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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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Drodzy Parafianie i Sympatycy dzieła salezjańskiego.

Składam Wam
Najserdeczniejsze Życzenia

Radosnych Świąt Bożego Narodzenia,
ciepła i rodzinnej atmosfery przy wigilijnym stole,

życzliwości i wszelkiego dobra.

Niech przy zapachu świątecznej choinki
i dźwiękach kolęd, przeżywają Państwo

w gronie Najbliższych piękne chwile Narodzenia Pańskiego.

Nadchodzący Nowy Rok 2020
niech będzie dla Wszystkich

czasem spokoju, spełnienia marzeń, optymizmu i nadziei.

Szczęść Boże

Z darem pamięci modlitewnej
Ks. Józef Grochowski – Proboszcz

i Współbracia Salezjanie.

Tolkmicko, Boże Narodzenie 2019
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Drogi  Księże  Proboszczu, 
Księże Henryku,  Księże  Piotrze 
i Księże Andrzeju

 

Po  adwentowej  refleksji,  w 
skupieniu i ciszy wyczekiwania 
na  wigilijną  gwiazdę,  niech 
przyjdzie do Was Pan i umocni 
Was swoim pokojem,  byście  go 
mogli rozdawać na każdym kro-
ku tam, gdzie jest niepokój.

Niech  Boża  Dziecina  rozpro-
mienia  swoim  blaskiem  Wasze 
kapłańskie życie, dodaje sił i uf-
ności,  otacza  opieką  i  spełnia 
marzenia.

Błogosławionych  Świąt  Boże-
go  Narodzenia  i  Szczęśliwego 
Nowego Roku 2020

                                
życzą Wam

tolkmiccy Parafianie,

Tolkmicko, 
Boże Narodzenie 2019

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus

Moi drodzy Parafianie i Sympa-
tycy dzieła salezjańskiego w Tolk-
micku,

Czujemy już  zapach  świąt  Bo-
żego  Narodzenia.  O  bliskości 
świąt  mówi  pachnąca  w  całym 
mieszkaniu choinka. Czujemy już 
smażonego  karpia  i  barszcz  z 
grzybami.  Ukrywamy  przed  bli-
skimi upominki, które wieczorem 
przed Wigilią  włożymy pod cho-
inkę.  Dzieci  z noskami na szybie 
okna  wypatrując  pierwszej 
gwiazdki  wpatrywać  się  będą  w 
ciemność  wieczoru,  bo  dni  naj-
krótsze w roku. 

Chyba każdy z nas miał  jakieś 
przeżycia związane z ciemnością. 
Nieoczekiwane wyłączenie prądu 
sprawiło,  że  znaleźliśmy  się  w 
ciemnym  pokoju.  A może  ciem-
ność  zaskoczyła nas podczas wę-
drówki  po  lesie  lub  na  górskim 
szlaku.  W  jednej  chwili  stracili-
śmy pewność siebie. Potykaliśmy 
się i gubiliśmy drogę. Zaczęliśmy 
wątpić,  że  bezpiecznie  dotrzemy 
do celu. I dopiero zapalenie latar-
ki przywróciło nam wiarę, że so-
bie poradzimy.
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Przywołanie  naszych  osobi-
stych przeżyć, w których docenili-
śmy, że światło jest nam niezbęd-
ne  do  życia,  pozwoli  lepiej 
zrozumieć  Ewangelię,  w  której 
mający się narodzić Jezus jest na-
zwany  Wschodzącym  Słońcem 
i światłem dla tych, którzy miesz-
kają w mroku i cieniu śmierci.

Ciemnością  człowieka  jest 
grzech i nieznajomość Boga. Jezus 
stając  się  człowiekiem,  objawił 
nam  prawdziwe  oblicze  Boga. 
Moglibyśmy powiedzieć, że Jezus 
rozświetlił  tajemnicę  Boga,  czyli 
pokazał  nam  Boga.  Oprócz  tego 
Jezus  pokonał  ciemności,  które 
niszczą  człowieka  –  przez  swoją 
śmierć i zmartwychwstanie poko-
nał grzech i śmierć. Światłem jest 
także słowo Chrystusa, które wy-
znacza  kierunek  i  sens  naszego 
życia. W tym świetle odkrywamy 
nasze powołanie do życia wiecz-
nego.  Dziś  Jezus  Chrystus  chce 
wejść  w  naszą  codzienność  jako 
prawdziwe światło, pokazać nam 
ciemności, w których żyjemy i na 
zawsze je od nas odgonić. 

Niech  oświeca  nas  światło 
Chrystusa Zbawiciela i niech wy-
zwala  nas  z  mroków  grzechu 
i cieni  śmierci,  gdyż  Jezus  przy-
chodzi  do  nas  jako  Miłość  Boga 
Ojca.

Co  wyróżnia  chrześcĳaństwo 
spośród innych religii? 

Z pewnością przykazanie miło-
ści  bliźniego  rozwinięte  aż  do 
przykazania miłości nieprzyjaciół. 
Ale jest jeszcze bardziej radykalny 
wyróżnik  chrześcĳaństwa.  Jest 
nim fakt, że Syn Boży stał się czło-
wiekiem,  jednym  z  nas,  we 
wszystkim  do  nas  podobnym  z 
wyjątkiem grzechu.

Ta prawda o Bogu, który stał się 
człowiekiem,  aby  przywrócić  lu-
dziom  godność  dzieci  Bożych;  o 
Bogu, który uniżył samego siebie, 
aby  wywyższyć  człowieka;  ta 
prawda od samego początku była 
najtrudniejsza  do  przyjęcia.  Św. 
Jan pisze o tym już na samym po-
czątku  swojej  Ewangelii:  „Przy-
szedł do swojej własności, a swoi 
Go nie przyjęli”. Zróbmy wszyst-
ko, by przyjąć Chrystusa i zaśpie-
wać: „Ach witaj Zbawco z dawna 
czekany. Tyle tysięcy lat wygląda-
ny. Na Ciebie króle, prorocy cze-
kali, a Tyś  tej nocy nam się  obja-
wił”.

Radosnych i Bożych Świąt
życzą Wam

              Ks. Józef Grochowski – 
Proboszcz

              i Współbracia Salezjanie
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AKTUALNOŚCI

WYJAZD DO KINA NA FILM 
pt. NIEPLANOWANE

17.11.2019 po raz kolejny wyje-
chaliśmy z ks. Proboszczem Józe-
fem Grochowskim i  ks.  Stanisła-
wem  Szestowickim  – 
Proboszczem z  Pogrodzia  do El-
bląga na film „Nieplanowane”. 

To historia    prawdziwa Abby 
Johnson,  jednej  z  najmłodszych 
dyrektorek  kliniki  aborcyjnej 
Planned Parenthood w USA, któ-
ra  w  wyniku  braków  personelu 
medycznego, została  poproszona 
o pomoc i asystowanie przy abor-
cji. 

To wydarzenie sprawiło, że dia-
metralnie zmieniła poglądy na tę 
kwestię.

Trudno streścić ten film w kilku 
zdaniach… Trzeba koniecznie ten 
film zobaczyć.

Dziękujemy  ks.  Józefowi  Gro-
chowskiemu  –  Proboszczowi  z 
Tolkmicka  za  zorganizowanie 
tego wyjazdu dla Parafian z Tolk-
micka i  Pogrodzia  i  czekamy na 
kolejne propozycje.

07 listopada br. został  zorgani-
zowany przez ks.  Proboszcza Jó-
zefa Grochowskiego kolejny Kurs 
przedmałżeński.  Uczestniczyło w 
niej  tylko  5  par  narzeczonych. 
Trochę mało …
WIZYTA  ŚW. MIKOŁAJA 
W PARAFII

08 grudnia obchodziliśmy  Uro-
czystość  Niepokalanego  Poczęcia 
Najświętszej Maryi Panny. W na-
szej Parafii miały miejsce dwa wy-
darzenia.

Na Mszy św. o godz. 11.00, od-
prawianej  przez  ks.  Proboszcza 
Józefa Grochowskiego, poświęco-
ne zostały medaliki Dzieci I – ko-
munijnych. Następnie Rodzice na-
łożyli je dzieciom na szyje.
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Ksiądz Proboszcz skierował  do 
dzieci  kazanie  okolicznościowe. 
Chór  parafialny  pod  kierownic-
twem ks. Piotra Boryczki uświet-
nił tę Mszę pieśniami o Matce Bo-
skiej.

Drugim wydarzeniem była wi-
zyta św. Mikołaja. Jego święto ob-
chodziliśmy w piątek. 

Dopiero  w niedzielę  dotarł  on 
do naszego Kościoła i rozdał dzie-
ciom swoje czekoladowe podobi-
zny, o które zatroszczył się Ksiądz 
Proboszcz.

Dziękujemy  Księdzu  Probosz-
czowi za znajomości  ze Świętym 
Mikołajem…
WIGILIA 
I BOŻE NARODZENIE 2019

24 grudnia Wigilia Bożego Na-
rodzenia.  O  godz.  07:00  ostatnie 
Roraty. Nie ma Mszy św. o godz. 
18:00. W tym czasie gromadzimy 
się  przy  wigilijnym  stole,  aby 
godnie  przeżyć  ten  czas  przed 
Narodzenie  Pana  Jezusa.  Pamię-
tajmy  o  wigilijnych  tradycjach: 
wspólnej  modlitwie,  czytaniu 
Ewangelii o Narodzeniu Pana, ła-
maniu  się  opłatkiem,  wspólnej 
wieczerzy  i  śpiewania  kolęd. 
Niech przy stole wigilijnym znaj-
dzie  się  jedno wolne miejsce  dla 
„strudzonego wędrowca”. 

Pomyślmy, może to miejsce zaj-
mie  osoba,  która  nie  ma  z  kim 
spędzić tego pięknego czasu.

W  noc  Uroczystości  Narodze-
nia,  o północy -  Pasterka.  Ofiary 
na tacę  przeznaczone są  na Fun-
dusz Obrony Życia.

25  grudnia  Uroczystość  Naro-
dzenia  Pańskiego.  Nie  będzie 
Mszy Św. o godz. 07:00 rano. Po-
zostałe Msze święte tak, jak w nie-
dziele.

26 grudnia Święto Św. Szczepa-
na.  Msze  Św.  wg  rozkładu  nie-
dzielnego. 
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Taca  przeznaczona  na  Wyższe 
Seminarium  Duchowne  Diecezji 
Elbląskiej.

Zachęcamy  do  odwiedzenia 
i adoracji żłóbka. Jest to wspaniała 
okazja,  by  rodzice  i  dziadkowie 
mogli  przybliżyć  najmłodszym 
parafianom  historię  Narodzenia 
Pańskiego.

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: 
JEZUSA, MARYI I JÓZEFA

W niedzielę  29 grudnia obcho-
dzimy Święto Świętej Rodziny: Je-
zusa,  Maryi  i  Józefa.  Tradycyjnie 
już, na Mszy Św. o godz. 11:00 od-
nowienie  Ślubów  małżeńskich, 
błogosławieństwo  Małżonków 
i ich Najbliższych. Zapraszamy na 
tę Mszę Małżonków i Ich Najbliż-
szych na tę piękną Uroczystość.

NOWY ROK 2020
We wtorek 31 stycznia na Mszy 

św. o godz. 18:00 pożegnamy 2019 
rok. O północy  powitamy Nowy 
Rok 2020. Pierwszego stycznia - w 
Święto Bożej Rodzicielki - nie bę-
dzie Mszy św. o godz. 07:00 rano. 
Pozostałe Msze święte wg rozkła-
du niedzielnego.
UROCZYSTOŚĆ TRZECH 
KRÓLI 

06  stycznia  obchodzimy  Uro-
czystość  Objawienia  Pańskiego – 
Trzech Króli.  

Na  Mszach  św.  poświęcenie 
wody, kredy i kadzidła. Taca prze-
znaczona na potrzeby Misji.

12 stycznia obchodzimy Święto 
Chrztu Pańskiego. Jest  to  też  za-
kończenie  okresu  Bożego  Naro-
dzenia.  Rozpoczyna  się  Okres 
Zwykły.
UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1 listopada w Kościele  katolic-
kim  obchodzona  jest  corocznie 
Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych.  Jest  to  uroczystość  ku  czci 
wszystkich  chrześcijan,  którzy 
osiągnęli stan zbawienia i przeby-
wają w niebie.
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Tradycyjnie, w naszym Kościele 
odprawiono Msze św. jak w każ-
dą niedzielę. Dodatkowo o godz. 
13:00  odprawiono  Mszę  św.  na 
cmentarzu  parafialnym.  Procesję 
wiernych, którzy z Różańcem we-
szła na cmentarz prowadzili:  Oj-
ciec Kalikst Salak – proboszcz Pa-
rafii  św.  Antoniego  w Kadynach 
i Ojciec Gracjan, oraz nasi Księża - 
ks.  Piotr  Boryczka  i  ks.  Andrzej 
Dołęgowski. 

Procesja  szła  alejkami  cmenta-
rza.  Na  poszczególnych  stacjach 
następowało okadzenie i  poświę-
cenie  miejsc  spoczynku  naszych 
zmarłych.  Modlitwę  na  cmenta-
rzu  poprowadził  ks.  Józef  Gro-
chowski.

Przy grobowcu Salezjanów od-
prawiona została Msza św. konce-
lebrowana, pod przewodnictwem 
Gwardiana  Ojca  Gracjana  Lan-
dowskiego. W koncelebrze wzięli 
udział: O. Kalikst Salak, ks. Józef 
Grochowski, ks. Tadeusz Pawluk. 
Okolicznościową  homilię  wygło-
sił ks. Proboszcz z Kadyn.

Mszę  odprawiono  w  intencji 
wszystkich Zmarłych z Tolkmicka 
i Kadyn i okolicznych miejscowo-
ści. Po  Mszy  św.  Księża  święcili 
nowe nagrobki.

Dziękujemy  bardzo  licznie  ze-
branym  wiernym  za  pamięć  o 
zmarłych, za udział  w Mszy św., 
za  własne  modlitwy,  za  pięknie 
udekorowane  groby.  Dziękujemy 
wszystkim  Księżom,  biorącym 
udział w tej Uroczystości, służbie 
liturgicznej,  Panu  Organiście  za 
oprawę  liturgiczną i nagłośnienie 
Mszy św.

Dziękujemy  Paniom,  które 
kwestowały przy bramie cmenta-
rza,  oraz  wszystkim,  którzy  te 
ofiary  składali.  Dziękujemy 
wszystkim, którzy byli zaangażo-
wani, by ta Uroczystość miała tak 
piękny wymiar.

Bóg zapłać.

WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH 
DZIEŃ ZADUSZNY

02  listopada Kościół  katolicki 
wspominał  wszystkich  wiernych 
zmarłych. Dzień Zaduszny to czas 
szczególnej modlitwy do Boga, by 
zmarli mieli udział w Chrystuso-
wym  zwycięstwie  nad  śmiercią. 
Dotyczy to zwłaszcza tych, którzy 
po śmierci  potrzebują  oczyszcze-
nia w miłości, czyli czyśćca, który 
jest “przedsionkiem nieba”.
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Tradycyjnie  już,  tego  dnia,  w 
kaplicy  cmentarnej  odprawiono 
Mszę św. - koncelebrowaną. Prze-
wodniczył jej ks. Tadeusz Pawluk. 
W koncelebrze brał udział ks. Pro-
boszcz  Józef  Grochowski,  ks. 
Henryk  Korzeniowski,  oraz  ks. 
Andrzej  Dołęgowski.  Okoliczno-
ściowe  kazanie  wygłosił  ks.  An-
drzej.

Cieszy nas,  że  w tej  Mszy św. 
uczestniczyła  tak  duża  liczba 
wiernych, co świadczy o wielkiej 
miłości  i  potrzebie  modlitwy  za 
naszych bliskich, może potrzebu-
jących pomocy…

Przed lub po Mszy św. wszyscy 
odwiedzali groby zmarłych, by w 
zadumie  i  modlitwie  podzięko-
wać Im za wszystko dobro, jakie-
go  doświadczyli  za  Ich  życia 
i prosić Boga o szybkie wejście do 
Królestwa Niebieskiego.

Wieczny  odpoczynek  racz  Im 
dać Panie…

UROCZYSTOŚCI
POGRZEBOWE
Ś.P. JÓZEFA PAWLUKA

04  listopada  2019  r.  odbył  się 
pogrzeb śp. Józefa Pawluka, który 
przez długie lata był organistą w 
naszym kościele. W pamięci star-
szych  parafian  zapisał  się  jako 
Człowiek bardzo wierzący, uczci-
wy i uczynny, wzorowy Mąż i Oj-
ciec. 

To On w każdą niedzielę i świę-
ta grał na organach na wszystkich 
Mszach  świętych.  Żona  Ewa  w 
każdą  niedzielę  była  ze  swoją 
„gromadką” na Mszy świętej. Sie-
dzieli zawsze blisko ołtarza.
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Pan  Józef  angażował  się  rów-
nież w różne prace przy kościele – 
dokąd  zdrowie  pozwoliło.  Przez 
długie  lata  chorował.  Zdany  był 
na  opiekę  Żony  i  Najbliższych. 
Nigdy jednak nie zatracił wiary w 
Boga.

Dzisiaj  miał  piękny  pogrzeb. 
Mszy  świętej  koncelebrowanej 
przewodniczył ks. Biskup Elbląski 
Jacek  Jezierski.  W  koncelebrze 
uczestniczył ks. Tadeusz Jarecki – 
przełożony  Salezjańskiej  Inspek-
torii  Warszawskiej,  Syn  Tadeusz, 
ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski, 
oraz Księża z różnych stron Polski 
i  naszej  tolkmickiej  Wspólnoty. 
Swoim życiem zasłużył  sobie  na 
to piękne pożegnanie.

Ciało śp. Józefa Pawluka zosta-
ło złożone w grobie rodzinnym na 
tolkmickim cmentarzu. Jednoczy-
my  się  w  bólu  z  Rodziną po 
śmierci Męża, Taty, Dziadka i Pra-
dziadka, oraz Wspaniałego Czło-
wieka.

Wieczny  odpoczynek  racz  Mu 
dać Panie...

ROCZNICA ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 
PRZEZ POLSKĘ 11.11.2019

11 listopada obchodziliśmy 101 
Rocznicę  Odzyskania  Niepodle-
głości  przez  Polskę.  W  tolkmic-
kim Kościele, na Mszy św. w in-
tencji  Ojczyzny  zebrała  się  duża 
grupa Parafian i Gości. 

Uczestniczyła w niej Pani Mag-
dalena Dalman – Burmistrz Tolk-
micka, wraz z Małżonkiem. Mszy 
Świętej  koncelebrowanej  prze-
wodniczył Ojciec Gracjan - Gwar-
dian z Parafii w Kadynach. 
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W  koncelebrze  brał  udział  ks. 
Józef Pietrusik – Proboszcz Parafii 
w  Woźniakowie,  ks.  Stanisław 
Szestowicki – Proboszcz Parafii w 
Pogrodziu, oraz ks. Proboszcz Jó-
zef Grochowski i ks. Andrzej Do-
łęgowski z naszej Parafii. 

Okolicznościowe  kazanie  wy-
głosił  ks.  Stanisław  Szestowicki. 
Oprawę  liturgiczną  przygotował 
Chór  parafialny  pod  kierownic-
twem ks. Piotra Boryczki.

Po Mszy św. udaliśmy się  pod 
tablicę pamiątkową Józefa Piłsud-
skiego – na ścianie Ratusza, gdzie 
Pani Burmistrz z Małżonkiem zło-
żyli kwiaty.

Następnie wszyscy przeszli  do 
Sali  muzealnej  w Ratuszu,  gdzie 
powitała  nas  Pani  Magdalena 
Dalman  –  Burmistrz  MiG  Tolk-
micko.

Po  części  oficjalnej,  wszyscy 
śpiewaliśmy  piosenki  patriotycz-
ne, przygotowane przez Ośrodek 
Kultury  w  Tolkmicku.  Główną 
prowadzącą  „karaoke” była Pani 
Sylwia Dolna – Tkacz. 
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Melodie  przerywane  były  tek-
stami patriotycznymi, w wykona-
niu znanych nam osób. Wystąpił 
również  Zespół  Sasanki z Sucha-
cza,  który  musiał  na  życzenie 
obecnych bisować.

Atrakcją  spotkania  w  Ratuszu 
były rogaliki z biało – czerwonym 
lukrem, przygotowane przez Koła 
Gospodyń,  oraz  Parafialne  Koło 
Robótek Ręcznych.  Do tego było 
gorące kakao…

Wieczór upłynął  w bardzo do-
brej  atmosferze.  Nikt nie  wycho-
dził  wcześniej.  Zakończył  się 
wspólnie zaśpiewaną Rotą.

Dziękujemy  Pani  Burmistrz 
Magdalenie  Dalman  oraz  podle-
głym  Jej  Jednostkom,  Stowarzy-
szeniom i Zespołowi Sasanki, tak-
że  ks.  Proboszczowi  Jozefowi 
Grochowskiemu i  Współbraciom 
Salezjanom , oraz Ojcom Francisz-
kanom z Kadyn.

Dziękujemy  wszystkim  oso-
bom,  które  zaangażowały  się  w 
przygotowanie tego integracyjne-
go spotkania, w tym Paniom, któ-
re piekły rogaliki.

Do zobaczenia za rok
REKOLEKCJE ADWENTOWE 
15 – 17.12.2019 
PODZIĘKOWANIE 
KS. REKOLEKCJONIŚCIE

Zakończyły  się  tegoroczne  re-
kolekcje adwentowe. Nauki reko-
lekcyjne głosił ks. Dionizy Mróz – 
Salezjanin. 

Tematem przewodnim rekolek-
cji była RODZINA, jako najwięk-
sza  wartość  w  dzisiejszych  cza-
sach. 

strona 11



Informator Parafialny     nr 5 (113)/2019   Rok 2019

Rodzina powinna mieć klasycz-
ny wzór:  mama, tata i  dzieci.  To 
dzięki  Rodzinie  możemy  prze-
trwać  chwile  dobre  i  złe.  To  w 
domu stawialiśmy pierwsze  kro-
ki.  Tutaj  uczyliśmy  się  mówić 
i zdobywaliśmy  potrzebną  wie-
dzę, poznawaliśmy ciepło rodzin-
ne, które było i  jest  bardzo waż-
nym uczuciem.  

Ksiądz Rekolekcjonista za wzór 
stawiał  Świętą  Rodzinę,  z  której 
powinniśmy  brać  przykład. 
Przedstawiał  codzienność  Rodzi-
ny z Nazaretu z nadzieją, że przy-
czyni się to do spojrzenia na życie 
naszych rodzin i na relacje w nich 
panujące. 

Kazania  naszego  Rekolekcjoni-
sty były piękne, dobitne, przywo-
łujące refleksje. Na długo pozosta-
ną  w  naszej  pamięci  i  chyba  w 
życiu…

Księże  Rekolekcjonisto.   Dzię-
kujemy za poświęcony nam czas, 
skierowane do nas piękne, mądre 
słowa, za wspólną modlitwę. 
Życzymy  Ci  obfitych  darów 

łask płynących z tajemnicy Bożej 
Miłości  objawionej  w ciszy Nocy 
Betlejemskiej,  oraz  wiele  pokoju, 
spokoju i błogosławieństwa Boże-
go w Nowym Roku. Życzymy też 
dalszej pięknej i owocnej pracy w 
Twojej duszpasterskiej posłudze.

Szczęść Boże. 

Z zapewnieniem o modlitwie
Ks. Proboszcz Józef Grochowski 

i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie

WIGILIA POD TOLKMICKIM 
NIEBEM 14.12.2019

W  sobotnie  popołudnie  14 
grudnia spotkaliśmy się  na Placu 
przed Ratuszem i Kościołem. 

Zaprosili  nas Organizatorzy,  w 
tym główni: Pani Magdalena Dal-
man – Burmistrz Miasta i Gminy 
Tolkmicko,  oraz  Ks.  Józef  Gro-
chowski  –  Proboszcz  Parafii  św. 
Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

strona 12



Grudzień, 2019

Spotkaliśmy  się,  by  tradycyjnie 
spędzić to grudniowe popołudnie 
na  Wigilii  pod  Tolkmickim  Nie-
bem,  przypominającej  nam,  że 
wkrótce narodzi się Dziecię Boże. 
Było ono możliwe dzięki zaanga-
żowaniu wielu  Instytucji,  Stowa-
rzyszeń, Kół i osób prywatnych z 
miasta  i  gminy,  którym  tradycje 
religijne nie są obce i chętnie służą 
pomocą.

Wigilię  rozpoczęła  Pani  Bur-
mistrz  powitaniem  wszystkich 
obecnych,  Ksiądz  Proboszcz  od-
czytał  ewangelię  o  Bożym Naro-
dzeniu,  a  potem  były  życzenia 
i łamanie się opłatkiem. 

Świętego  Mikołaja  przywieźli 
motocykliści z Klubu Kardan. Na-
głośnienie  przygotował  Pan  Ma-
rek Żochowski.

Potrawy  wigilijne  były  bardzo 
smaczne i było ich bardzo dużo…

Program „artystyczny”  –  kolę-
dy,  zapewniły  dzieci  z  Zespołu 
Szkolno -Przedszkolnego w Tolk-
micku,  oraz  niezawodne  „Sasan-
ki” z Suchacza.

strona 13



Informator Parafialny     nr 5 (113)/2019   Rok 2019

Był  też  kiermasz  z  pięknymi 
ozdobami świątecznymi.

Można powiedzieć,  że ta Wigi-
lia  była  przygotowana  „bardzo 
bogato”,  dzięki  Organizatorom 
i wielu ludziom dobrej woli, któ-
rych nie sposób wymienić.

Dziękujemy  Im  wszystkim  za 
wielkie SERCE, którego doświad-
czyliśmy  na  tym  świątecznym 
spotkaniu.

Do zobaczenia za rok.
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STATYSTYKI PARAFIALNE
 W ostatnim okresie Sakrament 

Chrztu Świętego przyjęli: 
Oliwia Szydłowska
Maja Waś
Na drogę wiecznego spoczynku 

odeszli: 
Józef Sinkiewicz
Józef Pawluk
Róża Sztochniałek
Alicja Ilona Łabędzka
Paweł, Grzegor Kiełtyka
Andrzej Jernat
Małgorzata Sosnowska
Zofia Łubińska
Zofia Górska

HUMOR
-  Jaka  jest  ulubiona  kolęda 

świeżo upieczonych rodziców?
- Cicha noc.

W sądzie toczy się sprawa o po-
bicie.  Sędzia  pyta  oskarżonego 
młodzieńca:

– Dlaczego pobiłeś swojego są-
siada?

–  Nie  pobiłem  sąsiada,  tylko 
Świętego  Mikołaja.  Dopiero  po-
tem dowiedziałem się, że to nasz 
sąsiad.

Wieczór wigilijny. Cała rodzina 
gotowa,  stół  zastawiony,  czekają 
tylko  na  pierwszą  gwiazdkę. 
Oczywiście, przy stole zostawio-
no jedno dodatkowe, puste miej-
sce. Nagle rozlega się pukanie do 
drzwi.

– Kto tam? – pyta ojciec.
–  Strudzony  wędrowiec,  czy 

jest dla mnie miejsce?
– Jest.
– A mogę skorzystać?
– Nie.
– Ale dlaczego?
– Bo tradycyjnie musi być  pu-

ste.

Przyjaciel pyta Nowaka:
- Jak minęły święta?
-  Wspaniale!  Żona  serwowała 

mi same zagraniczne potrawy.
- Jakie?
- Barszcz ukraiński, fasolkę po 

bretońsku, pierogi ruskie i szny-
cel po wiedeńsku z kapustą wło-
ską.

Spotykają  się  dwie  przyjaciółki 
i jedna mówi:

-  Ty,  słuchaj  wiesz  że  w  tym 
roku  Sylwester  wypada  w 
piątek?
A na to druga:

- Kurcze, żeby tylko nie trzyna-
stego!
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 W Kodeksie Prawa Kanonicznego odnajdujemy kan. 529 § 1, który mówi: 
„Pragnąc dobrze wypełnić funkcję pasterza, proboszcz powinien starać się poznać 
wiernych powierzonych jego pieczy. Winien zatem nawiedzać rodziny, uczestnicząc 
w troskach wiernych, zwłaszcza niepokojach i smutku oraz umacniając ich w Panu, 
jak również - jeżeli w czymś nie domagają - roztropnie ich korygując”.
Wizyta duszpasterska jest dobrym sposobem realizacji tej „funkcji pasterza”. 

 W naszej Para�i odwiedziny duszpasterskie rozpoczną się w sobotę 
28 grudnia. Oprócz ks. Proboszcza Para�an odwiedzą również ks. Piotr Boryczka 
i ks. Andrzej Dołęgowski /wg. rozkładu/. Mamy nadzieję, że jak zawsze, spotkamy 
się z miłym i serdecznym przyjęciem. 

         ROZKŁAD KOLĘDY  do 07 stycznia 2020 r.
Kolędę rozpoczynamy o godz. 15:30, w soboty o godz. 10:00

28.12.2019 sobota
    1. Kikoły
    2. Janówek
    3. Janówek kolonia, Wysoki Bór, Biała Leśniczówka

30.12.2019 poniedziałek
    1. ul. Szkolna numery nieparzyste
    2. ul. Szkolna numery parzyste
    3. ul. Jagiellońska blok

02.01.2020 – czwartek
    1. ul. Jagiellońska domki
    2. ul. Nadrzeczna domki
    3. ul. Nadrzeczna blok

03.01.2020 – I piątek miesiąca /o 18:00 Msza św./
    1. ul. Kościelna numery nieparzyste
    2. ul. Kościelna numery parzyste, 
        ul. Świętojańska – kamienica nr 14

04.01.2020 – sobota
    1. ul. Morska
    2. ul. Mazurska
    3. Nowy Wiek, Stawy

07.01.2020 – wtorek
    1. ul. Zawiszy
    2. ul. Krzywa, ul. Kręta, ul. Rybacka
    3. ul. Świętojańska – blok nr 8 – 12
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