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Niech Bóg obdarza Cię swoimi
łaskami, niech da Ci dużo zdrowia i sił
w
sprawowaniu
trudnych
obowiązków kapłańskich.
Niech obfitość łask nieustannie się
pomnaża przez Chrystusowe „stokroć
więcej" i owocuje w naszych sercach
umacnianiem wiary i głębszym
umiłowaniem Boga.
Szczęść Ci Boże Księże Proboszczu.
Zapewniamy Cię o naszej szczerej
modlitwie.

5 listopada
IMIENINY KS. PROBOSZCZA
SŁAWOMIRA SZCZODROWSKIEGO
Kochany Księże Proboszczu

Przed laty, odczytałeś w swym
sercu głos wołającego Cię Pana, który
obdarzył Cię łaską powołania,
wybierając na sługę Bożego.
I od tej pory jesteś mu wierny całym
Swoim życiem.
Dziękujemy Bogu, że na Twojej
kapłańskiej drodze postawił również
naszą parafię.
To Ty, pokazujesz nam,
że
szczęściem naszym jest naśladowanie
Jezusa.
Bogu Najwyższemu dziękujemy, że
jesteś wśród nas.
Z okazji Twoich Imienin, życzymy
Ci wielkiej radości z każdego dnia
kapłańskiej służby.

Księża Współpracownicy
i Twoi Parafianie

Solenizant odprawi Mszę św. Imie ninową w niedzielę 7 listopada o
godz. 12:00. na którą wszystkich ser decznie zapraszamy.

MSZE ŚW. GREGORIAŃSKIE
"Umarłych wieczność dotąd trwa, do kąd pamięcią im się płaci"
Wisława Szymborska
Msze gregoriańskie, to stara prakty ka odprawiania Eucharystii przez 30
dni bez przerwy za zmarłą osobę. Na zwa pochodzi od imienia św. Grzego rza I, papieża. On jako pierwszy naka zał odprawić 30 Mszy świętych w
intencji pewnego zakonnika, który za
życia nie zawsze był wzorowym braciszkiem. "Gregoriankę" odprawia się
tylko za zmarłych (za jedną osobę), nie przerwanie przez 30 dni. Gdyby nastą strona 1
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piła przerwa, kapłan musiałby ją roz począć od początku. W przekonaniu
katolików zmarli, dzięki Mszom grego riańskim, osiągają wieczną szczęśli wość. Są one najlepszym sposobem
śpieszenia z pomocą naszym zmarłym.
Co do układu i treści w niczym się nie
różnią od Mszy świętych, w których
uczestniczymy co niedzielę.
Zachęcamy do zamawiania Mszy
św. gregoriańskich za naszych zmar łych.

OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Drodzy moi. Pragnę w tych dniach,
wraz z Wami, trwać w modlitwie przy
grobach Waszych bliskich. Kościół bę dzie pamiętał o Waszych zmarłych w
wypominkach, procesjach żałobnych
i Eucharystiach św.
1 listopada o godz. 13.30, na naszym
cmentarzu, będziemy sprawować Mszę
św. za spoczywających tam zmarłych.
Pół godziny wcześniej z kościoła wyru szy procesja żałobna na cmentarz. W
czasie procesji poświęcimy groby, zni cze i kwiaty. Włączmy się w duchowe
przeżywanie tych świąt. Pamiętajmy o
zamówieniu wypominek i Mszy św. A
może ktoś z Was zamówi Mszę św. gre goriańską?
Serdecznie dziękuję wszystkim, któ rzy pomagają w pracach inwestycyj nych na rzecz naszego cmentarza. W
ostatnim okresie udało nam się doko nać m.in. głowienia drzew i inwentary zacji cmentarza. Wykonaliśmy sporo
prac przy kaplicy jak: pokrycie dacho we,
prace
ziemne
i częściowo w kaplicy.
Wiele wysiłku podejmujemy w
utrzymaniu cmentarza. Serdecznie
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dziękuję wszystkim, którzy wyrażają
chęć pomocy w naszych działaniach.
Na ręce Pana Andrzeja Misztala
składam podziękowanie MPO w Tolk micku, za troskę o wywóz nieczystości.
Dziękuję również Panu Grzegorzowi
Laskowskiemu, naszemu grabarzowi.
W sposób szczególny dziękuję Panu Ja nowi Szymańskiemu za dokonanie
szczegółowej inwentaryzacji cmenta rza.
W dalszym ciągu polecam się Wa szej trosce o groby, o ponowienie rezer wacji miejsc na cmentarzu. Przypomi nam o przestrzeganiu Regulaminu
cmentarza. Wyrażam podziękowania
wszystkim, którzy pamiętają o tym
obowiązku. Polecam się pamięci mo dlitewnej
i materialnej na dalsze prace w miejscu
spoczynku naszych zmarłych.
„Dobry Jezu a nasz Panie, daj im
wieczne spoczywanie”
Z modlitwą
ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

XIII OGÓLNOPOLSKIE
ROZGRYWKI SALEZJAŃSKICH
ANIMATORÓW SPORTOWYCH
W dniach 15 – 17 października w
Tolkmicku odbyły się XIII Ogólnopol skie Rozgrywki Salezjańskich Anima torów Sportowych Wzięło w nich
udział ponad 130 animatorów z ponad
40 stowarzyszeń lokalnych SALOS.
Program spotkania podzielony był na
trzy bloki: kulturalny, sportowy i reli gijny.
W bloku sportowym uczestnicy
wzięli udział w rozgrywkach w piłce
siatkowej. W bloku kulturalnym na
rozpoczęcie, uczestnicy wysłuchali wy stępu zespołu regionalnego „Tolkmi strona 2
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czanki”, zwiedzili katedrę we From borku. W ramach bloku religijnego wy słuchali słówka wieczornego wygło szonego
przez
ks.
Proboszcza
Sławomira Szczodrowskiego, w nie dzielę zaś uczestniczyli w Mszy św.,
której przewodniczył ks. Edward Pleń
sdb, Krajowy Duszpasterz Sportow ców; słowo Boże wygłosił ks. Paweł
Guminiak, Duszpasterz Sportowców
Diecezji Elbląskiej.
W spotkaniu uczestniczyły władze
samorządowe na czele z burmistrzem
A. Lemanowiczem. Spotkanie zorganizowało Stowarzyszenie Lokalne Salos
w Tolkmicku i Wspólnota Salezjanów
oraz animatorzy Oratorium im. św.
Jana Bosko w Tolkmicku.
Następne XIV Ogólnopolskie Roz grywki Salezjańskich Animatorów
Sportowych odbędą się w dniach 7-9
października 2011 w Płocku.
Wyrażam serdeczne podziękowanie
na ręce Pana Andrzeja Misztala - Pre zesa Stowarzyszenia Lokalnego Sale zjańskiej Organizacji Sportowej SALOS
w Tolkmicku, za zorganizowanie
i przeprowadzenie Ogólnopolskich
Rozgrywek Salezjańskich Animatorów
Sportowych. Moje podziękowania kie ruje także na ręce Pana Burmistrza An drzej Lemanowicza dla wszystkich,
którzy tak owocnie włączyli w to dzie ło. Za serdeczność, otwartość
i pomoc z serca składam Bóg zapłać.
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

AKTUALNOŚCI
1 listopada przypada Uroczystość
Wszystkich Świętych. Kościół oddaje
cześć wszystkim, którzy już weszli do
chwały niebieskiej, a wiernym piel grzymującym na ziemi wskazuje dro -
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gę, która prowadzi do świętości. W
tym dniu Msze św. o godz. 7.00, 9.00,
10.30. O godz. 13.00 zbierzemy się w
Kościele na modlitwie różańcowej za
zmarłych, następnie w procesji udamy
się na cmentarz. Tam poświęcimy gro by, kwiaty i znicze. Zostanie też od prawiona uroczysta Msza św. za na szych bliskich zmarłych.
2 listopada – Dzień Zaduszny. Msze
św. o godz. 7:00, 9:00 i 18:00 – z procesją eucharystyczną.
31 października i 1 listopada, trady cyjnie będziemy kwestować na cmen tarzu, na rzecz dalszych prac remonto wych w miejscu spoczynku naszych
bliskich zmarłych.
Wypominki za zmarłych można
składać w kancelarii i w zakrystii, w
uroczystość Wszystkich Świętych, rów nież na cmentarzu. Zmarłych wspomi na się przez cały miesiąc listopad, a na stępnie,
przez cały rok, w każdy
pierwszy wtorek miesiąca o godz.
17:30. W pierwsze wtorki miesiąca, o
godz. 18:00, jest każdorazowo odpra wiana Msza św. za zmarłych, poleca nych w wypominkach.
Młodzież z naszego Oratorium roz prowadza znicze. Dochód z ich sprze daży będzie przeznaczona na działal ność stowarzyszenia. Zachęcamy do
ich zakupu.
Przypominamy o konieczności opła ty za miejsca na cmentarzu, w tym
również za miejsca rezerwowane. W tej
chwili cmentarz jest zinwentaryzowa ny. Zgodnie z Regulaminem cmenta rza, kwatery po 20 latach i rezerwacje
wolnych miejsc, za które nie zostały
wniesione opłaty, mogą ulec likwidacji.
Spotkanie dla rodziców i kandyda tów do sakramentu bierzmowania
28 listopada po mszy św. o godz. 12.00.
Po tym terminie lista zgłoszeń zostanie
zamknięta.
strona 3
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Zbiórki dla ministrantów: wtorek o
godz. 16.30 – młodsi, w środę o
godz.19.00 - starsi i lektorzy.
Zachęcamy do udziału w zajęciach
naszego Oratorium im św. Jana Bosko.
Szczegóły u ks. Mariusza.
Od roku istnieje strona internetowa
parafii
www.salezjanie-tolkmicko.pl.
Zachęcamy do jej odwiedzania. Znajdziecie tam najnowsze wydarzenia z
życia naszej wspólnoty.
W ostatnim okresie, przed naszym
cmentarzem, pojawiła się tablica, upa miętniająca ofiary Katynia oraz katastrofy pod Smoleńskiem. Ksiądz Pro boszcz dziękuje pomysłodawcom,
ofiarodawcom i władzom miasta za zainicjowanie i zrealizowanie tego zamie rzenia.

REGULAMIN CMENTARZA
PARAFIALNEGO
W TOLKMICKU
Cmentarz jest miejscem poświęco nym, na którym należy zachować ciszę, porządek i powagę.
Administratorem Cmentarza Para fialnego jest Proboszcz Parafi i św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.
Tel. (055) 231 66 34,
kom. 0 604 994 060
Na cmentarzu zabrania się palenia
papierosów, spożywania alkoholu,
jazdy rowerem czy urządzania placu
zabaw i zachowania niegodnego tego
miejsca.
Miejsce na cmentarzu wykupuje się
na 20 lat. Po upływie 20 lat grób ulega
likwidacji i pozostaje w dyspozycji
Administratora, o ile nie zostanie
wniesiona dodatkowa opłata przez
dysponenta grobu. Pomnik na grobie
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nie powoduje przedłużenia prawa do
użytkowania grobu.
Pochówek i wszelkie prace budow lane (np. stawianie i wymiana pomni ka, układanie kostki, wykonanie obra mowania betonowego, itp.) należy
uzgodnić z Administratorem w kance larii parafialnej przed rozpoczęciem
prac, a rozpocząć po uiszczeniu opłat.
Na teren cmentarny nie wolno
wjeżdżać pojazdami mechanicznymi
bez pozwolenia Administratora. Każ de wejście związane z pracami należy
każdego dnia zgłosić w kancelarii pa rafialnej przed podjęciem pracy. Klucz
do bramy można otrzymać w kance larii parafialnej przed podjęciem prac.
Odpady i śmieci mogą być składo wane wyłącznie w wyznaczonym
miejscu.
Pozostały po remoncie gruz i zie mię należy wywieźć z cmentarza we
własnym zakresie.
Zabrania się samowolnego usuwa nia i sadzenia drzew i krzewów, oraz
montowania ławek.
Administrator cmentarza nie pono si odpowiedzialności za szkody spo wodowane kradzieżą i zdarzeniami
losowymi (od takich zdarzeń groby
można ubezpieczyć indywidualnie).
Niszczenie nagrobków, wysypywa nie śmieci w miejscach niedozwolo nych, samowolne prowadzenie prac
niezgodne z wcześniejszymi ustalenia mi podlega karze, którą ustala Admi nistrator cmentarza.
Tolkmicko dnia 01 sierpnia 2009r
Ks. Sławomir Szczodrowski
Proboszcz Parafii
p.w. św. Jakuba Ap. w Tolkmicku
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