lat…

Komisja konkursowa, składają-
ca się z przedstawicieli instytucji 
sponsorujących,  miała  bardzo 
trudny  orzech  do  zgryzienia. 
Trzeba  była  sprawiedliwie  po-
dejść  do  możliwości  dziecka 
przedszkolnego i  doświadczenia 
Seniorki.Mamy  nadzieję, że oce-
ny były sprawiedliwy, ponieważ 
wszystkie palmy są piękne. 

Wszyscy  uczestnicy  otrzymali 
nagrody  oraz  dyplomy  okolicz-
nościowe,  ufundowane  przez 
Starostwo Powiatowe w Elblągu, 
Centrum  Spotkań  Europejskich 
„Światowid” w Elblągu ,  Urząd 
Miasta  i  Gminy  w  Tolkmicku 
i Parafię  św.  Jakuba  Apostoła w 
Tolkmicku.

Dziękujemy  wszystkim 
Uczestnikom  za te piękne palmy. 
Mamy nadzieję,  że za  rok  rów-
nież się spotkamy, może w więk-
szym gronie…

Dziękujemy  serdecznie  spon-
sorom nagród, Komisji  oceniają-
cej  prace,   Redakcji  Gościa  Nie-
dzielnego i wszystkim, którzy w 
jakikolwiek  sposób  pomagali  w 
pracach przy tym konkursie.

Szczegóły oceny prac  konkur-
sowych  znajdują  się  na  stronie 
parafialnej.
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO 23.04.2017

Święto Miłosierdzia obchodzo-
ne jest  w pierwszą  niedzielę  po 
Wielkanocy,  czyli  II  Niedzielę 
Wielkanocną,  zwaną  obecnie 
Niedzielą  Miłosierdzia  Bożego. 
Wpisał  je  do  kalendarza  litur-
gicznego  najpierw  Franciszek 
kard. Macharski dla archidiecezji 
krakowskiej (1985), a potem nie-
którzy biskupi polscy w swoich 
diecezjach. Na prośbę  Episkopa-
tu Polski Ojciec Święty Jan Paweł 
II  w  1995  roku  wprowadził  to 
święto dla wszystkich diecezji w 
Polsce.  W dniu  kanonizacji  Sio-
stry  Faustyny  30  kwietnia  2000 
roku Papież ogłosił to święto dla 
całego Kościoła.

Tradycyjnie, tego dnia, o godz. 
15:00 zebraliśmy się  na Koronce 
do  Bożego  Miłosierdzia,  a  na-
stępnie uczestniczyliśmy w Mszy 
św., prosząc o Boże Miłosierdzie 
dla całej naszej wspólnoty. 

Koronkę  i  Mszę  św. odprawił 
ks. Proboszcz Józef   Grochowski. 
Po  Mszy ucałowaliśmy  relikwie 
św. Faustyny i bł. ks. Sopoćki.

Koronki  do  Bożego  Miłosier-
dzia odprawiane są codziennie o 
godz. 15:00 przed obrazem Jezu-
sa  Miłosiernego.  Można  się  też 
modlić  indywidualnie  przy tym 
małym ołtarzyku.

AKTUALNOŚCI
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
W KOŚCIELE 
ORAZ PRZY KRZYŻACH 
I KAPLICZKACH 
PRZYDROŻNYCH

Kończy  się  miesiąc  maj  a  ra-
zem  z  nim  Nabożeństwa  majo-
we,  odprawiane  w  naszym  ko-
ściele  codziennie  oraz  w 
poniedziałki  i  środy  przy  krzy-
żach i kapliczkach przydrożnych.
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Mimo  deszczu  i  różnych 
zmian  pogodowych,  wiele osób 
przychodzi na te nabożeństwa   - 
 do  kościoła   i  pod  parafialne 
krzyże i kapliczki. 

Jest  to  okazja  do  radosnego 
spotkania  z  Maryją,  wyśpiewa-
nia wdzięczności i przywiązania 
do jej macierzyńskiej opieki i mi-
łości, oraz  okazja do świadectwa 
naszej miłości do Niej.

Dziękujemy wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tych spotkaniach 
z Maryją.
20 - LECIE  ŚWIĘCEŃ 
KAPŁAŃSKICH 
KS. SŁAWOMIRA 
SZCZODROWSKIEGO 21.05.2017

21  maja  ks.  Sławomir  Szczo-
drowski,  nasz  były  Proboszcz, 
obchodził 20 - lecie Święceń Ka-
płańskich.

Z  tej  okazji  życzymy ks.  Sła-
womirowi  wielkiej  radości  z 
każdego dnia kapłańskiej służby, 
Bożego Błogosławieństwa i obfi-
tości darów Ducha Świętego. 

Niech  dobry  Bóg  darzy  Go 
zdrowiem  i  pokojem  a  Matka 
Boża ma w Swej opiece i wypra-
sza potrzebne łaski,  aby dalej  z 
odwagą  kroczył  po  trudnych 
ścieżkach kapłańskiego życia.

Księże  Sławku.  Dziękując 
Panu Bogu za lata Twojej  obec-
ności  wśród  nas,  za  wszystko 
dobro,  które  stało  się  za  Twoją 
przyczyną, za czas, siły i talenty, 
którymi nam służyłeś, otaczamy 
Cię modlitwą.

Przyjmij  pozdrowienia  od 
tolkmickiej wspólnoty, z nadzie-
ją  na  kapłańskie  Błogosławień-
stwo.

Szczęść Boże,
Wdzięczni Parafianie 
z Tolkmicka 
wraz z ks. Proboszczem 
Józefem Grochowskim 
i pracującymi Duszpasterzami
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ŚWIĘTO PATRONA SZKOŁY 
PODSTAWOWEJ 26.05.2017

Do tradycji już należy, że dzie-
ci  i  młodzież  ze Szkoły Podsta-
wowej w Tolkmicku oraz Dyrek-
cja, Nauczyciele i Wychowawcy, 
Święto Szkoły Podstawowej roz-
poczynają  Mszą  św.  w  naszym 
kościele.  Potem,  pięknie  prze-
brani, na placu przed kościołem, 
prezentują swoje programy arty-
styczne.

Gośćmi  honorowymi  są  za-
wsze:  Pan  Burmistrz  i  ks.  Pro-
boszcz.

Dziękujemy Wam za tę wspa-
niałą tradycję wspólnego święto-
wania.
UROCZYSTOŚĆ 
WNIEBOWSTĄPIENIA 
PAŃSKIEGO - 28.05.2017

Jest to święto ruchome, trady-
cyjnie w chrześcijaństwie obcho-
dzone  w  czwartek  40  dni  po 
Wielkanocy. Akt wniebowstąpie-
nia  dokonał  się  na oczach apo-
stołów na Górze Oliwnej.  Jezus 
zapowiadał  jednak  swoje  odej-
ście już  w czasie Ostatniej Wie-
czerzy. Święto jest uroczystością 
radosną, ponieważ zwiastuje po-
nowne przyjście  Pana,  na które 
przygotowują  się  wszyscy 
chrześcijanie.

WYJAZD NA PIELGRZYMKĘ 
DO WARSZAWY 29.05.2017

Na  zaproszenie  ks.  Henryka 
Skorowskiego,  który  prowadził 
u  nas  Rekolekcje  adwentowe, 
członkinie  Koła  Robótek  Ręcz-
nych  Matusi  Małgorzaty,  oraz 
ks.  Proboszcz Józef Grochowski 
wyjeżdżają  do  Warszawy  na 
uroczystości rocznicowe śmierci 
kardynała  Stefana  Wyszyńskie-
go. 

To  wielki  zaszczyt,  że  Koło 
otrzymało  takie  zaproszenie, 
sponsorowane  przez  Organiza-
torów. Dziękujemy. 
DZIEŃ DZIECKA 01.06.2017

1  czerwca  przypada  Dzień 
Dziecka.

Wszystkim dzieciom z  naszej 
parafii życzymy kochających Ro-
dziców,  obdarzających  Was  mi-
łością  i  zaufaniem.  Niech  speł-
niają się Wasze marzenia, dobre 
oceny w szkole, dobrze spędzo-
ne  wakacje.  Niech  Matka  Boża 
otacza  Was  swoją  opieką  i  wy-
prasza potrzebne łaski.
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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO – 04.06.2017

Zielone Świątki,  bo tak brzmi 
popularna  nazwa  tej  uroczysto-
ści, to jedno z najstarszych świąt 
Kościoła, obchodzone już w cza-
sach apostolskich. Dzień  ten po-
siadał wtedy praktycznie tę samą 
rangę, co uroczystość Paschy. Ze-
słanie Ducha Świętego to jedno z 
najważniejszych  świąt  chrześci-
jańskich w całym roku liturgicz-
nym. Ostatecznie dopełnia dzieła 
Zmartwychwstałego  Zbawiciela, 
który  nie  tylko  założył  Kościół, 
ale i powierzył go opiece Ducha. 
Święto  obchodzi  się  w ostatnią, 
ósmą  niedzielę  okresu  wielka-
nocnego.
UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 
I KRWI PANA JEZUSA 
BOŻE CIAŁO - 15.06.2017

Uroczystość  Najświętszego 
Ciała i Krwi Pańskiej  celebrowa-
na  jest  na  część  Najświętszego 
Sakramentu,  a  więc  obecności 
Chrystusa na ziemi pod postacią 
chleba i wina.

Chrześcijanie  w  szczególny 
sposób  święcą  Ciało  i  Krew 
Chrystusa chcąc uczcić Ofiarę, ja-
kiej przyrzeczenie zostało złożo-
ne na  Wieczerzy Pańskiej  i  wy-
pełnione poprzez mękę Pańską. 

Boże Ciało, to radosne wspo-
mnienie  poświęcenia  się  Chry-
stusa dla ludzkości oraz ustano-
wienia Eucharystii.

Tradycyjnie  święto  to  obcho-
dzi  się  w  czwartek,  60  dni  po 
Wielkanocy. Jego korzenie sięga-
ją XII wieku, kiedy to św. Julian-
na  z  Cornillon  –  zakonnica 
klasztoru augustianek – doznała 
objawienia,  w  którym  Jezus 
Chrystus zażądał,  aby wprowa-
dzić  święto ku czci Eucharystii. 
Po  dokładnym  przyjrzeniu  się 
cudom oraz objawieniom posta-
nowiono  uznać  objawienia  za 
wiążące i ustanowić święto, któ-
rego pierwsza celebracja odbyła 
się w 1246 roku.

Jak co roku, tradycyjnie ulica-
mi naszego miasta  przejdziemy 
tego dnia w procesji do czterech 
ołtarzy. 

Prosimy o przygotowanie tych 
ołtarzy, osoby, które robią to za-
wsze i pięknie. 

Zachęcamy  też  innych  para-
fian do pomocy.  Prosimy przy-
gotowanie  orszaku  procesyjne-
go.  Niech nie  zabraknie  w nim 
służby liturgicznej, dzieci I - Ko-
munijnych  i  Rocznicowych, 
dzieci sypiących kwiaty, osób do 
chorągwi,  poduszek,  obrazów 
i figurek. 
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Mamy nadzieję, że w tej mani-
festacji  wiary  weźmie  udział 
cała wspólnota parafialna.

Msza  św.  z  procesją  do  czte-
rech  ołtarzy  -  czwartek  15 
czerwca o godz. 11:00.
UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA - ODPUST W KAPLICY 
CMENTARNEJ - 23.06.2017

23  czerwca  obchodzimy Uro-
czystość  Najświętszego  Serca 
Pana Jezusa. W kaplicy cmentar-
nej pod tym wezwaniem obcho-
dzimy  odpust.  Zapraszamy  do 
kaplicy o godz. 12:00 na wspól-
ną  modlitwę.  Z racji  uroczysto-
ści,  tego  dnia  nie  obowiązuje 
wstrzemięźliwość od pokarmów 
mięsnych.
HUMOR 

Sekretarka do szefa:
– Panie dyrektorze, dostaliśmy 

wiadomość z naszej filii na Saha-
rze, ze brakuje im wody...

–  E,  tam!  Jak  zwykle  przesa-
dzają!

–  Panie  dyrektorze,  według 
mnie  sytuacja  jest  bardzo  po-
ważna, bo znaczek na liście był 
przyczepiony spinaczem...

STATYSTYKA

W  ostatnim  okresie  grono 
członków  naszego  kościoła  po-
przez  Sakrament  Chrztu  Świę-
tego powiększyli: 

Piotr Ściseł, 
Klaudia Legiewicz, 
Jan Czenkusz, 
Bogna Rogowska, 
Sebastian Treder, 
Antonio Majchrzyk.
Sakrament  małżeństwa  za-

warli: 
Paweł Mariusz Andryszczyk - 
Katarzyna Szandrowska,
Do Domu Ojca odeszli:
Piotr Lucjan Harnack, 
Zbigniew Górski, 
Urszula Gandor, 
Katarzyna Pasławska, 
Tadeusz Kolasiński, 
Anna Maria Steć, 
Irena Oleszkiewicz.
Ofiary  na  remont  organów  

złożyli:
Ewa  i  Ryszard  Szynkowscy, 

Barbara i  Jan Szandrowscy,  Eu-
genia Osiak, Teresa Szlitter, Kry-
styna i Mirosław Rydzewscy, Jan 
Pawlak, Paweł i Sylwia Tkacz.

Bóg zapłać za ofiary.
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UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII 
ŚWIĘTEJ  21.05.2017

W tym roku w naszej  Parafii 
22 dzieci przystąpiło do I Komu-
nii Świętej. Dla wszystkich była 
to wielka Uroczystość  i  wielkie 
przeżycie.

Drogie Dzieci.
Jezus pozostawił nam wszyst-

kim  wskazówki,  co  czynić,  by 
każdy z nas mógł być szczęśliwy 
i święty.  Życzymy Wam w tym 
wyjątkowym dniu Pierwszej Ko-
munii  Świętej,  abyście  potrafili 
te wskazówki odczytać i stawać 
się z dnia na dzień lepszymi dla 
siebie i bliźnich.

Gorąco  Wam  życzymy,  aby 
błogosławieństwo, miłość i Boża 
łaska, spływające na Was w dniu 
Pierwszej  Komunii  Świętej,  na 
zawsze z Wami pozostały.

Szczęść Wam Boże.
Ksiądz Proboszcz.

Józef Grochowski i Współbracia

TRIDUUM PASCHALNE 
I WIELKANOC 2017

Wielki Tydzień w Kościele Ka-
tolickim to  najważniejszy  okres 
w roku. Uroczystości rozpoczęły 
się  w Wielki Czwartek i  trwały 
do  Wielkiej  Niedzieli.  Podczas 
tych  dni  w  sposób  szczególny 
rozpamiętywaliśmy  ostatnie 
chwile  Jezusa  przed  sądem 
i męką,  drogę  krzyżową,  śmierć 
Jezusa i jego Zmartwychwstanie.
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Maj, 2017

W  Mszach  św.  i  nabożeń-
stwach uczestniczyło wiele osób. 
Teksty liturgiczne  zmuszają  na-
wet najtwardsze serca do zadu-
my  i  przeżywania  tych  bardzo 
dramatycznych  scen  oraz  tych 
radosnych, które po nich nastę-
pują.

Dziękujemy  naszym  Duszpa-
sterzom,  służbie  liturgicznej, 
chórowi, Członkom Ochotniczej 
Straży Pożarnej oraz wszystkim 
Parafianom,  którzy  w  tych 
Dniach towarzyszyli Jezusowi w 
Jego męce, drodze na Kalwarię, 
śmierci i Zmartwychwstaniu.

WSPOMNIENIE 
MATKI BOŻEJ FATIMSKIEJ
100 ROCZNICA OBJAWIEŃ 
13.05.2017

13 maja 1917 roku w Fatimie, 
w Portugalii,  Najświętsza Dzie-
wica  ukazała  się  trojgu  dzie-
ciom: Łucji, Hiacyncie i Francisz-
kowi. 

Poleciła im modlitwę, zwłasz-
cza  różańcową,  i  pokutę  za 
grzeszników,  a  dla  uproszenia 
pokoju w świecie - nabożeństwo 
do Niepokalanego Serca Maryi. 
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W  czasie  ostatniego  objawie-
nia  13  października  1917  roku 
Pani powiedziała, że jest Matką 
Bożą  Różańcową,  przybywającą 
wezwać ludzi, by już dłużej nie 
obrażali Boga grzechami i by co-
dziennie odmawiali różaniec. 

13 maja minęło 100 lat od I ob-
jawienia Matki Bożej, również 36 
lat od zamachu na życie papieża 
Jana Pawła II.

Z tej okazji w naszej świątyni, 
po  Nabożeństwie  majowym,  z 
figurą  Matki  Bożej  Fatimskiej 
wyszliśmy ze  śpiewem, w pro-
cesji  dookoła  kościoła.  Po  po-
wrocie,  uczestniczyliśmy  w 
Mszy św. koncelebrowanej, m.in. 
w  intencji  dziękczynnej  za  dar 
Matki Bożej Królowej Polski dla 
naszej Ojczyzny. Uroczystość za-
kończyliśmy  Apelem  Jasnogór-
skim.

Bóg zapłać  ks.  Proboszczowi, 
oraz ks.  Piotrowi i  ks.  Lechowi 
za  prowadzenie  nabożeństw 
i mszy św.

Dziękujemy  wszystkim,  któ-
rzy byli tego dnia w świątyni z 
Matką Bożą Fatimską.
HUMOR 
Z „MAŁEGO GOŚCIA 
NIEDZIELNEGO”

Dwie  blondynki  chciały  zdo-
być Nagrodę Nobla. Jedna wpa-
dła na pomysł:

– Może polecimy na Słońce?
– No coś ty, spalimy się.
– To polecimy w nocy...

– Czy pamiętaliście, aby przez 
weekend  dwa  razy  zrobić  coś 
dobrego?  –  zapytała  pani  w 
szkole.

Na to odzywa się Jaś:
– Tak. Jak przyjechałem w so-

botę do cioci, to się ucieszyła, a 
jak  następnego  dni  wyjeżdża-
łem, cieszyła się jeszcze bardziej!

Wesele studenckie w akademi-
ku. Wszyscy się bawią:

– Dlaczego Pani młoda nie pije 
i nie je?

– Bo się nie składała.
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