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ŻYCZENIA 
OD KS. PROBOSZCZA

Drodzy moi.
Życzę  Wam  wszystkim  rodzin-

nych,  błogosławionych,  dobrych, 
spokojnych  i pełnych duchowej ra-
dości świąt Bożego Narodzenia. 

Niechaj Dzieciątko Jezus znajdzie 
godne mieszkanie w Waszych ser-
cach  i  zostanie  przyjęte  z  wiarą 
i miłością. 

Niech Jezus obdarzy hojnie łaską 
i pokojem Wasze rodziny i domy,  a 
światło gwiazdy betlejemskiej niech 
będzie znakiem na Waszym szlaku 
do prawdziwego szczęścia.

Wraz  z  życzeniami  dzielę  się  z 
Wami opłatkiem, znakiem jedności 
w Chrystusie i zawierzam Was Ma-
ryi, Matce Zbawiciela. 

Niech  Boża  Łaska  towarzyszy 
Wam przez cały Rok 2013. Szczęść 
Boże.Razem z Współbraćmi z serca 
Wam błogosławię

                            Ks. Proboszcz,
Sławomir  Szczodrowski

Drodzy Kapłani
Z okazji  Świąt Bożego Narodze-

nia składamy najserdeczniejsze ży-
czenia  Księdzu  Proboszczowi 
i wszystkim  Kapłanom  z  naszej 
wspólnoty .

Niech  Boża  Dziecina   obdarza 
Was  swymi  łaskami,  byście  wy-
trwale podążali obraną przez siebie 
drogą życiową, pełniąc służbę Bogu 
i ludziom.

Niech  was  Bóg  wspiera  swoją 
miłością  oraz  mocą.   Niech  Betle-
jemska  gwiazda  świeci  swoim 
światłem każdemu z Was, oświetla-
jąc  drogę  życia  i  wszystkie  Wasze 
sprawy.

  Wesołych Świąt i Szczęśliwego 
Nowego  Roku  2013  życzy  Wam 
Redakcja Informatora  i tolkmiccy 
parafianie.
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28 GRUDNIA 
IMIENINY OBCHODZI 
KLERYK CEZARY LIPKA

Drogi Solenizancie! Życzymy Ci, 
aby w Twoim życiu nigdy nie za-
brakło dobrych pragnień oraz zapa-
łu i sił  do ich realizacji,  aby Duch 
Święty  był  zawsze  Twoim  prze-
wodnikiem, aby wiara była dla Cie-
bie  źródłem  autentycznej  i  głębo-
kiej radości. 

Niech  to  najważniejsze  zadanie, 
jakie  przed Tobą  stoi,  jak  najszyb-
ciej  zostało  zrealizowane,  a  Twoje 
święcenia kapłańskie w 2013 roku, 
to nasze największe życzenia.

Niech  Matka  Boża  Wspomoży-
cielka  Wiernych  ma  Cię  zawsze 
w swojej opiece. 

               Szczęść Boże,
              z modlitwą 

    Ks. Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski,

  Współbracia i tolkmiccy parafianie

AKTUALNOŚCI

-Trwa Peregrynacja Obrazu  Mat-
ki Boskiej Częstochowskiej. Bóg za-
płać  Rodzinom,  które  przyjęły  już 
Jasnogórską  Panią.  Cieszy  nas,  że 
czynicie  to  z  godnością  i  należną 
czcią. Odprawiliśmy też już pierw-
sze  Msze  św.  w  intencji  Rodzin, 
które przyjęły Wizerunek. Na okres 
Świąteczny Obraz może wrócić  do 
kościoła.  Nie  jest  jednak obowiąz-
kowe, jeśli  rodziny zadecydują, że 
Peregrynacja nie będzie przerwana.

- Salezjańska Organizacja Sporto-
wa SALOS tradycyjnie już zorgani-
zowała Turniej Mikołajkowy w pił-
kę  nożną.  Wzięły  w  nim  udział 
drużyny z naszego miasta i okolic, 
łącznie 60 osób. Organizatorzy za-
pewnili upominki mikołajkowe dla 
uczestników i  puchary  dla  najlep-
szych drużyn.

- Zarząd Stowarzyszenia SALOS 
dziękuje  Panu  Burmistrzowi  za 
przychylność  w  udostępnianiu 
„Orlika” do zajęć i rozgrywek spor-
towych.

- 8 grudnia w naszej wspólnocie 
odbyło  się  Regionalne  spotkanie 
Anonimowych  Alkoholików.   Cie-
szy  nas  obecność  osób  z  naszej 
wspólnoty,  które  zdecydowały  się 
na  uczestnictwo  w  tej  grupie.  Ich 
obecność  jest anonimowa. Może są 
osoby,  które  nie  mają  odwagi 
przyjść  na  spotkanie?  Zachęcamy. 
Spotkania odbywają  się  w środy o 
godz. 18:30.
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- W niedzielę 9 grudnia, po Mszy 
św. o godz. 12:00, do Kościoła św. 
Jakuba  Apostoła  w  Tolkmicku 
przybył św. Mikołaj.  Dzieci uczest-
niczące  w tej niedzielnej Mszy św. 
otrzymały od naszego gościa upo-
minki.

- W ostatnim czasie grupa dzieci 
i  młodzieży  z  naszej  parafii,  pod 
opieką  kleryka Cezarego, uczestni-
czyła w  zbiórce żywności, organi-
zowanej  przez Caritas Diecezji  El-
bląskiej,  w  wytypowanych 
sklepach  elbląskich.  Cieczy  nas 
fakt,  że  w  ten  sposób  przyczynili 
się do pomocy potrzebującym. 

-W  sobotę  15  grudnia  grupa  50 
dzieci  z  naszej  parafii  oraz  Łęcza 
i Pogrodzia uczestniczyła w spotka-
niu ze Świętym Mikołajem, zorga-
nizowanym  przez  Caritas  Diecezji 
Elbląskiej.  Dzieci  otrzymały  upo-
minki,  przygotowane  przez  Orga-
nizatora.  Dziękujemy  Panu  Janu-
szowi  Birkholcowi  za 
sponsorowanie przejazdu dzieci na 
to spotkanie. Należy zaznaczyć, że 
ten dobry gest z jego strony należy 
już do tradycji.

-  Tradycyjnie,  w Wigilię  Bożego 
Narodzenia o godz. 24:00 zaprasza-
my wszystkich na Pasterkę. Nie ma 
Mszy św. o godz. 7:00 w Boże Naro-
dzenie.

-  Wizytę  duszpasterską,   zwaną 
Kolędą,  rozpoczniemy  7  stycznia 
2013r.  Program wizyty  podamy w 
Nowy Rok.

- Bóg zapłać wszystkim osobom, 
które  przyczyniły się  do świątecz-
nego wystroju naszej Świątyni. Na 
ręce Pani Agnieszki Kaczorowskiej 
składamy serdeczne Bóg zapłać ze-
społowi,  który w tym roku wyko-
nał piękną szopkę Bożonarodzenio-
wą.

-  Serdecznie  dziękujemy  Panu 
Romanowi Marszałkowi  za wszel-
ką życzliwość    i pomoc dla naszej 
parafii.

-  Serdecznie  zapraszamy  30 
grudnia br.,  w Uroczystość Świętej 
Rodziny  wszystkie  małżeństwa  z 
naszej wspólnoty, na Uroczyste od-
nowienie przyrzeczeń małżeńskich, 
na Mszy św. o godz. 12.00. Powoła-
nie do życia w małżeństwie i w ro-
dzinie jest jedną z dróg do święto-
ści.  Cieszy  fakt,  że  w  tej 
uroczystości  bierze  udział  coraz 
więcej par małżeńskich. Mamy na-
dzieję, że i tym razem tak będzie.

- 27 stycznia 2013 roku w naszym 
kościele odbędzie się Koncert kolęd 
w wykonaniu Stanisława Sojki – od 
lat należącego do najwybitniejszych 
artystów polskiej sceny muzycznej. 
Występ  uświetni  Uroczystości  Św. 
Jana Bosko. Zaproszenia – cegiełki, 
upoważniające  do wejścia na kon-
cert,  będziemy  rozprowadzali  od 
2 stycznia.

-  Przypominamy,  że do  nabycia 
jest Kalendarz na 2013 rok. Zamie-
ściliśmy tam sporo zdjęć z naszego 
kościoła oraz informacje z życia pa-
rafii.
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DZIEŃ SKUPIENIA DLA 
CHÓRU 15.12.2012

15 grudnia 2012 roku Chór para-
fialny  przeżył  Dzień  Skupienia  w 
Parafii św. Piotra Rybaka w Gdyni. 
Przewodnikiem  duchowym  tego 
spotkania był o. Przemysław Racz-
kowski – redemptorysta.

W  spotkaniu  uczestniczyła  17  – 
osobowa  grupa  chórzystów,  pod 
przewodnictwem  Pana  Michała 
Hofmana – organisty i dyrygenta. 

Członkowie  chóru uczyli się pie-
śni bożonarodzeniowych po łacinie. 
Uczestniczyli  też  w  modlitwach, 
adoracji Najświętszego Sakramentu 
i Mszy św. Był to bardzo pracowity 
i owocny wyjazd.

ŚWIĘTA NA WESOŁO
Kowalski pyta znajomego:
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem 

na święta?
- Mam pełną lodówkę.
- Czego?
- Szronu.

W noc wigilijną chłop wchodzi do 
obory, patrzy na krowy i mówi:

-  Powiedzcie  coś.  Podobno  w  tę 
noc zwierzęta mówią.

- Nie umiemy po polsku, jesteśmy 
rasowe krowy holenderki.

Nowakowie  przygotowują  się  do 
wieczerzy Wigilijnej. W pewnej chwi-
li Nowakowa pyta męża:

- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go!
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DZIEŃ SKUPIENIA 
DLA MINISTRANTÓW

W dniach 23 i  24 listopada odbył 
się w Tolkmicku Dzień Skupienia dla 
ministrantów. Udział wzięło 25 osób 
w wieku szkoły podstawowej z para-
fii w Tolkmicku, Łęczu i Pogrodziu. 
Spotkanie  rozpoczęto  zabawą  inte-
gracyjną  i  grami  zespołowymi. Na -
stępnie była kolacja, a po niej nabo-
żeństwo  różańcowe  przed 
Najświętszym Sakramentem z możli-
wością  spowiedzi.  Program  pierw-
szego dnia zakończył się emisją filmu 
pt. „Antoni. Boży wojownik”. Kolej-
ny  dzień  ministranci  zaczęli  poran-
nymi  modlitwami  i  śniadaniem.  ks. 
Marek  Szymborski  przewodniczył 
Mszy  Świętej,  odprawianej  dla 
wszystkich  uczestników  Dnia  Sku-
pienia.  Po  Mszy  Świętej,  wszyscy 
wzięli udział w „Wielkiej Grze Tere-
nowej”. 

Spotkanie  zakończyło  się  wspól-
nym obiadem, po którym ministranci 
wrócili do swoich domów, ubogaceni 
dobrą  zabawą,  modlitwą  i  miłymi 
wspomnieniami na długi czas.

GDYBYŚMY ODDALI GŁOS 
ŚW. JANOWI BOSKO…
„NAJKRÓTSZY ŻYCIORYS”

Nie pragnę niczego innego dla  
młodzieży, tylko tego, aby stawała się  
dobra, i zawsze była radosna...

Urodziłem się  w połowie sierpnia 
1815 r. we Włoszech, w biednej rodzi-
nie –utrzymywanej staraniem Kocha-
nej  Mamusi  Małgorzaty.  Szybko 
zmarł mi Ojciec – prawie Go nie zna-
łem. To było dla naszej rodziny bar-
dzo trudne doświadczenie, które wy-
cisnęło piętno na moje dalsze życie.

Po  przyjęciu  Pierwszej  Komunii 
Św.,  zapragnąłem  nie  zmarnować 
swego życia. Nie było łatwo się uczyć 
w wolnych  chwilach  od  pracy,  tym 
bardziej że bratu się to nie podobało. 
Z Łaski Bożej  zostałem księdzem w 
Turynie – pokochałem młodzież – za-
jąłem się nimi, widząc jak bardzo po-
trzebowali  troski.  Moją  obecność 
wśród młodych dziś nazywają: Syste-
mem Prewencyjnym, mówią  o mnie 
że wywróciłem pedagogikę – odmie-
niając rolę  wychowawcy wśród wy-
chowanków. Z Łaski Bożej także po-
wstało  Zgromadzenie  Salezjańskie, 
które dziś  kontynuuje, to czego Bóg 
od nas zażądał.  Wypełniwszy swoje 
zadania  –  odszedłem  do  DOMU 
OJCA w styczniu 1888 r. 

A JEDNAK WCIĄŻ ŻYJĘ W SER-
CACH TYCH WSZYSTKICH, KTÓ-
RZY WALCZĄ  DLA BOGA O DU-
SZE SWOJĄ I MŁODYCH!!!

www.oratorium.sdb.pl
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OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

Drodzy moi. 

Kończy się czas adwentu. Za kil-
kanaście godzin usiądziemy do Wi-
gilijnego  Stołu,  weźmiemy  do  rąk 
opłatek i  będziemy składać  życze-
nia.  Niech będą  one pełne miłości 
i troski. Niech każdy z nas znajdzie 
miejsce przy świątecznym stole. 

W ostatnich dniach uczestniczyli-
śmy w wielu spotkaniach świątecz-
nych.  Były  one  pełne  życzliwości 
i troski o innych. Wyrażam wielkie 
podziękowania  i  podziw  za  tak 
ogromne  zaangażowanie  w  życie 
naszej  społeczności.  Mam  głęboką 
ufność,  że  to  wszystko,  pozwoli 
nam na głębsze przeżywanie Świąt 
Bożego Narodzenia. 

Moi Drodzy. Cieszy nas fakt, że 
tak wielu z Was wzięło udział w re-
kolekcjach adwentowych. Dziękuję 
jeszcze  raz  wszystkim,  którzy  po-
magali  nam  w  przeżywaniu  tych 
duchowych ćwiczeń. 

Wyrazem naszej głębokiej  wiary 
niech  będzie  udział  w  Pasterce, 
świątecznych Mszach św.,  w kolę-
dowaniu  przy  świątecznym  stole. 
Niech  radość  z  Narodzin  Bożej 
Dzieciny rozpromieni nasze wspól-
noty.

Z  ogromną  wdzięcznością  skła-
dam serdeczne podziękowania tym 
osobom,  które  dekorowały  naszą 
świątynię  na  Uroczystość  Bożego 
Narodzenia. Wyraźmy ją też w mo-
dlitwie przy adoracji  Bożej Dzieci-
ny w żłóbku. 

Drodzy  moi.  W  nadchodzącym 
Nowym Roku 2013 czeka nas dużo 
pracy. Będziemy uczestnikami wie-
lu uroczystości. Z ufnością podcho-
dzę do tych spraw. Wielokrotnie już 
doświadczyłem, że mogę na Was li-
czyć  za  co  z  serca  Wam  dziękuję 
i błogosławię.

                           Z modlitwą,
                      Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski

DLACZEGO JEST ŚWIĘTO
BOŻEGO NARODZENIA?

Dlaczego jest święto Bożego 
Narodzenia? 

Dlaczego wpatrujemy 
się w gwiazdę na niebie?

Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, żeby się nauczyć miłości do  

Pana Jezusa.
Dlatego, żeby podawać sobie ręce. 

Dlatego, żeby uśmiechać się 
do siebie. 

Dlatego, żeby sobie przebaczać.

ks. Jan Twardowski
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JAK DOBRZE PRZEŻYĆ 
ŚWIĘTA

Dla  rodziny  swoistym  wyzwa-
niem jest włączenie do przedświą-
tecznych  prac  dzieci,  aby  miały 
szansę  rosnąć ze świadomością, że 
rodzice  również  pragną  dobrze 
przeżyć święta i trochę odpocząć.

 Niechaj  więc robią  porządki  w 
swoim pokoju, biegają po sprawun-
ki czy wynoszą śmieci. Mogą także 
wyczyścić  wszystkim  domowni-
kom buty, poustawiać krzesła przy 
stole,  przygotować  Pismo  Święte 
i zaznaczyć  stronę,  z  której  przed 
wieczerzą  przeczytamy  fragment 
Ewangelii.  I  niechaj  przygotują 
śpiewniki  z  tekstami  kolęd  -  albo 
książeczki do nabożeństwa z kolę-
dami - oraz znajdą książkę albo ar-
tykuł  w  czasopiśmie,  z  opisem 
dawnych obyczajów wigilijnych.

 Po wieczerzy mogą głośno prze-
czytać całej rodzinie, w jaki sposób 
nasi  przodkowie  świętowali  Boże 
Narodzenie.

A my nie żałujmy gardeł; zamiast 
słuchać płyt i oglądać program tele-
wizyjny,  urządźmy  rodzinne  kolę-
dowanie. 

Może przed Pasterką warto zna-
leźć czas zarówno na wspomnienie 
tych,  którzy  już  odeszli,  jak  i  na 
opowieść o Wigiliach sprzed lat czy 
chwilę interesującej zabawy? 

Chociaż  nie  będziemy,  jak  nasi 
przodkowie, ciskać kutią o powałę, 
to możemy zabawić się np. w odga-
dywanie  zagadek,  albo  przysłów 
ludowych,  pokazywanych  gestami 
przez  jednego  z  domowników; 
trzeba się tylko wcześniej przygoto-
wać.  Podobnie  podczas  świątecz-
nych spotkań z dalszą rodziną: bie-
siadujmy,  wspominajmy  i  bawmy 
się.  I,  rzecz  jasna;  śpiewajmy 
wspólnie kolędy, bo kto śpiewa, ten 
po dwakroć się modli!

Za  chwilę  zasiądziemy do stołu 
i przełamiemy się opłatkiem - wigi-
lijnym  chlebem  miłości  i  pojedna-
nia - życząc sobie nawzajem i całe-
mu  światu  Miłości,  Pokoju 
i Pojednania,  które  przyniosło  na 
Ziemię Dzieciątko narodzone w da-
lekim Betlejem. 

Przywdziewając  świąteczne 
ubrania,  zróbmy  mocne  postano-
wienie, że będziemy przez ten wie-
czór  i  całe  święta  dobrzy  dla 
wszystkich  i  uśmiechnięci.  Zapu-
kajmy do drzwi samotnego sąsiada, 
aby złożyć  mu życzenia; może za-
prosimy  go  do  wigilijnego  stołu 
i wreszcie  ten  pusty  talerz  na  coś 
się przyda? 

Przypomnijmy sobie,  czy nie je-
steśmy skłóceni z kimś, komu mo-
żemy podać  rękę  do zgody, nawet 
jeśli  nam zawinił.  Bądźmy ludźmi 
dobrej woli, już czas - Bóg się rodzi!

www.opoka.org.pl
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PIELGRZYMKA DO KADYN 
Do tradycji już należy, że 8 grud-

nia każdego roku ,  w Uroczystość 
Niepokalanego  Poczęcia  Najświęt-
szej  Maryi  Panny,  z  naszej  parafii 
udaje  się  pielgrzymka  do  Kadyn. 
Tam wszyscy  uczestniczą  razem z 
mieszkańcami kadyńskiej wspólno-
ty parafialnej, w Mszy Świętej kon-
celebrowanej. 

Nasi parafianie znają już gościn-
ność mieszkańców Kadyn. Tak było 
i tym razem.

Na ręce O. Klaudiusza, tolkmicka 
grupa, na czele z ks. Proboszczem 
Sławomirem Szczodrowskim, skła-
da  serdeczne  podziękowanie  za 
wszelkie  dobro,  którego  doświad-
czamy podczas tych wizyt. 

BÓG ZAPŁAĆ !!!

strona 9



Informator Parafialny nr 10(57)/2012      Rok 2012

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
16 – 18.12.2012

Zakończyły się tegoroczne Reko-
lekcje adwentowe. Słowo Boże gło-
sił o. Maciej Ziębiec, redemptorysta 
z Elbląga. 

Jego nauki były bardzo skutecz-
ne.  W  Mszach  św.  uczestniczyła 
duża  część  wiernych  z  naszej 
wspólnoty.  Ku  zadowoleniu  miej-
scowych  duszpasterzy,  wiele  osób 
przystąpiło też do Stołu Pańskiego.

Ojcze Macieju, bardzo Ci dzięku-
jemy za nauki, przenikające w głąb 
naszych serc. W radosnym nastroju 
czekamy teraz na przyjście Pana.

V FESTIWAL PIOSENKI 
RELIGIJNEJ CECYLIADA 2012

Ku czci św. Cecylii, patronki mu-
zyki kościelnej, 25 listopada w Tolk-
micku odbył się V Festiwal Piosen-
ki Religijnej – CECYLIADA 2012.

 Tradycyjnie już,  organizatorami 
tego  muzycznego  spotkania  było 
Oratorium im. św. Jana Bosko oraz 
Caritas Parafialna w Tolkmicku. 

Udział wzięło 49 osób z Tolkmic-
ka,  Pogrodzia  i  Łęcza.  Uczestnicy 
wystąpili w trzech kategoriach: so-
liści, duety i zespoły. 

Najmłodszym uczestnikiem tego-
rocznej Cecyliady był 6-letni Jakub 
Sangowski, który zajął  I miejsce w 
kategorii solistów. 

W kategorii „duety” I miejsce za-
jęły siostry Magda i Natalia Herbre-
der.

Spośród  czterech  występujących 
zespołów,  jury  najwyżej  oceniło 
Scholkę  z  Pogrodzia,  pod  kierow-
nictwem pani Doroty Krygier, która 
pięknie zaśpiewała piosenkę  „Cała 
ziemio, wołaj z radości”.

Przerwy między wejściami kolej-
nych uczestników wypełniały zaba-
wy,  przygotowane  przez  animato-
rów  Oratorium  i  ks.  Krzysztofa. 
Panie z Caritasu przygotowały dla 
wszystkich słodki poczęstunek. 

Zwycięzcy oraz pozostali uczest-
nicy otrzymali dyplomy i nagrody, 
ufundowane  przez  organizatorów 
oraz Parafię św. Jakuba Ap. w Tolk-
micku.

Dziękujemy  organizatorom, 
sponsorom i uczestnikom tego spo-
tkania.
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WIGILIA POD TOLKMICKIM 
NIEBEM 15.12.2012  

To już po raz trzeci w Tolkmicku 
odbyła się „Wigilia pod tolkmickim 
niebem”.  Niestety,  tym  razem  ze 
względów  pogodowych  spotkanie 
zostało przeniesione do miejscowe-
go Ośrodka Kultury. 

Zebranych powitał  Pan  Andrzej 
Lemanowicz  –  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Tolkmicko, Jego Zastępca – 
Pan  Józef  Zamojcin,  Pani  Maria 
Wodzianicka  –  Przewodnicząca 
Rady Miasta i Gminy oraz ks. Sła-
womir Szczodrowski Proboszcz Pa-
rafii  św.  Jakuba  Apostoła  w  Tolk-
micku.  Wszyscy  złożyli  życzenia 
świąteczne  i  noworoczne.  Spotka-
nie  wigilijne  rozpoczęto  wspólną 
modlitwą.

Tolkmickie  instytucje,  organiza-
cje  społeczne  i  osoby  prywatne 
przygotowały  wiele  smacznych 
ciast,  pierogów,  wigilijnej  kapusty 
i barszczyku. 

To  „rodzinne”  spotkanie  naszej 
społeczności umiliły występy arty-
styczne zespołów działających przy 
Ośrodku Kultury w Tolkmicku oraz 
w  Kadynach.  Był  też  prawdziwy 
Mikołaj  i  Śnieżynki,  rozdające sło-
dycze. 

Bardzo  oczekiwanym  punktem 
programu był koncert Kapeli góral-
skiej HORA ze Szczyrku. Zaprezen-
towała ona znane kolędy i pastorał-
ki  na  „góralską  nutę”,  oraz  wiele 
innych utworów muzycznych. 

To  kolejne,  wspólne  spotkanie 
wigilijne było możliwe dzięki zaan-
gażowaniu  miejscowych  władz 
oraz innych organizatorów i spon-
sorów,  a  byli  to:  Urząd  Miasta 
i Gminy  Tolkmicko,  Miejsko  – 
Gminny  Ośrodek  Kultury,  Parafia 
św.  Jakuba  Apostoła,  Miejsko  – 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecz-
nej,  Caritas  Diecezji  Elbląskiej, 
Przedszkole  Miejskie,  Szkoła  Pod-
stawowa,  Parafialne  Koło  Caritas, 
Jolanta i Stanisław Lech, Stowarzy-
szenie  „  Lanzania”,  Dom  Pomocy 
Społecznej,  Klub Gosposia,  Ochot-
nicza Straż Pożarna, Wydawnictwo 
„Radwan”  i  wiele  osób  anonimo-
wych.

Dziękujemy wszystkim i  do  zo-
baczenia za rok!
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