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"Nie umiem być srebrnym aniołem, ni gorejącym krzakiem.
Tyle zmartwychwstań już przeszło, a serce mam byle jakie.
Tyle procesji z dzwonkami, tyle już alleluja,
a moja świętość dziurawa na ćwiartce włoska się buja".
Drodzy, Zacni i Kochani. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

To poetyckie wyznanie poczynił kiedyś bardzo zacny i świątobliwy
kapłan, ks. Jan Twardowski. Jakby sam nie był zadowolony z siebie i chciał
dać nam impuls do reﬂeksji na temat naszej obecnej i przyszłej świętości.
Ten temat szczególnie wybrzmiewa w okolicy Wszystkich Świętych
i następnego dnia Wszystkich Zmarłych. Tak, przed nami szczególne dni
w roku.
Początek listopada zaprasza nas na cmentarze i do podjęcia reﬂeksji
nad naszym przemijaniem w tonacji spadających liści i rytmie zimnych kropel
deszczu. Być może jeszcze rok temu był tu ktoś z nami, a dziś odwiedzam go
właśnie tutaj stając w zadumie i smutku przy Jego grobie. Ten Ktoś za szybko
odszedł. Pewnie nie był jeszcze przygotowany na to odejście.
Czy Bóg przyjmie go do siebie, bo ….
Prawdą jest, że Bóg jest Miłosierny. Co więcej, Jego Miłosierdzie nie
zna granic. Dzięki temu możemy mieć pewność, że nawet największy
grzesznik, jeśli tylko przed śmiercią będzie miał tę łaskę i uczyni akt żalu
doskonałego, czyli będzie żałował swoich grzechów nie tyle z lęku przed
Bogiem, ale z miłości do Niego, to Bóg odpuści je i przyjmie go do swojej
chwały w niebie. To prawda, którą głosi Kościół. Często jednak ludzie,
słysząc o tym, że Miłosierdzie Boże jest tak dalekosiężne, oburzają się na to
i myślą sobie: po co mam się męczyć całe życie i być wiernym Panu Bogu,
skoro można grzeszyć całe życie, a pod koniec się nawrócić i pójść do nieba?

Czy warto jednak tak bardzo ryzykować?
Oczywiście Bóg jest Miłosierny, tylko On zna nasze serce i wie co w nim
jest, zna nas dobrze, wie jakie są nasze pragnienia. Ale właśnie te pragnienia
nasze są różne. Jak to mówi przysłowie: „Jakie życie taka śmierć!”.
Moja śmierć, cała jej otoczka będzie zatem konsekwencją całego mojego życia.

Jeśli w życiu On był na marginesie, to sam z siebie nie będę miał
w sobie tyle siły, aby wzbudzić w sobie akt żalu doskonałego, bo tak jak za
życia nie myślałem o Bogu, tak pewnie w ostatniej chwili Bóg będzie ostatnią
Osobą, która mogłaby mi przyjść na myśl.
Nie jest więc rzeczą oczywistą, że człowiek będzie umiał w ostatniej
chwili życia wybrać Boga. Jezus nas przestrzega: „Czuwajcie więc, bo nie
wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie” oraz „Dlatego i wy bądźcie gotowi,
bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”.
Oczywiście nie chcę nikogo straszyć, ani w niczym ograniczać Boga
i Jego łaski, bo one są niezgłębione i Bóg zawsze i do końca będzie walczył
o człowieka. Ale nie wolno wystawiać Boga na próbę, nie wolno nam
nadużywać Jego łaskawości, bo to już podchodziłoby pod zuchwałość i grzech
przeciwko Duchowi Świętemu. Dlatego warto żyć blisko Boga, bo w ten sposób
już tu na ziemi budujemy naszą zwykłą, ale konkretną świętość, by doświadczyć
nieba. I tego sobie życzmy.
W tej nadziei na wytrwanie w dobru pozdrawiam Każdą i Każdego
czytających te słowa - wspierając modlitwą.
Wasz proboszcz Józef
POŚWIĘCENIE NOWEGO WOZU STRAŻACKIEGO
14 sierpnia, ks. Proboszcz poświęcił nowy wóz bojowy, który traﬁł
do Strażaków ochotników w Tolkmicku. Swój udział, w pozyskaniu ﬁnansowania,
miał nasz paraﬁanin Michał Gzowski.
Dodatkowo, w imieniu Ministra Sprawiedliwości, przekazał czek na zakup
nowoczesnego sprzętu ratującego życie.
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AKTUALNOSCI
Zachęcamy do uczestnictwa w
niedzielnych Mszach świętych w
kościele. Trzeba wyzbywać się
przesadnego lęku przed zarażeniem koronawirusem, a równocześnie zachować obowiązujące
przepisy sanitarne. Należy używać maseczki zakrywającej usta
i nos, dezynfekować dłonie, zachowywać odpowiednia odległość.
Przyjmujemy już intencje mszy
świętych na 2021 rok. Przeważnie
są to intencje za naszych zmarłych. Bóg zapłać Wam za pamięć
o bliskich, których nie ma już
wśród nas. Warto też pomyśleć o
intencjach dziękczynnych z racji
innych wydarzeń w naszych rodzinach jak: jubileusze małżeńskie, rocznice urodzin, imieniny,
powrót do zdrowia i inne sprawy, za które chcemy Bogu podziękować lub prosić Go o łaski.
Intencje przyjmujemy w zakrystii po Mszach świętych lub w
kancelarii paraﬁalnej w godzinach jej urzędowania.

Po
gruntownej
renowacji,
krzyż misyjny wrócił na swoje
miejsce przed kościołem. Dziękujemy Panu Jerzemu Brzozowskiemu - Dyrektorowi Zakładu Wodociągów, Panom: Zbigniewowi
Kesslerowi i Ryszardowi Szynkowskiemu, oraz Ekipie Panów z
Wodociągów, za pomoc w wykonaniu tych prac i ustawieniu
krzyża na swoim miejscu.

Po roku prac wróciły odrestaurowane obrazy św. Piotra i Pawła.
Koszt tego przedsięwzięcia wynosi 40 500 zł. Bóg zapłać wszystkim, którzy częściowo wsparli to
dzieło. Dziękujemy Panom: Piotrowi Kwaśniewskiemu, Krzysztofowi Danielewskiemu i Bartłomiejowi Pieciukiewiczowi za
zawieszenie obrazów św. Piotra
i św. Pawła na ścianach prezbiterium naszego kościoła, a panom:
Adamowi Rublewskiemu i Zbigniewowi Kesslerowi za wcześniejsze przywiezienie ich z pracowni w Krakowie.
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W ostatnim czasie została odremontowana kapliczka za pensjonatem. Pracę tę wykonali Panowie:
Witold Sochacki i Mieczysław
Bach, przy współpracy i ﬁnansowym wsparciu Czesława Łukawskiego, Henryka Kuchowicza,
Marcina Szagały, Bożeny Małysko, oraz Marii, Jerzego i Joanny
proszących o anonimowość.

Pełna dokumentacja wykonanych prac, uzupełniona faktami
historycznymi z naszego kościoła
i wieloma zdjęciami znajduje się
na paraﬁalnej stronie internetowej
w linku:
www.salezjanie-tolkmicko.pl/
historia,kosciol.html
Trwa również remont kapliczki
przy wodociągach.
SAKRAMENT BIERZMOWANIA w naszym Kościele będzie
udzielony 14 listopada /sobota/
o godz. 12:00.
NAUKI PRZEDMAŁŻEŃSKIE
planujemy 05 grudnia br. Rozpoczęcie o godz. 10:00 w Kościele.
REKOLEKCJE ADWENTOWE
w tym roku zaplanowano w
dniach 13 – 15 grudnia.
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ODPUST
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
W TOLKMICKU 25.07.2020

25 lipca obchodziliśmy Uroczystość Świętego Jakuba Apostoła,
Patrona naszego Miasta i Kościoła. Sumie odpustowej o godz.
12:00 przewodniczył ks. Prymicjant Cezary Lipka, który jako
diakon pracował u nas w latach
2012 – 2016.

Dziękujemy służbie liturgicznej,
dzieciom I – komunijnym, orszakowi procesyjnemu, Państwu Teresie i Janowi Paprzyckim za
smaczną zupę rybną i wszystkim,
którzy przyczynili się do zorganizowania tych obchodów w kościele, na placu, podczas sadzenia
Dębu Jakubowego, a także w porcie podczas ceremonii błogosławieństwa akwenu i poświęceniu
jednostek pływających, wszystkim za udział w tej Uroczystości.
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Tradycyjnie, odpust rozpoczął
się 24 lipca procesją na cmentarzu,
a zakończył w 25 lipca poświęceniem pojazdów przed kościołem.
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GÓRALSKA HORA
ZE SZCZYRKU. OPRAWA
MSZY ŚWIĘTEJ I KONCERT
ZESPOŁU W KOSCIELE

30 sierpnia mieliśmy w Tolkmicku duchową ucztę.
Dzięki współpracy Paraﬁi z
Ośrodkiem Kultury i Urzędem
Miasta i Gminy w Tolkmicku, w
Kościele Świętego Jakuba Apostoła w naszym mieście, gościliśmy
Kapelę „Góralska Hora” ze
Szczyrku.

Kapela rozpoczęła swój pobyt
już od Mszy św. o godz. 11:00,
którą odprawiał ks. proboszcz Józef Grochowski.
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Po Mszy świętej Kapela „Góralska Hora” rozpoczęła Koncert,
poświęcony 100 Rocznicy urodzin
Św. Jana Pawła II. Wysłuchaliśmy
wiele góralskich utworów, które
tak umiłował nasz Papież. Na koniec wspólnie wszyscy zaśpiewali
na stojąco „Barkę”.

Nasi Goście przejęli jedno czytanie przed ewangelią i inne części Mszy św. na zmianę z ministrantami i Panem Organistą.

Dziękujemy Członkom Kapeli
„Góralska Hora” za ubogacenie
dzisiejszej Mszy świętej, oraz
piękny Koncert, poświęcony naszemu Rodakowi – Papieżowi.
Dziękujemy Organizatorom: Pani
Burmistrz, Panu Dyrektorowi
Ośrodka Kultury i naszemu Księdzu Proboszczowi za ten wspaniały, wspólny czas.

POŚWIĘCENIE
TORNISTRÓW
PIERWSZOKLASISTÓW

Było to coś nowego w naszym
Kościele. O zainteresowaniu niech
świadczy spora ilość uczestników
Mszy i Koncertu: Paraﬁanie i Goście z zewnątrz, Pani Magdalena
Dalman - Burmistrz z Małżonkiem, pan Marek Murdzia, nowy
Dyrektor Ośrodka Kultury, pan
Łukasz Sianożęcki – redaktor Gościa Niedzielnego.
Oczywiście wszystko odbyło
się z zachowaniem wymogów sanitarnych.
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06 września dzisiejszej Mszy
świętej o godz. 11:00 ks. Andrzej
Dołęgowski, po modlitwie, poświęcił tornistry Pierwszoklasistom, którzy przyszli do kościoła.
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I KOMUNIA ŚWIĘTA
II GRUPY DZIECI
13.09.2020

Niestety… było Ich aż pięcioro!!
Czy tylko winna jest temu pandemia???
Tegoroczny koronawirus podzielił Dzieci I – komunijne na 2
grupy. 13 września Mszy świętej
o godz. 11:00 swoją Uroczystość
przeżywało dziewięcioro dzieci z
II grupy.

Ksiądz Andrzej celebrował tę
Mszę Świętą.
Po Ewangelii, przybliżył jej
tekst wszystkim, a zwłaszcza
dzieciom poproszonym bliżej ołtarza.
Ksiądz Proboszcz życzył Dzieciom, Rodzicom i Nauczycielom
Bożych łask a naszym najmłodszym Paraﬁanom - jak najlepszych wyników w nauce.
Szczęść Boże Wszystkim

Po ustawioną przed kościołem
Gromadkę, oraz Rodziców i
Krewnych wyszli z krzyżem ministranci, oraz nasi Księża, z Księdzem Proboszczem na czele. Po
modlitwie, dzieci poprosiły Rodziców o błogosławieństwo.
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Jest to zawsze wzruszająca
chwila, kiedy dzieci otrzymują na
czołach znak krzyża i pocałunek
od Rodzicieli. Tak „opatrzone”
przez najbliższych, dzieci zostały
wprowadzone do kościoła na dalszy ciąg Uroczystości.

JOANNA JURKIEWICZ ŚWIADECTWO SPOTKAŃ
Z PAPIEŻEM
JANEM PAWŁEM II
20 września w naszym kościele
spotykaliśmy się z Panią Joanną
M. Jurkiewicz, która na nasze zaproszenie przyjechała z Łodzi.
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Wspaniale opowiadała o swoich przeżyciach, jakich doświadczyła podczas spotkań z Papieżem Polakiem, o I Oazie w
Rzymie - jak do niej doszło i jak
przebiegała. Pani Joanna w sierpniu 1979 r. przez trzy tygodnie
była na Oazie w Rzymie u boku
Ojca Świętego Jana Pawła II.
Wspomnienia naszego gościa
były wzruszające i niejednemu zakręciła się łezka w oku.
Po ponad 30 latach wróciła do
notatek, zdjęć i napisała swoje
wspomnienia. W 2013 r. zostały
one wydane przez Wydawnictwo
Benedyktynów w Tyńcu w formie
książki pt. "Zwiastunowi z Gór.”
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Po Mszach świętych można
było nabyć tę książkę z autografem autorki.

Codziennie o 17:30 odbywają
się Nabożeństwa Różańcowe dla
wszystkich wiernych. We wtorki
i czwartki o godz. 16:00 przychodzą dzieci.

Pani Joanno dziękujemy i życzymy Pani wiele wspaniałych
chwil i wzruszeń z ludźmi, których spotyka Pani na swojej drodze.
Szczęść Boże

Nabożeństwa dla dzieci prowadzi ks. Andrzej Dołęgowski, który
rozpoczyna je pieśnią do Matki
Bożej.

NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI
PAŹDZIERNIK 2020

Poszczególne Tajemnice Różańca obrazuje na slajdach. Dzieci odmawiają lub śpiewają treść modlitwy.

Październik jest miesiącem poświęconym Matce Bożej Maryi.

Na zakończenie Ksiądz Andrzej
udziela wszystkim błogosławieństwa. Dzieci otrzymują pamiątkowe obrazki.
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i niech tak będzie do końca października.
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11 LISTOPADA
ROCZNICA ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI
Tegoroczne obchody naszego
Narodowego Święta z powodu
koronawirusa
zaplanowano
skromnie, na miarę naszych możliwości i obowiązujących restrykcji.
Jeśli będzie możliwe, to Program obchodów będzie następujący:

Z inicjatywy Stowarzyszenia
Tolkmicko Gmina Na Fali, przy
współpracy Paraﬁi św. Jakuba
Apostoła i Oratorium im. św. Jana
Bosko, na początku października
w pomieszczeniach Oratorium
uruchomiono Kawiarenkę "SERCA NA FALI". Panie - Członkinie
tego przedsięwzięcia zapraszały
po Nabożeństwie Różańcowym
uczestników modlitwy na słodki
poczęstunek, który same przygotowały. Dzieci bardzo cieszyły się
z tego prezentu. Niestety, Kawiarenkę, ze względu na koronawirusa, trzeba było zamknąć. Dziękujemy Paniom za kilka "słodkich
dni".
Mamy nadzieję na kontynuację
zaplanowanych przez Stowarzyszenie działań - po ustaniu pandemii.
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11 listopada godz. 11:00 – Msza
za Ojczyznę w Kościele Św. Jakuba Apostoła.
Po Mszy św., również w kościele - Koncert Kuby Michalskiego,
autora, kompozytora, wokalisty
i gitarzysty. Będzie to „Poezja
śpiewana”, w tym patriotycza, a
koncert poświęcony będzie historii Polski. W programie kompozycje Kuby Michalskiego do wierszy
wielkich polskich poetów m.in.
Kochanowskiego, Norwida, Mickiewicza, Słowackiego, Asnyka,
Tuwima, Gałczyńskiego i Herberta, oraz piosenki Jacka Kaczmarskiego o tematyce historycznej.
Całość jest poetycko-muzyczną
opowieścią od potężnego królestwaJagiellonów, przez czas rozbiorów, odzyskanie niepodległości w roku 1918, wojnę, aż do
czasówprawie współczesnych.
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Frazy tej opowieści napisali najwybitniejsi polscy twórcy, a piosenki opatrzone są też krótkim
komentarzem historycznym.

STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim okresie Sakrament
Małżeństwa zawarli:

Kamil Piotrowski
i Dorota Depka,
Przemysław Józef Olbrych
i Honorata Mostowiec,
Marcin Krzysztof Gawlik
i Monika Bożena Śliwka – Rudzik,

Piotr Misztal
i Ewelina Anna Żyrek,
Robert Jarząbski
i Kamila Barbara Chrząszcz.
Podsumowaniem Święta będzie
przejście na plac przy Miejsko –
Gminnym Ośrodku Kultury w
Tolkmicku, odsłonięcie okolicznościowego obelisku z pamiątkową
tablicą.
Organizatorami
Uroczystości
są: Urząd Miasta i Gminy, Paraﬁa
św. Jakuba Apostoła, Miejsko –
Gminny Ośrodek Kultury, oraz
Biblioteka Publiczna w Tolkmicku.

HUMOR
Policjant zatrzymuje kierowcę.
– Proszę o prawo jazdy.
– Jak to? – dziwi się kierowca.
– Przecież dałem je panu w zeszłym tygodniu.

Sakrament Chrztu Świętego
przyjęli:
Helena Katarzyna Trojanowska,
Igor Osiak,
Fabian Andrzej Budziszewski,
Feliks Franciuk,
Olwia Anna Tadra,
Maja Groszek.
Na miejsce wiecznego spoczynku odeszli:

Barbara Maria Grabowska,
Leopold Mazurkiewicz,
Eugeniusz Rokita,
Stefan Niżnik,
Wacława Ostrowicka,
Jacek Pawłowski,
Iwona Rogowska,
Stefan Walenty Kosiak,
Andrzej Janusz Noga,
Joanna Jolita Komorowska,
Jadwiga Miszkowicz.
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UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
01.11.2020

Uroczystość Wszystkich Świętych przypada w tym roku w
niedzielę. Msze święte zgodnie z
rozkładem niedzielnym.
Na chwilę, gdy składamy do
dtuku nasz Informator, sytuacja
jest dynamiczna i wygląda następująco:
O godz. 13:00 zbieramy się na
cmentarzu paraﬁalnym. Procesyjnie przechodzi przez cmentarz tylko kapłan z asystą, wierni
natomiast
modlą
się,
pozostając przy grobach.
Bezpośrednio po procesji odprawimy przy Krzyżu Mszę
świętą w intencji wszystkich
zmarłych, spoczywających na
naszym cmentarzu.Po Mszy poświęcimy nowe pomniki, zgłoszone przez Rodziny.

Rok 2020

2
listopada
obchodzimy
DZIEŃ ZADUSZNY, często
zwany Zaduszkami. W Kościele
katolickim
poświęcony
jest
wspomnieniu i modlitwie za
wszystkich zmarłych, którzy w
czyśćcu pokutują za swoje grzechy.
Tradycyjnie już, o godz. 12:00
odprawiona zostanie w naszej
kaplicy cmentarnej Msza Święta
za zmarłych, którzy oczekują na
wejście do Nieba.
Pamiętajmy szczególnie w
tych dniach o wszystkich obowiązujących przepisach sanitarnych z powodu koronawirusa.
Z OSTATNIEJ CHWILI…
Ostatnie liczenie wiernych
wykazało, że w Mszach świętych uczestniczyło 261 osób, w
tym 94 mężczyzn i 167 kobiet.
Komunię świętą przyjęło 114
osób, w tym 26 mężczyzn i 88
kobiet.
Stan zameldowanych na terenie paraﬁi – 2732 osoby, od których paraﬁa płaci podatek skarbowy.

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria paraﬁalna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 15.30 – 17.30
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Przez cały październik trwały
prace porządkowe na naszym
cmentarzu. Usunięto krzewy
i drzewa, które zagrażały bezpieczeństwu
przebywających
osób i znajdujących się tam pomników.
HUMOR
Minie wkrótce rok od śmierci
pani męża. Zamówiła może pani
Mszę św. za niego?
- Księże prałacie, jeśli on jest w
niebie, to mu nic nie trzeba, jeśli
w piekle, to mu nie pomoże, jeśli
zaś w czyśćcu, to ja go znam,
wiem że wytrzyma.
Ksiądz w czasie
Mszy św. mówi:
– Oto Baranek Boży.
Mama każe małemu
synkowi uklęknąć, a
ten nie chce i odpowiada zdecydowanie: – Klęknę, jak zobaczę baranka.
Podczas
Mszy
ksiądz
wygłasza
płomienne kazanie.
Prawie wszyscy paraﬁanie
płaczą
wzruszeni. A jeden
nie płacze - Dlaczego Pan nie płacze? Ja nie jestem z tej
paraﬁi.
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11:00 – Msza za Ojczyznę
Kościół Św. Jakuba Apostoła Tolkmicko.
Po Mszy św. Koncert Kuby Michalskiego.
Po koncercie, na placu przy Miejsko – Gminnym
Ośrodku Kultury w Tolkmicku, odsłonięcie
okolicznościowego obelisku z pamiątkową tablicą.
Organizatorami Uroczystości są: Urząd Miasta i Gminy, Paraﬁa św. Jakuba Apostoła,
Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, oraz Biblioteka Publiczna w Tolkmicku.

