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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Moi Drodzy,
Zaczynamy po raz kolejny w naszym życiu czas Wielkiego Postu.
Przez czterdzieści dni będziemy się przygotowywać do największego
święta chrześcijan: do Zmartwychwstania Chrystusa. Jest to specjalny
okres, który nas skłania do zmiany stylu życia.
Przesłanie Wielkiego Postu płynie jednak wbrew głównemu
nurtowi współczesnego świata. Ze wszystkich kanałów telewizji, radia,
Internetu docierają do nas głośne, choć miłe dla ucha nawoływania, aby
konsumować, kupować, zużywać. Jako konsumenci stajemy się
obiektem uwodzenia, przymilania, głaskania, obiecywania. Argumenty
zachęcające do zakupów trafiają nam do przekonania, nawet jeśli wiemy,
że są przesadzone. Czasami warto poobserwować reklamy świadomie
i z pewnym dystansem. Posłuchać, co nam obiecują. Zobaczyć, jakie
marzenia i tęsknoty kryją się w ich treści. Są one w wielu przypadkach
odbiciem naszych ukrytych pragnień na zrealizowanie, których nas
często nie stać.
Głośne wołanie o zwiększenie konsumpcji nie jest podyktowane
jedynie zaspokajaniem naszych osobistych potrzeb. Ekonomiści
przekonują nas, że konsumpcja jest motorem rozwoju, daje poczucie
szczęścia i zacierają ręce z radości, kiedy zaczynamy z większą ochotą
wydawać pieniądze.

Może się wydawać, że te ekonomiczno-marketingowe rozważania
nie są na miejscu w naszym piśmie parafialnym. Jednak warto sobie
uświadomić, w jakich czasach żyjemy. W takiej atmosferze trudno jest
podejmować decyzje o powściągliwości, wyrzeczeniu, ascezie czy pokucie.
Dzięki Bogu, jest jeszcze wielu chrześcijan, którzy nakładają sobie pewne
ograniczenia, dobre postanowienia na początku Wielkiego Postu. Należy to
do wspaniałych tradycji w życiu duchowym chrześcijanina.
Drodzy moi. Właśnie dziś w wielu sercach zapadają decyzje.
Niekiedy są to klasyczne, standardowe postanowienia: "Nie jem czekolady,
nie palę, rezygnuję z alkoholu, ograniczam korzystanie z Internetu czy
telewizji". Każdy z nas ma jakąś niedoskonałość czy wadę, którą można
w taki sposób ograniczyć czy przemienić. Pole do twórczej wyobraźni
jest zatem ogromne.
Przypominam sobie zdziwienie, kiedy w koszyczkach z wielkanocną
święconką zobaczyłem batoniki Marsa czy Snickersa dla dzieci. Pytałem
wówczas rodziców, czy nie widzą w tym jakiejś przesady?. Ale powiedzieli
mi, że są to pierwsze batoniki po kilku tygodniach Wielkiego Postu.
Ich dzieci podjęły decyzję, by zrezygnować ze smakołyków. I co więcej,
zaoszczędzone pieniądze przeznaczyły dla potrzebujących rodzin
w ogarniętej wojną Syrii.
Podejmowanie samoograniczenia w codziennych sprawach może
mieć wiele dobrych skutków. Nie chodzi tylko o to, aby zachować zdrowie
czy urodę. Celem postu jest rozwój ducha, poprawa życia na lepsze czy
wyzwolenie od nałogów. Świadome doświadczenie, że brakuje mi czegoś,
że odczuwam niedosyt czy głód, może stanowić ważne doświadczenie.
Przekonujemy się, że prawdziwe szczęście nie pochodzi z luksusowych
rarytasów. Czasem smak małej kromki chleba po kilku godzinach
wędrówki jest niezapomniany. Tradycja przygotowania się do Świąt
Wielkanocnych poprzez ascezę i post nie zatraciła swojego znaczenia
do dzisiaj. Przeżywając Wielki Post przywracajmy rzeczom właściwą
wartość.
Czego sobie i Wam Drodzy z całego serca życzę, pamiętając
w modlitwie.
ks. Józef Grochowski - Proboszcz

Luty, 2018

AKTUALNOŚCI
W ostatnim okresie trwały
prace polegające na obcince niebezpiecznych gałęzi drzew przy
kościele i na cmentarzu. Łączy
się to z dużymi wydatkami.
Przeznaczyliśmy na to ofiary z
kolędy, niestety nie są one wystarczające na opłatę całości tej
usługi.
Drodzy Parafianie, liczę na dodatkową pomoc finansową z Waszej
strony.
Ogłaszamy KONKURS REGIONALNY NA „NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ
2018”.
Zachęcamy do uczestnictwa
nie tylko szkoły, stowarzyszenia,
instytucje, ale też osoby i rodziny z naszej parafii i innych miejscowości. Regulamin znajduje
się w gablotach, na stronie parafialnej i w dzisiejszym Informatorze.
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej w naszym kościele w piątki
o godz. 17:30, dla dzieci i młodzieży - w piątki o godz. 16:00.
Gorzkie Żale - w niedziele o
godz. 17:30.
W dniach 11-14.03.2018 roku
w naszej parafii odbędą się Rekolekcje Wielkopostne.

Prowadził je będzie ks. Sławomir Goworek - Salezjanin z Sokołowa Podlaskiego.
Zaplanujmy już dzisiaj czas na
uczestnictwo w Mszach św.. Nabożeństwach
rekolekcyjnych.
Skorzystajmy z Sakramentu pokuty i pojednania, byśmy z czystymi sercami mogli oczekiwać
na zmartwychwstanie Pańskie.
Program Rekolekcji załączamy
w tym Informatorze.
Kurs przedmałżeński organizujemy w sobotę 24 lutego br.
Początek w kościele o godz.
10:00. Zapraszamy wszystkie
pary, który w najbliższym czasie
planują Zawrzeć Sakrament
Małżeństwa.
HUMOR
– Tato, pani Kowalska mówiła
wczoraj, że ludzie pochodzą od
małpy, czy to prawda?
– Być może synku, nie znam
rodziny pani Kowalskiej...
Na dyskotece Jasio podchodzi
do koleżanki siedzącej przy stole.
– Chcesz zatańczyć? – pyta.
– Chętnie.
– To dobrze, bo nie mam gdzie
usiąść.
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ODNOWIENIE
PRZYRZECZEŃ
MAŁŻEŃSKICH 31.12.2017

Tradycyjnie już,
w Święto
Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi
i Józefa w naszym kościele, w
obecności ks. Proboszcza Józefa
Grochowskiego i swoich Najbliższych, Małżonkowie odnowili przyrzeczenia małżeńskie.

Rok 2018

stwa, kiedy wpatrzeni w siebie,
zakochani, stanęli przed ołtarzem. U niejednego z nich pojawiło się wzruszenie… Inni może
przyszli po to, by zażegnać jakieś spory, nieporozumienia…

Małżonkowi odnowili przyrzeczenia. Uścisk ręki i wzajemny pocałunek, oraz pocałunek
obecnych dzieci, były dowodami
miłości w tych Małżeństwach
i ich Rodzinach.
Ksiądz Proboszcz pobłogosławił wszystkie Rodziny, życząc,
by w ich życiu była zawsze
obecna Święta Rodzina z Nazaretu. Wszyscy otrzymali na pamiątkę Rodzinne modlitewniki.
Szczęść Wam Boże na dalsze
długie lata.

Z pewnością, dla wielu par
były to wzruszające chwile. Niektórzy myślami wrócili do
wspaniałego i uroczystego dnia
zawarcia sakramentu małżeństrona 4
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TOLKMICKIE
KOLĘDOWANIE KONCERT
KOLĘD 06.01.2018

„Drodzy Państwo. Już czwarty rok są Państwo świadkami
cudu. Ten koncert, to prawdziwy cud Bożonarodzeniowy,
gdyż wszyscy uczestnicy Koncertu, dosłownie po dwóch próbach, zaśpiewali zagrali tak
pięknie, jak zresztą mogliście
Państwo usłyszeć.

dzo wzruszający dla Rodziny,
pozwalający na wzruszenie, zapomnienie i tęsknotę… Pozwala
również na podziękowanie małemu Jezusowi za cały rok…”

Te słowa podziękowania, wypowiedziane przez Panią Sylwię
Dolną - Tkacz były wzruszające,
zawierające całą prawdę o tym
Koncercie. Wraz z Mężem Pawłem, członkami Rodziny, Przyjaciółmi i znajomymi, przygotowali wspaniały Koncert, w który
wystąpiło lub w inny sposób zaangażowało się ponad 40 osób.
Do tego Rodzice, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury i Ksiądz Proboszcz naszej Parafii.

Czas śpiewania kolęd, tzw.
czas kolędowania, to dla mnie
najpiękniejszy czas w roku, barstrona 5
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Uczestnicy zaprezentowali 17
kolęd, tych znanych i nieznanych. Można powiedzieć, że
były one wykonane profesjonalnie. Teksty były wprowadzane
na telebim, by wszyscy mogli je
śpiewać razem z Wykonawcami.
Dziękujemy
Organizatorom
i Uczestnikom, za ten ogromny
wkład pracy w przygotowanie
tego występu. Czekamy na kolejny Koncert w przyszłym roku!
ROZPORZĄDZENIE dotyczące
czasu bezpośredniego
przygotowania do sakramentu
małżeństwa
w Diecezji Elbląskiej

Rok 2018

Narzeczeni powinni zgłaszać
się do właściwej kancelarii parafii, przynajmniej na pół roku
przed planowanym terminem
związku małżeńskiego, aby:
1) ustalić termin ślubu;
2) zgromadzić odpowiednie dokumenty;
3) podjąć przygotowanie religijne do ślubu poprzez:
a) katechezy przedmałżeńskie
(10);
b) spotkania w katolickiej po
radni życia rodzinnego (2);
c) udział w dniu skupienia lub
rekolekcjach weekendowych;
d) przyjęcie sakramentu pokuty
i pojednania.
W sytuacjach wyjątkowych
należy stosować dotychczasową
praktykę zwracania się do kurii
diecezji elbląskiej dla uzyskania
odpowiednich dyspens.

styczeń 2018
bp JACEK JEZIERSKI
BISKUP ELBLĄSKI
Elbląg, dnia 4.I.2018 r.
L. dz. 11/2018
[por. kan. 1064 KPK;
Amoris Laetitia 205 – 216]
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Wydłużenie czasu przygotowania do zawarcia małżeństwa
ma pomóc w rozwoju wiary,
uczestnictwu w życiu Kościoła,
w lepszym rozumieniu życia rodzinnego oraz w dojrzewaniu
narzeczonych do miłości.
Narzeczeni potrzebują dłuższego towarzyszenia duszpasterzy [zob. Amoris Laetitia].
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Rozporządzenie obowiązuje
do czasu wydania nowych uregulowań przez Konferencję Episkopatu Polski.
Ks. dr Zdzisław Bieg
KANCLERZ KURII
Adresy:
KURIA BISKUPIA: ul. Świętego Ducha 11, 82-300 Elbląg,
Poland; tel. (55) 232 77 14; fax.:
(55) 232 54 09;
e-mail: kuria@elblag.opoka.org.pl

DOM: ul. Mostowa 17, 82-300
Elbląg, tel. (55) 649 11 10; kom.
601 665 360;
e-mail: jjezierski@episkopat.pl

ZAKOŃCZENIE ROKU
OBCHODÓW 50-LECIA
PRACY SALEZJANÓW
W TOLKMICKU 28.01.2018

W ostatnią niedzielę stycznia
zakończyliśmy świętowanie 50 lecia pracy Salezjanów w naszej
parafii.

Z tej okazji gościliśmy Delegata Inspektorii Warszawskiej ks.
Stanisława Hajkowskiego, pracującego u nas w latach 1982 1983. Na Mszach św. głosił On
słowo Boże. Liturgię o godz.
09:00 uświetnił Chór parafialny
pod kierownictwem ks. Piotra
Boryczki.

O godz. 15:00 mieliśmy okazję
uczestniczyć w Koncercie kolęd
i pastorałek w wykonaniu Pani
Magdaleny Kupińskiej - wokalistki jazzowej, absolwentki Akademii Muzycznej w Gdańsku,
oraz Pana Roberta Fursa - akorstrona 7
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deonisty, pianisty, animator kultury muzycznej w Elblągu, założyciela zespołów: C'est la vie, De
Javu, Acoustic Klezmers, absolwenta Akademii Muzycznej w
Bydgoszczy i w Grańsku. Mimo
zimnego kościoła, kolędy i pastorałki w wykonaniu naszych
Gości rozgrzały serca uczestnikom tego spotkania.

Po tym występie, Ksiądz Proboszcz przygotował podziękowania dla wolontariuszy, darczyńców, ludzi dobrej woli
i wielkiego Serca, którym sprawy naszego Kościoła są szczególnie bliskie.

Rok 2018

Z pewnością nie wszystkich
odnaleźliśmy w naszej pamięci,
by Im podziękować. Ksiądz Proboszcz prosi o zgłaszanie takich
osób, byśmy tę listę mogli uzupełnić i okazać Im naszą
wdzięczność..

Wielu z nich odeszło do
wieczności. Ksiądz Proboszcz w
Ich intencji odprawi Mszę św. o
jej terminie poda informację w
ogłoszeniach.

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy i medale 50-lecia
Salezjanów w Tolkmicku.
Dziękujemy wszystkim
za
obecność w tym świętowaniu.
strona 8

Luty, 2018

ŚRODA POPIELCOWA
14.02.2018

Tradycyjny obrzęd ma za zadanie przypomnieć, że życie
ziemskie mija, a silna wiara, ćwiczenia duchowe, dobrowolne
wyrzeczenia i bezinteresowne
dawanie pomagają osiągnąć życie wieczne.

Środa Popielcowa nazywana
jest również Popielcem.
Wierni podczas liturgii lub nabożeństwa, pochylają głowę w
pokorze, a kapłan symbolicznie
posypuje ją popiołem, pochodzącym z palm poświęconych w
Niedzielę Palmową poprzedniego roku. Kapłan wypowiada
przy tym słowa: „Prochem jesteś
i w proch się obrócisz” lub „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię”.

Środa Popielcowa rozpoczyna
okres Wielkiego Postu. Przez 40
dni wierni przez modlitwę i post
w nakazane dni, przygotowują
się do najważniejszych świąt w
Kościele katolickim, jakimi są
Święta Wielkiej Nocy.

W naszym Kościele ta tradycja
jest również zachowana.
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Licznie przybyli parafianie na
Msze św. i Nabożeństwa.

Pięknie tę tradycję podtrzymują w naszej Parafii tolkmickie
placówki oświatowe:
Przedszkole, Szkoła Podstawowa
i Gimnazjum. Dzieciom i młodzieży towarzyszyli Dyrektorzy,
Nauczyciele, Wychowawcy i Rodzice.

Rok 2018

dzieci z Przedszkola, ale i starsi
uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, z powagą
i pewną zadumą podchodzili do
księży, by szczypta popiołu znalazła się na ich głowach.
Dziękujemy Dorosłym, zebranym na Popielcowych Mszach
Św., oraz Dzieciom i Młodzieży
z naszego Przedszkola, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum, za
tak liczny udział w Mszach i Nabożeństwach.
Dziękujemy Dyrekcjom wymienionych Placówek za dowody głębokiej wiary, wyrażającej
się w obecności w Kościele, lub z
braku czasu - na pozwolenie
podopiecznym na udział w Nabożeństwach Środy Popielcowej.
Bóg zapłać wszystkim
HUMOR

Po modlitwach i wprowadzeniu w atmosferę przez Księży,
wszyscy ustawiali się w kolejkę
do posypania głowy. Szczególnie wzruszające były przeżycia
tych chwil przez najmłodsze
strona 10

Czy pamiętaliście, aby przez
weekend dwa razy zrobić coś
dobrego? – zapytała pani w
szkole.
Na to odzywa się Jaś:
– Tak. Jak przyjechałem w sobotę do cioci, to się ucieszyła, a
jak następnego dni wyjeżdżałem, cieszyła się jeszcze bardziej!

Luty, 2018

STATYSTYKI 2017
W naszym Kościele w roku
2017 do grona chrześcijan, poprzez Sakrament chrztu przyjęto
23 osoby.
Do I Komunii św. przystąpiło
23 dzieci.
Sakrament
warło 9 par.

Małżeństwa

za-

Na miejsce ostatniego spoczynku odprowadziliśmy
37
osób.
HUMOR
– Dlaczego wciąż spóźniasz
się do szkoły? – nauczycielka
pyta Jasia.
– Bo nie mogę obudzić się na
czas.
– Nie masz budzika?
– Mam, ale on dzwoni kiedy
śpię...
Kowalski kupił używane auto
i ciągle pod nim leży odkręcając
po kolei wszystkie śrubki.
– Co pan tam robi? – pyta sąsiad.
– Szukam, bo poprzedni właściciel powiedział, że włożył w
ten samochód pięćdziesiąt tysięcy!

Na matematyce:
– Jasiu, co to jest kąt? – pyta
nauczyciel.
– Kąt to najbrudniejsza część
mojego pokoju.
– Ile będę zarabiał? – pyta
młody człowiek.
– Na początek dostanie pan
pięćdziesiąt tysięcy. Później będzie pan mógł zarobić dużo więcej.
– Doskonale, to ja przyjdę
później.
– Co robisz, synku?
– Piszę list do Tomka.
– Przecież ty jeszcze nie
umiesz pisać.
– To nic, Tomek jeszcze nie
umie czytać.!
– Wczoraj oszukałem kolej.
– Jak?
– Kupiłem bilet na pociąg, a
pojechałem autobusem.

Spotykają się dwa ślimaki.
– Hej, stary, a gdzie masz
muszlę?
– Uciekłem z domu.
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WIELKI POST

Wielki Post jest czasem nawrócenia. To nawrócenie oznacza zerwanie z grzechem, odwrócenie
się od zła i skierowanie ku dobru.
Zaznaczmy jednak mocno: nawrócenie jest łaską i trzeba o ten
dar prosić! Nawracam się nie
swoją mocą, swoim tylko wysiłkiem. Owszem jest on potrzebny,
ale bez pomocy łaski Bożej nawrócenie nie będzie pełne, jeśli w
ogóle nastąpi! Nawrócenie to nie
tylko decyzja rozumu, ale to
zwrócenie swojej woli i swojego
serca ku Chrystusowi, który jest
pełnią łaski Bożej.
Wielki Post zakłada praktykę
umartwienia. Umartwiać się to
znaczy zrezygnować z określonego dobra dla innej, wyższej wartości. Zwykle post rozumiemy
jako powstrzymanie się od mięsa
czy słodyczy. Owszem te formy są
ważne i pomocne w hartowaniu
duszy.
Człowiek jest bowiem jednością
cielesno — duchową. Dobrze
więc, gdy i ciało poczuje, że jest
przeżywany czas wyjątkowy, że
dokonuje się coś ważnego.
strona 12
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Niemniej jednak pościć można
także bez pobudek religijnych, np.
w celu ćwiczenia woli czy walki z
otyłością. O ile te formy „postu”
są cenne i mogą mieć dobry
wpływ na psychikę człowieka, to
jednak nie służą one kształtowaniu wiary człowieka. Post musi
bowiem wypływać z wiary.
Pościć zatem to przede wszystkim podjąć duchową pracę nad
swoją postawą, zastanowić się,
które sfery mojego życia, mojej
postawy potrzebują uzdrowienia i
podjąć świadomą pracę nad ich
poprawą.Papież Benedykt XVI w
Orędziu na Wielki Post tego roku
zachęca wiernych do praktykowania jałmużny wielkopostnej.

Ojciec Święty podkreśla, że
umiejętność dzielenia się z potrzebującymi swoimi dobrami
chroni człowieka przed egoizmem: Jałmużna pomaga nam
przezwyciężyć tę nieustanną pokusę, ucząc nas wychodzenia
naprzeciw potrzebom bliźniego
i dzielenia się z innymi tym, co
dzięki dobroci Bożej posiadamy.
Taki jest cel specjalnych zbiórek
na rzecz ubogich, organizowanych w okresie Wielkiego Postu w
wielu częściach świata. Nie bójmy
się zatem ofiarować choć części
naszych dóbr dla ubogich. Sami
dzięki temu zyskujemy jak najwięcej!

Luty, 2018

Życzę Wam wszystkim, aby
Wielki Post tego roku przyniósł
nam wszystkim odnowę nadziei,
która rodzi się z miłości i wiary.
Szczególną okazją do poszukiwania owej nadziei mogą być nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali, które pozwalają nam
duchowo łączyć się z Chrystusem
— bolejącym Dawcą Nadziei!

KS. IRENEUSZ ROGULSKI
www.opoka.org.pl
Zatrzymaj się, spójrz i powróć!

Papież Franciszek

Na trzy działania, które mogą
nam pomóc, aby Wielki Post stał
się okazją do zdemaskowania pokusy i by pozwolił naszemu sercu
bić zgodnie z rytmem serca Jezusa, zwrócił uwagę Papież w homilii wygłoszonej w czasie Mszy w
bazylice św. Sabiny na rozpoczęcie Wielkiego Postu. Opisał je słowami: zatrzymaj się, spójrz i powróć.

Powinniśmy się zatrzymać - mówił Ojciec Święty - aby porzucić
rozdrażnienie i bezsensowną bieganinę, która prowadzi do zniszczenia czasu rodzinnego, przyjaźni,
czasu dla dzieci; aby odrzucić presję, że wszystko trzeba kontrolować, wiedzieć; aby nie poddawać
się hałasowi, który osłabia i oszałamia; aby nie wzniecać uczuć jałowych, bezpłodnych, wynikających
z zamknięcia i rozczulania się nad
sobą; aby nie popaść w pustkę tego,
co chwilowe i przejściowe – mówił
Papież.
Franciszek zachęcił do zatrzymania się, by można zobaczyć coś więcej i kontemplować. Wskazał, że
można zobaczyć wtedy to, co na co
dzień może umknąć naszej uwadze. Można zobaczyć znaki pomagające nam w pogłębianiu miłości,
podtrzymujące wiarę i nadzieję; zobaczyć rodziny, które żyją wiarą
i idą naprzód pomimo braków
i niedostatków; zobaczyć dzieci
i młodych, pełnych nadziei i przyszłości; ale także można zobaczyć
starców i chorych, a także tak wielu, którzy się nimi opiekują. Kiedy
się zatrzymamy – kontynuował
Franciszek - to mamy szansę dojrzeć i kontemplować oblicze Chrystusa ukrzyżowanego z miłości do
wszystkich, bez wyjątku. A wtedy
będziemy mogli powrócić do domu
Ojca bez lęku, by doświadczyć Jego
uzdrawiającej czułości.
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REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 2018
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Starostwo Powiatowe w Elblągu,
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” Elbląg,
Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku
ogłaszają konkurs regionalny „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną 2018”.
Patronat honorowy – Starostwo Powiatowe w Elblągu,
Patronat medialny – Gość Niedzielny, Dziennik Elbląski.
Cele konkursu:
- Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców miasta i gminy
Tolkmicko oraz chętnych spoza tego terenu.
- Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
- Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy
artystycznej.
Warunki konkursu:
1. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo - bez ograniczeń
wiekowych.
2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje tylko
jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela grupy.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców takich
jak: pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.
4. Forma i technika wykonania prac dowolna.
5. Minimalna wysokość palmy - 1 metr.
6. Warunkiem konkursu jest prezentacja palmy przez jej właściciela/właścicieli
w pozycji pionowej, w procesji wokół kościoła w Niedzielę Palmową 25.03.br.
o godz. 10:50 i udział w Mszy Św. o godz. 11:00.
7. Każda praca powinna być podpisana, z podaniem następujących danych:
imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny,
ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.
8. Prace należy dostarczyć do kancelarii Parafii św. Jakuba Ap. w Tolkmicku
do dnia 19.03.2018 r.

Ocena i nagrody:
Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:
- zgodność wykonania z regulaminem konkursu
- ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość
- technikę wykonania
- dobór materiałów
Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową
25.03.2018 r. po Mszy św. o godz.11:00.
Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu
pamiątkowe dyplomy i upominki.
Wyniki zostaną podane w Gościu Niedzielnym, Informatorze parafialnym,
na stronie parafialnej oraz innych dostępnych mediach.
Ustalenia końcowe:
Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 14 kwietnia 2018 r., zostaną
zagospodarowane przez organizatorów.
W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na organizację
i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.
Organizatorzy

Parafia św. Jakuba Apostoła
w Tolkmicku

Tolkmicko, 26.02.2018 r.

Rekolekcje Wielkopostne w parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
11-14.03.2018 roku
Niedziela – 11marca
07.00 – Msza św. z nauką ogólną
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
17.20 – Gorzkie Żale – nauka Pasyjna
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek –12 marca
07.00 – Msza św. z nauką ogólną
08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką ogólną
10.00 – Spotkanie w Przedszkolu
10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – Liturgia Słowa
12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – Liturgia Słowa
15.00 – Msza św. – Dom Opieki Społecznej
17.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi – Liturgia Słowa

Wtorek – 13 marca
07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych
10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – Liturgia Pokutna. Spowiedź
12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – Liturgia Pokutna. Spowiedź
17.30 – okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi – Liturgia Pokutna

Środa – 14 marca (zakończenie rekolekcji)
07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
10.30 – Msza św. Szkoła Podstawowa
12.10 – Msza św. Gimnazjum
17.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 – Msza św. dla młodzieży, okazja do spowiedzi

