Rok
Rok 2009

nr 11(27)/2009
11(27)/2009
nr

Grudzień
grudzień

INFORMATOR PARAFIALNY
parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

Drodzy moi

WIECZÓR WIGILIJNY
To właśnie tego wieczoru,
gdy mróz lśni, jak gwiazda na dworze,
przy stołach są miejsca dla obcych,
bo nikt być samotny nie może.
To właśnie tego wieczoru,
gdy wiatr zimny śniegiem dmucha,
w serca złamane i smutne
po cichu wstępuje otucha.
To właśnie tego wieczoru
zło ze wstydu umiera,
widząc, jak silna i piękna
jest Miłość, gdy pięści rozwiera.
To właśnie tego wieczoru,
od bardzo wielu wieków,
pod dachem tkliwej kolędy
Bóg rodzi się w człowieku.
L. KRZEMIENIECKA

Boże Narodzenie to czas,
bym mógł złożyć Wam
wszystkim
najserdeczniejsze życzenia miłości,
spokoju i radosnych chwil spędzonych
w gronie rodziny. Niech przeżywanie
tajemnicy narodzin Chrystusa - Zbawcy
rodzaju ludzkiego, prowadzi nas do
pogłębionej refleksji nad prawdą o
Bogu Ojcu, który jest naszą Miłością.
Życzę Wam przede wszystkim
opieki Matki Bożej, bo od Niej zaczął
się na ziemi pokój Boży. Niech wszyscy
odczują
w
swoim
życiu
Jej
macierzyńską opiekę.
Niech Nowy Rok przyniesie Wam
radość, miłość, pomyślność i spełnienie
wszystkich marzeń, a gdy się one już
spełnią nich dorzuci garść nowych.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia i
Szczęśliwego Nowego Roku - pod
opieką Maryi, Królowej Pokoju życzy
Wam Wszystkim

Ks. Proboszcz Sławomir Szczodrowski
i Księża Współpracownicy
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BOŻE NARODZENIE
Święta Bożego Narodzenia to
najbardziej uroczyste święta w naszej
tradycji, święta, na które wszyscy
czekamy z utęsknieniem, do których
przygotowujemy się długo i starannie.
Są to dni, kiedy poświęcamy więcej
czasu i ciepła swojej rodzinie, bliskim
i nieznajomym.
Gdy siadamy do kolacji wigilijnej,
stawiamy dodatkowe nakrycia dla
tych, którzy nie mają z kim podzielić
się opłatkiem. W ten dzień nikt nie
powinien być samotny i opuszczony.
Musimy
o
tym
pamiętać...
Wigilia Bożego Narodzenia, to
najważniejszy dzień świąteczny w
roku. W tym dniu zapomina się o
krzywdach, żalach, wybacza się błędy
i ułomności. Wszyscy gromadzą się
wspólnie, aby zaraz po rozbłyśnięciu
pierwszej
gwiazdy
zasiąść
do
wieczerzy wigilijnej. W tym dniu nie
ma kłótni, sporów, wszyscy starają się
być wyrozumiali dla innych, bardziej
uczynni, serdeczni.
Dla każdego z nas święta to czas
szczególny. Przynosi on wspomnienie
ważnego wydarzenia religijnego –
Narodzenie Syna Bożego. Jest to także
czas odpoczynku, spotkań z bliskimi
i rodziną.
Pielęgnujmy zwyczaje i tradycje,
przekazane nam przez Rodziców.
Zadbajmy, by nasze dzieci czerpały
pozytywne wzorce z naszych rodzin.
Niech to wspólne świętowanie
jednoczy, podtrzymuje więzi i niesie
tak potrzebną radość w rodzinach.

OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus! Drodzy w Chrystusie Panu!
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W ostatnich dniach przeżywaliśmy
Rekolekcje adwentowe. Dla wielu z nas
był to czas refleksji i przemiany serc.
Cieszyłem się z Waszej obecności,
modlitwy i tworzenia wspólnoty
parafialnej. Dziękuję tym wszystkim,
którzy
włączyli
się
w
ich
przygotowanie.
Obecnie trwają intensywne prace,
przygotowujące naszą świątynię do
uroczystości Bożego Narodzenia jak
strojenie kościoła, wykonanie żłóbka,
prace porządkowe. Mam nadzieję że
nasz kościół, jak co roku będzie pięknie
udekorowany. Wyrażam serdeczne
podziękowania wszystkim, którzy
wyrazili chęć pomocy w tych
przygotowaniach.
Z wielką radością uczestniczyłem w
uroczystościach
opłatkowych,
w
naszym
środowisku.
Dziękuję
organizatorom za troskę w utrzymaniu,
pielęgnowaniu i przeżywaniu tej
tradycji.
Cieszę
się
z
pięknie
przygotowanych jasełek i kolędników.
Wierzę, że ta praca będzie owocowała
w przyszłości.
Za kilka dni Wieczerza Wigilijna.
Myślami i sercem będę z każdą
rodziną, dzieląc się z Wami białym
opłatkiem i życząc obfitości łask od
Bożej Dzieciny. Pasterką o godz. 24.00
rozpoczniemy przeżywanie uroczystości Bożego Narodzenia. Przed
Pasterką, zapatrzeni w Dzieciątko w
żłóbku, będziemy wspólnie śpiewać
nasze
polskie
kolędy.
Niech
rozbrzmiewają one również w Waszych
domach.
W Święto Trzech Króli poświęcimy
kredę, kadzidło i wodę. Tradycyjnie, po
tej uroczystości udamy się z kolędą, by
nieść Chrystusowe błogosławieństwo
Waszym rodzinom. Dotrzemy wszędzie
tam, gdzie zastaniemy otwarte drzwi.
W kończącym się roku, chciałbym
Was wszystkich przeprosić za to
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wszystko, co było niewłaściwe w mojej
posłudze. Wierzę, że Nowy Rok będzie
lepszy, owocniejszy a przede wszystkim, z Bożym Błogosławieństwem, za
wstawiennictwem
Matki
Bożej
Wspomożycielki Wiernych.
Z modlitwą,

Proboszcz
Ks. Sławomir Szczodrowski sdb

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
RODZINY SALEZJAŃSKIEJ
Od stycznia br. w naszych
Informatorach ukazywały się informacje dotyczące Świętych i Błogosławionych Rodziny Salezjańskiej.
Podsumowaniem tego cyklu jest
zamieszczona w dzisiejszym numerze
krzyżówka, ułożona w oparciu o
biografie, podane w informatorach.
Zachęcamy wszystkich parafian, bez
względu na wiek – do jej rozwiązania.
Rozwiązaną
krzyżówkę
z
wyszczególnionym hasłem – myślą św.
Jana Bosko, należy złożyć w kancelarii
parafialnej lub zakrystii do dnia 17
stycznia 2010r.
Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród, ufundowanych przez Ks.
Proboszcza Sławomira Szczodrowskiego nastąpi w niedzielę 31 stycznia
2010 r, w rocznicę śmierci ks. Bosko.
Każda
krzyżówka
musi
być
podpisana, zgodnie z podanymi
wymogami.
Zapraszamy do licznego udziału w
konkursie.

UŚMIECHNIJ SIĘ
Dwóch chłopców spędza noc przed
wigilią u dziadków. Przed pójściem
spać, klękają przed łóżkami i modlą się,
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a jeden z nich ile sił w płucach woła
głośno:
- Modlę się o nowy rowerek, modlę się
o nowe żołnierzyki, modlę się o nowy
odtwarzacz dvd...
Starszy brat pochylił się i szturchnął go
mówiąc:
- Dlaczego tak krzyczysz? Bóg nie jest
głuchy.
Na to chłopiec:
- Nie, ale babcia jest.
- Jaka jest ulubiona kolęda świeżo
upieczonych rodziców?
- Cicha noc.
Pod koniec stycznia Nowak pyta
spotkanego na ulicy kolegę:
- Cóż to, Stefan, dopiero teraz choinkę
niesiesz?
- Ano tak, bo przed świętami nie
miałem pieniędzy, a teraz dostałem ją
za darmo!

AKTUALNOŚCI
8 grudnia 2009 r. odbyła się III Piesza
Pielgrzymka do Kaplicy Niepokalanego
Poczęcia Najświętszej Marii Panny w
Kadynach, by uczestniczyć w odpuście
parafialnym.
Po Mszy św. odprawionej w Kaplicy,
pielgrzymi zostali zaproszeni przez
Proboszcza Kadyn - O.Klaudiusza, do
miejscowej świetlicy, gdzie mieszkańcy
Kadyn przygotowali słodki poczęstunek
dla gości. Spotkanie upłynęło w bardzo
miłej atmosferze.
Ks.
Proboszcz
Sławomir
Szczodrowski i pielgrzymi z Tolkmicka
serdecznie dziękują O. Klaudiuszowi
i mieszkańcom Kadyn za serdeczne
przyjęcie
i
obiecują
udział
w
przyszłorocznym odpuście parafialnym.
Obszerną galerię fotograficzną z tej
pielgrzymki można znaleźć na naszej
stronie internetowej:
www.salezjanie-tolkmicko.pl
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Ks. Proboszcz składa serdeczne
podziękowania Paniom, które roznosiły
opłatki do naszych domów: Jadwidze
Kozioł, Janinie Szynkowskiej, Celinie
Greli,
Zofii
Pietrzak,
Gabrieli
Starosteckiej, Urszuli Borowik, Zofii
Kowalskiej, Klarze i Konradowi Noga,
Renacie Pawłowskiej, Grażynie Mnich,
Marii Oleszkiewicz, Barbarze Chrząszcz.
Bóg zapłać.
W dniach 13 – 15 grudnia br. odbyły
się w naszym kościele Rekolekcje
Adwentowe.
Dziękujemy Rekolekcjoniście – ks.
Mirosławowi
Dmochowskiemu,
za
głoszenie słowa Bożego i Wam
Wszystkim za udział, będący dowodem
Waszej wiary.
15 grudnia zakończył się turniej piłki
halowej Oldboy, zorganizowany przez
Salezjańską
Organizację
Sportową
SALOS, działająca przy naszej parafii.
Turniej był zorganizowany systemem
ligowym (mecz i rewanż). Zwyciężyła
drużyna Birkholc (gdzie grał ks.
Proboszcz), następne miejsca zajęły
drużyny: Michałki, Lemony, Darki FC
i Nowinka. Dziękujemy organizatorom
i sponsorom.
19 grudnia odbył się Mikołajkowy
Turniej Piłki Halowej w hali Gimnazjum
JPII w Tolkmicku - dla szkół
podstawowych
z
naszej
gminy,
zorganizowany
przez
SALOS.
Gratulujemy
organizatorom
i uczestnikom pięknej przedświątecznej
zabawy.
Ukazał się I kalendarz parafialny na
2010 rok. Na jego stronach można
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znaleźć
zdjęcia
z
uroczystości
kościelnych w naszej parafii, oraz dane
dot. duszpasterzy, rozkładu mszy
i nabożeństw,
naszego
Domu
Rekolekcyjno – Formacyjnego i wiele
innych. Zapraszamy wszystkich do
nabycia tego kalendarza.
Serdecznie
dziękujemy
Panu
Leśniczemu Romanowi Marszałkowi
i Panu Ćwilichowskiemu, za choinki
podarowane do przystrojenia kościoła na
uroczystość Bożego Narodzenia.
W tradycji Polskiej, zawsze podczas
Świąt Bożego Narodzenia aż do święta
Trzech Króli, nasze domy odwiedzają
kolędnicy, którzy przynoszą wieść o
Narodzeniu Syna Bożego i śpiewają
tradycyjne kolędy. W tym roku, w naszej
parafii przygotowaliśmy również grupę
kolędników, którzy odwiedzą Wasze
domy. Towarzyszyć jej będzie zawsze
Ksiądz Proboszcz lub przedstawiciel
Rodziców. Są oni poprzebierani za
postacie związane ze Świętami Bożego
Narodzenia.
Odwiedzając
domy,
oczekują niewielkiej zapłaty albo
poczęstunku. Bardzo prosimy o szczere
przyjęcie tej grupy w Waszych domach.
Zapraszamy na tradycyjną Pasterkę w
naszym Kościele - 24 grudnia o godz.
24:00
Rozkład
kolędy
podamy
w
najbliższym czasie w Ogłoszeniach
parafialnych, na tablicy informacyjnej
i na naszej stronie internetowej.
Wspólne kolędowanie będzie miało
miejsce w pierwszy dzień świąt (25
grudnia) po wieczornej mszy świętej.

Zespół redakcyjny: ks. Sławomir 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 mogą również uzyskać informację po każdej mszy św. w zakrystii.
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