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SYNOD BISKUPÓW
W RZYMIE ZAKOŃCZYŁ SIĘ
SYNOD BISKUPÓW O RODZINIE /trwający od 5 do 19 października br./
W orędziu synodu biskupów
na temat rodziny podkreślono, że
Kościół musi być otwarty i nie
może nikogo wykluczać. Odnotowano, że jednym z tematów była
sprawa dopuszczenia do komunii
osób rozwiedzionych, będących w
nowych związkach.Biskupi nie
zajęli jednak żadnego decydującego stanowiska w tej sprawie.
W orędziu ogłoszonym w Watykanie nie ma też żadnego odniesienia do homoseksualistów, choć
wcześniej dyskutowano o konieczności większego otwarcia
wobec nich.
Podkreślono, że rodzina przeżywa kryzys, a trudności pogłębiają rozpady małżeństw i nowe
związki. Mowa jest też o przemocy wobec kobiet i o dzieciach, które padają ofiarami nadużyć. Życie
rodzinne naznaczane jest przez
zjawisko osłabienia wiary i wartości, indywidualizmu, zubożenia
relacji, stresu.

KOŚCIÓŁ MA NOWEGO
BŁOGOSŁAWIONEGO
PAPIEŻ FRANCISZEK
BEATYFIKOWAŁ PAWŁA VI 90 Papież wyniesiony na ołtarze.

Podczas niedzielnej Mszy 19
października br. na placu Świętego
Piotra, papież Franciszek ogłosił
błogosławionym Pawła VI, który
stał na czele Kościoła w latach
1963-1978. W Mszy beatyfikacyjnej
uczestniczyły dziesiątki tysięcy ludzi; był również emerytowany papież Benedykt XVI.
Paweł VI uważany jest za pokornego reformatora i zapomnianego papieża.
Relikwie bł. Pawła VI, które zostały przyniesione na ołtarz to
krew, która ściśle zespoliła się z
podkoszulką papieża Montiniego
podczas zamachu na lotnisku w
Manili.
27 listopada 1970 r., na lotnisku
w Manili, przebrany za księdza
boliwijski malarz Benjamin Mendoza ranił Pawła VI kordzikiem w
pierś, w chwili, gdy Ojciec Święty
wysiadał z samolotu. Rana nie
była jednak ciężka i papież zdecydował się kontynuować swoją podróż apostolską.
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WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
1 listopada przypada Uroczystość Wszystkich Świętych. Kościół oddaje cześć wszystkim, którzy już weszli do chwały
niebieskiej, a wiernym pielgrzymującym na ziemi wskazuje drogę, która prowadzi do świętości.
W tym dniu Msze św. o godz.
7.00, 9.00, 10.30 i 18.00.
O godz. 13.00 zbierzemy się w
Kościele na modlitwie różańcowej
za zmarłych, następnie w procesji
udamy się na cmentarz. Tam poświęcimy groby, kwiaty i znicze.
Zostanie też odprawiona uroczysta Msza św. za naszych bliskich
zmarłych.

Rok 2014

W pierwsze wtorki miesiąca, o
godz. 18:00 jest odprawiana Msza
św. za zmarłych, polecanych w
wypominkach. Przypomina się
również o możliwości zamawiania Mszy św. Gregoriańskich
za naszych bliskich zmarłych.
Od południa Dnia Wszystkich
Świętych i przez cały Dzień Zaduszny można uzyskać odpust
zupełny, ale tylko jeden raz. Warunki zyskania odpustu
są
następujące:
- pobożne nawiedzenie kościoła
lub kaplicy,
- odmówienie "Ojcze nasz" i "Wierzę w Boga",
- dowolna modlitwa w intencji
Ojca św.,
- Spowiedź i Komunia św.

2 listopada – Dzień Zaduszny.
Msze św. w kościele wg rozkładu
niedzielnego.
W tych dniach tradycyjnie będziemy kwestować na cmentarzu,
na rzecz dalszych prac remontowych w miejscu spoczynku naszych bliskich zmarłych.
Wypominki za zmarłych można
składać w kancelarii i w zakrystii,
w uroczystość Wszystkich Świętych, również na cmentarzu.
Zmarłych wspomina się przez
cały miesiąc listopad, a następnie,
przez cały rok, w każdy pierwszy
wtorek miesiąca o godz. 17:30.
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W dniach 01-08 listopada można także pozyskać odpust zupełny za nawiedzenie cmentarza pod
wyżej wymienionymi warunkami. W pozostałe dni roku za nawiedzenie cmentarza pozyskuje
się odpust cząstkowy.
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5 listopada ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
obchodzi Imieniny

SPOTKANIE Z GENERAŁEM
SALEZJANÓW ks. Ángelem
Fernándezem Artime
18 września 2014 r. Dom Zakonny Salezjanów przy Bazylice NSJ
odwiedził ks. Ángel Fernández
Artime - Przełożony Generalny
Zgromadzenia.

Drogi Księże Proboszczu!
Z okazji Imienin pragniemy życzyć Ci przede wszystkim zdrowia, Błogosławieństwa Bożego
i Matczynej Opieki oraz tego, aby
w dalszej posłudze duszpasterskiej w naszej parafii zawsze towarzyszyły Ci świętość, gorliwość
i poświęcenie, abyś był silny mocą
miłości, mocą wiary, tej wiary,
którą ofiarował nam Jezus Chrystus.
Życzymy Ci wszelkiej pomyślności w realizacji planów i zamierzeń oraz tego, by Twoje szlachetne powołanie przyniosło Ci
zadowolenie i satysfakcję z wyboru tak trudnej i odpowiedzialnej
drogi.
Szczęść Boże!
Współbracia w kapłaństwie
oraz tolkmiccy parafianie
Solenizant odprawi Mszę św.
5 listopada o godz. 18:00.

W spotkaniu uczestniczył też
nasz ks. Proboszcz Sławomir
Szczodrowski.

HUMOR
Kilka dni temu otworzyliśmy
w naszym mieście podwoje nowego Ratusza Miejskiego.
Humor o urzędnikach jest bardzo „na czasie” /z przymrużeniem oka/.
Urzędnik do interesanta:
- Codziennie panu mówię, żeby
pan przyszedł jutro, a pan zawsze
przychodzi dzisiaj.
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UROCZYSTE OTWARCIE
RATUSZA MIEJSKIEGO
W TOLKMICKU

Rok 2014

Życzymy, by w tych nowych
warunkach lokalowych naszym
władzom i wszystkim urzędnikom pracowało się jak najlepiej,
ku satysfakcji własnej i mieszkańców miasta i gminy.
ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski,
duszpasterze
i tolkmiccy parafianie

"BYŁAM WIEDŹMĄ"

W samo południe 16 października 2014 roku, dzwony kościelne
bijące na Anioł Pański, poprzedziły
rozpoczęcie
Uroczystości
otwarcia Ratusza Miejskiego w
Tolkmicku. Wprowadzenie pocztów sztandarowych i Hymn Polski rozpoczęły to wielkie wydarzenie.
Swoją obecnością zaszczyciło
nasze miasteczko wielu znakomitych gości z województwa, powiatu oraz współpracującej z
nami gminy niemieckiej.Pan Marek Zamojcin zapoznał obecnych
z historią miasta i budowy Ratusza. Było wiele ciepłych słów
uznania, gratulacje i prezenty.
Nas, parafian Tolkmicka cieszy,
że w tej Uroczystości nie zabrakło
ks. Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego,
który
poświęcił
nowy Urząd Miasta i Gminy.
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Patrycja Hurlak – polska aktorka, w jednym z wywiadów powiedziała: Wpadłam w czarną
magię, jak miałam 5 lat. Jedno
kłamstwo sprzedał mi diabeł, że
umiem rozmawiać ze zmarłymi.
Okazuje się, że najgorsze nadeszło kilka lat później. – Jak miałam 9–10 lat, pojawiły się na polskim rynku przedruki zachodnich
gazet dla młodzieży – z horoskopami, wróżbami, talizmanami.
I ktoś może powiedzieć, że to
bzdury i można się tym zająć dla
żartu, ale teraz już wiem, że to zabawy z diabłem.
W niedzielę 26 października,
zamiast kazań, aktorka, znana z
serialu „KLAN”, opowie o swoim
doświadczeniu czarnej magii, widzeniu demonów, niebezpieczeństwie wróżb i horoskopów oraz o
nawróceniu.
ks. Darek
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HALLOWEEN

WITRAŻE

Pewnie niewielu rodziców wie,
że zbieranie słodyczy przez dzieci
w wieczór przed Uroczystością
Wszystkich Świętych , wywodzi
się z pogańskich zabobonów, według których, aby nie rozzłościć
złych duchów, powinno się przygotować na ten dzień wiele rarytasów. Niewinna zaś z pozoru
wydrążona dynia jest z kolei pozostałością po pogańskim zwyczaju rzeźbienia wizerunku demonów,
których
rolą
było
odstraszanie
wszelakich
nieszczęść. To również ówczesny
symbol potępionych dusz. Warto
tutaj także dodać, że zarówno
podświetlona dynia, jak i czaszka,
którymi tak chętnie ozdabiane są
domy podczas Halloween, w
przeszłości były symbolami czcicieli szatana.
Osoba wierząca nie może być
tolerancyjna wobec zła. We
współczesnym świecie coraz częściej pod pojęciem tolerancja kryje
się wiele działań, które nie tylko
niszczą człowieka, ale też oddalają go od Boga. Obecne próby nacisku na łączenie Halloween z
dniem Wszystkich Świętych są
oczywistym przykładem kompletnego zagubienia duchowego
oraz braku uporządkowania w
sferze wartości religijnych.
www.katolik.pl

W ostatnim okresie ofiary na
witraże złożyli:
Krzysztof Gwóźdź, Tomasz Mełech, Krystyna Chrostowska, Jakub Franciuk z rodzicami, Teresa i
Jan Paprzyccy, Rodzina Państwa
Tadra, Halina i Wiesław Legiewicz, Janusz i Eugenia Klamer,
Weronika Pawlukowicz, Bożena i
Krzysztof Piśkiewicz, Marianna
Paprzycka, Państwo Tchorzewscy,
Andrzej i Bogumiła Dziełak, Zofia
Lech, Barbara i Jan Szandrowscy,
Piotr Kwaśniewski, Jarosław i Katarzyna Sowińscy, Janina Kowal.
Bóg zapłać wszystkim, którzy
pośpieszyli nam z pomocą. Niestety, do uregulowania długu jeszcze nam sporo zostało...

HUMOR
Przychodzi kobieta do urzędu
i wypisuje kartę a urzędnik mówi:
- Musi się pani jeszcze podpisać.
- Ale jak ja mam się podpisać?
- Na przykład tak, jak się pani
podpisuje na liście.
Kobieta bierze kartę i pisze:
"Kochająca Babcia Ala".
Urzędnicy to doskonali partnerzy w małżeństwie. Jak przychodzą do domu to są wyspani i wypoczęci. A i gazetkę mają już
przeczytaną...
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Drodzy moi.
Tak niedawno podziwialiśmy
zieleń i barwnie kwitnące kwiaty.
Dziś widzimy spadające, pożółkłe
liście z drzew. Czas jesieni wzbudza w nas refleksje o przemijaniu
życia. Wielu parafian ostatnio
odeszło do wieczności. Jednak my
nie tracimy wiary i nadziei, ze
kiedyś w wieczności spotkamy
się.
Polecajmy ich w wypominkach,
Mszach św., nawiedzaniu cmentarza, odpustach za zmarłych. Taka
postawa wzbudza szacunek i pobudza innych do naśladowania.
W ostatnią niedziele odbyło się
liczenie wiernych w naszej świątyni. Może Was to ciekawi, ilu z
nas w miarę systematycznie
uczestniczy w życiu parafii m.in.
poprzez swoją obecność na Mszy
św. Niestety tylko jedna czwarta
parafian. Takie są fakty. Boleję nad
tym, ale pocieszająca jest obecność tych, którzy są i mocno angażują się w życie kościoła.
To dzięki Wam mamy grupy
formacyjne, zajęcia dla dzieci
i młodzieży, wyjazdy, pielgrzymki, festyny, nie mówiąc o wielkim
zaangażowaniu materialnym.
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Okna w kościele, witraże, drzwi,
remonty, cmentarz i wiele innych
działań, wykonaliśmy dzięki Waszej pomocy. Z serca Wam dziękuje. Mam nadzieję, że pozostali, nie
czujący tych potrzeb, także kiedyś
włączą się w tę Bożą wspólnotę.

Wierzę, że modlitwa i cierpienie
wielu parafian, przyniesie owoce
nawrócenia. Jesteśmy powołani
do wspólnoty, do życia w niej
i poświecenia dla dobra własnego
i bliźnich.
Drodzy moi.
Przed
nami
Uroczystość
Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Uczyńmy wszystko, by
pomóc zmarłym, którzy potrzebują Bożego Miłosierdzia. Nie tylko kwiaty, znicze, ale także modlitwa...
Wyrażam podziękowania za
ofiary które co roku składacie na
utrzymanie cmentarza, oraz wypominki. Polecam się waszej hojności na spłacenie długu za renowację witraży. Tym wszystkim
którzy złożyli ofiary, z serca dziękuje.
Drodzy parafianie!
Napełnia mnie radością udział
w dzieci i młodzieży w różnych
działaniach
organizowanych
przez ks. Darka, czy pielgrzymowanie z ks. Wiesławem, nie mówiąc o wydarzeniach kulturalnych i religijnych.

Październik 2014

Serdeczne Bóg zapłać składam
Panu Burmistrzowi i Zarządowi
Miasta i Gminy za pomoc organizacyjną i materialną w naszych
działaniach.
Mam nadzieję, że pielgrzymka
którą chcemy zorganizować do
Sanktuarium św. Jakuba Ap. w
Santiago de Compostella w Hiszpanii, będzie wielkim dziękczynieniem za wszelkie dobro, które
się działo w ostatnim czasie, a
także okazją do wypraszania łask,
potrzebnych do realizowania kolejnych celów.
Dziękując wam za wszelkie dobro, jakiego doświadczam, obiecuję pamięć modlitewną.
Szczęść Boże.
Ks.Proboszcz,
Sławomir Szczodrowski

KONCERT
„PIEŚŃ O BOGU UKRYTYM”
Wszyscy, którzy przyszli do
tolkmickiego kościoła w niedzielę
19 października br. na Koncert
Marcina Stycznia z zespołem pt.
„Pieśń o Bogu ukrytym”, jeszcze
długo będą wspominali ten wieczór.
Wysłuchaliśmy pięknych , melodyjnych interpretacji autora do
wczesnych wierszy Karola Wojtyły.

W każdym utworze dostrzegaliśmy ogromny szacunek do poezji
przyszłego Świętego Papieża. Do
tego doszła prosta, wpadająca w
ucho kompozycja muzyczna.
W programie koncertu znalazły
się również autorskie piosenki
Marcina Stycznia oraz „Santo subito” - utwór będący hołdem dla
Jana Pawła II.
Koncertu tego mogliśmy wysłuchać dzięki naszym duszpasterzom oraz wsparciu finansowemu
Pana Andrzeja Lemanowicza –
Burmistrza Tolkmicka.
Dziękujemy organizatorom za tę
prawdziwą ucztę duchową.
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AKTUALNOŚCI
27.08.2014 w naszym kościele
mieliśmy okazję wysłuchać utworów, granych na tolkmickich organach, w wykonaniu studentów
Akademii Muzycznej w Gdańsku
w zakresie Muzyki Kościelnej: Tatiany Manczak – Rogalskiej i Marka Rogalskiego.Dziękujemy artystom za piękną grę a ks.
Proboszczowi za zorganizowanie
tego mini koncertu.
W sobotę 6 września 2014 r.
grupa członkiń Koła Robótek
Ręcznych przy naszej Parafii,
uczestniczyła w Familiadzie Salezjańskiej w Ostródzie.
W Olimpiadzie Sportowej o Puchar III Familiady Salezjańskiej,
na 18 drużyn, nasza ekipa zajęła II
miejsce!!! Panie spotkały się również z ks. Inspektorem Andrzejem
Wujkiem, uczestniczyły w Mszach
św., modlitwach i zabawach,
przygotowanych przez organizatorów.
W sobotę 13 września kolejny
raz mieliśmy możność wyjazdu
do kina w Elblągu. Tym razem na
film ZIEMIA MARYI. Grupie
przewodniczył niezmordowany
ks. Wiesław oraz ks. Darek.
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KU WOLNOŚCI „WYSWOBODZIŁ NAS CHRYSTUS” !!!
24 września br. w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultur w
Tolkmicku odbyło się spotkanie
GRUPY EWANGELIZACYJNEJ &
ZETAIGREKA-CHRISTIAN RAP,
z młodzieżą naszego Gimnazjum
im. Jana Pawła II.
Spotkanie, w ramach warsztatów zorganizowało Oratorium im.
Św. Jana Bosko w Tolkmicku.
Koncert i świadectwo przygotowane przez wykonawców zostało
bardzo ciepło przyjęte przez młodzież z naszego gimnazjum.
Dziękujemy serdecznie Panu
Ryszardowi
Przyborowskiemu,
Dyrektorowi Gimnazjum, który
umożliwił młodzieży uczestnictwo w tym spotkaniu oraz Panu
Robertowi Oleszkiewiczowi, Dyrektorowi Ośrodka Kultury, za
udostępnienie Sali. Wieczorem
nasi goście dali świadectwo wiary
w naszej świątyni.
PIELGRZYMKA
ROWEROWA DROGĄ ŚW. JAKUBA
APOSTOŁA - 23 września br. w
ramach projektu unijnego p.n.
„Rewitalizacja
Europejskiego
Szlaku Kulturowego na obszarze
Południowego Bałtyku – Pomorska Droga św. Jakuba”, z Kaliningradu wyruszyła Pielgrzymka rowerowa Szlakiem Św. Jakuba
Apostoła.
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W środę 24 września, na trasie
pielgrzymki znalazł się kościół
Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku. Pielgrzymi /27 osób na rowerach/, reprezentanci z Litwy, Rosji, Polski i Niemiec, oraz
towarzyszący im organizatorzy
zwiedzili tolkmicki kościół oraz
zapoznali się z jego historią, którą
przedstawiła Pani Edyta Jurkiewicz – Pilska. Z naszymi gośćmi
był też duszpasterz, który odprawił Mszę świętą.Po krótkim pobycie na plebanii, goście wyruszyli
w dalszą drogę, by 27 września
osiągnąć cel pielgrzymki, którym
był Lębork, główny organizator
tej wyprawy.

DZIEŃ PAPIESKI 12.10.2014 r.
12 października obchodziliśmy
XIV Dzień Papieski pod hasłem
"Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie".
Tego dnia wszystkie parafie w
Polsce zbierały ofiary na Fundację
„Dzieło Nowego Tysiąclecia”.

Nasza parafia też uczestniczyła
w tej zbiórce, tym bardziej, że
mamy stypendystów tej Fundacji.
Oprócz zbiórki do puszek, młodzież z naszego Oratorium rozprowadzała „kremówki papieskie” oraz książki o Św. Janie
Pawle II. Dochód przeznaczono
na rzecz Fundacji.
Dziś /26 października/ przypada Uroczystość Rocznicy Poświęcenia Własnego Kościoła. Obchodzi się ją w kościołach
poświęconych, których data poświęcenia nie jest znana.
Z radością informujemy Was, że
wydaliśmy nowy kalendarz na
2015 rok. Można go już nabywać
w symbolicznej cenie 3 zł. za sztukę. Będzie to cegiełka na spłacenie
należności za renowację witraży.
Po wakacjach wznowione są
spotkania wspólnoty AA. Odbywają się one w świetlicy Domu
Rekolekcyjnego w środy o godz.
18:30.
06 listopada w naszym kościele
będzie nagrywany teledysk o tematyce Bożonarodzeniowej. Zapraszamy Was do udziału w tym
wydarzeniu. Szczegóły podamy
w najbliższym czasie.
08 listopada w naszej wspólnocie będziemy przeżywali Dzień
Skupienia dla księży Dekanatu
Elbląg – Północ.
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9 listopada nasze niedzielne
spotkania ubogaci Słowem Bożym ks. dr Radosław Błaszczyk z
Lądu n/ Wartą wraz z grupą
alumnów. Seminarzyści
będą
zbierali ofiary do puszek na potrzeby Uczelni.
11 listopad obchodzimy Rocznicę Odzyskania
Niepodległości
przez Polskę. Msze Św. wg rozkładu niedzielnego. O godz. 10:30
Msza Św. w intencji Ojczyzny. Zadbajmy, by na naszych domach
zawisła flaga narodowa.
23 listopada obchodzimy Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla
Wszechświata.

PIELGRZYMKA DO KODNIA
I OKOLIC
11.X.br grupa 28 pielgrzymów z
Tolkmicka pod opieką ks. Wiesława Kani udała się na kolejną pielgrzymkę, tym razem do Kodnia.
Rano uczestniczyliśmy w Mszy
św. Był to Dzień Papieski. Po obiedzie zwiedziliśmy klasztor i obiekty przyklasztorne. Zapoznaliśmy
się z historią Cudownego Wizerunku Madonny Kodeńskiej.
W poniedziałek udaliśmy się do
parafii unickiej w Kostomłotach –
jedynej na świecie. Poznaliśmy historię i zabytki tego miejsca.
Kolejnym celem pielgrzymki
było Sanktuarium Bł. Męczenników Podlaskich w Pratulinie.
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Tego dnia odwiedziliśmy jeszcze Leśną Podlaską gdzie znajduje się Sanktuarium Maryjne. Po
bogatym dniu powrót do Kodnia.
Trzeci, ostatni dzień pielgrzymki, to Jabłeczno. Znajduje się tam
Monaster Św. Onufrego. W programie tego dnia była jeszcze Grabarka, najważniejsze miejsce kultu dla wyznawców Prawosławia
w Polsce. Zwiedziliśmy tam Monaster żeński. Cerkiew klasztorna
jest jednocześnie świątynią parafialną. Wokół świątyni znajduje
się mnóstwo krzyży, pozostawionych przez pielgrzymów. Nasi
pielgrzymi również zostawili tam
swój krzyż...
Z Grabarki udaliśmy się w podróż do domu. Do Tolkmicka dotarliśmy przed północą.
Dziękujemy ks. Wiesławowi za
tę kolejną pielgrzymkę i opiekę
duchową na ten czas.

Wiesława Charyton - Kozioł

Październik 2014

SPOTKANIE MINISTRANTÓW

W dniach 17-18 października
odbyło się kolejne regionalne spotkanie ministrantów „z północy”.
Rozpoczęło się o godz. 17.00
konferencją ks. dyrektora Sławomira Szczodrowskiego, podczas
której ministranci mogli obejrzeć
księgi liturgiczne z XVI i XIX wieku oraz przypomnieć sobie zasady
służby przy ołtarzu. Następnym
punktem programu była Eucharystia. Po kolacji - Różaniec, odmawiany w drodze na cmentarz, w
intencjach rodzin, wspólnot ministranckich oraz w intencjach osobistych.O godzinie 20.00 ministranci
rozegrali Turniej piłki nożnej na
orliku. Rywalizacja zakończyła się
krótką modlitwą i słówkiem ks.
Dyrektora.
Drugi dzień rozpoczął się
wspólną modlitwą z kaplicy zakonnej. Po śniadaniu była konferencja ks. Darka, ubogacona nauką
śpiewu liturgicznego przez Pawła
Antosiaka, ucznia Szkoły Organistowskiej w Lutomiersku.

O godz. 10.00 ministranci wyjechali (dziękuję rodzicom za pomoc
w przewiezieniu młodzieży) do
Przybyłowa na paintballa. Emocji
i wrażeń paintball dostarczył nam
sporo. Rodzice podczas gry przygotowali kiełbaski na grillu, pieczony chleb i ciepłą herbatę, bo
było zimno i mokro. Po tych zabawach wszyscy wrócili do Domu
Rekolekcyjnego w Tolkmicku, aby
zjeść cieplutki bigos oraz na podsumowanie spotkania.
Wszyscy odczuwają potrzebę takich spotkań, dlatego kolejne odbędzie się 7 listopada br.
Ks. Darek Machniak

BEZ KORZENI
NIE MA KORONY DRZEW
W ramach projektu BEZ KORZENI NIE MA KORONY
DRZEW 30.09.2014 w Domu Rekolekcyjnym w Tolkmicku odbyły się
warsztaty kulinarne "JEDZ ZDROWO I KOLOROWO - PORADY
DIETETYCZNE DLA MŁODYCH
DUCHEM", prowadzone przez
Panią Teresę Włodarczyk, profesjonalistkę z zakresu dietetyki, zdrowego żywienia, promocji zdrowego
stylu
życia,
zdrowego
odżywiania seniorów.
Słuchaczami były członkinie
Koła Robótek Ręcznych, działającego przy naszej parafii, oraz liderzy Stowarzyszenia „Oleśno –
wieś z pomysłem”
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W sobotę 11 października
wspólnota Koła robótek ręcznych
złożyła rewizytę w Oleśnie, wsi
w gminie Gronowo Elbląskie.
Głównym celem tego integracyjnego spotkania było kiszenie
kapusty i konkurs pod hasłem
„Smaki dzieciństwa”, z kapustą w
roli głównej.
Nasze Panie zawiozły aż 5 potraw. Pani Ela Brodzik zajęła
I miejsce w tym konkursie.
Dziękujemy Pani Teresie Miłoszewskiej, Kierownikowi Działu
Edukacji Kulturalnej w Centrum
Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu za to, że do realizacji tego projektu wybrała właśnie naszą parafię.

STATYSTYKI PARAFIALNE
6 października br. zmarła
MAMA Pana Michała Hofmana,
naszego Organisty.
Panie Michale, tą drogą przesyłamy Panu wyrazy głębokiego
współczucia.Wobec ciosu, który
spadł na Pana, niełatwo jest znaleźć słowa pociechy.
Życzymy Panu sił do zniesienia
tego bólu, który tylko czas może
złagodzić.Obiecujemy modlitwę
w intencji zmarłej Mamy.
Ks. Proboszcz,
duszpasterze i tolkmiccy parafianie
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W ostatnim okresie Sakrament
Chrztu przyjęli:
- Lena Nieves Irula Rivas
- Maja Chmielewska
- Hanna Prątnicka
- Alan Brzeziński
- Seweryn Jan Urbanowicz
- Marcel Kurszewski
- Franciszek Kustra
- Adam Kmiciński
- Julia Anna Grabowska
- Antoni Józef Konowalski
W sakramentalny Związek Małżeński wstąpili:
Gustaw Wieczorek –
Magdalena Fałkowska,
Michał Podborowski –
Ewelina Maria Magalska
Na wieczny spoczynek
Domu Ojca odeszli:
- Anna Szela
- Grażyna Barbara Chmiel
- Dariusz Stanisław Socha
- Józefa Stołycia
- Helena Danilewicz
- Bogdan Danilewicz
- Janusz Miller
- Józef Chiliński
- Hubert Jan Rittmeyer
- Edward Borowik
- Eugeniusz Szczepan Paszka

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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