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

Nie zdejmę Krzyża z mojej ściany
Za żadne skarby świata,
Bo na nim Jezus ukochany
Grzeszników z niebem brata.
Nie zdejmę Krzyża z mego serca,
Choćby mi umrzeć trzeba,
Choćby mi groził kat, morderca,
Bo Krzyż to klucz do nieba.
Nie zdejmę Krzyża z mojej duszy,
Nie wyrwę go z sumienia,
Bo Krzyż szatana wniwecz kruszy,
Bo Krzyż to znak zbawienia.

Drodzy Parafianie!
Po raz kolejny w naszym życiu
wkraczamy na drogę Wielkiego Postu.
Jak będzie upływał nam ten czas? Czy
starczy nam siły, by podjąć wysiłek
duchowej
pracy
nad
sobą?
Jak
wykorzystamy te tygodnie do świętowania największych tajemnic naszej
wiary?
Nie żałujmy czasu i odwagi, aby w
zlaicyzowanym dziś świecie pokazać, że
mocno trwamy przy Chrystusowym
Krzyżu. Niech ten Krzyż przypomina
światu, zwłaszcza wrogom Kościoła, iż
największą wartością w życiu jest miłość
płynąca z tego właśnie Krzyża.
Dajmy wyraz naszej wiary przez
udział
w
nabożeństwach
Drogi
Krzyżowej, Gorzkich Żalach i Rekolekcjach Wielkopostnych.
Niech przypomnienie Kościoła o
poście, jałmużnie i modlitwie będzie
pomocą w dobrym przygotowaniu do
Świąt Wielkiej Nocy.

A gdy zobaczę w poniewierce
Jezusa Krzyż i ranę,
Która otwiera Jego Serce,
w obronie Krzyża stanę.
Czeka nas wielki wysiłek duchowy
i organizacyjny
w
najbliższych
miesiącach. Bądźcie otwarci i chętni do
włączenia się w różne prace, o których
będę starał się informować.
Dziękuje Tym, którzy w ostatnim
czasie tak ofiarnie odśnieżali teren przy
kościele i na cmentarzu. Wyrażam
podziękowanie za ofiary duchowe
i materialne. Serdeczny Bóg zapłać.
Dziękuje
Dyrekcjom,
Gronu
Pedagogicznemu i Katechetom za pomoc
w zorganizowaniu nabożeństwa Środy
Popielcowej. Mam nadzieje, że w tak
odpowiedzialny sposób uda nam się
przeżyć wspólnie z dziećmi i młodzieżą
rekolekcje.
Polecam Was wszystkich dobremu
Bogu z darem modlitwy.

Proboszcz
Ks. Sławomir Szczodrowski sdb
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DROGA KRZYŻOWA
Słucha Pan Jezus sądu Piłata i sam chce
umrzeć za grzechy świata. Jakiś Ty
dobry, Jezu Kochany, że chcesz być dla
nas ukrzyżowany.
Bierze Pan Jezus Krzyż na ramiona i na
tym krzyżu za ludzi kona. Umrzeć na
Krzyżu, Jezu, Ci trzeba, by nam
otworzyć bramy do nieba.
Pan Jezus pada pod ciężkim Drzewem,
kaci Go biją i ciągną z gniewem. Za to,
że cierpisz, Jezu, tak srodze, chcę iść za
Tobą w Krzyżowej drodze.
Matka Najświętsza Syna spotkała, z
wielkiego smutku bardzo płakała. Nie
płacz, Panienko Najświętsza, więcej, bo
kocha Cię każde serce dziecięce.
Nieść krzyż pomaga Szymon z Cyreny,
jakby Ci ulżyć, Jezu, Jezu, już wiemy.
Kiedy pomogę innym w potrzebie,
przyjmij to, Jezu, jakby dla Ciebie.
Klęka przed Panem św. Weronika,
podaje czyste płótno ręcznika. A na
Nim twarz się odbija święta, daj niech
Twą mękę zawsze pamiętam.
Upada Jezus już po raz drugi, biją Go
kaci, Piłata sługi. By Cię pocieszyć, Jezu
kochany, posłucham starszych: Taty i
Mamy.
Święte niewiasty wyszły na drogę,
płaczą, że Panu pomóc nie mogą. Już
się poprawię, źle robić nie chcę, by
Twoje Jezu, pocieszyć serce.
Trzeci raz Jezus na drodze pada, biją
Go, ciągnie katów gromada. Więc
obiecuję, Jezu mój, Tobie, że innym
dzieciom krzywdy nie zrobię.
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Rok 2010

Stoi Pan odarty z sukni, o jakże cierpi,
jak bardzo smutny. Bo to za brudne
myśli i czyny cierpi tak bardzo Jezus
niewinny.
Godzina śmierci już się przybliża. Kaci
przybijają Pana do krzyża. Kiedy tak
cierpisz, Jezu kochany, całuje Twoje
Najświętsze Rany.
Jezus przebite wyciąga Ręce, umiera za
mnie w okropnej męce. Więc gdy do
złego chęć mnie ogarnie, przypomnę coś
Ty wycierpiał dla mnie.
Zdejmują z Krzyża Najświętsze Ciało,
by na dzień święty nie pozostało.
Dziękuje Tobie, Jezu kochany, za Twoją
Mękę, za Twoje Rany.
Leży Pan Jezus umarły w grobie, Matka
Bolesna płacze w żałobie. Spraw to, o
Matko Niepokalana, niechaj nie smucę
Jezusa Pana.

„Wielki Post to nowe
otwarcie, kolejna szansa dana
nam przez Boga”
Prymas Polski

„Każdy Wielki Post jest nową
szansą, nową łaską, nowym darem
danym nam przez Boga. Trzeba jedynie
ten dar przyjąć i daną nam szansę
wykorzystać”
–
powiedział
w
rozmowie z KAI Prymas Polski abp
Henryk Muszyński.
Metropolita gnieźnieński stwierdził,
iż zwykle postrzegamy Wielki Post,
jako
czas
pewnego
wysiłku,
dobrowolnych wyrzeczeń, praktyk
pokutnych. Nie jest to jednak pełne
spojrzenie. Wielki Post to przede
wszystkim
obumieranie
„starego”
człowieka po to, by mógł się narodzić
człowiek „nowy”, człowiek paschalny.
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„Post, umartwienia, wszystkie inne
praktyki pokutne nie są celem samym
w sobie, ale środkiem do osiągnięcia
celu. One mają pomóc w stworzeniu
pewnej przestrzeni duchowej dla
działania Ducha Świętego, tak byśmy
duchowo odrodzeni mogli się spotkać z
Jezusem
Zmartwychwstałym”
–
podkreślił abp Muszyński.
Dodał również, że w czasie
Wielkiego Postu nie powinniśmy
koncentrować
się
jedynie
na
cierpieniach
Jezusa
Chrystusa.
Najgłębszy sens Wielkiego Postu
polega bowiem na tym, aby rozważając
cierpienia Jezusa Chrystusa otwierać
się na Jego nowe życie.
Pytany o to, co oznacza dla
człowieka
wierzącego
dzisiejsze
wezwanie: „Nawracajcie się i wierzcie
Ewangelii” i czy człowiek wierzący
musi się nawracać stwierdził, że
nawracamy się do końca życia.
Nawracamy się otwierając się na Boga,
Jego miłość i Ewangelię. A sensem
i celem
nawrócenie
jest
jeszcze
ściślejsze zjednoczenie z Chrystusem
żyjącym w Kościele.
Prymas Polski stwierdził również, że
współcześnie świadomość i znaczenie
Wielkiego
Postu
ulegają
coraz
większemu zatarciu. Dlatego konieczne
jest
dowartościowanie
wymiaru
religijnego tego okresu.
„Niech to nie będzie czas pustej
obrzędowości, ale „czas upragniony”,
czas odrodzenia i zbawienia” – dodał
Prymas Polski. Na koniec życzył, aby
wszyscy wierzący, z nim samym
włącznie, przeżyli okres Wielkiego
Postu owocnie.
http://ekai.pl.
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WYKAZ ODPUSTÓW
KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO
Zatwierdzony przez papieża Pawła IV

Kościół, jako dobra matka, od
wieków udziela swoim dzieciom
odpustów ułatwiających zbawienie.
Rozróżnia się:
Odpust zupełny - jest to darowanie
człowiekowi przez Boga wszystkich kar
doczesnych za grzechy odpuszczone co
do winy w sakramencie pokuty. Kto
uzyska odpust zupełny dla siebie,
uniknie kar czyśćcowych. Kto uzyska
odpust zupełny za zmarłych, ratuje
dusze z czyśćca.
Odpust cząstkowy - jest to częściowe
darowanie człowiekowi przez Boga kar
doczesnych.
Warunki
uzyskania
odpustu
zupełnego
1.
Spełnienie
trzech
warunków
wstępnych:
- spowiedź sakramentalna lub stan łaski
uświęcającej,
- przyjęcie komunii świętej,
- modlitwa w intencjach Ojca Świętego.
2.
Wykluczenie
wszelkiego
przywiązania
do
jakiegokolwiek
grzechu,
nawet
powszedniego
(dyspozycja lub "odraza" grzechu).
3. Wykonanie czynności pobożnej
obdarzonej odpustem (przywiązany jest
odpust).
Brak pełnej dyspozycji wykluczenia
przywiązania
do
jakiegokolwiek
grzechu, spowoduje obniżenie rangi
odpustu, będzie to odpust cząstkowy.
Trzy warunki wstępne: spowiedź,
komunia święta i modlitwa w
intencjach Ojca Świętego mogą być
wypełnione w ciągu wielu dni przed
lub po wykonaniu czynności pobożnej
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Informator Parafialny

nr 2(29)/2010

nagradzanej odpustem, ale musi być
między nimi łączność. Po jednej
spowiedzi sakramentalnej, utrzymując
się w stanie łaski uświęcającej, można
uzyskać kilkakrotnie odpust zupełny, a
po komunii świętej i modlitwie w
intencjach Ojca Świętego można
uzyskać tego dnia tylko raz odpust
zupełny.
Odpust zupełny można uzyskać go w
ciągu jednego dnia:
1. Za trwającą pół godziny adorację
Najświętszego Sakramentu. Natomiast
za
chwilowe
nawiedzenie
Najświętszego Sakramentu - odpust
cząstkowy.
2. Za pobożne czytanie Pisma świętego
przez pół godziny z należnym
szacunkiem
dla
Słowa
Bożego
i traktowanie tej czynności jako czytanie
duchowe. Za każdorazową lekturę
Pisma świętego, ale przez krótszy czas odpust cząstkowy.
3. Za odprawienie Drogi Krzyżowej.
Warunki konieczne:
a) nabożeństwo odprawia się w miejscu,
gdzie stacje Drogi Krzyżowej były
erygowane urzędowo (w kościele, na
placu przykościelnym itp.),
b) rozmyślanie Męki Pańskiej (treścią
rozmyślania nie muszą być kolejne
stacje),
c) trzeba przechodzić od stacji do stacji.
Jeżeli
Droga
Krzyżowa
jest
odprawiana z licznym udziałem
wiernych, co uniemożliwia przejście od
stacji do stacji, wystarczy gdy
przechodzi
prowadzący
to
nabożeństwo lub osoba z krzyżem, a
inni wierni pozostają na swoim miejscu.
Kto w ten sposób, z powodu słusznej
przeszkody, np. choroby, podróży,
zamknięcia kościoła itp., nie może
odprawić
Drogi
Krzyżowej
wg
podanych wyżej warunków - zyskuje
odpust zupełny. Przynajmniej jednak
przez pół godziny pobożnie będzie
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czytał opis albo sam rozważał Mękę
Pana Jezusa.
4. Za odmówienie cząstki różańca (czyli
5 dziesiątków) w kościele, w publicznej
kaplicy, w rodzinie, w społeczności
zakonnej,
w
stowarzyszeniu
publicznym.
– trzeba odmówić 5 dziesiątków bez
przerwy,
– modlitwę ustną trzeba uzupełniać
rozmyślaniem tajemnic różańcowych,
– przy publicznym rozważaniu różańca
należy
zapowiadać
odmawiane
tajemnice, według przyjętego zwyczaju.
Odpust zupełny można uzyskać go w
oznaczonych dniach:
– Za publiczne odmówienie hymnu
Veni Creator 1 stycznia i w uroczystość
Zesłania Ducha Świętego (odpust
cząstkowy za pobożne odmówienie
tego hymnu w inne dni).
– Za odmówienie w każdy piątek
Wielkiego Postu po przyjęciu komunii
świętej modlitwy Oto ja... przed
obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego
(za odmówienie tej modlitwy w inne
dni roku w podobnych warunkach –
odpust cząstkowy).
– Za uroczyste odmówienie Przed tak
wielkim Sakramentem... z wezwaniem
i modlitwą w Wielki Czwartek i w
uroczystość Bożego Ciała (w innych
okolicznościach – odpust cząstkowy).
– Za udział i ucałowanie krzyża
świętego w czasie uroczystej adoracji w
Wielki Piątek.
– Za odnowienie w jakiejkolwiek
używanej formule przyrzeczeń chrztu
świętego:
a) w czasie nabożeństwa w wigilię
Wielkanocy,
b) w rocznicę własnego chrztu (w inne
dni – odpust cząstkowy).
– Za publiczne odmówienie aktu
zadośćuczynienia O Jezu Najsłodszy,
któremu za miłość... w uroczystość
Najświętszego Serca Pana Jezusa (w
inne dni – odpust cząstkowy).
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– Za ucałowanie przedmiotu kultu
religijnego (krzyża, różańca, szkaplerza,
medalika) poświęconych przez papieża
lub
biskupa
(oprócz
odpustów
cząstkowych), można uzyskać odpust
zupełny w uroczystość św. apostołów
Piotra i Pawła. Dodatkowo należy
odmówić wyznanie wiary.
– Za publiczne odmówienie aktu
poświęcenia
rodzaju
ludzkiego
Jezusowi Chrystusowi w uroczystość
Chrystusa Króla (w inne dni odpust
cząstkowy). Za nawiedzenie cmentarza
z równoczesną modlitwą (może być
myślna) za zmarłych, w dniach od l do
8 listopada, można codziennie uzyskać
odpust zupełny, tylko za zmarłych. Za
nawiedzenie cmentarza w inne dni –
odpust
cząstkowy
(również
za
zmarłych). Za nawiedzenie kościoła lub
kaplicy oraz odmówienie Ojcze nasz
i Wierzą w Boga w Dniu Zadusznym.
Odpust ten można ofiarować tylko za
zmarłych. Za publiczne odmówienie
hymnu Ciebie Boga wysławiamy... w
ostatni dzień roku, jako podziękowanie
Panu Bogu za otrzymane łaski (jako
podziękowanie w inne dni - odpust
cząstkowy).
– Za przyjęcie Pierwszej Komunii
Świętej albo za pobożny udział w
obrzędach Pierwszej Komunii Świętej.
Odpustu zupełnego może dostąpić
kapłan odprawiający pierwszą Mszę
świętą i wierni, którzy w niej
uczestniczą.
– Za udział z pobudek religijnych w
uroczystym nabożeństwie eucharystycznym na zakończenie Kongresu
Eucharystycznego.
– Za odprawienie rekolekcji przynajmniej przez trzy dni.
– Za uważne wysłuchanie kilku nauk
misyjnych i uroczystym zakończeniu
misji.
–
Za
przyjęcie
z
pobożnym
usposobieniem
błogosławieństwa
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papieskiego Urbi et Orbi (nawet przez
radio lub telewizję).
– Za udział w nabożeństwie podczas
wizytacji biskupiej w parafii.
– Za nawiedzenie kościoła parafialnego
w dniu święta patrona i 2 sierpnia
(Matki Boskiej Anielskiej).
– Za nawiedzenie kościoła, w którym
odbywa się synod diecezjalny.
– Za nawiedzenie kościoła lub ołtarza w
dniu konsekracji przez biskupa.
– Za nawiedzenie kościoła lub kaplicy
zakonnej w uroczystościach Założyciela
zakonu.
Gdy nie ma kapłana, który mógłby
udzielić umierającemu sakramentów
świętych i odpustu zupełnego, udziela
go Kościół w chwili śmierci, jeżeli
ciężko chory jest “odpowiednio”
dysponowany i o ile za życia modlił się.
Aby uzyskać odpust, wskazane jest
pokazanie
umierającemu
krzyż.
Odpowiednią dyspozycją w godzinie
śmierci jest stan łaski uświęcającej
i wolność do przywiązywania do
jakiegokolwiek
grzechu,
nawet
lekkiego.
Uwaga końcowa: Kościół zachęca
wiernych, aby ofiarowali uzyskane
odpusty za zmarłych, co może
zapewnić odpust zupełny dla siebie w
godzinie śmierci. Należy pamiętać
jednak, że odpust zupełny, jak
i cząstkowe można uzyskać tylko dla
siebie lub dla zmarłych, nie można ich
natomiast ofiarować za osoby żyjące.
ciąg dalszy nastąpi
w kolejnym informatorze
+ Alojzy De Magistris
Arcybiskup tyt. Novenris
Pro-Penitencjusz Większy
ks. Jan Maria Gervais
www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl
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HUMOR
Pomyłkowy e-mail
Młode
małżeństwo
planowało
wybrać się na letnie wczasy nad morze.
Postanowili, że najpierw pojedzie on,
aby wybrać hotel i rozejrzeć się, co
warto odwiedzić, po czym miał
przekazać wiadomość e-maile'm.
Zrobił tak, lecz pomylił jedną literę w
adresie, przez co wiadomość trafiła do
pewnej starszej pani, która właśnie
dzień wcześniej pochowała męża.
Pani ta, sprawdzając wiadomości,
nagle wydała głośny histeryczny krzyk.
Domownicy zaalarmowani hałasem
pobiegli sprawdzić, co się stało.
Zobaczyli
staruszkę
omdlałą
na
podłodze.
Ktoś odczytał wiadomość z ekranu:
- Kochanie, wczoraj dotarłem na
miejsce.
Wszystko
już
tu
przygotowałem na Twoje przybycie
jutro.
Twój kochający mąż.
PS: Strasznie tu gorąco!

PRZYKAZANIA KOŚCIELNE
1. W niedziele i święta nakazane
uczestniczyć
we
Mszy
świętej
i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
2. Przynajmniej raz w roku przystąpić
do sakramentu pokuty.
3. Przynajmniej raz w roku, w okresie
wielkanocnym,
przyjąć
Komunię
Świętą.
4. Zachowywać nakazane posty
i wstrzemięźliwość
od
pokarmów
mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału w
zabawach.
5 .Troszczyć się o potrzeby wspólnoty
Kościoła.
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Wykładnia dla IV przykazania
Wszyscy wierni zobowiązani są
czynić pokutę. Dla wyrażenia tej
pokutnej
formy
pobożności
chrześcijańskiej Kościół ustanowił dni
i okresy pokuty. W tym czasie
chrześcijanin
powinien
szczególnie
praktykować czyny pokutne służące
nawróceniu serca, co jest istotą pokuty
w Kościele. Powstrzymywanie się od
zabaw
pomaga
w
opanowaniu
instynktów i sprzyja wolności serca.
Czynami pokutnymi są: modlitwa,
jałmużna, uczynki pobożności i miłości,
umartwienie przez wierniejsze pełnienie
obowiązków,
wstrzemięźliwość
od
pokarmów mięsnych i post.
Czasem pokuty w Kościele są
poszczególne piątki całego roku i czas
wielkiego postu.
Wstrzemięźliwość
obowiązuje
wszystkich, którzy ukończyli 14 rok
życia we wszystkie piątki i Środę
Popielcową.
Post obowiązuje w Środę Popielcową
i w Wielki Piątek wszystkich między 18
a 60 rokiem życia.
Uzasadniona
niemożliwość
zachowania wstrzemięźliwości w piątek
domaga się od chrześcijanina podjęcia
innych form pokuty.
Powstrzymywanie się od zabaw
obowiązuje we wszystkie piątki i w
czasie Wielkiego Postu.

+Piotr Libera
Sekretarz Generalny KEP
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AKTUALNOŚCI
Nabożeństwa wielkopostne
Droga Krzyżowa w każdy piątek:
godz. 16:00 - dla dzieci
godz. 17:15 - dla dorosłych
godz. 19:00 - dla młodzieży
Gorzkie Żale
niedziela godz. 17:15
W każdy wtorek o godz. 19:00 w
Oratorium będą odbywały się spotkania
Koła Biblijnego, które poprowadzi ks.
Krzysztof. Serdecznie zapraszamy.
Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne
odbędą się w dniach 21 – 24 marca.
Słowo Boże będzie głosił O.
Klaudiusz – Proboszcz z Kadyn.
Przypominamy,
że zgodnie z
kalendarzem parafialnym 2010, odbędą
się następujące pielgrzymki:
– Częstochowa 12 -13.04. 2010r
– Lwów 13 – 16.09.2010r.
Przyjmujemy już zapisy na te
wyjazdy w zachrystii lub kancelarii
parafialnej. Koszt każdego wyjazdu
podamy w najbliższym możliwym
terminie.
Przypominamy, że na Pielgrzymkę
do Lwowa konieczne są paszporty.
W dzisiejszym Informatorze drukujemy
Regulamin konkursu na wykonanie
haftowanych obrazów.
Serdecznie zapraszamy do udziału
wszystkich miłośników tego hobby.
Informujemy, że tegoroczny III
FESTYN PARAFIALNY odbędzie dnia
23 maja. Chcemy dostarczyć wszystkim
dużo atrakcji. O szczegółach będziemy
informowali na bieżąco. Już dziś
możemy powiedzieć, że gwiazdą tego
dnia będzie Krzysztof Krawczyk.
Postaramy się zapewnić wiele innych
niespodzianek, by ten dzień na długo
pozostał w naszej pamięci.

luty

WAŻNE NUMERY
TELEFONÓW
Informujemy
parafian,
że
w
Tolkmicku
funkcjonuje
Punkt
Ratownictwa Medycznego, w którym
stacjonuje
całodobowa
karetka
pogotowia. W razie konieczności pomocy
– dzwonić na numery telefonów:

999
112
991
997
998

POGOTOWIE RATUNKOWE
EUROPEJSKI NUMER
ALARMOWY
POGOTOWIE
ENERGETYCZNE
POLICJA
STRAŻ POŻARNA

55 230 10 39 Komisariat Tolkmicko
0 801 1200 02 Niebieska Linia
721 961 632
Ratownictwo Straży
Granicznej
0 601 100 100 Centrum
Powiadamiania
Ratunkowego WOPR
55 231 66 34
55 231 61 27

Parafia Tolkmicko
Urząd Miasta i Gminy
Tolkmicko

55 2316167

Ośrodek Zdrowia w
Tolkmicku

55 231 01 50
55 23166 65
55 231 61 26

Stomatolog
Apteka „Nowa”
Apteka „Nad Zalewem”

55 234 35 11

Zakłady Energetyczne
Elbląg

55 231 61 69

Wodociągi Miejskie w
Tolkmicku

0 300 300 121 Informacja PKS
94 36
Informacja PKP
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Rok 2010

Regulamin konkursu "Igraszki z igłą"
1. Organizatorem konkursu jest Parafia
pw.św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.
2. Celem konkursu jest promocja haftu,
jako wspaniałego hobby, które pozwala
na wyciszenie i oderwanie się od
problemów dnia codziennego, oraz
integrację
środowiska
osób
haftujących

9. Uczestnicy konkursu akceptują
niniejszy regulamin i wyrażają zgodę
na prezentację swoich prac w mediach
publicznych.
10. Zgłaszane prace muszą być
własnością autorów, biorących udział
w konkursie.

3. W konkursie mogą wziąć udział
wszyscy - bez ograniczeń wiekowych.
4. Technika wykonania - dowolna. Musi
to być obraz o dowolnych wymiarach,
oprawiony w ramki lub papierowe
paspartu.
5. Prace będą oceniane w dwóch
kategoriach tematycznych:
- tematyka religijna
- inne
6.
Każdy
uczestnik
powinien
dostarczyć swoja pracę do dnia 10 maja
2010 roku do kancelarii parafialnej.
Prace należy opisać imieniem i
nazwiskiem autora z dokładnym
adresem i numerem telefonu.
7. Prace konkursowe będą oceniane
przez
jury,
powołane
przez
organizatora.
8. Ogłoszenie wyników i wręczenie
nagród odbędzie się w czasie Festynu
Parafialnego dnia 23 maja br.

Tolkmicko dnia 20 lutego 2010r

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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