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Drodzy Parafianie, Dobrodzieje 
i Sympatycy Dzieła Salezjańskiego 
w Tolkmicku

W dniach, które są przed nami 
smutek miesza się  z  radosną  na-
dzieją. Pierwszego listopada staje-
my nad grobami naszych bliskich, 
którzy  zakończyli  ziemskie  piel-
grzymowanie. Przynosimy piękne 
kwiaty i zapalamy niezliczone ilo-
ści  świec.  Wspominamy  miłość, 
jaką  nas  otaczali.  Oczyma  serca 
widzimy  tych,  których  kochali-
śmy i kochamy nadal. Czujemy w 
sercu  żal,  że  już  ich  z  nami  nie 
ma, ale mamy też nadzieję, że oni 
żyją po drugiej stronie i cieszą się 
radością  oglądania Boga i  wiecz-
nością.  Właśnie  wiara  w  życie 
wieczne każe nam przychodzić na 
cmentarz,  palić  znicze,  składać 
kwiaty  i  modlić  się  za  naszych 
zmarłych. Dlatego stojąc przy gro-
bach  bliskich,  nie  smucimy  się, 
gdyż  ich  teraźniejszość  i  nasza 
przyszłość  jest pełna życia, rado-
ści i nadziei.

Czy  mamy  jakąkolwiek  gwa-
rancję  istnienia życia po śmierci? 
Tak. Daje nam ją słowo Boże, któ-
re  jest głoszone w Kościele. 

W  sposób  szczególny  to  życie 
przedstawia św. Jan Apostoł, któ-
ry  otrzymał  dar  widzenia  nieba. 
Jego  wizja  nas  zaskakuje.  Niebo 
przedstawione przez św. Jana jest 
wypełnione niezliczoną rzeszą lu-
dzi. A jeszcze większe będzie na-
sze zdziwienie i zaskoczenie, gdy 
powiemy, że w niebie przebywają 
tylko i  wyłącznie święci.  Jest  ich 
aż tak dużo, że nie można ich zli-
czyć? Wiemy, że rzeczywista licz-
ba zbawionych wielokrotnie prze-
wyższa  liczbę  świętych 
i błogosławionych oficjalnie ogło-
szonych  przez  Kościół.  Kim  oni 
są?

Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych daje nam okazję, abyśmy ina-
czej  spojrzeli  na  rzeczywistość 
świętości.  Najczęściej  w  naszym 
wyobrażeniu święty to postać nie 
z  tego  świata,  często  ubrana  w 
dziwne  szaty  i  wyposażona  w 
dziwaczne  akcesoria.  Szanujemy 
świętych i  budzą  w nas podziw, 
ale  nie  są  na tyle  atrakcyjni,  aby 
ich  naśladować.  Po  prostu,  nie 
chcemy  być  dziwakami  i  różnić 
się od otoczenia. Jednak czy te na-
sze  wyobrażenia  o  świętości  są 
prawdziwe?
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Co  to  znaczy  być  świętym? 
Święci jako program swego postę-
powania  wybrali  błogosławień-
stwa wypowiedziane przez Chry-
stusa:  błogosławieni  ubodzy  w 
duchu, czyli otwarci na Boże war-
tości; błogosławieni ludzie, którzy 
nie  pokładają  ufności  w  pienią-
dzach i  skarbach,  ci,  którzy  żyją 
prawdą,  że żadna doczesna war-
tość  nie  może  przynieść  pełnego 
szczęścia; błogosławieni ci, którzy 
się smucą czy też cierpią prześla-
dowanie,  bo  są  przekonani,  że 
będą  pocieszeni,  że  nadejdzie 
czas, gdy Bóg otrze z ich oczu łzę; 
błogosławieni  miłosierni,  którzy 
spodziewając  się  Bożego przeba-
czenia  i  miłosierdzia,  potrafią 
okazać  braciom nie tylko słowne 
współczucie, ale i  czynną  miłość; 
błogosławieni czystego serca, pra-
gnący sprawiedliwości i wprowa-
dzający pokój. 

Błogosławieni  prześladowani 
dla sprawiedliwości i ze względu 
na Jezusa.
Święty  to  człowiek  szczęśliwy. 

Święci są szczęśliwi i pełni prosto-
ty w swojej uczciwości i rzetelno-
ści. Szczęśliwi, bo są czystego ser-
ca;  szczęśliwi,  bo  są  ubodzy 
duchem, łagodni i  chociaż  czasa-
mi płaczący z powodu zła, to jed-
nak  w  ostatecznym  rachunku 
zwycięscy.  Pełni  miłosierdzia  dla 
cierpiących, głodni sprawiedliwo-
ści. 

Oni zrozumieli, gdzie są praw-
dziwe wartości i dlatego są szczę-
śliwi  i  błogosławieni.  Wprowa-
dzają  pokój,  ale  bez 
kompromisów i dwulicowości. To 
ludzie,  dla  których „tak” znaczy 
„tak”, a „nie” znaczy „nie”.

Zobaczmy,  że  być  świętym  to 
nie znaczy odrzucić wszystko, co 
ziemskie  i  doczesne.  Święci  to 
prawdziwi przyjaciele ludzi i au-
tentyczni współtwórcy ich dobra. 
Święci  nie  trzymają  się  z  daleka 
od świata i od ludzi, i nie pogar-
dzają tymi, którzy wydają się być 
gorsi. Święci z miłością poświęca-
ją innym swe życie. Być świętym, 
to  właśnie  znaczy  być  mocnym, 
tak mocnym, że aż zdolnym prze-
ciwstawiać się sobie.

W tę dzisiejszą uroczystość każ-
dy z nas powinien zastanowić się 
nad  słowami  św.  Jana  Pawła  II, 
wypowiedzianymi  w Starym Są-
czu. Papież mówił do nas: Bracia 
i siostry, nie lękajcie się być świę-
tymi!  Uczyńcie  nowe  tysiąclecie 
erą  ludzi świętych! Świat potrze-
buje świętych w rodzinach, szko-
łach,  zakładach  pracy,  biurach 
miastach i wsiach, wszędzie.

Czy jest to dziś  możliwe? Tak. 
Trzeba mieć  tylko nadzieję,  Bożą 
nadzieję.   Kiedy wszystkie  ludz-
kie „pomysły na życie” zawodzą, 
to znak, że tylko Bóg może nam 
pomóc. 
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Dlatego tak ważne jest, aby nig-
dy nie tracić nadziei. A czym owa 
nadzieja? Nadzieja to uznanie, że 
nie  wszystko  zależy  od  nas  sa-
mych. Nadzieja jako cnota pozwa-
la  nam  odkryć,  że  Bóg  jest  naj-
wyższą  wartością,  że  tylko  w 
Bogu  możemy  odnaleźć  wszyst-
ko.  Wędrówka  z  Bogiem,  który 
jest  naszą  nadzieją,  gwarantuje 
przeżycie  najtrudniejszych  sytu-
acji.

Nasza codzienność wypełniona 
jest nadzieją, nawet jeśli sobie nie 
zdajemy z tego sprawy. Nasze ży-
cie  od dzieciństwa aż  po starość 
polega na realizacji  kolejnych ce-
lów.  Bywa tak  czasem,  że  mimo 
wielkich  nakładów pracy  cel  nie 
zostanie osiągnięty, nie spełni się. 
W takich sytuacjach mówi się, że 
nadzieja  umiera  ostatnia  i  póki 
życia, póty nadzieja. Nadzieja jest 
niezbędna  do  życia  i,  jak  mówi 
św. Paweł,  „nadzieja  zawieść  nie 
może”. Dlatego jeśli dla człowieka 
jest coś  niemożliwego, to u Boga 
wszystko się uda.

Dla chrześcijan i wierzących w 
Boga nadzieja oznacza także ufne 
oczekiwanie  na  powtórne  przyj-
ście Chrystusa, na wieczną szczę-
śliwość.  Życie  chrześcijanina  nie 
kończy się na śmierci, ale nadzie-
ją, że czeka na nas kochający Bóg 
Ojciec.

Z najlepszymi życzeniami – 
Wasz proboszcz Józef

IMIENINY 
KS. ANDRZEJA WUJKA 30.11.18

30 listopada przypadają  Imieni-
ny ks.  Andrzeja Wujka,  przełożo-
nego Inspektorii Warszawskiej.

Drogi  Księże  Inspektorze. 
Z okazji Imienin życzymy Ci zdro-
wia, siły i wytrwałości w trudach 
codziennej posługi pasterskiej.

 

Niech moc Ducha Świętego nie-
ustannie  porywa  Twoje  Serce  do 
kroczenia  drogą  świętości;  wiara, 
pozwala pokonywać trudności; na-
dzieja,  niech  nie  zawodzi;  miłość, 
niech wszystko zwycięża. 

Niech Chrystus Pan – Dobry Pa-
sterz, przynosi Ci siłę, radość i po-
kój. Niech nieustająca opieka Matki 
Bożej Wspomożenia Wiernych oraz 
Jej wstawiennictwo będą Ci pomo-
cą  oraz  drogowskazem  w  służbie 
Bogu i ludziom, których spotykasz 
na tej kapłańskiej drodze. 

Bóg  zapłać  za  wszelkie  dobro 
i Szczęść Boże na dalsze lata paster-
skiej posługi w Kościele i Zgroma-
dzeniu Salezjańskim. 

Z modlitewną pamięcią  Ks. Pro-
boszcz  Józef  Grochowski  i  Współ-
bracia oraz tolkmiccy Parafanie.
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AKTUALNOŚCI

MSZA ŚW. DZIĘKCZYNNA 
ZA ZEBRANE PLONY 30.09.2018

30  września  o  godz.  11:00  ks. 
Proboszcz Józef  Grochowski  od-
prawił  Mszę  św. dziękczynną  za 
zebrane płody rolne. Przyszli na 
nią rolnicy, sadownicy ogrodnicy, 
działkowicze,  pszczelarze  z  na-
szego miasteczka.

Ksiądz  proboszcz  w  kazaniu 
podziękował  Panu Bogu i Matce 
Bożej za plony, prosząc o jeszcze 
lepsze zbiory w przyszłym roku. 
Podziękował  również  za  trud 
wszystkim, pracującym na roli.

Mówił  o  szacunku  dla  chleba 
wyniesionym  z  rodzinnego 
domu,  przekazanym  przez  naj-
bliższych,  poszanowaniu  darów 
ziemi  i  zwrócenie  uwagi  na  in-
nych ludzi.

Na  zakończenie  Mszy  św.  ks. 
Proboszcz  poświęcił  chleb,  upie-
czony przez Panią Wiesławę Cha-

ryton – Kozioł,  oraz wieniec wy-
konany  przez  Panią  Barbarę 
Szandrowską. Poświęcił też owo-
ce, warzywa, kwiaty i płody rolne 
dostarczone  przez  Państwa  Ka-
czorowskich, Pana Stanisława Le-
cha,  Pana  Kazimierza  Fałkow-
skiego.

Ogromne podziękowania nale-
żą się Pani Agnieszce Kaczorow-
skiej  za  piękną,  niepowtarzalną 
kompozycję  z  tych  plonów,  wy-
konaną  przed  ołtarzem  głów-
nym. Pomagały Jej w tym Panie: 
Janina Szynkowska, Jadwiga Ko-
zioł i Barbara Grasza.

Dziękujemy  też  tym,  którzy 
może  anonimowo  podzielili  się 
swoimi  zbiorami.  Ogromne  Bóg 
zapłać  wszystkim,  którzy  przy-
czynili się do zorganizowania na-
szych  małych  Dożynek  parafial-
nych.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
08.12.2018

08 grudnia 2018 r. /sobota/ or-
ganizujemy  kolejny  Kurs  przed-
małżeński dla osób, które w naj-
bliższym  czasie  planują  zawrzeć 
Sakrament Małżeństwa. 

Rozpoczynamy o godz. 10:00 w 
kościele  św.  Jakuba  Ap.  w  Tolk-
micku.

Zapraszamy
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RENOWACJA BOCZNYCH DRZWI 
KOŚCIELNYCH

W  ostatnim  czasie  wykonano 
gruntowną  renowację  bocznych 
drzwi do kościoła i kotłowni. Zro-
bili to nieodpłatnie Panowie: Zbi-
gniew Kessler, Ryszard Szynkow-
ski, Jerzy Gabiec, Witold Torchała. 
Pełnią  Oni  funkcje  członków na-
szej Rady Parafialnej.

Bóg zapłać Panom za tę ciężką 
pracę.

WYJAZD  DO  KINA  NA  FILM  
DOTKNIJ NIEBA 14.10.2018

W niedzielę 14 września grupa 
Parafian z Tolkmicka pod opieką 
ks.  Proboszcza  Józefa  Grochow-
skiego, oraz grupa Parafian z Ka-
dyn  pod  opieką  ks.  Proboszcza 
Ewarysta  Grędy  ,  wyjechała  do 
Elbląga na film „Dotknij nieba”. 

W filmie zobaczyliśmy historię 
Barta Millarda od dzieciństwa aż 
po dorosłość. Zaprezentowane zo-
stały jego trudne relacje z despo-
tycznym ojcem oraz kręta ścieżka 
prowadząca go do zostania muzy-
kiem  i  napisania  największego 
chrześcijańskiego hitu muzyczne-
go w historii Ameryki.”

Film  bardzo  spodobał  się 
wszystkim uczestnikom tego wy-
jazdu i już nie możemy doczekać 
się kolejnego. 

Bóg zapłać  naszym duchowym 
Opiekunom  za  zorganizowanie 
tego wyjazdu.
100 ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ 11.11.2018

Zapowiadamy,  że  11  listopada 
w 100 Rocznicę  Odzyskania Nie-
podległości przez Polskę, uroczy-
sta Msza św. wyjątkowo o godz. 
13:00.  Nie  będzie  więc  Mszy  o 
godz.  11:00.  Szczegółowy  pro-
gram   dostępny  jest  na  załączo-
nym plakacie. 
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UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE 
Ś.P. MIROSŁAWA 
RYDZEWSKIEGO 17.10.2018

Smutną  uroczystość  przeżyli-
śmy naszej Parafii 17 październi-
ka br. Z grona żywych odszedł śp. 
Mirosław Rydzewski.

Trudno pogodzić się, że nie ma 
już z nami wspaniałego Człowie-
ka,  Męża,  Ojca,  Brata,  Dziadka, 
Parafianina…

Był  wszędzie,  nie  tylko wtedy, 
gdy się Go prosiło. 

Potrafił wyczuć potrzebę pomo-
cy i robił to. Cichy, skromny, z po-
czuciem humoru i powagą, kiedy 
było potrzeba.

Pracował  w  tolkmickiej  „mar-
moladzie” jako księgowy. 

W  latach  2001  –  2006  był  na-
szym  Burmistrzem.  Potem  prze-
szedł na emeryturę.  Poświęcił się 
działalności  społecznej  w  straży 
pożarnej, sporcie, działalności sto-
warzyszeń, oraz Parafii. Za swoją 
działalność  otrzymał  wiele  na-
gród i medali, z Złotym Krzyżem 
Zasługi  włącznie.  Nigdy  nie  za-
wiódł. Każdy Go znał jako bardzo 
dobrego, ciepłego Człowieka. 

Niestety, choroba zrobiła nieod-
wracalne spustoszenie w Jego or-
ganizmie… 

Pożegnanie  rozpoczął  ks.  Pro-
boszcz  Józef  Grochowski  Różań-
cem  a  następnie  odmówiliśmy 
Anioł  Pański,  który  Zmarły  od-
mawiał codziennie.
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Mszę  św.  koncelebrowaną  od-
prawił  ks.  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski. W koncelebrze uczestni-
czyli: ks. Sławomir Szczodrowski 
–  były  Proboszcz  i  ks.  Wiesław 
Kania, który u nas pracował, oraz 
ks.  Marek  Szymborski  z  Łęcza 
i ks. Piotr Boryczka. Posługą spo-
wiedzi służył ks. Mirosław Barań-
ski.

Kościół  wypełniony  po  brzegi 
świadczył o Wielkości tego Czło-
wieka. Ksiądz Proboszcz potwier-
dził to w kazaniu. Wiele ciepłych 
słów  powiedział  Pan  Burmistrz 
Andrzej  Lemanowicz,  przedsta-
wiciele Straży Pożarnej i Sportu.

Kondukt Żałobny odprowadził 
na cmentarz ks. Sławomir Szczo-
drowski.  Ciało  złożono  do 
grobu…  Kwiaty…  mnóstwo 
kwiatów pokryło mogiłę Śp. Mi-
rosława Rydzewskiego.

Mirku, Mirosławie,  Panie Mir-
ku. Twoje odejście sprawiło wiel-
ki  ból  bliskim,  przyjaciołom 
i znajomym. Ciężko jest  się  nam 
pogodzić z tym faktem. Pociesze-
niem niech będzie, że tam, gdzie 
jesteś,  nie będzie już  bólu i cier-
pienia.

Bogu dziękujemy, że byłeś dla 
nas wzorem pod każdym wzglę-
dem. Z wdzięczności obiecujemy 
Ci pamięć modlitewną.

Ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski,  
Księża,  którym  służyłeś  pomocą.  
Twoi Najbliżsi, Parafianie, Przyjacie-
le i Znajomi

Wieczny  odpoczynek  racz  Mu 
dać Panie…
40 ROCZNICA WYBORU
KAROLA WOJTYŁY NA TRON 
PAPIESKI 16.10.2018

Piękny wieczór, pełen wzruszeń 
przeżyliśmy 16 października wie-
czorem w naszym Kościele. Oka-
zją była 40 rocznica wyboru Karo-
la  Wojtyły  na  tron  papieski.  Ten 
niezwykły Polak jest dzisiaj znany 
na całym świecie jako Św. Jan Pa-
weł II.

Spotkanie  rozpoczął  ks.  Pro-
boszcz  Józef  Grochowski,  który 
przybliżył obecnym postać nasze-
go Świętego Rodaka.

Inicjatywa tego wieczoru pełne-
go wspomnień i pieśni wyszła od 
Pana Michała Gzowskiego i Pań-
stwa  Sylwii  i  Pawła  Tkaczów, 
oraz Pani Anity Sienickiej. 
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Do  tej  grupy  dołączyła  Pani 
Wiesława Charyton – Kozioł, oraz 
Panowie: Jerzy Gabiec, Zbigniew 
Gzowski i Roman Kozioł.

Wysłuchaliśmy trochę historii o 
św. Janie Pawle II, oraz fragmen-
tów  „Tryptyku  rzymskiego”, 
przeplatanych  pieśniami,  które 
powstały  podczas  Jego  pielgrzy-
mek do Polski i  śpiewane są  nie 
tylko w polskich kościołach.

Dziękujemy  organizatorom 
i wykonawcom tego spotkania.

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

W  czwartek  Uroczystość 
Wszystkich  Świętych.  Msze  św. 
wg rozkładu niedzielnego. Dodat-
kowo o godz. 12:45 zbieramy się w 
kościele, gdzie poświęcimy znicze 
i  kwiaty  i  procesyjnie  udamy się 
na  cmentarz  na  poświęcenie 
wszystkich grobów i Mszę św. Po 
Mszy poświęcimy nowe pomniki, 
zgłoszone przez najbliższych.

W  piątek  02  listopada  Wspo-
mnienie  Wszystkich  Wiernych 
Zmarłych – Dzień Zaduszny. Msze 
św. o godz. 07:00 i 18:00. Dodatko-
wa Msza św. o godz. 12:00 w ka-
plicy cmentarnej.

Od 01 do 08 listopada można zy-
skać  odpust  zupełny  za  pobożne 
nawiedzenie  cmentarza  i  odmó-
wienie modlitwy za zmarłych. Jest 
to odpust pod zwykłymi warunka-
mi. Odpust zupełny można zyskać 
dla jednej duszy w czyśćcu cierpią-
cej, jeden raz na dzień.

Przez cały listopad – wypominki 
za zmarłych o godz. 17:30.

strona 8



Wrzesień, 2018

DNIA 17 PAŹDZIERNIKA 2018 
ODSZEDŁ DO PANA
ŚP. Ksiądz Stanisław Kutwiński 
W 73 ROKU ŻYCIA,
55 ŚLUBÓW ZAKONNYCH
I 45 ROKU KAPŁAŃSTWA

ur. 19.03.1945 
Parysów 
 

1978 - 1982 -  Tolkmicko: wika-
riusz parafialny 

1982 - 1987 - Łęcze: administra-
tor parafii 

2000 - 2006 - Tolkmicko: dyrek-
tor wspólnoty i proboszcz 
 

Uroczystości  pogrzebowe  od-
były się w sobotę, 20 października 
2018 r. o godz. 12.00 w parafii pw.  
św. Rafała Kalinowskiego w Ełku 

Polecajmy ks. Stanisława Boże-
mu Miłosierdziu.

ADWENT 2018

Adwent  w  Kościele  katolickim 
jest to czas na duchowe przygoto-
wanie do powtórnego przyjścia Je-
zusa Chrystusa, a także czas rado-
snego  oczekiwania  na  Boże 
Narodzenie.  Adwent  zaczyna  się 
od  I  nieszporów  czwartej  z  kolei 
poprzedzającej Święto Bożego Na-
rodzenia  niedzieli,  która  wypada 
najbliżej  30  listopada.  Trwa od 23 
do  28  dni  (4  niedziele)  aż  do 
zmierzchu 24 grudnia.

W 2018 roku Adwent rozpocznie 
się 2 grudnia, a zakończy 24 grud-
nia i będzie trwał 22 dni.

Adwent  jest  okresem rozpoczy-
nającym  kolejny  rok  liturgiczny. 
Adwent  pojawił  się  dopiero  po 
ustaleniu  stałej  daty  świąt  Naro-
dzenia Pańskiego, co miało miejsce 
w  Rzymie  w  połowie  IV  wieku. 
Data  Uroczystości  Bożego  Naro-
dzenia  została  wyznaczona  na  25 
grudnia czyli  na dzień  przesilenia 
zimowego. 

Liturgia Kościoła dzieli  Adwent 
na dwie części. Pierwsza część trwa 
od początku Adwentu do 16 grud-
nia włącznie, a druga część trwa od 
17 grudnia do 24 grudnia.

Pierwsza część  Adwentu ma na 
celu  przygotowanie  na  ostateczne 
przyjście  Chrystusa  u  końca  cza-
sów,  natomiast  druga  część  jest 
bezpośrednim przygotowaniem do 
uroczystości Bożego Narodzenia.
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Z okresem Adwentu związane 
są różne symbole i zwyczaje. Wie-
niec  adwentowy  zrobiony  jest  z 
gałązek drzewa iglastego, najczę-
ściej  ze  świerku i  sosny.  W koli-
stym  wieńcu  umieszcza  się  4 
świece.  Każda ze świec symboli-
zuje  kolejną  niedzielę  Adwentu 
i jest tego dnia podczas wspólnej 
modlitwy lub posiłku zapalana. 

Przykładem naszych lokalnych 
zwyczajów  związanych  z  okre-
sem Adwentu  jest  gra  na  ligaw-
kach.  Ligawka  to  wygięty  łuko-
wato,  wykonany  z  drewna 
instrument w formie rogu o dłu-
gości około 1 metra. 

Grane na nim smętne  melodie 
przed  wschodem  słońca  mają 
przypominać  ludziom  o  nie-
uchronnym nadejściu końca świa-
ta  i  obwieszczają  nadejście  Syna 
Bożego. 

Zwyczaj ten ma związek z Ro-
ratami czyli mszą  roratną.  Jest to 
pierwsza msza w okresie adwen-
tu celebrowana o wschodzie słoń-
ca.  Jednak  coraz  częściej,  żeby 
umożliwić  dzieciom  udział  w 
mszy  Roraty  są  przenoszone  na 
wieczór, albo późne popołudnie.

 Podczas  Rorat,  które  są  mszą 
wotywną  dla  Najświętszej  Maryi 
Panny,  zapala  się  dodatkową 
świecę - roratkę, która symbolizu-
je obecność czuwającej Maryi.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
16 – 18.12.2018

Zbliżają się tegoroczne Rekolek-
cje  adwentowe,  które  w  naszym 
kościele będą trwały w dniach 16 
– 18 grudnia br. Nauki rekolekcyj-
ne  będzie  głosił  ks.  Ryszard  Ko-
walski  –  Salezjanin  z  Sokołowa 
Podlaskiego. 

Zaplanujmy  ten  czas,  byśmy 
licznie skorzystali z mszy św. i na-
bożeństw, oraz sakramentów po-
kuty i pojednania.
HUMOR

Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:

- Czy Twój kolega dobrze na-
pisał to zdanie?

- Jasne, że nie. Przecież wczo-
raj była niedziela!

Pani na lekcji pyta Jasia:
-  Jaka będzie  liczba mnoga od 

słowa niedziela?
- Wakacje - odpowiada Jaś.

Krysiu - pyta nauczycielka ma-
tematyki - jak podzieliłabyś cztery 
ziemniaki  między  pięciu  harce-
rzy?

-  Zrobiłabym  sałatkę  ziemnia-
czaną!
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    Rekolekcje adwentowe w parafii św. Jakuba Apostoła 
w Tolkmicku 16 -18 grudnia 2018 roku

Niedziela –  16 grudnia 

  7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna ogólną
  9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
         11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci.
         17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne 
         18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną

Poniedziałek – 17 grudnia

  7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
  8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
  9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
         15.30 – Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci
         16.00 – Msza św. dla dzieci z nauką rekolekcyjną
         17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i  Spowiedź Św. 
         18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
         19.00 – Okazja do Spowiedzi Św.
         19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, Spowiedź Św.

Wtorek – 19 grudnia (zakończenie rekolekcji)

  7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
  8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
  9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla Chorych
                  14.30 – Rekolekcje Dom Opieki Społecznej  
         15.30 – Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci
         16.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjna dla dzieci.
         17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu i Spowiedź Św.
         18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
         19.00 – Okazja do Spowiedzi Św.
         19.30 – Nabożeństwo dla młodzieży z nauką rekolekcyjna 

Rozkład rekolekcji

    Rekolekcje adwentowe w parafii św. Jakuba Apostoła 
w Tolkmicku 16 -18 grudnia 2018 roku

Niedziela –  16 grudnia 

  7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna ogólną
  9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
         11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci.
         17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne 
         18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną

Poniedziałek – 17 grudnia

  7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
  8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.

Rozkład rekolekcji
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