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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Drodzy Parafianie i sympatycy dzieła salezjańskiego

Przeżywając 50 rocznicę pracy
Salezjanów w Tolkmicku, 

jesteśmy wdzięczni Wam za nieustającą pomoc, 
przychylność i obecność w prowadzeniu  

 Parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

Prosimy Was o przybycie na uroczystą

 MSZĘ ŚWIĘTĄ JUBILEUSZOWĄ

w dniu 24 września 2017 r. o godz. 11:00

Bezpośrednio po Mszy św. spotkanie przy kawie 
w Ratuszu z Duszpasterzami, pracującymi 

w Tolkmicku w tym okresie, 
oraz zwiedzenie wystawy okolicznościowej.

Liczymy na Waszą obecność na Mszy św. i spotkaniu.

Ks. Józef Grochowski - Proboszcz
ze Współbraćmi

i Radą Parafialną



Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Para�anie i Sympatycy Dzieła salezjańskiego.

     Zakończyły się wakacje i urlopy  i zdążyliśmy - mam nadzieję - odpocząć. 
Odpocząć - czyli  od początku zaczynamy nowy czas roku katechetycznego 
i duszpasterskiego. Wyruszamy w nową przygodę życia, dlatego potrzebujemy 
przewodnika. Kto nim jest? Jest nim oczywiście  Jezus – Dobry Pasterz.
 

 Zatrzymajmy się więc na chwilę nad obrazem Dobrego Pasterza. Jaka relacja 
łączy pasterza z owcami? Zaufanie. Owce nie idą za kimś obcym, co więcej, będą 
unikać obcego. Tak właśnie jest z relacją człowieka do Jezusa. Jeśli znamy Jego głos 
to będziemy za Nim iść. Ale jak można kierować się w życiu Bożymi przykazaniami, 
jeśli zdarza się, że nawet ich nie znamy? Jak można kierować się w życiu 
chrześcijańskimi wartościami, jeśli obce są nam czytanie Pisma Świętego każdego 
dnia czy nawet regularne uczestnictwo we Mszy św. i codzienna ranna i wieczorna 
modlitwa? Czy znamy wtedy głos naszego pasterza?Idąc za pasterzem, można dojść 
jedynie do celu. Tym celem dla chrześcijanina jest niebo. 

 Niebo, to nie miejsce, ale stan wiecznego szczęścia człowieka. 
A wieczności nie da się zbudować z bylejakości. Nie da się zbudować szczęścia, 
kiedy w kościele będę jedynie odświętnym gościem. Nie da się zbudować nieba, 
kiedy obca będzie mi regularna, codzienna modlitwa. Nie zdobędę nieba dając 
zły przykład najmłodszym, karmiąc ich przekleństwami czy bluźnierstwami. 
Zdobyć niebo można, wykonując rzetelnie swoje codzienne zadania. Nie potrzeba 
wielkich czynów. Po prostu realizujmy swoje powołanie, aby iść za Jezusem naszym 
Pasterzem i dojść do celu jakim jest niebo. Niebo zaczyna się już tu na ziemi jeśli 
czynię dobro. Jeśli czynię zło zaczynam już piekło.

 Za kim w życiu chcę podążać? Czy idę za tym, co światowe i ulotne, czy 
też patrzę głębiej i szukam innego głosu w swoim życiu? Jeśli moja relacja 
z Bogiem jest głęboka to warto ją pogłębiać jeszcze bardziej, aby głos Jezusa 
w moim życiu był coraz mocniejszy.
 

 Kochani. Dziękujmy dobremu Bogu za Jego słowo, które każdego dnia 
umacnia nas na drodze do szczęścia wiecznego. Wyruszamy w nową przygodę. 
Przed nami wiele para�alnych radości. 

 Życzmy więc sobie, abyśmy się spotykali z dobrym Bogiem w naszej świątyni 
i kiedyś po drugiej stronie życia. Szczęść Boże.

                                        Z życzliwością i darem modlitwy – ks. Józef
 



Wrzesień, 2017

AKTUALNOŚCI

WAGANCI PÓŁNOCY. KONCERT 
W KOŚCIELE 15.07.2017

W sobotę 15 lipca w Tolkmicku, 
na  placu  przed  Ratuszem  miał 
miejsce Festiwal - Pielgrzymi Pół-
nocy.  Organizatorzy przygotowali 
wiele  atrakcji  dla  Mieszkańców 
i Gości. Można było bardzo cieka-
wie spędzić to popołudnie.

Podsumowaniem Festiwalu  był 
Koncert "Cantigas de santa Maria" 
Zespołu  Waganci  Pólnocy.  Warto 
było obejrzeć i posłuchać tego kon-
certu,  który odbył  się  w Kościele 
św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. 
Piękne  melodie,  śpiew i  narracja, 
to  była prawdziwa uczta dla  du-
szy. 

Dziękujemy Artystom oraz Pani 
Magdalenie Dalman - Przewodni-
czącej Rady Miasta i Gminy Tolk-
micko,  dzięki  której  mogliśmy 
wziąć udział w tym wydarzeniu. 

KOLONIŚCI Z WARSZAWY 
POŻEGNALI TOLKMICKO 
27.07.2017

Szybko upłynął  czas pobytu w 
naszym  Domu  Rekolekcyjno  - 
Wypoczynkowym dzieci z Orato-
rium im. św. Jana Bosko w War-
szawie.  Przyjechały do nas  z  ks. 
Sławomirem Szczodrowskim i in-
nymi Opiekunami. Tolkmicko sta-
nowiło Ich bazę, a One zwiedzały 
miasto,  okolicę  i  trochę  odleglej-
sze miejscowości… Program mia-
ły bardzo bogaty.

Wieczorem  przed  wyjazdem, 
mimo niesprzyjającej pogody, zro-
biły nam niespodziankę.
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Na  rynku  przed  kościołem 
dzieci  zaprezentowały teatrzyk o 
Kubusiu  Puchatku.  Bohaterowie 
inscenizacji  przedstawiali  nam 
krótkie ciekawostki z historii mia-
sta i  okolic.  Nad całością  czuwał 
Pan  Piotr  Tomczak  -  Dyrektor 
Państwowej Szkoły Sztuki Cyrko-
wej w Julinku k/Warszawy, który 
zabawił nas sztuczkami cyrkowy-
mi we własnym wykonaniu.

Dziękujemy Wam za ten wspa-
niały pobyt w naszym Domu, za 
udział  w  Mszach  Świętych 
i Dniach Jakubowych,  za ten  po-
żegnalny  występ.  Zapraszamy 
Was na kolejne wakacje.
JA JESTEM - PROJEKCJA  FILMU 
O CUDACH  
EUCHARYSTYCZNYCH 06.08.2017

W   niedzielę  06  sierpnia,  po 
Mszy św. wieczornej  miało miej-
sce  spotkanie  z  Panem  Janem 
Bohdanowiczem  -  współautorem 
filmu   „Ja jestem” oraz prezenta-
cja tego wyjątkowego filmu o Je-
zusie Chrystusie, w pełni i praw-
dziwie obecnym w Eucharystii.

Autorzy  podążali  śladem  cu-
dów eucharystycznych, które wy-
darzyły się w pięciu miejscach na 
Ziemi,  na  pięciu  kontynentach. 
Rozmawiali z ludźmi, którzy do-
świadczyli przemiany w życiu za 
sprawą  głębokiego,  niemal  mi-
stycznego  zetknięcia  z  tajemnicą 
Eucharystii.  Pokazali,  jak  te  wy-
darzenia  wpłynęły  na  ich  dalsze 
losy, relacje rodzinne, życie osobi-
ste i zawodowe.

Dziękujemy  Panu  Janowi  za 
wieczór  pełen  duchowych  prze-
żyć,  oraz  naszemu  Księdzu  Pro-
boszczowi  za  zorganizowanie 
tego spotkania. 
ROZPOCZĘCIE 
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
I KATECHETYCZNEGO 04.09.2017
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Tradycyjnie  już  Mszą  świętą 
uczniowie  Szkoły  Podstawowej 
i Gimnazjum w Tolkmicku rozpo-
częli Nowy rok szkolny i kateche-
tyczny 2017/2018. Odprawił ją O. 
Ewaryst  -  Proboszcz  z  Kadyn, 
oraz ks. Józef Grochowski -  nasz 
Proboszcz,  również  katecheta  w 
Gimnazjum. Uczestniczyli  w niej 
Dyrektorzy z obu szkół,  Nauczy-
ciele i  Wychowawcy, oraz Rodzi-
ce.  

Oprawę  liturgiczną  zapewniła 
Pani  Gabriela Starostecka -  Kate-
chetka  w  Szkole  Podstawowej, 
oprawę  muzyczną  -  ks. Piotr Bo-
ryczka.

Kazanie,  skierowane  do  dzieci 
i młodzieży wygłosił  Ojciec Ewa-
ryst Gręda.

Po skończonej Mszy św. wszy-
scy  przeszli  do  swoich  szkół  na 
dalszą część uroczystości.

Dzieciom  i młodzieży życzymy 
nieustającej opieki Matki Bożej na 
tej trudnej drodze do dorosłości. 

Niech Maryja Wspomożycielka 
Wiernych  uprasza  również  po-
trzebne  łaski  wszystkim  doro-
słym, którzy wkładają wiele pracy 
i  trudu  w  wychowanie  naszego 
młodego  pokolenia.  Wszystkim 
Szczęść Boże. 
POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW 
PIERWSZOKLASISTÓW 10.09.2017

 

W niedzielę  10  września  tego-
roczni  pierwszoklasiści  z  naszej 
Szkoły  Podstawowej  przyszli  na 
Mszę  św.  ze  swoimi  tornistrami. 
Towarzyszyli im rodzice i rodzeń-
stwo. Była to liczna grupa. Ksiądz 
Proboszcz poprosił  ich na środek 
i poświęcił  tornistry  i  ich  zawar-
tość, życząc, by ten rozpoczynają-
cy się okres nauki był owocny, pe-
łen  sukcesów  i  opieki  Maryi 
Wspomożycielki Wiernych.

Po Mszy Św. Ksiądz Proboszcz 
spotkał się z dziećmi, które w tym 
roku  szkolnym  przystąpią  do 
I Komunii św.. 
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Kandydatom,  przygotowują-
cym się  do tej pięknej uroczysto-
ści towarzyszyli Rodzice.

Wszystkim  życzymy  Bożego 
błogosławieństwa na każdy, kolej-
ny dzień.

FATIMA. OSTATNIA  TAJEMNICA 
WYJAZD DO KINA W ELBLĄGU
10.09.2017

Mónica,  poszukująca  pracy 
montażystka,  dostaje  propozycję 
zmontowania filmu o konsekwen-
cjach  objawień  fatimskich.  Jako 
agnostyczka  przyjmuje  zlecenie  z 
niechęcią. Podczas pracy przed jej 
oczami przewinie się kronika nad-
zwyczajnych  wydarzeń,  które 
zmącą jej spokój, aby w końcu na 
zawsze odmienić jej życie.

Bardzo  dziękujemy  Księdzu 
Proboszczowi  za  zorganizowanie 
tego wyjazdu i czekamy na kolej-
ne.
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CAMPO BOSCO 2017
URODZENI, BY SIĘ NIE BAĆ
CZERWIŃSK N/WISŁĄ
25 - 27.08.2017

Już  po  raz  kolejny  wzięliśmy 
udział w Campo Bosco, imprezie 
organizowanej co roku przez księ-
ży  salezjanów  w  malowniczym 
Czerwińsku nad Wisłą.

Tegoroczne  spotkanie  odbyło 
się  w  dniach  25-27  sierpnia  pod 
hasłem:  „Urodzeni,  by  się  nie 
bać”. Hasło oraz program nawią-
zywały  do  błogosławionej  Piątki 
Poznańskiej.  Byli  to  chłopcy  w 
wieku od 19 do 23 lat, którzy 24 
sierpnia  1942  r.  zostali  skazani 
przez władze III Rzeszy na śmierć 
poprzez  zgilotynowanie  za  dzia-
łalność  konspiracyjną,  przeszedł-
szy  wcześniej  przez  więzienną 
izolację  i  gestapowskie  przesłu-
chania.

W czasie Campo Bosco poznali-
śmy ich historię  poprzez spekta-
kle  teatralne  oraz homilie  księży 
salezjanów. Nie zabrakło również 
spotkań z ludźmi ze świata show-
biznesu.  Swoimi  doświadczenia-
mi podzielili się z nami Agata Ku-
lesza,  Paweł  Domagała,  Tomasz 
Oświeciński, Misiek Koterski, Do-
bromir  Makowski  oraz  KaeN. 
Poza tym wzięliśmy udział w róż-
nych warsztatach.

Trudno  było  się  zdecydować, 
które  wybrać,  ponieważ  oferta 
była  bardzo  bogata:  od  zajęć  z 
rozwoju osobistego, rozwiązywa-
nia  konfliktów,  publicznych  wy-
powiedzi, poprzez warsztaty kuli-
narne,  sportowe,  muzyczne  czy 
taneczne aż po te z elektrotechni-
ki.  Mogliśmy  również  wyszaleć 
się na koncertach. W tym roku za-
grali  dla  nas:  Muode  Koty,  The 
King’s Road oraz Muzyczni Cza-
rodzieje.  Te trzy dni  w Czerwiń-
sku były dla nas okazją do umoc-
nienia  się  w  wierze,  lepszego 
poznania siebie, do rozwoju zain-
teresowań.
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Była to  też  możliwość  spędze-
nia czasu w gronie przyjaciół z in-
nych oratoriów salezjańskich i do 
nawiązania nowych znajomości.

Serdecznie dziękujemy wszyst-
kim, którzy udzielili nam finanso-
wego  wsparcia  i  dali  szansę,  by 
przeżyć Campo Bosco jeszcze raz.

Wdzięczni Uczestnicy
                                             

          Tekst: Jakub Sępka
JAKUBOWE DNI 
TOLKMICKA 
2017 

Tegoroczne Jakubowe Dni Tolk-
micka przeszły do historii.

W sobotę 22 lipca, dokładnie o 
godz.  15:00,  z  wieży  ratuszowej 
zabrzmiał hejnał, oznajmiający, że 
rozpoczynamy Dni Jakubowe.

W  Sali  Muzealnej  w  Ratuszu, 
wysłuchaliśmy  krótkich  wystą-
pień ks. Inspektora Andrzeja Wuj-
ka, Pana Burmistrza Andrzeja Le-
manowicza  i  ks.  Józefa 
Grochowskiego, Mówili Oni m.in. 
 na temat „50 - lecie Salezjanów w 
Tolkmicku.  

Parafia  wykonała  okoliczno-
ściową wystawę. 
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Znalazły  się  na  niej  zdjęcia 
wszystkich  Salezjanów,  pracują-
cych w Tolkmicku na przestrzeni 
50  -  lat,  oraz  wiele  eksponatów, 
przywiezionych  z  misji  salezjań-
skich  w  różnych  krajach.  Na 
wszystkich  zwiedzających  czekał 
słodki poczęstunek.

Kolejnym punktem, już na Tar-
gowisku  miejskim   było  powita-
nie  obecnych przez  Pana Burmi-
strza,  Ks.  Inspektora  i  ks. 
Proboszcza.

Rozpoczął  się  występ  Zespołu 
„Blues  Band”  i  Zespołów  „Tolk-
miczanki” oraz „Sentyment”.

Na  Targowisku  ustawiło  się 
wiele różnych stoisk, w tym gar-
mażeryjne z pierogami i wędlina-
mi.

O godz. 18:00 rozpoczęła się w 
Kościele Msza św. koncelebrowa-
na w intencji  Rybaków. Po Mszy 
św. wszyscy przeszli do Portu na 
poświęcenie  łodzi  i  przejażdżki 
po Zalewie. Było wiele atrakcji.

Uczestnicy  wrócili  do  domów 
obficie zlani zalewową wodą…

O godz. 20:00 wystąpiła znana 
już nam Kapela Jakubowa z Olsz-
tyna,  która  rozbawiła  obecnych 
i zachęciła  do  wspólnej  zabawy 
pod tolkmickim Niebem.

Po Kapeli na scenę wszedł DJ - 
uczestnik programu rozrywkowe-
go „IDOL”, który do północy ba-
wił wszystkich obecnych.

Niedzielne świętowanie rozpo-
częła  Msza  święta  odpustowa  z 
procesją,  pod  przewodnictwem 
ks.  Sławomira  Szczodrowskiego, 
z  oprawą  muzyczną  Parafialnej 
Orkiestry Dętej z Zielonki Pasłęc-
kiej.
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Po uroczystościach kościelnych, 
z  Orkiestrą  przemaszerowaliśmy 
na Targowisko, gdzie wspomniana 
już  Orkiestra  dała  koncert  dla 
wszystkich obecnych.

Mogliśmy  skosztować  pysznej 
zupy rybnej, przygotowanej przez 
Rodzinę  P.  Szewczyków.  Rozda-
wał  ją  osobiście ks.  Proboszcz Jó-
zef Grochowski.

Na  Targowisku  ustawiło  się 
wiele stanowisk, oferujących róż-
ne atrakcje dla duszy i podniebie-
nia.  Dużym  zainteresowaniem 
cieszyły  się  warsztaty  pisania 
ikon, poprowadzone przez Panią 
Ewę  Bednarską  -  Siwilewicz 
z Centrum  Spotkań  Europejskich 
Światowid  w  Elblągu.  Maluchy 
korzystały z zabawy na zjeżdżal-
niach.

Popołudniowe  godziny  zago-
spodarował Animator dla dzieci. 

Oprócz  muzyki,  najmłodsi 
uczestniczyli  w różnych  konkur-
sach. 

strona 10



Wrzesień, 2017

O  godz.  16:00  swój  program 
przedstawiła  Akademia  Cyrku 
przy Oratorium im. św. Jana Bo-
sko  w  Warszawie,  którego  Kie-
rownikiem  jest  ks.  Sławomir 
Szczodrowski. Młodzi Oratorianie 
pokazali  różne  „sztuczki”,  któ-
rych  nauczył  ich  sam  Dyrektor 
Państwowej   Szkoły  Sztuki  Cyr-
kowej  w  Julinku  k/Warszawy  - 
Pan  Piotr  Tomczak.  Zaprezento-
wał  On też  osobiście  szereg róż-
nych  sztuczek,  umilając  to  nie-
dzielne popołudnie.

Występ ten zakończył tegorocz-
ne Dni Jakubowe na Targowisku. 
Jeszcze tylko Certyfikaty z lakową 
pieczęcią  św. Jakuba dla  wszyst-
kich  grup  i  osób,  zaangażowa-
nych w te Dni…i Targowisko opu-
stoszało.

Ostatnim  punktem  programu 
było jeszcze tradycyjne poświęce-
nie  pojazdów  przed  Kościołem 
św.  Jakuba  Apostoła,  które  jak 
zwykle, święcił ks. Proboszcz.

Było ich dużo…, woda leciała z 
kropidła i z Nieba…

Oficjalnie,  tegoroczne  Tolkmic-
kie Dni Jakubowe przeszły do hi-
storii…, ale…

Parafialne obchody Dni Jakubo-
wych jeszcze się nie zakończyły.

W poniedziałek 24 lipca o godz. 
18:00 w Kościele odprawiono Msz 
św. w intencji  zmarłych parafian, 
spoczywających na naszym cmen-
tarzu,  a  następnie  procesja  prze-
szła na cmentarz gdzie  modlili-
śmy się za naszych zmarłych.
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25 lipca -  LITURGICZNE ŚWIĘTO 
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA

Zebraliśmy się w naszej świąty-
ni,  aby razem modlić  się  do  św. 
Jakuba  Apostoła,  patrona  naszej 
parafii i miasta, by upraszał nam 
potrzebne łaski. W mszy św. kon-
celebrowanej,  pod  przewodnic-
twem ks. Walentego Szymańskie-
go  -  Wikariusza  Generalnego 
naszej Diecezji, modlili się kapłani 
Dekanatu Elbląg Północ.

Intencje  były  dwie:  za  kapła-
nów, pracujących w naszej parafii 
w  okresie  minionego  50-lecia, 
oraz  za  kapłanów,  pracujących 
obecnie w naszej parafii.

Słowo  Boże,  przypominające 
nam  postać  i  życie  św.  Jakuba 
Apostoła,  wygłosił  ks.  Wikariusz 
Walenty Szymański.

Po Mszy św. i wystawieniu Naj-
świętszego Sakramentu, odmówi-
liśmy litanię  do Świętego Jakuba 
Ap.,  a  następnie  ucałowaliśmy 
Relikwie Świętego, znajdujące się 
w naszej Parafii.

Mszą  św.  zakończyliśmy  tego-
roczne obchody Dni Jakubowych 
w Tolkmicku.

Dziękujemy  Organizatorom, 
Współorganizatorom,  Darczyń-
com, wszystkim osobom zaanga-
żowanym  w  przygotowanie 
i przebieg tegorocznych Dni Jaku-
bowych oraz tym, którzy uczest-
niczyli w tym naszym wspólnym 
świętowaniu. 

Dziękujemy  Panu  Maciejowi 
Romanowskiemu  -  Staroście  Po-
wiatowemu za Patronat tegorocz-
nych Dni Jakubowych.

Dziękujemy  wszystkim,  któ-
rych  nie  wymieniliśmy z  nazwi-
ska  lub  funkcji,  ponieważ  lista 
bardzo by się wydłużyła. 

Do zobaczenia za rok.
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OBRZĘDY KOMUNII
Często słyszy się w naszym ko-

ściele,  jak  Panie  przed  Komunią 
mówią:

”Panie,  nie jestem godna, abyś 
przyszedł  do  mnie,  ale  powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona 
dusza moja”.

Nie  jest  to  poprawna formuła. 
Powinno się mówić, bez względu 
na  płeć  i  wiek  uczestnika  Mszy 
św. : 

„Panie, nie jestem godzien, abyś 
przyszedł  do  mnie,  ale  powiedz 
tylko słowo, a będzie uzdrowiona 
dusza moja”. 

Ta modlitwa, którą  kapłan od-
mawia wraz z wiernymi, pokazu-
je naszą postawę, w jakiej powin-
niśmy przyjmować Pana Jezusa w 
Komunii Świętej. 

Setnik  z  Kafarnaum,  którego 
sługa leżał  w domu chory, prosił 
Pana, aby go uzdrowił. Jednak w 
swojej  pełnej  wiary  ufności  i  w 
swojej  pokorze,  nie  odważył  się 
zaprosić  Pana Jezusa do swojego 
domu,  albowiem  wiedział,  że 
Panu  Jezusowi  wystarczy  tylko 
jedno  słowo,  a  jego  sługa  może 
zostać uzdrowiony. Pan Jezus był 
tak zadziwiony tą jego silną wiarą 
i  pokorą,  że  natychmiast  spełnił 
jego prośbę: „Idź, niech ci się sta-
nie, jak uwierzyłeś” (Mt 8,13).

STATYSTYKI  PARAFIALNE
W  ostatnim  okresie  grono 

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

Maria Antonina Walotka, 
Malina Siekierko,
Hanna Wojnar, 
Filip Ireneusz Pieńkowski, 
Kai Jakub Pokorski, 
Judyta Weronika Chmielewska,
Stanisław Podborowski.

Sakrament małżeństwa zawarli: 
Jacek Stomski – 
Dorota Grabińska,
Piotr Lewkowicz – 
Wioletta Izabela Idzikowska,
Krzysztof Dariusz Lewkiewicz – 
Marianna Karkut

Do Domu Ojca odeszli: 
Alina Ciągadlak, 
Kazimiera Janina Pilichiewicz.

Ofiary na remont organów złożyli: 
- Rodzina zmarłej Kazimiery Pi-

lichiewicz, Zofia i Maciej Pietrzak, 
Irena i  Werner  Kurszewscy,  Pań-
stwo Szczygieł,  Celina Grela,  Le-
okadia i Edward Stankiewicz, Da-
nuta  i  Wiesław   Franciuk, 
Państwo  Żochowscy,  Weronika 
i Janina  Pawlukiewicz,  Daniela 
Bukowska.

Bóg zapłać.
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RÓŻANIEC 
DO GRANIC - 
Pielgrzymi w Tolkmicku 
06/07.09.2017

"Różaniec  Do  Granic"  to  pro-
jekt,  którego  głównym  założe-
niem  jest  otoczenie  całej  Polski 
modlitwą  różańcową.  07  paź-
dziernika - w Święto Matki Bożej 
Różańcowej,  na  zakończenie  ob-
chodów  100.  rocznicy  objawień 
fatimskich,  Polacy udadzą  się  na 
granice kraju, by modlić się o ra-
tunek dla swojej Ojczyzny i całego 
świata.

W Diecezjach na granicy Polski 
są  wyznaczone kościoły stacyjne, 
w  których  7  października  odbę-
dzie  się  Msza Święta  i  nabożeń-
stwo  Maryjne  dla  osób,  pragną-
cych  modlić  się  tego  dnia  na 
granicach.  To  właśnie  w  kościo-
łach  stacyjnych,  po  Eucharystii 
nastąpi  rozesłanie  do  punktów 
modlitwy na granicach. 

Nasz  Kościół  parafialny  rów-
nież znalazł się na tej trasie.

Uprzedzając tę wspólną modli-
twę,  z Parafii Matki Bożej Królo-
wej Polski w Siekierkach, 13 maja 
br.   w  100  rocznicę  pierwszego 
Objawienia fatimskiego, wyruszy-
ła  Pielgrzymka  wzdłuż  granic 
Polski. Jest to sztafeta. W każdym 
miejscu można do niej do niej do-
łączyć  na  pewien  odcinek  piel-
grzymowania.

06  września  wieczorem  Piel-
grzymka różańcowa wokół Polski 
doszła do Tolkmicka.  W naszym 
Domu  Pielgrzyma  gościli  Pano-
wie:  Grzegorz  Gryniewicz  i  Da-
riusz  Szcześniak.  Rano  uczestni-
czyli w Mszy św. 

Do  Kościoła  przynieśli  Ikonę 
Matki  Bożej  Częstochowskiej,  z 
którą  wędrują.  Ksiądz Proboszcz 
ustawił  ją  na  ołtarzu  w  czasie 
Mszy. Na zakończenie, uczestnicy 
tej  porannej  modlitwy  ucałowali 
Ikonę.

Pielgrzymi  ruszyli  w  dalszą 
drogę, by 7 października zamknąć 
ostatni  etap  wzdłuż  granicy  na-
szej Ojczyzny. 
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Wędrują  z modlitwą  na ustach 
…i w nogach, prosząc, by 07 paź-
dziernika  Polacy  otoczyli  nasz 
Kraj  wzdłuż  granic,  tworząc 
Żywy Różaniec” i o tej samej go-
dzinie  odmówili  Różaniec,  prze-
praszając  za  wszelkie  bluźnier-
stwa,  zniewagi  przeciw 
Niepokalanemu  Sercu  Najświęt-
szej  Maryi  Panny,  prosząc  przez 
wstawiennictwo Matki Bożej o ra-
tunek dla Polski i świata.

Osoby  chętne  z  naszej  parafii 
do wzięcia udziału w RÓŻAŃCU 
DO  GRANIC"  mogą  znaleźć  in-
formację  i  zgłoszenie  na  stronie 
internetowej:

www.rozaniecdogranic.pl
HUMOR

–  Jasiu,  dlaczego  nie  było  Cię 
wczoraj w szkole? – pyta nauczy-
ciel.
– Bo mama wyprała mi skarpetki.
– I to był  powód, żeby nie przy-
chodzić do szkoły?
–  Nie,  proszę  pani,  ale  na  tych 
skarpetkach  miałem  ściągę  na 
sprawdzian.
:)

Przychodzi  Jasiu  do  sklepu 
i pyta:
– Czy dzisiaj jest niesteta?
– Jaka niesteta?
– Przecież wczoraj pan mówił, że 
niestety jeszcze nie ma.

Po zakończeniu roku szkolnego 
Jasiu wraca do domu.
– Jasiu, gdzie masz świadectwo? – 
pyta tata.
–  Pożyczyłem koledze,  bo  chciał 
nastraszyć rodziców.

:)
– Jaki śliczny z ciebie chłopiec! – 
zachwyca się ciocia. 
– Nosek po mamusi, oczy po tatu-
siu, usta po babci...
– ...a spodnie i  buty po bracie!  – 
dodaje Jasio.

:)
W szkole:

–  Jasiu  powiedz jakieś  zdanie  w 
trybie oznajmującym.
– Koń ciągnie wóz.
–  Brawo!  A teraz  przekształć  to 
zdanie w zdanie w trybie rozka-
zującym.
– Wio!

:)
Policjant  zatrzymuje  kierowcę, 
który przejechał skrzyżowanie na 
czerwonym  świetle.  Rozpoznaje 
w nim swego byłego nauczyciela 
polskiego.
–  No,  panie  profesorze  –  mówi 
policjant.  –  Mandatu  panu  nie 
wlepię,  ale  na  jutro  napisze  mi 
pan 250 razy „Nie będę  przejeż-
dżał na czerwonym świetle’”.
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