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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. 
 Drodzy moi.

 Rozpoczął się nowy rok szkolny i katechetyczny, który  zarazem wyznacza 
nowy rok duszpasterskiej pracy. Ukierunkowaniem zawsze jest Jezus, Jego życie 
i nauka. Podziwiamy Jezusa i szanujemy. W sposób bezdyskusyjny stał się 
elementem naszej kultury. Wprowadziliśmy Biblię do programów nauczania 
języka polskiego, bo to taka perełka literatury. Trwałym elementem naszego 
krajobrazu są wieże kościołów, przydrożne krzyże i figury. Gwar ulicy odmierzany 
jest rytmem bicia dzwonów na „Anioł Pański”. 

 Rzecz jednak w tym, byśmy Jezusa potraktowali inaczej niż tylko element 
kultury. Inaczej niż tylko łowicki pasiak, bocianie gniazdo, andrzejkowe wróżby. 
Idzie o to, byśmy Go słuchali i nawracali się. I tu jest problem, bo wielu podziwia 
i szanuje Jezusa, ale jednocześnie Mu mówi: „wara Jezu od mojego życia”. 

 Jezus nie chce być jedynie podziwiany. On pragnie być stale obecny 
w codziennym życiu. Co więcej, chce być jego centrum. Bóg daje nam się poznać 
na wiele sposobów, ale my jesteśmy mocno zabiegani, pogrążamy się w chaosie 
i uciekamy od rzeczywistości. 



 Jezus tak pragnie wejść w ten świat, w którym pozornie nie ma miejsca 

dla Niego, by nieść swoje światło i napoić łaską miłosierdzia. Otwórzmy nasze 

serca na Dobrą Nowinę. Głębiej wierzmy i nieustannie 

się nawracajmy.  Weźmy sobie do serca wezwanie: 

  „Nawróćcie się i wierzcie w Ewangelię!”. 

 Pomocą będą nam nabożeństwa  tak charakterystyczne dla tego czasu: 

październikowy Różaniec i listopadowe Wypominki.  Nie zatwardzajmy swego 

serca, pracujmy nad jego wrażliwością na Bożą łaskę, która nas codziennie 

obejmuje. Miejmy szeroko otwarte oczy serca, by Boże znaki dostrzec, by je 

należycie zrozumieć i żyć w kontakcie z Panem. Jezus przychodzi do nas nieraz, 

gdy się Go nie spodziewamy. Odpowiedź na Jego zaproszenie i obecność może 

wymagać wycofania się z wcześniejszych zamierzeń.

 Codziennie wieczorem przejdźmy myślą mijający dzień. 

Zróbmy rachunek sumienia. W czym widzieliśmy rękę Boga? Jaka była nasza 

odpowiedź? 

 Co powinniśmy uczynić jutro, by nie zatwardzać naszych serc i bardziej 

pełnić wolę Bożą? 

 Z serdecznym zaproszeniem do udziału w Liturgii 

       proboszcz Józef ze Współbraćmi 
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75 URODZINY
KSIĘDZA HENRYKA
KORZENIOWSKIEGO 04.09.2019

Czcigodny Księże Henryku.

W  dniu  Twoich  75  Urodzin 
dziękujemy  Ci  za  Twoją  dobroć, 
za  ciągły  uśmiech  na  twarzy,  za 
czytelny  przekaz  ewangelii,  za 
posługę  duszpasterską,  za  to,  że 
Jesteś wśród nas.

Księże  Henryku.  Składamy  Ci 
serdeczne  życzenia:  światła 
i mocy  ducha świętego w posłu-
dze  kapłańskiej,  wielu  łask  Bo-
żych,  pomyślności  i  zdrowia  na 
dalsze lata.

Niech  spełniają  się  Księdzu 
wszystkie plany i marzenia. Niech 
Matka  Boża  Wspomożycielka 
Wiernych wyprasza Księdzu łaski 
Boże na każdy dzień.

Szczęść Boże.

Z modlitwą
Ks. Proboszcz Józef Grochowski

i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie

AKTUALNOŚCI

NOWY DUSZPASTERZ 
W NASZEJ PARAFII 01.08.2019

Witamy serdecznie ks. Andrzeja 
Dołęgowskiego, który będzie pra-
cował  w naszej wspólnocie para-
fialnej  i  zakonnej.  Życzymy  Mu 
wiele łask Bożych i  opieki Matki 
Bożej Wspomożycielki Wiernych. 

Ks. Andrzej będzie pełnił funk-
cje katechety w Szkołach w Łęczu 
i  Suchaczu,  oraz  Kierownika na-
szego Oratorium i  Opiekuna Mi-
nistrantów. 

Szczęść  Boże  Księże  Andrzeju 
na tym nowym odcinku pracy..

HUMOR

Młody człowiek poucza właści-
ciela sadu:

–  Pan  ciągle  pracuje  starymi 
metodami. Będę zdziwiony, jeśli z 
tego drzewa uda się  panu uzbie-
rać choćby 10 kg jabłek.

– Ja też będę zdziwiony, bo za-
wsze zbierałem z niego gruszki.
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UROCZYSTOŚCI ODPUSTOWE 
WE FROMBORKU 14.08.2019

Na  zaproszenie  Księdza  Jacka 
Wojtkowskiego  –  Proboszcza 
fromborskiej  Parafii,  14  sierpnia 
br.  ks.  Proboszcz Józef Grochow-
ski  z  grupą  naszych Parafian,  w 
wigilię  Uroczystościach odpusto-
wych  Wniebowzięcia  Najświęt-
szej Panny Maryi, uczestniczyli  w 
Apelu  Maryjnym  i  procesji  do 
portu z figurą z Matki Bożej, ko-
pią poliptyku gotyckiego. Tam fi-
gura Matki Bożej została umiesz-
czona  na  łodzi  i  popłynęła  na 
wody Zalewu. 

Dziękujemy  Księdzu  Probosz-
czowi  z  Fromborka za  to  zapro-
szenie.

JUBILEUSZ 60 LECIA ZAWARCIA 
SAKRAMENTU MAŁŻEŃSTWA
PRZEZ LEOKADIĘ I EDWARDA 
STANKIEWICZ 31.08.2019

31 sierpnia br., w obecności ks. 
Proboszcza  Józefa  Grochowskie-
go,  oraz licznie  zebranej  rodziny 
i przyjaciół, Państwo Edward i Le-
okadia Stankiewicz uroczyście po-
twierdzili  obecnością  na  Mszy 
świętej,  że  przetrwali  razem  w 
przysiędze małżeńskiej 60 lat.

Z  pewnością,  jak  to  w  życiu 
bywa, Jubilaci przeżywali czas ra-
dości  i  czas  różnych  zmartwień. 
Przez całe życie kroczyli z głębo-
ką wiarą w Boga i Jego Syna. 

Codziennie uczestniczą w mszy 
świętej  i  nabożeństwach.  Razem, 
zawsze razem…

Jubilaci doczekali się dwóch sy-
nów,  dziewięciorga  wnuków 
i dwojga  prawnuków,  którzy  są 
ich radością. 

strona 4



Wrzesień, 2019

Drodzy  Jubilaci.  Niech  Matka 
Boża  Wspomożycielka  Wiernych 
wyprasza Wam potrzebne łaski u 
swojego Syna. Niech Bóg wysłu-
chuje  Waszych  pokornych  mo-
dlitw  i  udziela  Wam  i  Waszym 
Bliskim wielu błogosławieństw na 
dalsze lata wspólnego życia.

Szczęść Wam Boże.

ROZPOCZĘCIE 
NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 
I KATECHETYCZNEGO 02.09.2019

Tradycyjnie  już  Nowy  Rok 
Szkolny  i  Katechetyczny 
2019/2020  dla  Szkoły  Podstawo-
wej w Tolkmicku, rozpoczął się w 
Kościele  św.  Jakuba  Apostoła 
Mszą świętą.  

Odprawił ją w intencji uczniów 
i  Pedagogów  O.  Kalist  -  nowy 
Proboszcz  Parafii  w  Kadynach. 
On też  wygłosił  okolicznościowe 
Słowo Boże.

Przed  wszystkimi  stoją  nowe 
zadania i wyzwania, którym będą 
starali się sprostać.

W Mszy św. uczestniczyła Pani 
Burmistrz  Magdalena  Dalman, 
Pani  Anetta  Gulbertowicz  –  Dy-
rektor Szkoły Podstawowej i Od-
działu  Przedszkolnego  w  Tolk-
micku,  liczni  Nauczyciele 
i Rodzice,  a  przede  wszystkim 
dzieci i młodzież tej szkoły. 

Na  progu  tego  Nowego  Roku 
życzymy  wszystkim  wiele  łask 
Bożych, dzięki którym łatwiej bę-
dzie można pokonać trudności.

Szczęść Boże wszystkim.

HUMOR

Jasio wraca ze spaceru.
–  Dlaczego  masz  takie  brudne 

ręce? – pyta mama.
– Bawiłem się w piaskownicy.
– Ale przecież palce masz czyste?
– Bo gwizdałem na psa.

Jasio spóźnia się na lekcję.
– Dlaczego się spóźniłeś?! – pyta 

nauczycielka.
– Proszę pani, myłem zęby, to się 

już więcej nie powtórzy!
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POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW 
PIERWSZOKLASISTÓW 15.09.2019

Dzisiaj,  na  Mszy  św.  o  godz. 
11:00  ks.  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski, w obecności Nauczycie-
li,  Rodziców i  Parafian, poświęci 
tornistry  tegorocznym  uczniom 
klas I. 

Drogie  Dzieci.  Życzymy Wam, 
aby pobyt w szkole był Waszą naj-
piękniejszą  przygodą,  pełną  sa-
mych  najlepszych  ocen  i  wzoro-
wego zachowania.

Niech Wasza Szkoła będzie dla 
Was  nie  tylko  źródłem  wiedzy 
i zdobywania nowych umiejętno-
ści,  ale  także  „drugim  domem”, 
w którym zawsze będziecie  czuli 
się  bezpiecznie,  spotkacie  się  z 
życzliwością  i  zrozumieniem  ró-
wieśników  i  dorosłych  oraz  na-
wiążecie nowe przyjaźnie.

Niech  Pan  Jezus  błogosławi 
Was na tej nowej drodze Waszego 
życia.

Szczęść Boże.

HUMOR

Szkot  czyta  książkę.  Od czasu 
do czasu gasi światło.

–  Co  ty  robisz?!  Dlaczego  co 
chwilę  gasisz  światło?  –  pyta 
żona.

–  Przecież  kartki  mogę  prze-
wracać po ciemku.

WYJAZD NA FILM
”TAJEMNICA OJCA PIO”

Dzisiaj  o godz. 13:10 wyjazd do 
Elbląga  na  film  Tajemnica  Ojca 
Pio.  Zachęcamy  jeszcze  osoby 
chętne. Cena przejazdu i biletu 20 
zł. 

DOŻYNKI PARAFIALNE 22.09.2019

Dożynki to dla rolnika jeden z 
najpiękniejszych  dni  w  roku,  to 
święto  radości  i  odpoczynku  po 
ciężkiej pracy. 

Przynosząc owoce ziemi i pracy 
rąk  ludzkich,  będziemy  dzięko-
wali  Ojcu Niebieskiemu za tego-
roczne zbiory i prosili Go o błogo-
sławieństwo o urodzaj i wszelkie 
dobrodziejstwa na kolejny rok. 

Mszę św. Dożynkową odprawi-
my  w  niedzielę  22  września  o 
godz. 11:00.

Prosimy rolników, sadowników 
i ogrodników o dekorację kościoła 
na  tę  niedzielę.  Niech  to  będzie 
nasze wspólne święto.

REMONT CZĘŚCI OGRODZENIA 
PRZY KOŚCIELE

Rozpoczęliśmy  remont  części 
ogrodzenia przy naszym kościele. 
Prace konserwatorskie realizowa-
ne są z ofiar Parafian, przy wspar-
ciu  finansowym  Województwa 
Warmińsko – Mazurskiego.
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TOLKMICKIE DNI 
JAKUBOWE 20 – 21.07.2019

Tegoroczne  obchody  Tolkmic-
kich Dni Jakubowych świętowali-
śmy w dniach 20 – 21 lipca. 

Po  hejnale  z  wieży  Ratusza, 
otworzyła je Pani Magdalena Dal-
man – Burmistrz Miasta i Gminy 
Tolkmicko,  ks.  Proboszcz  Józef 
Grochowski,  oraz  Pan  Andrzej 
Osmański  –  Przewodniczący 
Rady  Miejskiej.  Dni  Jakubowe 
przebiegały  pod  patronatem  ho-
norowym Pani  Bogusławy Orze-
chowskiej – Senator RP.

Na Placu Wolności przed Ratu-
szem, przygotowano wiele atrak-
cji dla mieszkańców i gości. 

Były  bardzo  smaczne  ciasta 
i inne rarytasy w wykonaniu Kół 
Gospodyń  wiejskich, stoiska pro-
duktów lokalnych, warsztaty pla-
styczne dla dzieci i dorosłych, sto-
iska  rzemiosł  dawnych 
i tradycyjnych,  pokazy  walk  ry-
cerskich.

Atrakcjami tego dnia były kon-
certy  w  wykonaniu  „Pielgrzy-
mów Północy”, którzy w Tolkmic-
ku obchodzili swój IV Festiwal.
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Zespół  TURBA IACOBI  zapre-
zentował  nam koncert „Na zam-
ku i w karczmie” – utwory na sty-
ku  tradycji  dworskiej,  oraz 
ludowej i tradycyjnej.

Drugi  koncert  „W  Międzycza-
sie”,  to  autorskie  utwory  Kapeli 
Jazgódki,  muzyka zainspirowana 
różnymi obliczami etnicznej Euro-
py. Wykonania utworów tych Ze-
społów, to już rzadkość. Słuchało 
się ich z wielką przyjemnością, za 
co dziękujemy Wykonawcom.

Drugi  dzień  obchodów  Tolk-
mickich  Dni  Jakubowych  rozpo-
częła Parafialna Orkiestra Dęta z 
Szastarki,  muzycznym  powita-
niem wchodzących na Mszę świę-
tą do Kościoła św. Jakuba Aposto-
ła.

Tegorocznej  Mszy  św.  „Missa 
Sancti  Iacobi”  przewodniczył  ks. 
Piotr  Sosnowski  –  Wikariusz  In-
spektorialny  Inspektorii  War-
szawskiej - Salezjanin. 
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W koncelebrze uczestniczył  ks. 
Andrzej Arbaczewski z Szastarki, 
oraz ks. Tadeusz Pawluk, również 
Salezjanin, pochodzący z Kadyn.

W Mszy św. brali udział:  Pani 
Senator  Bogusława Orzechowska 
z  Małżonkiem,  Pani  Burmistrz 
Magdalena  Dalman  z  Małżon-
kiem,  Pan  Andrzej  Osmański  – 
Przewodniczący  Rady  Miejskiej, 
oraz  licznie  zebrani  Parafianie 
i Goście.

Oprawę  liturgiczną  przygoto-
wała na tę uroczystość Schola Wę-
gajty. Teksty pochodziły z dwuna-
stowiecznego  Codexu  Calixtinus 
z Santiago de Compostela.

W  oprawę  liturgiczną  Mszy 
włączała się  też  Orkiestra Dęta z 
Szastarki.

Słowo  Boże  wygłosił  ks.  Piotr 
Sosnowski – Wikariusz Inspekto-
rialny.

Po  Mszy  św.  wierni  wzięli 
udział w procesji wokół kościoła, 
z relikwiami i figurką św. Jakuba 
Apostoła.

„…  Święty  Jakubie  uproś  dla 
nas, byśmy stale i  wytrwale kro-
cząc  za  Panem  Jezusem,  mogli 
być zwycięzcami w walkach ...”
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Po Mszy św. tradycyjnie, każdy 
mógł  skosztować  bardzo  smacz-
nej  zupy  rybnej,  przygotowanej 
przez Rodzinę Państwa Szewczy-
ków, oraz smakołyków, przygoto-
wanych przez Koło Gospodyń  w 
Suchaczu.

Orkiestra z Szastarki dała kolej-
ny, piękny koncert na instrumen-
tach  dętych.  Ośrodek  Kultury  w 
Tolkmicku  prowadził  warsztaty 
plastyczne dla dzieci.

W Sali muzealnej Ratusza, chęt-
ni mogli obejrzeć film historyczny 
o Tolkmicku, oraz zbiory tolkmic-
kiego Muzeum.

Popołudnie na Placu wypełniły 
występy  artystyczne  lokalnych 
zespołów,  prezentujące  muzykę 
ludową,  popularną  i  biesiadną. 
Było bardzo wesoło…

Zespół  RMS  z  Dzierzgonia 
„rozgrzał”  swoim  występem 
wszystkich obecnych. Były nawet 
tańce…
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Tego popołudnia ks. Proboszcz, 
w  porcie,  tradycyjnie  święcił  ło-
dzi, jachty i „wszystko co pływa”.

 Jak zwykle, obecni mogli sko-
rzystać  z przejażdżek po naszym 
Zalewie Wiślanym. Pobyt w por-
cie umilali członkowie Orkiestry z 
Szastarki.

O 18:00 w kościele odprawiona 
została  Msza  św.  w  intencji  kie-
rowców, a po niej, też tradycyjnie 
już,  Ksiądz  Proboszcz  święcił 
przed  kościołem  wszelkie  pojaz-
dy… i nie szczędził wody.

Poświęceniem pojazdów zakoń-
czyły  się  tegoroczne  obchody 
Tolkmickich Dni Jakubowych. 

Za ich przebieg dziękujemy Or-
ganizatorom i  wszystkim, którzy 
przyczynili  się  do  ich  uświetnie-
nia. 

Do zobaczenia za rok.

LITURGICZNE ŚWIĘTO 
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA 
24 - 25.07.2019
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Za  nami  liturgiczne  obchody 
Święta Świętego Jakuba Apostoła, 
patrona miasta i kościoła.

Tradycyjnie,  w  wigilię  tego 
Święta  uczestniczyliśmy w Mszy 
Św.  za  dusze  zmarłych,  spoczy-
wających  na  naszm  cmentarzu, 
której przewodniczył  ks.  Tadeusz 
Pawluk. 

Po Mszy, w procesji, wyruszyli-
śmy na cmentarz. 

Przez całą drogę modliliśmy się 
za zmarłych. Również na cmenta-
rzu, alejkami,  kroczyliśmy z mo-
dlitwą i pieśnią na ustach. 

Pod krzyżem Salezjanów ks. Ta-
deusz  udzielił  wszystkim  obec-
nym  błogosławieństwa  i każdy 
poszedł  odwiedzić  swoich  bli-
skich zmarłych.

Wieczny  odpoczynek  racz  im 
dać Panie…

HUMOR

Dlaczego  wciąż  spóźniasz  się 
do szkoły? – nauczycielka pyta Ja-
sia.

–  Bo  nie  mogę  obudzić  się  na 
czas.

– Nie masz budzika?
–  Mam,  ale  on  dzwoni  kiedy 

śpię...
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25 lipca w samo południe zgro-
madziliśmy  się  w  kościele  na 
Mszy św. odpustowej. W koncele-
brze brało udział kilkunastu księ-
ży z Dekanatu Elbląg – Północ.

 Przewodniczył  jej  ks.  Edward 
Rysztowski  –  Dziekan  Dekanatu 
Tolkmicko,  w asyście  Wikariusza 
Generalnego Diecezji  Elbląskiej  – 
ks.  Walentego  Szymańskiego, 
oraz ks.  Andrzeja  Arbaczewskie-
go – Proboszcza Parafii w Szastar-
ce, opiekuna Parafialnej Orkiestry 
Dętej, która towarzyszyła nam w 
Tolkmickich Dniach Jakubowych i 
dzisiaj.

Na  organach  grał  pan  Marek 
Żochowski,  w kilku miejscach li-
turgii grała Orkiestra. Słowo Boże 
na temat naszego Patrona wygło-
sił ks. Dziekan Edward Rysztow-
ski.

Na  zakończenie  Mszy,  po  wy-
stawieniu  Najświętszego  Sakra-
mentu, wyszliśmy w procesji wo-
kół kościoła. 

Dzisiejsza  Msza  święta  zakoń-
czyła się modlitwą do Św. Jakuba 
Apostoła,  a  następnie  ucałowa-
niem relikwii Świętego. 

Przed  kościołem  niezawodna 
Orkiestra  z  Szastarki  dała  mały 
popis swoich znakomitych umie-
jętności. 

Dziękujemy  wszystkim  Księ-
żom, uczestniczącym w dzisiejszej 
Mszy Świętej, służbie liturgicznej, 
Panu  Organiście,  orszakowi  pro-
cesyjnemu,  wszystkim  uczestni-
kom Mszy Św., wszystkim, którzy 
pomogli  w  przygotowaniu  tej 
uroczystości.
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STATYSTYKI PARAFIALNE

W bieżącym roku  Sakrament 
Chrztu Świętego przyjęli:

Konstancja  Antonina  Kwaśniew-
ska, Liliana Rozalia Tadra, Filip Da-
wid,  Antoni  Podgórski,  Zuzanna  
Prątnicka,, Gabriela Małgorzata Ba-
ran, Szczepan Wydymus, Bartłomiej  
Waś,  Pola  Karabela,  Oliwier  Alex  
Greń,  Karolina  Sarapkiewicz,  Oli-
wier  Dariusz  Niemiec,  Zuzanna  
Holz,  Lena  Depka,  Liliana  Gabiec,  
Nikodem Urbański, Jan Mikołaj Ka-
leta.

Sakramentu Małżeństwa udzielono 
Parom:

Paweł Kamil Marczeski – 
Izabela Katarzyna Kaszuba, 
Karol Grzegorz – 
Wioleta Maria Balicka,
Karol Nienierza – 
Dagmara Tyczyńska,
Ariel Patryk Komaiszko – 
Anna Denisa Rywelska
Damian Karol Kowal – 
Aleksandra Bednarska
Tomasz Pałka – 
Justyna Anna Lech
Paweł Lech – 
Elżbieta Urszula Sagan
Karol Kulikowski – 
Arleta Markiewicz
Łukasz Krzysztof Maszkiewicz –  

    Małgorzata Sapińska

Na drogę wiecznego spoczynku odeszli:

Edward  Gałązka,  Renata  Anna 
Ściseł,  Marzena  Kotowska,  Zenon 
Balicki,  Eugeniusz  Stankiewicz,  Jó-
zef  Piotr  Gwóźdź,  Jerzy  Kazimierz  
Dominiak, Zofia Kluczkowska, Hen-
ryka  Zdzisława  Paszkowska,  Stani-
sław Jurkiewicz, Krystyna Genowefa  
Łubnicka,  Wiera  Sowińska,  Włady-
sław Dworzecki, Władysław Ciesiel-
ski, Bernarda Kessler, Genowefa Kir-
klewska,  Teresa  Maria  Pionke,  
Weronika Pawlukowicz, Alina Soko-
łowska,  Eugenia  Osiak,  Michał  Ja-
nuszkiewicz,  Teresa  Gedecka,  Zbi-
gniew Wetoszka, Halina Adamczuk,  
Andrzej  Ornoch,  Irena  Burcewicz,  
Stanisław Tomaszewicz.

SZLACHETNA PACZKA     
REJON TOLKMICKO

ZAPROSZENIE 
DO WOLONTARIATU

Rusza  kolejna  edycja  Szlachet-
nej Paczki na rejon Tolkmicka.

Osoby, które chcą zostać wolon-
tariuszami tego wydarzenia, pro-
szone są  o kontakt z Panią  Mag-
daleną  Zientarą.  Szczegóły  na 
załączonej ulotce.
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Razem z nami zostań
 tolkmickim WOLONTARIUSZEM!

Razem z nami, będziesz współtworzył TOLKMICKI rejon SZLACHETNEJ PACZKI,
  

grupę wspaniałych wolontariuszy.

Razem dotrzemy do najbardziej potrzebujących RODZIN i połączymy ich z darczyńcami.

Dzięki naszemu zaangażowaniu w pomaganie, być może zmienimy  historie rodzin 

w potrzebie.

Razem zorganizujemy Finał SZLACHETNEJ PACZKI. 

SZLACHETNA PACZKA

ZAPRASZAM DO WSPÓŁPRACY

Magdalena Zientara e-mail: magda@tolkmicko.com, 502 902 645

W naszym rejonie, w zeszłorocznej edycji 2018, 
 

SZLACHETNA PACZKA dotarła do 23 RODZIN.

Wraz z darczyńcami,  przekazaliśmy RODZINOM
 

ponad 250 paczek,  których wartość 

przekroczyła 100 tyś. złotych.

Pierwsze spotkanie odbędzie się 
14 września (niedziela) 2019, godz. 19.00

na plebanii przy kościele św. Jakuba w Tolkmicku
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Październik miesiącem 
RÓŻAŃCA ŚW.

"Jestem Królową 
Różańca świętego. 

Przychodzę zachęcić wiernych 
do zmiany życia, aby nie za-

smucali grzechami swymi Zba-
wiciela, który jest tak obrażany, 
aby odmawiali różaniec, aby się  

poprawili i czynili pokutę za 
grzechy. Chcę, aby zbudowano 

tu kaplicę ku mej czci."

13 październik 1917 
CZYM JEST RÓŻANIEC?

1. Wielką księgą Bożą z obraz-
kami objaśnionymi przez Jego 
Matkę.

2. Małym kontaktem, który za-
myka  obwód  pomiędzy  nie-
bem a ziemią.

3. Sznurem w dzwonnicy, za który 
ciągniemy  wzywając  pomocy  w 
niebezpieczeństwie lub potrzebie.

4.  Diademem  perłowym  nieustan-
nie przypominającym o wspaniałej 
koronacji Matki Bożej.

5. Więzami, które łączą nas z bied-
nymi duszami w czyśćcu i grzesz-
nikami na ziemi.

6. Taśmą z nagraniem Ewangelii.

7.  Mocnym  pasem,  którym  Maryja 
podtrzymuje  nas,  kiedy  uczymy się 
chodzić  i  prowadzi  nas  do  domu 
Ojca.

8. Przenośnym  radiem  tranzystoro-
wym dostrojonym do stacji MARYJA.

9. Telewizorem gdzie na ekranie Nie-
pokalanego  Serca  ukazuje  się  nam 
Chrystus mocą Ducha Świętego.

10. Liną podtrzymującą wspinające-
go się nad głęboką przepaścią.
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