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ŻYCZENIA
DLA PANA BURMISTRZA
30 listopada swoje Imieniny obchodził Pan Andrzej Lemanowicz
– Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko.
Z okazji Imienin życzymy Panu
Burmistrzowi odwagi i sił, by porywać się na cele i zmiany, które z
pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone,realizacji
planów i nowych marzeń. Niech
każdy nadchodzący dzień będzie
dla Pana tym najwspanialszym
dniem w życiu !
Życzymy Panu wiele satysfakcji
z zawodowych sukcesów, a także
pomyślności i spełnienia marzeń
w życiu osobistym
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski,
Księża Współpracownicy
oraz życzliwi parafianie

ADWENT
Dziś pierwsza niedziela grudnia. Rozpoczynamy święty czas
Adwentu, a zarazem Nowy Rok
Kościelny i Liturgiczny.
Adwent symbolizuje epokę w
dziejach ludzkości, kiedy oczekiwano na obiecanego Mesjasza
Zbawiciela. Czas adwentu cechuje
pobożne i radosne oczekiwanie na
pojawienie się Zbawiciela.Jest też
symbolem oczekiwania na powtórne przyjście Chrystusa w
dniu Sądu Ostatecznego.
Chrystus przychodzi do nas
nieustannie i bardzo delikatnie,
aby nie przerazić nas swoją boskością i nie naruszyć naszej wolności.
Adwent dzieli się na 2 okresy:
1 - od początku adwentu - do
16.XII.;
2 - od 17.XII - do 24.XII - czas
bezpośredniego przygotowania
do Uroczystości Narodzenia Pańskiego.
Pierwsza niedziela adwentu jest
zarazem pierwszym dniem nowego Roku kościelnego.
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Pierwsze trzy niedziele Adwentu podkreślają oczekiwanie na
przyjście Chrystusa. Czwarty tydzień Adwentu, jest pełen napięcia i radości w oczekiwaniu na liturgiczny obchód Narodzenia
Mesjasza.
Jest bezpośrednim przygotowaniem do świąt Bożego Narodzenia
i wspomnieniem pierwszego
przyjścia Syna Bożego.
Kościół przypomina nam w
Adwencie o nadziei, jaka wiąże
się z powtórnym przyjściem Pana
Jezusa w Dniu Sądu Ostatecznego, jako Sędziego.
Roraty, czyli Msze Św. ku czci
Najświętszej Maryi Panny w naszym kościele codziennie o godz.
7:00. Dla dzieci – we wtorki
i czwartki o godz. 16:30.
AKTUALNOŚCI
Bóg zapłać wszystkim, którzy
przyczynili się do uświetnienia tegorocznych Uroczystości Wszystkich Świętych.
Na ręce Pana Roberta Oleszkiewicza - Dyrektora Ośrodka Kultury w Tolkmicku, składam serdeczne
podziękowanie
za
nagłośnienie Mszy Św. na cmentarzu. Bóg zapłać rodzinie Państwa
Szandrowskich za wykonanie ołtarza w kaplicy cmentarnej.
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Z serca dziękuję wszystkim,
którzy w różny sposób i na różnych odcinkach w tych dniach
okazali nam swoją pomoc i zaangażowanie w przygotowaniu
i przebiegu Uroczystości.
Adwentem
rozpoczynamy
Nowy Rok Liturgiczny. Powinien
być to dla nas okres wspólnego
przygotowania na przyjście Jezusa Chrystusa.
Roraty w naszym kościele codziennie o godz. 7:00, dla dzieci
we wtorki i czwartki o godz.
16:30. Zachęcamy do uczestnictwa
w tych Mszach. Prosimy o przynoszenie lampionów na znak, że
oczekujemy na przyjście jasności
czyli Boga.
8 grudnia obchodzimy Uroczystość Niepokalanego Poczęcia
Najświętszej Maryi Panny. Informujemy, że ze względu na remont
drogi nie będzie Pielgrzymki do
Kadyn.
Przyjmujemy zapisy na Pielgrzymkę do Rzymu, na kanonizację bł. Jana Pawła II. Osoby, które
już się zapisały, lub zrobią to w
najbliższym czasie, proszone są o
potwierdzenie wyjazdu i wpłacenie do dnia 8 grudnia zaliczki w
wysokości 300 zł.
Tradycyjnie , jak co roku, będą
rozprowadzane świeczki Caritas.
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Dochód z ich sprzedaży będzie
przeznaczony na cele charytatywne.
W najbliższych dniach rozpoczynamy roznoszenie opłatków
wigilijnych do Waszych rodzin.
Prosimy o miłe potraktowanie
osób, które robią to każdego roku
bezinteresownie.
Można jeszcze złożyć podpis
na liście, popierający inicjatywę
uczynienia Św. Jakuba Apostoła
patronem naszego miasta. W najbliższych dniach złożymy listy w
Urzędzie, do rozpatrzenia naszym radnym.
Grupa AA zaprasza na mitingi
AA w każdą środę o godz. 18:30
na plebanii.
Zapraszamy młodzież i dzieci
do naszego Oratorium codziennie
od godz. 16:00 do 20:00.
06 i 07 grudnia /piątek
i sobota/ o godz. 10:00 zapraszamy do Oratorium na warsztaty
ceramiczne, poprowadzone przez
Panią Elżbietę Żak z Warszawy.
Szczegóły i zapisy u ks. Darka.
08 grudnia zamiast kazania, na
wszystkich Mszach Św. wysłuchamy prelekcji Pana Andrzeja Wronka, absolwenta Papieskiego Wydziału Teologicznego w Siedlcach,
Prezesa Stowarzyszenia Ruchu
Effatha.

Zajmuje się on obroną wiary
katolickiej, głównie przed zarzutami sekt, różnych ruchów religijnych i błędnych duchowości. W
swej działalności dotyka takich tematów jak: świadkowie Jehowy,
psychomanipulacja, sekty, satanizm, magia, wróżby, opętanie,
horoskopy, reinkarnacja i inne.
Dzięki licznym zaproszeniom,
zasięgiem swej działalności obejmuje całą Polskę oraz Polskie Misje Katolickie poza granicami naszej Ojczyzny.
Po Mszy Św. o godz. 12:00 spotka się z dziećmi i rodzicami dzieci z klas II i III.
HUMOR SZKOLNY
Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze
odrabia ojciec?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.
Nauczycielka z liceum spotyka
swego dawnego ucznia Jasia.
- No co u ciebie słychać Jasiu, co
porabiasz?
- A wie Pani, chemię wykładam
- Naprawdę Jasiu? A gdzie?
- W "Biedronce". Na regały...
- Czy zdajesz sobie sprawę z
tego, ile nas kosztuje twoja
nauka?
- Tak, tato. Dlatego staram się
uczyć jak najkrócej i jak najmniej.
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Graj, śpiewaj i tańcz
Panu Naszemu
CECYLIADA 2013
23 listopada, w naszym Kościele, odbył się VI przegląd piosenki
religijnej Cecyliada, pod hasłem
„Graj, śpiewaj i tańcz Panu Naszemu !”
Organizatorami przeglądu byli:
Oratorium im. św. Jana Bosko w
Tolkmicku, Caritas Parafialna
i Parafia im. św. Jakuba Apostoła
w Tolkmicku. Celem konkursu
było wspólne wielbienie Boga
i wyrażanie swojej wiary przez
śpiew, prezentacja talentów oraz
integracja.
W składzie komisji zasiedli:
Pani Agnieszka Popowicz, Pani
Sylwia Dolna-Tkacz oraz Pan Marek Rzepnicki.
Część konkursową poprowadzili Animatorzy naszego Oratorium. W czasie konkursu panowała miła i wesoła atmosfera
a oczekiwanie na wyniki organizatorzy umilili dzieciom i młodzieży wspólnym poczęstunkiem
i zabawą, poprowadzoną przez
Animatorów.
Wszyscy uczestnicy zostali nagrodzeni a podium w poszczególnych kategoriach przedstawia się
następująco:
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Kategoria Zespoły:
1 miejsce - Scholka działająca
przy parafii św. Jakuba Apostoła
w Tolkmicku ex. scholka Dei Gloriam z Pogrodzia,
2 miejsce – Magda Burcewicz,
Kinga Urbanowicz, Amelia Sowińska,
3 miejsce – Klaudia Jaworska,
Justyna Jaworska, Natalia Bińkowska.
Kategoria Soliści:
1 miejsce – Zosia Lebioda,
2 miejsce – Ola Nikopulos,
3 miejsce – Patrycja Niewiadomska.
Kategoria Duety:
1 miejsce – Natalia Ilczuk i Natalia Rulak.
Wyróżnienie (jedyny chłopiec)
Kuba Sangowski
Dziękujemy wszystkim wykonawcom i widzom oraz tym, którzy przygotowali to duchowe
przeżycie.
Do zobaczenia
za rok!!!
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OKIEM PROBOSZCZA
Drodzy parafianie!
Uroczystością Chrystusa Króla
Wszechświata zakończyliśmy Rok
Wiary. Dziękuję moim kochanym
parafianom, za gorliwość w pogłębianiu wiary a w szczególny
sposób za to, że pisemnie zaświadczyliście o jej wyznawaniu.
Swoje podziękowania wyraził w
Katedrze także ks. bp Jan Styrna,
dziękując za odwagę do publicznego przyznania się o przynależności do Kościoła katolickiego.
Wierzę, że ten proces pogłębiania naszej wiary będzie ciągle postępował poprzez udział w rekolekcjach,
sakramentach
św.,
gorliwym
uczestniczeniu
we
mszy św. niedzielnej, zaangażowaniem się we wspólnoty formacyjne.
Wiele mamy jeszcze do zrobienia w naszym życiu osobistym
i wspólnotowym. Mam wrażenie
że często Pan Bóg niektórym jest
niepotrzebny! A jeżeli tak, to po
to, by spełniał nasze prośby! Potrzeba mam prawdziwego nawrócenia!
Drodzy moi.
Niech ten rozpoczynający się
Adwent pomoże nam, by Chrystus narodził się w nas.
strona 6

Rok 2013

Roraty, rekolekcje, spowiedź,
umartwienie, niech pomogą nam
wejść na Górę Tabor, by tam rozpoznać Chrystusa, by potem zejść
i świadczyć o Jego Istnieniu i Miłości. Jakie to szczęście być razem
przy Wigilijnym stole, mówić
czystym sercem i czynami miłości.
Wkrótce usiądziemy za stołem
rodzinnym, ale także za stołem z
mieszkańcami całego miasta na
Wigilii pod Tolkmickim Niebem.
Będziemy Cieszyć się szczęściem,
że mamy piękny Rynek, drogi
i budujący się ratusz. Powinniśmy w takich chwilach być razem,
dziękować Bogu i prosić, by nam
Błogosławił.
Postarajmy się Drodzy, wyrazić
to swoją obecnością i zaangażowaniem w życie naszej wspólnoty.
Pragnę na ręce Pana Burmistrza
wyrazić wdzięczność wszystkim,
którzy ciężko pracują, by nasze
miasto wyglądało tak pięknie.
Z głębi serca wyrażam podziękowania za składane ofiary na
rzecz naszego kościoła, za ofiary
składane na witraże. W ostatnich
dniach zostały zamontowane kolejne małe okna. Mamy nadzieję,
że przed świętami uda się zamontować jeszcze jeden duży witraż
i może dwa małe.
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Kochani! A może któraś z naszych rodzin parafialnych ufunduje jeden z witraży? Koszt jednego z 5 witraży w prezbiterium (z
oknem) wynosi 25 tys. złotych…
Mam nadzieję, że z Bożą pomocą
zrealizujemy to zadanie. Dobrze
by było, żeby włączyły się pozostałe rodziny z naszej parafii w to
przedsięwzięcie.
Dziękuje także za wszelką troskę na rzecz naszej wspólnoty
osobom i instytucjom. Dziękuję
m.in. Strażakom za czujność nad
potrzebami
naszej
świątyni.
Oprócz
zadań
materialnych
mamy wiele wspaniałych inicjatyw ewangelizacyjnych: pielgrzymki, Cecyliada, zajęcia rekreacyjno-modlitewne w oratorium,
grupy formacyjne. To wydarzenia,
które bardzo cieszą.
Są także sprawy trudne jak
mała frekwencja na Mszach św.,
Różańcu, uczestnictwie dzieci,
młodzieży. Osoby starsze sygnalizują nam, że są bardzo często nachodzone przez świadków Jehowy !!! Wiele osób prosiło mnie
abym w tej sprawie ich wsparł !!!!

Drodzy moi.
Życzę wszystkim, by ten czas
rozpoczynającego się Adwentu
pomógł nam przygotować się do
Wielkiego Wydarzenia jakim jest
Narodzenie Syna Bożego. Korzystajcie z naszych propozycji, z Rekolekcji adwentowych, abyśmy
mogli radośnie przeżyć nadchodzące Święta.
Szczęść Boże.
Z modlitwą,
ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
STATYSTYKI
W ostatnim czasie z Sakramentu Chrztu Św. skorzystali:
Zofia Kowalczyk
Laura Bożena Lech
Natalia Podborowska
Do wieczności Pan Bóg powołał:
Piotra Mnicha
Henryka Wieczerzaka
Krystynę Pytlarczyk

Stworzyła się okazja by zaprosić do naszej wspólnoty pana Andrzeja Wronka, który zna ten problem i postara się przybliżyć nam
działania świadków Jehowy, pomóc uchronić się przed ich natarczywymi wizytami…
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PIELGRZYMKA
DO SANKTUARIUM W RUMII
W sobotę 23 listopada, grupa
pielgrzymów z naszej parafii udała się na ostatnią pielgrzymkę w
kończącym się Roku Wiary. Celem było Sanktuarium Maryi
Wspomożycielki Wiernych w Rumii. Pielgrzymi zwiedzili Gdańską Starówkę, głównie kościoły,
aby pogłębić wiedzę o historii
tych miejsc. Uczestniczyli też w
Koncercie organowym w Katedrze Oliwskiej.
W Sanktuarium w Rumii Mszę
Św. celebrował ks. Wiesław a homilię wygłosił ks. Proboszcz tej
parafii.
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Po Mszy Św. wszyscy zostali
zaproszeni przez gościnnych Salezjanów na smaczny obiad i pyszną kawę.
Pełni wrażeń i duchowych
przeżyć pielgrzymi wrócili do
domu.
Składamy serdeczne podziękowanie ks. Proboszczowi i niezmordowanemu ks. Wiesławowi
za wszystkie pielgrzymki, zorganizowane w Roku Wiary.
Bóg zapłać.
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REKOLEKCJE ADWENTOWE
Adwent to czas, w którym w
kościele katolickim przeżywamy
rekolekcje. Warto więc na początku Adwentu zapytać, co możemy
zrobić, by ofiarowany nam czas
rekolekcji dobrze wykorzystać?
W codziennym zabieganiu rzadko
mamy okazję, by się nad tym głębiej zastanowić.
Rekolekcje w naszym życiu
będą na tyle owocne, na ile sami
się w ich przeżycie zaangażujemy,
na ile będziemy skłonni na nowo
przemyśleć swoją wiarę.
Rekolekcje to także osobista refleksja, poświęcenie więcej czasu
na modlitwę, zarówno indywidualną, jak i wspólną, w rodzinie.
Jest to także czas praktykowania
miłości bliźniego np. poprzez pojednanie w rodzinie, małżeństwie,
z sąsiadami, kolegami w zakładzie pracy oraz na praktyczne
„ćwiczenia” w miłości.I na koniec
rzecz bardzo ważna: rekolekcje to
także czas, by „odzyskać czystość
duszy w sakramencie pojednania.
Warto się do tej rekolekcyjnej
spowiedzi dobrze przygotować
przez dobry, szczegółowy rachunek sumienia, zadośćuczynienie
i pojednanie się z tymi, których
przez moje grzechy skrzywdziłem
oraz mocne postanowienie poprawy.

Zbliża się czas adwentowych
rekolekcji. Wykorzystajmy je dobrze, aby „ochłonąć” „pozbierać
się” i „odzyskać” to, co w codziennym zabieganiu zgubiliśmy.
W naszej parafii Rekolekcje Adwentowe rozpoczniemy w niedzielę 15 grudnia, będą trwały do
17 grudnia. Nauki rekolekcyjne
będzie głosił Ks. Dariusz Presnal,
salezjanin, Dyrektor Ośrodka dla
Młodzieży Trudnej w Swobodnicy.
Drodzy Parafianie, postarajcie
się zorganizować sobie tak czas,
by móc uczestniczyć w Mszach
Św. i naukach rekolekcyjnych oraz
skorzystać z Sakramentów pokuty i pojednania.

W Adwentowej ciszy
W Adwentowej ciszy
czekamy na przyjście z nieba
Tego co kiedyś w żłobie
dziś w białym opłatku chleba
Chociaż niepokój i trwoga
serca i dusze ogarnia
czekamy aż je oświetli
betlejemska latarnia
Ona przyniesie nadzieję
na Zbawienie człowieka
tam gdzie maleńka miłość
nasze serca ogrzeje
Regina Sobik
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WITRAŻE
Trwają intensywne prace nad
renowacją witraży w naszym kościele.
Oto lista osób, które pośpieszyły z pomocą na ten cel. Są już tacy
parafianie, którzy składają ofiarę
kolejny raz. Z serca dziękuję za
wszystkie ofiary.
Janusz Ziętek, Bogusław i Jolanta Pyra, Barbara i Sławomir Kowal, Alicja i Roman Borowiec,
Adam Trybocki, Elżbieta i Andrzej Misztal, Państwo Żbikowscy, Klara Noga, Danuta Nawalińska, Stefania Jernat i Stanisław
Szczygieł, Anna i Jakub Hyra,
Państwo
Wadeccy,
Krzysztof
Dzierżak, Janina Michaliszyn,
A. i J. Tkacz, G. i K. Sieniccy,
Magdalena i Krzysztof Dudek,
Alina i Kazimierz Dudek, D.R.
Zielińscy, Halina Falszewska, Halina Siekierko, Grażyna i Adam
Korsak, Lidia i Robert Rutkowscy,
Mariola Socha, Ewa i Ryszard
Szynkowscy, Iwona i Adam Rywelscy, Halina, Wiesław, Tomasz
i Iwona Legiewicz, Sabina Szkolak, Lidia i Janusz Kościanowscy,
Anna, Jerzy, Piotr Szymańscy, Janina, Zbigniew, Katarzyna Łukawscy, Bogumiła i Grzegorz
Dziełak, Ryszard i Elżbieta Majchrzyk, Małgorzata i Andrzej Biesiadeccy.
Bóg zapłać
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UROCZYSTOŚĆ
NIEPOKALANEGO
POCZĘCIA MARYI
Kościół katolicki 8 grudnia obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi
Panny. Mimo tego, iż w Polsce nie
ma już obowiązku uczestniczenia
we Mszy św. w ten dzień, to
wszyscy są zachęcani do wspólnej
modlitwy w to maryjne święto.
Wydarzenie Niepokalanego Poczęcia Maryi jest zasługą specjalnej Bożej łaski. Tajemnica ta pokazuje szczególną rolę Maryi a
także, że każdy z nas cieszy się
Bożą pomocą w zadaniach, które
Bóg stawia na drodze naszego życia.
Czym jest niepokalane poczęcie?
Wyraża prawdę o tym, że rodzice Maryi - Joachim i Anna - poczęli swoją córkę, która została
przez Boga zachowana od zranienia grzechem pierworodnym. Poczęcie nieskalane przez grzech
pierworodny dotyczy tylko Maryi, która w wyjątkowy sposób
została zachowana od grzechu ze
względu na to, że stała się Matką
Syna Bożego.
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Zespół redakcyjny:
ks. Sławomir Szczodrowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 12.00 i czwartek 13.00 – 16.00
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