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 W tej listopadowej, szeleszczącej opadającymi liśćmi zadumie nad prze -
mijaniem, zatrzymajmy się na chwile nad naszą historią, wyrytą na płytach na -
grobnych naszych zmarłych i w ich życiorysach.  „Łatwo jest mówić o Polsce, 
trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć, a najtrudniej cierpieć” – 
te słowa widnieją na ścianie więziennej celi w gmachu Gestapo przy Alei Szucha 
w Warszawie. Wyrył je  Anonimowy Polak zapewne potem stracony. 
 Dziś w przededniu rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, po 
ponad stuletniej niewoli, są one wciąż aktualne. Wtedy, 11 listopada 1918 r., po -
jawiła się w sercach Polaków nadzieja na niepodległą przyszłość.
 Wspominamy dziś nie tylko ten ważny moment. Wspominamy również 
te wydarzenia i ich bohaterów, bez których nie możemy pomyśleć i wyobrazić 
sobie Polski, jaką dziś możemy się cieszyć. Z wdzięcznością myślimy o tych, 
którzy nie szczędzili sił, czasu, talentu, zdrowia i własnej krwi, aby Polska była 
Polską.
 Patrzymy w przyszłość i pytamy: „Co zrobić, abyśmy mogli być szczęśliwi 
na tej ziemi między Odrą i Bugiem, Tatrami i Bałtykiem? Tu nad Zalewem”. 
 Co zrobić, żeby ludzie nie musieli stąd wyjeżdżać, a chętnie tutaj wracali? 
Jak zagospodarować i zabezpieczyć naszą wolność mierzoną krzyżami rozsia -
nymi po cmentarzach całego świata?
 Wszyscy doskonale wyczuwamy, że trzeba mądrze rozwiązywać społe -
czne, gospodarcze i polityczne problemy. Ale co jest największym problemem 
naszego społeczeństwa na dzień dzisiejszy? 
 Ksiądz Piotr Skarga już w drugiej połowie XVI w. jako pierwszą chorobę 
wyliczał nieżyczliwość ku Rzeczpospolitej i chciwość domowego łakomstwa, 
następnie była niezgoda i rozterki sąsiedzkie, potem naruszenie religii katolickiej, 
po czwarte uwłaczanie władzy i jej osłabienie i na końcu niesprawiedliwe prawa. 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi, 



 Czy coś zmieniło się od tamtych czasów? Jan Paweł II wielokrotnie zwracał 
nam wszystkim uwagę, że najbardziej podstawowym problemem pozostaje 
sprawa ładu moralnego. Ten ład jest fundamentem życia każdego człowieka 
i każdego społeczeństwa. Dlatego Polska woła dzisiaj nade wszystko o ludzi 
sumienia!” (22 maja 1995 r.).
 Być człowiekiem sumienia oznacza jeszcze coś więcej niż miłość bliźniego. 
Być człowiekiem sumienia oznacza również, że tego sumienia nie zagłuszam i nie 
zniekształcam. Nazywam po imieniu dobro i zło, a nie zamazuję. Wypracowuję 
w sobie dobro, a ze zła staram się poprawiać, przezwyciężając je w sobie. To taka 
bardzo podstawowa sprawa, której nigdy nie można pomniejszać, zepchnąć na 
dalszy plan. Nie. Nie! Ona jest wszędzie i zawsze pierwszoplanowa. Jest zaś tym 
ważniejsza, im więcej okoliczności zdaje się sprzyjać temu, abyśmy tolerowali zło, 
abyśmy się łatwo z niego rozgrzeszali. Jakże aktualne są te słowa Jana Pawła II 
z rozważania Apelu Jasnogórskiego z polską młodzieżą z 18 czerwca 1983 roku. 
Gdy Polacy będą ludźmi sumienia, reformy gospodarcze, społeczne i polityczne 
i codzienne rodzinne nasze życie  zaowocują szczęściem narodu. Wtedy nie tylko 
łatwo będzie nam mówić o Polsce, ale i dla niej pracować, umierać i cierpieć.
 Drodzy, akurat czytacie 99 numer naszego Informatora. To też już jakaś 
historia, którą piszemy razem. Dziękuję Wam za to. Niech będzie coraz bardziej 
szczęśliwa i pełna nadziei. 
       Z darem modlitwy 
       Wasz Proboszcz Józef

IMIENINY KS. SŁAWOMIRA SZCZODROWSKIEGO - 05 listopada przypadają imieniny 
ks. Sławomira Szczodrowskiego, naszego byłego Proboszcza.

 Drogi Księże Sławku. 
 Z okazji Imienin życzymy Ci czerstwego  zdrowia, siły i wytrwałości w trudach 
codziennej posługi pasterskiej. Niech moc Ducha Świętego nieustannie porywa 
Twoje Serce do kroczenia drogą świętości; wiara, pozwala pokonywać trudności; 
nadzieja, niech nie zawodzi; miłość, niech wszystko zwycięża.
 Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz, przynosi Ci siłę, radość i pokój, 
a nieustająca opieka Matki Bożej Wspomożenia Wiernych oraz Jej wstawiennictwo  
będą Ci pomocą oraz drogowskazem w służbie Bogu i ludziom, których spotykasz 
na tej kapłańskiej drodze.
 Bóg zapłać za wszelkie dobro i Szczęść Boże na dalsze lata pasterskiej 
posługi w Kościele.

      Z modlitewną pamięcią
      tolkmiccy Para�anie
    oraz Ks. Proboszcz Józef Grochowski i Współbracia
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AKTUALNOŚCI
„TWÓRCZE MYŚLENIE” -  
WARSZTATY  DLA  SENIORÓW 
w Oleśnie

19.09.2017  po  raz  kolejny  już 
raz  członkinie  Parafialnego  Koła 
Robótek Ręcznych Matusi Małgo-
rzaty  uczestniczyły  w Oleśnie  w 
warsztatach dla seniorów pod ha-
słem „Twórcze myślenie”. 

Tym razem świetnie bawiły się 
przy grach planszowych i koloro-
wankach - trochę jak nasze dzieci, 
kiedy  nie  było  komputerów,  ko-
mórek,  tabletów  i  innych  osią-
gnięć techniki.

Dziękujemy Pani  Teresie  Miło-
szewskiej z Centrum Spotkań Eu-
ropejskich Światowid w Elblągu, 
oraz Jej Ekipie. Serdecznie dzięku-
jemy Pani Marlence -  Gospodyni 
tych zajęć oraz Jej Ekipie. Dzięku-
jemy  Paniom  z  za  ten  wspólny 
czas.
DOŻYNKI PARAFIALNE 
I OBŁÓCZYNY MINISTRANTA

01.10.2017 w naszej  Parafii  ob-
chodziliśmy  Dożynki  parafialne. 
Była skromna uroczystość. Prawie 
nie ma już u nas rolników, mamy 
kilku ogrodników i  sadowników, 
trochę  więcej  działkowców.  Jak 
zwykle, pod okiem Pani Agniesz-
ki  Kaczorowskiej,  przygotowali 
oni wystrój kościoła na ten dzień. 
Dziękujemy.  Mszę  świętą  odpra-
wił  ksiądz  Proboszcz  właśnie 
w Ich intencji.

Tego dnia również grono mini-
strantów  powiększył  Franciszek 
Ebertowski. Białą komżę, poświę-
coną przez ks. Proboszcza założy-
li Mu Rodzice.
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Franku, niech Bóg Ci błogosła-
wi na dalsze lata a św. Jan Bosko, 
niech  uprasza  Ci  potrzebnych 
łask.
KLERYCY Z LĄDU W TOLKMICKU

15.10.2017  gościliśmy  w  naszej 
parafii ks. Józefa Dubińca – ekono-
ma i kleryków z salezjańskiego Se-
minarium Duchownego w Lądzie 
nad Wartą,  oraz ks. Przemysława 
Solarskiego - ekonoma Inspektorii 
Warszawskiej,  którzy  ubogacili 
niedzielne  liturgie  Mszy  św..  Ks. 
Józef Dubiniec mówił o braku po-
wołań kapłańskich do Zgromadze-
nia Salezjańskiego. 

Prosił o modlitwy w tej intencji.
Po Mszach św. alumni  zbierali 

ofiary do puszek na potrzeby tego 
Seminarium.

Bóg  zapłać  wszystkim  za 
wspólną  modlitwę.  Młodym 
Alumnom życzymy wiele łask Bo-
żych na drodze do kapłaństwa.
100 - LECIE OBIAWIEŃ FATIMSKICH

13.10.2017  po nabożeństwie ró-
żańcowym  odbyła  się  ostatnia 
procesja z figurą  Matki Bożej Fa-
timskiej w 100 – lecie objawień.

 Bóg zapłać  wszystkim, którzy 
uczestniczyli w tych miesięcznych 
nabożeństwach od miesiąca maja 
br.
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NABOŻEŃSTWA RÓŻAŃCOWE DLA 
DZIECI

Październik  jest  poświęcony 
Maryi.  Przez cały miesiąc trwały 
Nabożeństwa Różańcowe. Te mo-
dlitwy do Matki Bożej mają zako-
dowane osoby dorosłe.  Budujące 
jest, że na swoje Nabożeństwa we 
wtorki i czwartki licznie przycho-
dzą dzieci.

Ze szczególną starannością mo-
dli się On razem z dziećmi. 

Najpierw dzieci śpiewają pieśni 
religijne - razem i z podziałem na 
grupy, potem modlitwa, ze szcze-
gólnym rozważaniem Części i Ta-
jemnic  Różańcowych  na  dany 
dzień.  Jest  to Różaniec mówiony 
i śpiewany  grupowo,  oraz  indy-
widualnie.  Do modlitwy indywi-
dualnej zgłasza się nadmiar chęt-
nych.

Po  odmówieniu  Różańca 
dzieci , które już mogły, otrzyma-
ły Komunię  św. . Wszystkich po-
błogosławił  ks.  Proboszcz  na  za-
kończenia Nabożeństwa.

Jeszcze ministrant rozdał obraz-
ki  -  kontrolki  i  po  modlitwie 
przed  Najświętszym  Sakramen-
tem dzieci rozeszły się do domów.

I  tak  jest  przez  cały  paździer-
nik.

Bóg  zapłać  Dzieciom,  ich  Ro-
dzicom, Pani Katechetce oraz ks. 
Proboszczowi  za  tę  wspólną, 
piękną modlitwę do Maryi, Matki 
Bożej.
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11 LISTOPADA NARODOWE 
ŚWIĘTO ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI

11 listopada, to ważna data dla 
wszystkich  Polaków.  Tego  dnia 
Polska  odzyskała  niepodległość 
po 123 latach zaborów. Zaprasza-
my wszystkich na Mszę św. w in-
tencji Ojczyzny o godz. 18:00.

PRZEGLĄD PIOSENKI RELIGIJNEJ
C E C Y L I A D A     

26  listopada  br.  /niedziela/  o 
godz.  15:00  organizujemy  w  na-
szym  kościele  PRZEGLĄD  PIO-
SENKI  RELIGIJNEJ  –  CECYLIA-
DA, ku czci św. Cecylii, patronki 
chórzystów,  lutników,  muzyków, 
organistów,  zespołów  wokalno-
-muzycznych.  Zgłoszenia  zespo-
łów  i  solistów  przyjmujemy  w 
kancelarii  parafialnej  do 18 listo-
pada br.  Zapraszamy wszystkich 
do uczestnictwa w tym muzycz-
nym  spotkaniu.  Regulamin 
wkrótce na stronie parafialnej i w 
gablotach parafialnych.

Organizatorzy Przeglądu: Para-
fia  św.  Jakuba  Apostoła  w  Tolk-
micku,  Miejsko  -  Gminny  Ośro-
dek  Kultury  w  Tolkmicku, 
Oratorium im. św. Jana Bosko w 
Tolkmicku.

PODZIĘKOWANIA 

Serdeczne Bóg zapłać składamy 
Panom, którzy pracowali przy re-
nowacji głównych drzwi wejścio-
wych i ościeżnic przy drzwiach w 
naszym kościele, oraz krzyża i ła-
wek na cmentarzu, przy grobow-
cu salezjańskim.

Są  to  Panowie:  Zbigniew  Kes-
sler, Ryszard Szynkowski z ekipą 
z  Wodociągów,  Mirosław  Sępka, 
Witold  Sochacki,  Andrzej  Szczy-
gieł,  Adam Rublewski,  Jerzy Ga-
biec i Janusz Ziętek. Państwu Ka-
czorowskim  dziękujemy  za 
udostępnienie  pomieszczenia  na 
wykonanie tych prac. Wszystkim 
jeszcze  raz  bardzo  serdecznie 
dziękujemy.
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STATYSTYKI PARAFIALNE
W  ostatnim  okresie  grono 

członków  naszego  kościoła  po-
przez Sakrament Chrztu Świętego 

powiększyli: 
Wiwiana Kluczkowska, 
Maria Chojnowska, 
Zuzanna Kowalczyk

Sakrament małżeństwa 
zawarli: 
Jarosław Pijewski – 
Anna Sochacka
Do Domu Ojca odeszli: 
Jarosław Bieliński, 
Celina Grela, 
Barbara Tomczak, 
Stanisława Marianna Jurkiewicz,
Irena Wodyńska
Ofiary na remont organów 
złożyli: 
Wiesława i Henryk Rulak

HUMOR O DUCHACH

Na cmentarnej ławeczce duchy 
grają w karty i strasznie się kłócą. 
Przechodzący  obok  staruszek 
zwraca im uwagę:

- To już nie macie gdzie grać w 
karty?

- Chwilowo nie. Obok naszych 
grobów chowają strażaka i orkie-
stra  dęta  tak  głośno  gra,  że  nie 
można wytrzymać!

Na  cmentarzu  odbywa  się  ze-
branie duchów z różnych epok :

-  Kiedy ty umarłeś-pyta się  je-
den drugiego.

- Ja za sanacji. Spójrz jak dobrze 
wyglądam.

- A ty?
- W czasie wojny. Zobacz jaki je-

stem chudy.
- Nagle patrzą idzie trzeci, chu-

dy jak patyk, skóra i kości.
- A ty kiedy umarłeś?
-  Odwalcie  się  ode  mnie  stra-

szydła ja z roboty wracam.

Przychodzi  Jasio  ze  szkoły 
i mówi:

-  Mamo,  dzieci  się  ze  mnie 
śmieją i mówią, że wywołuję du-
chy.

- Nie Jasiu, nie wywołujesz du-
chów! Aha, przypomniałam sobie. 
Dzwoniła  babcia  Klementynka 
i prosiła,  żebyś  odwiedził  ją  na 
cmentarzu.

Milioner zwiedza stary zamek, 
który  zamierza  kupić.  Po  budo-
wie oprowadza go stary służący.

- Mówili mi, że tu straszy.
-  Bzdury! Mieszkam tu od po-

nad  trzystu  lat  i  nikogo  nie  wi-
działem.
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JUBILEUSZ 50-LECIA 
SALEZJANÓW. 
MSZA ŚWIĘTA I SPOTKANIE 
W RATUSZU 24.09.2017

To  było  wspaniałe  święto  dla 
wszystkich,  którzy  przyszli  tego 
dnia na Mszę  św. w naszym Ko-
ściele a następnie na spotkanie w 
Ratuszu  z  Salezjanami,  którzy 
pracowali u nas w minionym 50-
leciu.

Nie  wszyscy  Księża  uczestni-
czyli.  Niektórzy  poprzedzili  nas 
już  w  drodze  do  wieczności,  in-
nym  nie  pozwoliło  zdrowie,  a 
jeszcze  inni  z  różnych  przyczyn 
nie mogli wspólnie z nami święto-
wać. Szkoda…

W  Kościele  zgromadziło  się 
dużo  Parafian  i  gości.  Uczestni-
czyły  władze  naszego  miasta 
i przedstawiciel  Starosty  Elblą-
skiego. Mszy św. koncelebrowanej 
przewodniczył ks. Andrzej Wujek 
-  Przełożony  Warszawskiej  In-
spektorii Salezjańskiej. W koncele-
brze brali udział wszyscy Salezja-
nie. 

Ksiądz Inspektor  poświęcił  or-
gany parafialne po kapitalnym re-
moncie, a Pan Andrzej Kowalew-
ski  -  organmistrz,  które  je 
remontował,  zaprezentował  ich 
wspaniałe możliwości w całej kra-
sie. Okolicznościowe kazanie wy-
głosił Ksiądz Inspektor.
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Na  zakończenie  tej  pięknej 
Mszy  św.  Ksiądz  Inspektor  wrę-
czył  okolicznościowe  medale 
obecnym  Salezjanom  i  Przedsta-
wicielom władz miasta i powiatu.

Symboliczne,  białe  róże  otrzy-
mali  wszyscy  Salezjanie  z  rąk 
Pani  Haliny  Siekierko,  która  ak-
tywnie  towarzyszyła  Im  w  ko-
ścielnych  powinnościach  w  mi-
nionym  50-leciu.  Otrzymała  też 
medal  okolicznościowy  za  tę 
ogromną  wierność  Salezjanom 
i tolkmickiemu Kościołowi.

Druga część  dzisiejszej uroczy-
stości - to spotkanie w Ratuszu z 
Salezjanami,  którzy  zaszczycili 
nas swoją obecnością.

To  były  wzruszające  chwile: 
wiele  radości,  okrzyków,  uści-
sków i łez…

Przy cieście i kawie oraz wystę-
pie „Tolkmiczanek” z miejscowe-
go Ośrodka Kultury czas upłynął 
bardzo radośnie. Ci, co jeszcze nie 
widzieli,  zwiedzili  okolicznościo-
wą  wystawę:  50-lecie  Salezjanów 
w Tolkmicku. Salezjanie w Polsce 
i na świecie. 
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Była też możliwość wpisania się 
do Księgi pamiątkowej.

Nie wiadomo kiedy…, ale czas 
upłynął  szybko  na  tym  wspania-
łym, niepowtarzalnym spotkaniu.

Dziękujemy  Wam  Kochani 
Księża, którzy mimo obowiązków 
i  trudów podróży, odwiedziliście 
nas  i  wspólnie  radowaliśmy  się 
Waszą obecnością.

Dziękujemy  Księdzu  Inspekto-
rowi za przybycie, przewodnicze-
nie Mszy świętej, i błogosławień-
stwo, a potem udział w spotkaniu 
z Parafianami.

Dziękujemy Władzom naszego 
miasta i powiatu za tę nieustającą 
obecność  w życiu Parafii.  Dzisiaj 
również byliście z nami.

Wszystkim,  których  imiennie 
trudno wymienić, dedykujemy to 
podziękowanie za ogromne serce 
i  pomoc  w  przygotowaniu  tego 
parafialnego Święta. Bóg zapłać.
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KONCERT ORGANOWY 
PROF. HENRYKA GWARDAKA 
W TOLKMICKIM KOŚCIELE – 
15.10.2017

Prawdziwa uczta duchowa cze-
kała  wszystkich,  którzy  przyszli 
do tolkmickiego Kościoła na Kon-
cert organowy w wykonaniu prof. 
Henryka Gwardaka. 

Po  gruntownej  renowacji,  wy-
konanej  przez  znanego organmi-
strza  Pana  Andrzeja  Kowalew-
skiego,  mogliśmy  usłyszeć  nowe 
brzmienie naszych organów, wy-
dobyte  dłońmi  a  raczej  palcami 
wspaniałego  artysty,  jakim  nie-
wątpliwie jest Pan Henryk Gwar-
dak. 

Piękny koncert,  wspaniałe  me-
lodie w Jego wykonaniu, sprawia-
ły, że z niedowierzeniem ale i za-
chwytem słuchaliśmy wszystkich 
utworów. Kościół był wypełniony 
i nikt chyba nie żałuje czasu spę-
dzonego w naszej świątyni.

Wszystkich  powitał  ks.  Pro-
boszcz Józef Grochowski. Podzię-
kował  On  Panu  Henrykowi 
Gwardakowi za radość dla duszy, 
jaka była Jego dziełem, Panu An-
drzejowi  Kowalewskiemu,  który 
sprawił,  że  nasze  organy  tak 
wspaniale brzmią,  Panu Zbignie-
wowi  Kesslerowi,  za  ich  konser-
wację, Panu Mieczysławowi Mni-
chowi,  za  wszystkie  prace 
elektryczne,  oraz  Pani  Elżbiecie 
Niżnik, która ten Koncert prowa-
dziła.
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Nie  zapomniał  również  o  po-
przednikach  w  osobach  ks.  Sła-
womira  Szczodrowskiego  i  ks. 
Wiesława  Kani.  Pierwszy  z  nich 
przez całą kadencję dbał o ten in-
strument na miarę  swoich możli-
wości.  Do  kapitalnego  remontu 
doszło w końcówce pracy ks. Wie-
sława, w części sponsora wykona-
nych prac.

Ksiądz Proboszcz podziękował 
wszystkim  Parafianom,  którzy 
wsparli ofiarami te prace i którym 
dzisiejszy Koncert był dedykowa-
ny.

Ogromnie  się  cieszymy,  że  w 
Roku Jubileuszu 50 -  lecia  pracy 
Salezjanów  w  Tolkmicku,  nasze 
organy  otrzymały  „nowe  serce” 
i Pan  Henryk  Gwardak  pokazał, 
że mogą na nich grać muzycy naj-
wyższej klasy.

Jeszcze raz dziękujemy wszyst-
kim,  których  udziałem  był  ten 
Koncert. 
RÓŻANIEC DO GRANIC
Narodowa Modlitwa Różańcowa – 
07.10.2017

07 października wzdłuż granicy 
naszego kraju Polacy modlili się o 
nawrócenie i  pokój na świecie w 
ramach  akcji  "Różaniec  do 
Granic". Stoi za nią świecka Fun-
dacja Solo Dios Basta.
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Do akcji przyłączyły się 22 gra-
niczne Diecezje, w tym Elbląska.

Nasz Kościół stał się na ten czas 
Kościołem stacyjnym.

Już  przed  godz.  10:00  podjeż-
dżały autokary i  samochody oso-
bowe z pielgrzymami z odległych 
miejscowości  m.in.  z:  Parafii  św. 
Urszuli Ledóchowskiej w Malbor-
ku - 26 os., Grupa 40-osobowa z O. 
Przemysławem  Ilskim  z  Parafii 
Matki Bożej Królowe Polski w El-
blągu /Redemptoryści/, Postulan-
ci z Góry Kalwarii wraz z ks. Rafa-
łem  Gniazdowskim  /Marianie/, 
Domowy Kościół z Parafii O.Pio - 
Warszawa, Grupa „Anna” z Toru-
nia  -  22  osoby  w  tym  12  dzieci, 
Mini - Grupa Elbląg -  Północ - 4 

os. , Siostry Fanciszkanki i Siostra 
Klaryska z Elbląga, liczna grupa z 
Torunia, z Nowego Miasta Lubaw-
skiego,  z  Gniezna,  Rodzina  Pań-
stwa Bodasińskich z Warszawy - 6 
os., z Olsztyna - 4 os., z Marwicy - 
2  os.,  Legion  Małych  Rycerzy  z 
Gniezna,  Pani  Janina  Dębko  z 
Włoch,  licznie,  indywidualnie 
uczestniczyli Elblążanie i pielgrzy-
mi z różnych stron Polski,  miesz-
kańcy naszej gminy, oraz nasi pa-
rafianie. 

Przepraszamy,  że  nie  wszyst-
kich wymienimy, nie sposób, by to 
zrobić, nie wszyscy też wpisali się 
na  naszą  listę.  Zapewniamy  jed-
nak,  że  wszystkim,  z  głębi  serca 
dziękujemy za  wybranie  naszego 
Kościoła jako stacyjnego i przeży-
wanie z nami tej wielkiej Narodo-
wej Modlitwy Różańcowej.

O godz. 10:30 wszystkich powi-
tał Gospodarza Parafii św. Jakuba 
Apostoła w Tolkmicku - ks. Józef 
Grochowski.  Wygłosił  również 
Słowo, przygotowane na tę  Kon-
ferencję.
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O 11:00 rozpoczęła się Msza św. 
koncelebrowana pod przewodnic-
twem  o.  Przemysława  Ilskiego  - 
redemptorysty,  duszpasterza  z 
Parafii Matki Bożej Królowej Pol-
ski  w  Elblągu.  W  koncelebrze 
uczestniczyli też : ks. Rafał Gniaz-
dowski - Marianin z Góry Kalwa-
rii  k/Warszawy  i  ks.  Józef  Gro-
chowski - Proboszcz z Tolkmicka. 
Tolkmicki Kościół był wypełniony 
wiernymi, którzy zechcieli razem 
przeżywać  tę  Eucharystię.  Po 
Mszy, zgodnie z rozkładem miało 
miejsce wystawienie Najświętsze-
go Sakramentu,  oraz  modlitwy - 
wspólnie  i  indywidualnie.  Na-
stępnie  była  krótka  przerwa,  w 
czasie  której  można  było  wypić 
ciepłą kawę lub herbatę, zwiedzić 
Ratusz i nasze miasteczko.

Punktualnie  o  godz.  14:00  na 
trasę  wyszły  dwie  pielgrzymki  - 
jedna  w  kierunku  Świętego  Ka-
mienia - pod przewodnictwem ks. 
Przemysława  Ilskiego, druga - do 
Kadyn, pod przewodnictwem ks. 
Józefa Grochowskiego i ks. Rafała 
Gniazdowskiego. 

Doszło  do  spotkania  naszej 
pielgrzymki w kierunku Kadyn, z 
pielgrzymką z Kadyn, oraz przez 
chwilę wspólna modlitwa.

Niestety,  na  czas  pielgrzymek 
pogoda  nie  dopisała,  ale  nikt  jej 
nie przerwał. Były to rozważania 
20  tajemnic  Różańca  z  prośbą  o 
nawrócenie i pokój w Polsce i na 
świecie.  Z pewnością  były to też 
indywidualne  przemyślenia 
i prośby, przywołujące czasem łzy 
na policzkach.

W  tym  czasie  trwał  też  Róża-
niec  w  kościele,  oraz  na  statku 
i łodzi, na Zalewie Wiślanym.
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Tuż  przed  16:00  wszyscy  Piel-
grzymi  wrócili  do  Kościoła,  na 
podziękowanie za tę wspólną mo-
dlitwę  i  na  błogosławieństwo 
wszystkich Księży.

Dziękujemy wszystkim, którzy, 
nie  zważając  na  trudy  podróży 
i pielgrzymowania,  oraz  pogodę, 
zdali  „egzamin”  z  tej  wspólnej, 
Narodowej  Modlitwy  Różańco-
wej. 

Bóg zapłać.
UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

Znanych i  anonimowych,  daw-
nych  i  współczesnych  świętych 
Kościół katolicki uroczyście wspo-
mina  1  listopada.  Uroczystość 
Wszystkich Świętych jest jednym z 
najbardziej  radosnych  dni  dla 
chrześcijan.

 

W  ciągu  roku  niemal  każdego 
dnia  przypada  wspomnienie  jed-
nego lub kilku świętych znanych z 
imienia.  Jednak  ich  liczba  jest 
znacznie większa.  Wiele osób do-
szło  do  świętości  w  zupełnym 
ukryciu.

Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych nie jest - wbrew spotykanym 
niekiedy  opiniom  -  "Świętem 
Zmarłych"  ale  przypomina 
wszystkim wiernym o ich powoła-
niu  do  świętości.  W  odróżnieniu 
od  tej  uroczystości,  następnego 
dnia  02 listopada ,wspomina się 
wszystkich  wiernych  zmarłych. 
Jest  to  dzień  modlitwy  za  tych, 
którzy  w  czyśćcu  przygotowują 
się do chwały nieba.
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Dzień  1  listopada  przypomina 
prawdę o powszechnym powoła-
niu do świętości. Każdy z wierzą-
cych,  niezależnie  od  konkretnej 
drogi  życia:  małżeństwa, kapłań-
stwa  czy  życia  konsekrowanego 
jest  powołany  do  świętości.  Tej 
pełni człowieczeństwa nie można 
osiągnąć  własnymi  siłami.  Ko-
nieczna  jest  pomoc  łaski  Bożej, 
czyli dar życzliwości Boga. Ponie-
waż Stwórca powołuje do święto-
ści  wszystkich,  także  każdemu 
człowiekowi  pomaga  swą  łaską. 
Teologia  wskazuje,  iż  każdy 
otrzymał dar zbawienia, bo Jezus 
Chrystus złożył ofiarę  za wszyst-
kich ludzi. Od każdego z nas jed-
nak zależy, w jakim stopniu przyj-
mie od Boga dar świętości.

 

Dzień  Wszystkich  Świętych 
i Dzień  Zaduszny  przypominają 
prawdę  o  wspólnocie  Kościoła, 
obejmującej  świętych  w  niebie, 
pokutujących  w  czyśćcu  i  żyją-
cych jeszcze na ziemi. Wśród tych 
trzech stanów Kościoła dokonuje 
się,  poprzez  modlitwę,  pamięć 
czy  ofiarę,  ciągła  wymiana  dóbr 
duchowych.  W tej  łączności  (ko-
munii) wyraża się świętych obco-
wanie.

www.deon.pl
W  Uroczystość  Wszystkich 

Świętych Msze święte w naszym 
kościele  wg rozkładu niedzielne-
go. 

O godz.  13.00 gromadzimy się 
w kościele  na poświęcenie kwia-
tów i zniczy i procesyjnie wycho-
dzimy na Mszę Św. na cmentarzu. 
Po zakończeniu Mszy Św. będzie-
my poświęcać  pomniki  i  krzyże, 
postawione w ostatnim czasie na 
grobach  zmarłych,  zgłoszone 
przez Rodziny.

W czwartek 02.11 -  Wspomnie-
nie  Wszystkich  Wiernych  Zmar-
łych.  Dodatkowa  Msza  Św.  na 
cmentarzu o godz. 12:00.

Pierwszy listopada

Dzień zimny i ponury
liść suchy na ziemię pada
refleksje budzą wspomnienia
pierwszego listopada

Na grobach bliskich szeregiem
znicze i świeczek tysiące
jasnym światełkiem migoczą
podmuchem wiatru drżące

Ciepłem rąk chroń to światło
i spraw by nigdy nie zgasło

modlitwą za dusze zmarłych
niech pali się tak jasno

Niech w naszych sercach zagra
i dotknie strunę pamięci
uleci jak ptak do nieba
gdzie Bóg gdzie Wszyscy Święci

                                     Renia Sobik
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