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UROCZYSTO!CI
ROCZNICOWE
!W. JANA BOSKO
program obchodów - stycze! 2010
22.01 – 30.01 - godz. 17:30 - Nowenna
do !w. Jana Bosko,
30.01 - spotkanie Ksi"#y Salezjanów
i zaproszonych go!ci,
30.01 - godz. 20:00 – Czuwanie
M$odzie#y
31.01. Msze !w. – jak w ka#d% niedziel".
S$owo Bo#e wyg$osi ks. Krzysztof
Jakubowski – wikariusz Ks. Inspektora
Inspektorii Warszawskiej
– oprawa liturgiczna Mszy !w.
– godz. 10:30 – Chór parafialny,
– godz. 12:00 – Scholka,
Po Mszy !w. o godz. 10:30
podsumowanie
konkursu
”&wi"ci
i b$ogos$awieni
salezja'scy”
wr"czenie nagród.
Po ka#dej Mszy !w. „OTWARTE
DRZWI”
–
zwiedzanie
Domu
Parafialnego,
WYSTAWY
(salka
parafialna) temat: „Wczoraj i dzi!
plebanii”, oraz prac konkursowych
DIABE(
BOI
SI)
LUDZI
RADOSNYCH. Ocena tych prac b"dzie
nale#a$a od osób zwiedzaj%cych Dom
Parafialny.
Tego dnia udost"pnione zostan%
kroniki parafialne, ksi%#ki i czasopisma
o ks. Bosko.
- godz.15:00 – spotkanie wszystkich
parafian
/mile
widziane
grupy
zorganizowane/ przy „Krzy#u
Papieskim” na „Piaskuli”- wspólne
!wi"towanie przy ognisku .

Rok 2010

OKIEM PROBOSZCZA
Drodzy Parafianie!
Tak niedawna rozpocz"li!my Nowy
Rok 2010. Z wielk% nadzieja patrzymy
w nadchodz%ce miesi%ce. Wierzymy, #e
b"dzie lepiej. Zawierzamy si" Bo#ej
Matce Maryi i patronowi naszej
wspólnoty parafialnej !w. Jakubowi Ap.
W pierwsze dni stycznia w naszej
parafii tradycyjnie odbywa si" kol"da.
Dzi"kuje Wam za tak serdeczne
przyj"cie w Waszych rodzinach, za
ducha modlitwy i trosk" o wspólnot".
Kieruj" podzi"kowania za sk$adane
ofiary na potrzeby naszego ko!cio$a.
Dzi"kuje kap$anom za pos$ug" i Wam
drodzy ministranci.
W tym tygodniu rozpoczynaj% si"
ferie zimowe dla dzieci i m$odzie#y.
*ycz" owocnego i bezpiecznego
wypoczynku. Zapraszamy tak#e do
naszego
Oratorium
na
ferie.
Przewidziano wiele atrakcji. Warto ten
czas prze#y+ ze !w. Janem Bosko.
Co roku staramy by nasza wspólnota
przygotowywa$a baz" do pracy
wychowawczej dzieci i m$odzie#y. Tym
razem
oddajemy
kolejne
pomieszczenia. Zapraszam Was 31
stycznia po ka#dej Mszy !w. by je
obejrze+.
*ycz" Wam wszystkim, by ta
zimowa aura rozbudzi$a w nas
serdeczno!+ i mi$o!+ do bli,niego.
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S!awomir Szczodrowski

Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbl%g 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011

Stycze!
stycze!

INFORMATOR PARAFIALNY
parafii ko"cio#a rzymsko-katolickiego p.w. "w. Jakuba Aposto#a w Tolkmicku (Salezjanie)

Jan Bosko (1815 - 1888)

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie
elejson.
Chryste, us&ysz nas, Chryste wys&uchaj
nas.
Ojcze z nieba, Bo"e zmi&uj si$ nad nami.
Synu, Odkupicielu %wiata, Bo"e Duchu 'wi$ty, Bo"e 'w. Trójco jedyny Bo"e 'wi$ty Janie Bosko -

Ks. Proboszcz

Zespó" redakcyjny: ks. S$awomir Szczodrowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 12.00 i czwartek 13.00 – 16.00
Telefon: 055 231 66 34 lub 604 994 060, http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/
Zainteresowani mog! równie" uzyska# informacj$ po ka"dej mszy %w. w zakrystii.
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módl si$ za nami.
(ywy obrazie Boskiego Przyjaciela
m&odzie"y Ukochany Synu Maryi Wspomo"ycielki Wierny Na%ladowco umi&owanego ucznia
Jezusa Pasterzu wybrany przez Boga dla licznych
zast$pów m&odzie"y Niezrównany Uczniu Dziewicy
najm$drszej w sztuce wychowania -

Apostole p&on!cy gorliwo%ci! o zbawienie
dusz Przewodniku %wi$ty m&odzie"y Wzorze wychowawców i nauczycieli Za&o"ycielu zgromadze) zakonnych,
powo&anych do wychowania i zbawiania
m&odzie"y Ojcze sierot i opuszczonych Kap&anie wed&ug Serca Bo"ego Budowniczy Bo"ych %wi!ty) materialnych
i duchowych Gorej!cy G&osicielu Ewangelii Wielki Nauczycielu boja*ni Bo"ej Bezwzgl$dny nieprzyjacielu wszelkiego z&a
i grzechu Entuzjastyczny Piewco pot$gi i dobroci
Maryi Wspomo"ycielki Apostole niezmierzonej Opatrzno%ci Bo"ej Niezmordowany i roztropny Kierowniku
dusz w Sakramencie Pokuty Apostole cz$stej Komunii %wi$tej Bojowniku nieustraszony w zwalczaniu
herezji Obro)co wiary katolickiej "ywym s&owem i
drukiem Wielki i gorliwy Twórco dzie& misyjnych Przewodniku apostolatu %wieckich Wybitny Cudotwórco i Proroku Szlachetny Wspomo"ycielu w ka"dej
potrzebie Niezrównany Doradco i Pocieszycielu Wierny Przyjacielu ludu i m&odzie"y Pot$"ny Or$downiku u tronu Boga Bo#e, Ty powo$a$e! !wi"tego Jana Bosko,
wyznawc", na ojca i nauczyciela
m$odzie#y, z Twojej równie# woli, przy
pomocy Maryi Panny, za$o#y$ on w
Ko!ciele nowe zgromadzenie, spraw,
prosimy, aby!my pa$aj%c tym samym
ogniem mi$o!ci, mogli zdobywa+ dusze
i s$u#y+ Tobie samemu. Przez Chrystusa
Pana naszego. Amen.
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ZAKO#CZENIE ROKU 2009
(streszczenie sprawozdania,
przedstawionego przez Ks. Proboszcza
S$awomira Szczodrowskiego dnia
31.12.2009 r.)
Jak by&o w ko)cz!cym si$ roku 2009 w
historii "ycia ka"dego z nas? Musimy
przyzna#, "e pozosta&y okruchy dobra
i rado%ci z minionych 365 dni.
Dla nas, ludzi wierz%cych by$ to
przede
wszystkim
Rok
(ask
i Opatrzno!ci Bo#ej.
W ostatni dzie' roku zebrali!my si"
w tej !wi%tyni na modlitwie, aby
wyrazi+ nasz% rado!+ i dzi"kczynienie
dobremu Bogu za dar #ycia, za to, #e
mogli!my
cieszy+
si"
pi"knem
otaczaj%cego nas !wiata i radowa+
kolejnymi porami roku.
Kl"kamy z mi$o!ci% i podziwem
przed cudem rodz%cego si" #ycia. W
naszej parafii ochrzczono w tym roku
38 dzieci, które przez sakrament chrztu
sta$y si" dzie+mi Boga.
Przez trosk" rodziców o dobre
wychowanie, oparte na trwa$ych
fundamentach warto!ci duchowych,
ziarenko Bo#ego #ycia wyros$o w
delikatny krzew wiary tak, i# 39 dzieci
mog$o przyj%+ po raz pierwszy 24 maja
Jezusa w Eucharystii. Ufamy, #e to
niepowtarzalne wydarzenie w #yciu
dziecka i rodziny wycisn"$o zbawienne
pi"tno na duszy, #e Pierwsza Komunia
nie sta$a si" tylko zewn"trznym
biesiadnym prze#yciem po$%czonym z
podarunkow% licytacj% czy mo#e
zawodem i smutkiem, #e tylko tyle.
Na pocz%tku drogi do doros$ego
#ycia
Ko!ció$
postawi$
kolejn%
ewangeliczn% ofert" naszej m$odzie#y,
jak% by$ sakrament bierzmowania,
który przyj"$o 48 dziewcz%t i ch$opców.
Dzi"kujemy dzi! Bogu za m$ode
rodziny, szczególnie te, które w
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minionym roku przyj"$y sakrament
ma"$e%stwa, a by$o ich 17 par. Na
barkach tych m$odych ludzi spocz"$a
przed Bogiem i spo$ecze'stwem wielka
odpowiedzialno!+ za #ycie drugiego
cz$owieka, jego wychowanie i za wiar".
Wszak#e rodzina ma by+ domowym
Ko!cio$em, bo tylko tak mo#e
ud,wign%+ ci"#ar m%drej mi$o!ci wobec
wspó$ma$#onka i dzieci.
Nie mo#e dzisiaj w naszym sercu
zabrakn%+ miejsca dla ludzi chorych,
zniedo$"#nia$ych, w podesz$ym wieku.
Musimy jeszcze raz u!wiadomi+ sobie,
#e ludzie ci s% bezcennym skarbem
Ko!cio$a i ta prawda winna do nich
przez nas dotrze+. Przykuci do $o#a
bole!ci cierpi% bardzo i przyjmuj%
lekarstwa lub bolesne zastrzyki.
Prze#ywaj% noce bezsenne i d$ugie
smutne dni. Aby wzmocni+ tych ludzi,
pod%#ali!my z pos$ug% kap$a'sk%,
udzielaj%c
Komunii
!wi"tej,
spowiadaj%c i ubogacaj%c sakramentem
chorych.
W ostatni dzie' roku czujemy si" jak
w Dzie' Zaduszny. Przypominamy
sobie ze smutkiem tych, którzy w tym
roku odeszli od nas na zawsze. Mo#e
by$ to ojciec lub matka, brat czy siostra,
mo#e syn czy córka, znajomy bli#szy
lub dalszy. Mo#e jeszcze w ubieg$ym
roku byli tu z nami w ko!ciele na
nabo#e'stwie dzi"kczynnym, a dzi!
pozosta$o po nich puste miejsce. Dzisiaj
staj% przed nami zmarli z naszej parafii
w liczbie 32 osób
Dzi"kujemy
tak#e
Bogu
za
materialne dobra, które pozwalaj% nam
w miar" godnie #y+, za to, #e nie
przygniataj%
naszych
sumie'
i wra#liwo!ci na potrzeby innych, za
wszystkie
materialne
osi%gni"cia,
których w parafii by$o wiele. To dzi"ki
Waszemu
zrozumieniu,
ofiarno!ci
i pracy potrafili!my wiele zrobi+.
Niektóre z nich pozwol" sobie
wymieni+:
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Chcemy z tej okazji zaproponowa+
Wam, Wszystkim „otwarte drzwi” do
naszego Domu Parafialnym. Zobaczcie
zmiany, jakie dokona$y si" w ostatnim
okresie, w znacznej mierze dzi"ki
Waszej ofiarno!ci.
Po ka#dej Mszy !w. w niedziel" 31
stycznia zapraszamy Was w nasze progi.
Obejrzyjcie przygotowan% z tej okazji
wystaw" „Wczoraj i dzi!”, obrazuj%c%
wykonane prace na plebanii, oraz
szeroko otwarte pomieszczenia Domu
Parafialnego. Ch"tnie te# wys$uchamy
Waszych opinii.
Msze !w. w tym dniu, jak w ka#d%
niedziel". S$owo Bo#e wyg$osi ks.
Krzysztof Jakubowski - wikariusz ks.
Inspektora Inspektorki Warszawskiej.
Serdecznie zapraszamy Was do
udzia$u w Eucharystii i odwiedzenia
naszego, wspólnego Domu Parafialnego.
31 stycznia br. po Mszy !w. o godz.
10:30 og$osimy wyniki konkursu
&WI)CI
I
B(OGOS(AWIENI
SALEZJA-SCY.
Wp$yn"$o
13
krzy#ówek, rozwi%zanych w oparciu o
cykl
biografii
!wi"tych
i b$ogos$awionych
salezja'skich,
zamieszczanych
w
kolejnych
Informatorach
z
ubieg$ego roku.
Nagrody ufundowa$ Ks. Proboszcz
S$awomir Szczodrowski.
Od najbli#szej niedzieli, w salce
parafialnej
b"dzie
udost"pniona
ekspozycja prac plastycznych pod
has$em „DIABE( BOI SI) LUDZI
RADOSNYCH” - jednej z my!li !w. Jana
Bosko. Prace wykonali uczniowie klas
III-VI miejscowej Szko$y Podstawowej.
Ocena tych prac b"dzie tym razem
nale#a$a do Was, drodzy Parafianie.
Ka#dy z Was w dniu 31 stycznia b"dzie
móg$ zag$osowa+ „na naj$adniejsz%
prac"”, oddaj%c swój g$os. Bardzo
prosimy o zainteresowanie si" t%

stycze!

ekspozycj% i zadecydowanie o wynikach
konkursu. Z racji ferii zimowych, b"d%
one og$oszone po Mszy !w. o godz.
12:00 w niedziel" 7 lutego br.
W przedstawionym Wam dzisiaj
Kalendarzu Parafialnym informujemy o
pielgrzymce do Lwowa w miesi%cu
wrze!niu. Przypominamy wszystkim
ch"tnym do udzia$u, #e konieczne b"d%
paszporty. Prosimy wi"c o ich
wyrabianie. O innych szczegó$ach
b"dziemy informowa+ na bie#%co.

U!MIECHNIJ SI&!!!
Wraca Ja! z przedszkola z podrapan%
buzi%. A# przykro patrze+.
Mama w lament: - Co si" sta$o, Jasiu?
- Ta'czyli!my wokó$ choinki. Dzieci by$o
ma$o a jode$ka du#a.
- Jasiu, powiedz nam - pyta ksi%dz na
lekcji religii - Co musimy zrobi+, aby
otrzyma+ rozgrzeszenie?
Musimy grzeszy+, prosz" ksi"dza - pada
odpowied,.

FERIE ZIMOWE W
ORATORIUM
Oratorium !w. Jana Bosko organizuje
w pierwszym tygodniu ferii zimowych
(25-30 stycznia br.) „Zim" w mie!cie”.
Zaj"cia odbywa+ si" b"d% w godz. 10.0014.00 od poniedzia$ku do soboty
w$%cznie. Zapisy prowadzone s% w
Oratorium, kancelarii parafialnej lub w
zakrystii po Mszy !w. Op$ata za jedno
dziecko wynosi 10 z$.
W programie przewidziano drobny
posi$ek i ciep$% herbat", zabawy
integracyjne i sportowe oraz wyj!cia w
teren, a na zako'czenie (sobota) bal
przebiera'ców
z
konkursem
na
naj$adniejsze
przebranie.
Kart"
zg$oszenia i zgody rodzica mo#na
otrzyma+ w zakrystii lub w Oratorium.
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KALENDARIUM NASZEJ
PARAFII na rok 2010
Stycze%
Kol"da duszpasterska
30 - 31 stycznia (sobota, niedziela)
Rocznica !mierci !w. Jana Bosko,
konkurs „&wi"ci i b$ogos$awieni
salezja'scy”, „otwarte drzwi” Domu
Parafialnego, konkurs plastyczny dla
klas III-VI
Luty
17 lutego (%roda)
Popielec
Marzec
21-24 marca (niedziela - %roda)
Rekolekcje wielkopostne
26 marca (pi!tek)
Droga Krzy#owa ulicami miasta
28 marca (niedziela)
Konkurs na palmy wielkanocne
Kwiecie%
04-05 kwietnia (niedziela - poniedzia&ek)
Wielkanoc
12-13 kwietnia (poniedzia&ek - wtorek)
Pielgrzymka do Cz"stochowy

Rok 2010

Lipiec
25 lipca (niedziela)
Odpust parafialny oraz imieniny ks.
Krzysztofa
Wrzesie%
wrzesie)
Spotkanie Animatorów SALOS ogólnopolskie
05 wrze%nia (niedziela)
Do#ynki parafialne
13-16 wrze%nia (poniedzia&ek - czwartek)
Pielgrzymka do Lwowa
20 wrze%nia (poniedzia&ek)
90r. urodzin ks. Wac$awa Zi"by
Pa'dziernik
16 pa*dziernika (sobota)
Dzie' Papieski III Rajd
Papieskim”

„Szlakiem

Listopad
05 listopada (pi!tek)
Imieniny ks. Proboszcza
11 listopada (czwartek)
&wi"to Niepodleg$o!ci uroczysta Msza
!w. oraz program literacko – muzyczny
21 listopada (niedziela)
CECYLIADA

Maj
08 maja (sobota)
!wi"cenia kap$a'skie dk. Piotra
09 maja (niedziela)
Msza !w. prymicyjna ks. Piotra
16 maja (niedziela)
I Komunia !w.
23 maja (niedziela)
Festyn Parafialny i rocznica I Komunii
!w.

Grudzie%
Grudzie)
Rekolekcje adwentowe
Kol"dnicy
08 grudnia (%roda)
Pielgrzymka do Kadyn
24-26 grudnia (pi!tek - niedziela)
BO*E NARODZENIE

Czerwiec
03 czerwca (czwartek)
Bo#e Cia$o
06 czerwca (niedziela)
Wizytacja kanoniczna Ks. Biskupa
29 czerwca (wtorek)
imieniny ks. Piotra

31 stycznia !wi"tujemy uroczysto!ci
!w. Jana Bosko, wychowawcy dzieci
i m$odzie#y, za$o#yciela i patrona
duchowego
Zgromadzenia
Salezja'skiego.
Jest
to
dla
nas
szczególnie wa#ne, #e !wi"to to
przypada w Roku Kap$a'stwa.
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- dom rekolekcyjno - formacyjny
wyko'czenie miejsc noclegowych z
mo#liwo!ci% przyj"cia jednocze!nie
grupy 26 osób,
- cmentarz - u$o#ono polbruk w cz"!ci
cmentarza,
doprowadzono
wod",
zamontowano pomp", zamontowano
tablic"
og$oszniow%,
wydzielono
„miejsce
pami"ci
by$ych
mieszka'ców”oraz rozpocz"to prace
przy kaplicy na cmenatarzu
- ko(ció" - cz"!ciowo wymieniono
nag$o!nienie.

Chrystusa Króla Polski po rodzinach
naszej parafii. Jako proboszcz parafii,
prze#ywaj%cy wraz z parafianami te
podnios$e i wyj%tkowe wydarzenia,
ufam, #e dobry Bóg w swej hojno!ci nie
posk%pi nam swoich $ask, by!my
podj"te zobowi%zania i osi%gni"ty
poprzez
Peregrynacj"
„stan
rozmodlenia”, przenie!li na kolejne lata,
by mi$o!+ Boga i bli,niego ci%gle
wzrasta$a.

STOWARZYSZENIA
I
DZIA(AJ.CE PRZY PARAFII

Dzi"kujmy dzi! Bogu za prze#yty
rok,
za
wszystkie
jego
$aski
i dobrodziejstwa i przepro!my za z$o, za
grzechy, wo$aj%c: „&wi"ty Bo#e, &wi"ty
Mocny, &wi"ty a Nie!miertelny, zmi$uj
si" nad nami".

GRUPY

- Oratorium im. !w. Jana Bosko –
kierownik dk Piotr K"pa
- Stowarzyszenie lokalne salezja'skiej
organizacji sportowej „SALOS” – prezes
Andrzej Misztal
- Zespó$ parafialny „CARITAS” –
przewodnicz%ca Anna Lebioda
- *ywy ró#aniec – opiekun ks. Krzysztof
Lis
- Schola dzieci"ca i zespó$ m$odzie#owy
- prowadz%cy: Sylwia i Pawe$ Tkacz,
- Chór parafialny - prowadz%ca Edyta
Pilska
- Stra# Honorowa Naj!wi"tszego Serca
Pana Jezusa- opiekun ks. Krzysztof Lis
- Wspólnota modlitewna wieczerników prowadz%cy: ks. Krzysztof Lis, ks.
Marek Szymborski
- Rada parafialna - przewodnicz%cy
Waldemar Miozga
- Ko$o robótek r"cznych b$. Matusi
Ma$gorzaty – prowadz%ca Daniela
Bukowska
Rekolekcje
wielkopostne
i adwentowe, spotkania modlitewne
Wieczerników
Modlitwy,
nowenny
i nabo#e'stwa – to wydarzenia które
wyzwoli$y w parafianach wiele dobrych
uczu+ wzajemnej dobroci i #yczliwo!ci.
Najwa#niejsze
wydarzenie
w
minionym roku to peregrynacja figury

Dzi"kujemy Ci Chryste Królu Polski!

Halowy Turniej w pi"k) no$n*
W dniu 19.12.2009r. odby$ si" Halowy
Turniej w pi$k" no#n% dla dru#yn szkó$
podstawowych
i
gimnazjów,
zorganizowany przez Stowarzyszenie
Lokalne "SALOS" przy wspó$udziale
Urz"du Miasta i Gminy oraz UKS
"Barkas" przy Gimnazjum w Tolkmicku.
W turnieju uczestniczy$y trzy dru#yny
ze szkó$ podstawowych: z Pogrodzia,
("cza i Tolkmicka, trzy dru#yny ze szkó$
gimnazjalnych z M$ynar, Kamionka
Wielkiego i Tolkmicka.
Klasyfikacja ko'cowa:
I miejsce - SP ("cze, II miejsce - SP
Pogrodzie, III miejsce - SP Tolkmicko
Klasyfikacja ko'cowa:
I miejsce
-Gimn.
Kamionek
Wielki, II miejsce- Gimn. M$ynary,
IIImiejsce -Gimnazjum Tolkmicko
Dru#yny
otrzyma$y
puchary
i pami%tkowe dyplomy, ufundowane
przez Burmistrza Miasta i Gminy
Tolkmicka.
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KOL&DNICY

SPOTKANIA OP+ATKOWE

Kilka tygodni przed &wi"tami
BO*EGO
NARODZENIA,
grupa
kilkuna!ciorga dzieci, zorganizowana
przez
ks.
Proboszcz
S$awomira
Szczodrowskiego, rozpocz"$a próby do
programu kol"dniczego. Dzi"ki pomocy
rodziców
przygotowano
stroje
i rekwizyty. Jako pierwszych, Kol"dnicy
odwiedzili w II Dzie' &wi%t Bo#ego
Narodzenia podopiecznych miejscowego Domu Pomocy Spo$ecznej a
nast"pnie
innych
mieszka'ców.
Rodzicom dzi"kujemy za pomoc w
przygotowaniach do wyst"pów za!
dzieciom – za udzia$.

W ostatnim czasie w salce parafialnej
odby$y si" spotkania op$atkowe ró#nych
grup,
dzia$aj%cych
przy
naszym
ko!ciele. Dzi"kujemy wszystkim za ich
przygotowanie i uczestnictwo.

KALENDARZ PARAFIALNY
W
miesi%cu
grudniu
zosta$
przygotowany Kalendarz Parafialny na
2010 rok. Wszystkim, którzy pomogli w
jego wydaniu, ks. Proboszcz sk$ada
serdeczne BÓG ZAP(A/.

WIGILIJNE SPOTKANIE Z
PODOPIECZNYMI
22 grudnia 2009r w salce na plebanii
odby$o si" spotkanie ks. Proboszcza
S$awomira Szczodrowskiego i Zarz%du
Caritas Parafialnego z podopiecznymi.
Po odczytaniu ewangelii o Narodzeniu
Pana Jezusa i po$amaniu si" op$atkiem,
wszyscy zasiedli do wspólnej kolacji
wigilijnej, przygotowanej przez Panie z
Caritas.
Czas
umila$y
wspólnie
!piewane kol"dy.
Na zako'czenie,
go!cie
tego
spotkania
otrzymali
prezenty !wi%teczne, do ufundowania
których przyczyni$o si" kilka miejscowych sklepów. Spotkanie przebieg$o w
bardzo mi$ej atmosferze.

KONCERT KOL&D
W pierwszym Dniu &wi%t Bo#ego
Narodzenia odby$
si" &wi%teczny
Koncert Kol"d. Przy wype$nionej „po
brzegi” !wi%tyni, m$odzi arty!ci z
naszego
miasteczka
zaprezentowali
znane i mniej znane kol"dy. Koncert
przygotowali Sylwia i Pawe$ Tkacz.
Publiczno!+ podzi"kowa$a za wyst"p
owacjami na stoj%co. BRAWO!!!
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Wed$ug tradycji, !wiece po!wi"cone 2
lutego zapala si" w domach w razie
gro#%cych niebezpiecze'stw, powodzi, a
zw$aszcza burz i gromów.
W tym dniu kap$ani wyst"puj% w
szatach koloru bia$ego. Nie mo#na
odprawia+ mszy okoliczno!ciowych
i #a$obnych z wyj%tkiem pogrzebowych.
Od 1997 r. 2 lutego Ko!ció$
powszechny obchodzi ustanowiony
przez Jana Paw$a II Dzie' *ycia
Konsekrowanego,
po!wi"cony
modlitwie za osoby, które odda$y swoje
#ycie na s$u#b" Bogu i ludziom w
niezliczonych
zakonach,
zgromadzeniach i instytutach !wieckich.
Podczas modlitwy na Eucharystii
odprawianej tego dnia w naszym
Ko!ciele, pami"tajmy o nich wszystkich,
w tym o Ksi"#ach pracuj%cych w naszej
parafii.
Msze !w. 2 lutego o godz. 7:00, 9:00
i 18:00. W zachrystii b"dzie mo#na
naby+ !wiece gromniczne.

11 lutego
!WIATOWY DZIE# CHOREGO
2 lutego
!WI&TO MATKI BOSKIEJ
GROMNICZNEJ
2 lutego minie czterdzie!ci dni od
Bo#ego Narodzenia. Ko!ció$ Katolicki
obchodzi
w
tym
dniu
&wi"to
Ofiarowania Pa'skiego, które w polskiej
tradycji zwane jest !wi"tem Matki
Boskiej Gromnicznej. Jest to jedno z
najstarszych !wi%t w chrze!cija'stwie,
ustanowione na pami%tk" ofiarowania
Pana Jezusa w !wi%tyni jerozolimskiej
i dokonania przez Matk" Bo#% obrz"du
oczyszczenia. &wi"to Ofiarowania jest
zwi%zane z tajemnic% Narodzenia
Pa'skiego i dlatego do tego dnia wolno
!piewa+ kol"dy.

Ka#dego roku dzie' 11 lutego jest
obchodzony, jako &wiatowy Dzie'
Chorego. Ustanowi$ go Papie# Jan
Pawe$ II 13 maja 1992 roku w 11-st%
rocznic" zamachu na Jego #ycie a
zarazem w 75-t% rocznic" objawie'
fatimskich
W
li!cie
do
przewodnicz%cego Papieskiej Rady ds.
Duszpasterstwa S$u#by Zdrowia Ojciec
&wi"ty tak o nim napisa$: „Ma on by+
dla wszystkich wierz%cych owocnym
czasem modlitwy, wspó$uczestnictwa
i ofiary cierpienia dla dobra Ko!cio$a
oraz skierowanym do wszystkich
wezwaniem, aby rozpoznali w chorym
bracie &wi"te Oblicze Chrystusa, który
przez
cierpienie,
!mier+
i zmartwychwstanie dokona$ dzie$a
zbawienia ludzko!ci”.

stycze!

Dzie' ten jest zawsze obchodzony w
&wi"to Matki Bo#ej z Lourdes s$ynnej z
licznych uzdrowie'.
W tym dniu w naszym Ko!ciele
odb"d% si" Msze !w. o godz. 7:00, 9:00
i 18:00. Na Mszy !w. o godz. 9:00
zostanie
udzielony
Sakrament
Uzdrowienia Chorych.

ROK 2010 – ROKIEM !W.
JAKUBA APOSTO+A
Otwarcie
&wi"tych
Drzwi
Przebaczenia w katedrze w Santiago de
Compostela zainaugurowa$o 1 stycznia
2010 r. Rok !w. Jakuba Aposto$a. Rok
Jakubowy jest okazj% do o#ywienia
kultu !w. Jakuba Aposto$a w naszej
parafii, do wzmo#onej modlitwy i pró!b
o
wstawiennictwo
do Boga
w
przedstawianych przez nas intencjach.
Uroczysto!ci
zwi%zane
z
tym
wydarzeniem przewidujemy 25 lipca br.
Jest
to
data
naszego
Odpustu
Parafialnego.
W ostatnim okresie zosta$y oddane
do renowacji naczynia liturgiczne,
s$u#%ce Kap$anom do odprawiania
Mszy. Cieszymy si", #e by$o to mo#liwe
w Roku Kap$a'skim, który obecnie
obchodzimy. Ca$kowity koszt tej
renowacji wynosi 3 200z$.

Drodzy parafianie
Rozpocz%$ si" Nowy Rok 2010. W
zwi%zku z tym pragniemy przedstawi+
Wam plan pracy duszpasterskiej na
najbli#szy okres. Uwzgl"dniamy w nim
wszystkie wa#ne wydarzenia, które
zaplanowali!my. Plan ma charakter
„ruchomy”. B"dzie go mo#na uzupe$ni+
o wydarzenia lub szczegó$y, o których
jeszcze nie wiemy, lub nie mamy
pewno!ci co do ich realizacji. B"dziemy
o nich informowa+ „na bie#%co”.
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