INFORMATOR PARAFIALNY

grudzień 2013

nr 9(66) / grudzień 2013
parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

strona 1

Informator Parafialny

nr 9(66)/2013

AKTUALNOŚCI
Wczoraj obchodziliśmy
po
raz kolejny WIGILIĘ POD
TOLKMICKIM NIEBEM. Składamy Serdeczne Bóg zapłać
wszystkim organizatorom za
przygotowanie tego wspólnotowego Święta, jego świąteczną
oprawę i wigilijne potrawy.
Serdecznie
dziękujemy,
wszystkim, którzy przyszli na to
spotkanie, złożyli sobie świąteczne życzenia i radośnie
uczestniczyli w tym wspólnym
świętowaniu, oczekując na Narodzenie Syna Bożego.
W najbliższy wtorek obchodzimy Wigilię Narodzenia Pańskiego. Msza św. o godz. 7:00
rano. Nie ma Mszy Św. o godz.
18:00. Zachęcamy Was do godnego przeżycia tego rodzinnego
spotkania, zachowania wigilijnych zwyczajów jak modlitwa,
czytanie ewangelii, łamania się
opłatkiem, śpiew kolęd.
Pasterka o północy.
W środę Uroczystość Narodzenia Pańskiego. Nie będzie
Mszy Św. o godz. 7:00 rano, pozostałe Msze Św. wg rozkładu
niedzielnego.
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W czwartek Święto Św. Szczepana. Msze Św. wg rozkładu
niedzielnego. Taca przeznaczona
na Wyższe Seminarium Duchowne.
Zachęcamy Was do odwiedzenia i adoracji żłóbka. Jest to
wspaniała okazja, by rodzice i
dziadkowie mogli przybliżyć
najmłodszym parafianom historię Narodzenia Pańskiego.
8 grudnia naszą wspólnotę
odwiedził Św. Mikołaj. Przyniósł
najmłodszym upominki. Cieszy
nas fakt, że Św. Mikołaj obdarował paczkami blisko 120 dzieci.
8 grudnia w naszej parafii gościliśmy Pana Andrzeja Wronka,
absolwenta Papieskiego Wydziału Teologicznego w Siedlcach. Na wszystkich Mszach Św.
zamiast kazania, wygłosił On
prelekcje m.in. n.t. świadków Jehowy, którzy w ostatnim okresie
nasilili swoje odwiedziny w naszej parafii. Więcej informacji o
nim i jego publikacjach możecie
znaleźć na stronie:
http://www.awronka.nazwa.pl
27 grudnia obchodzimy Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty, a w sobotę Święto Świętych
Młodzianków.
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W niedzielę 29 grudnia obchodzimy Święto Świętej Rodziny:
Jezusa, Maryi i Józefa. Tradycyjnie już, na Mszy Św. o godz.
12:00 Odnowienie Ślubów małżeńskich i Błogosławieństwo
małżonków i ich najbliższych.
We wtorek 31 grudnia ostatni
dzień Roku 2013. Msza Św.
dziękczynna za łaski otrzymane
w tym roku o godz. 18:00. O
godz. 23:30 zapraszamy Was do
Kościoła, by z modlitwą oczekiwać przyjścia Nowego Roku
2014.
W środę Nowy Rok 2014. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi. Nie ma Mszy Św. o
godz. 7:00. Pozostałe Msze Św.
wg rozkładu niedzielnego. Tego
dnia obchodzimy Światowy
Dzień Modlitw o Pokój.
6 stycznia obchodzimy Uroczystość Objawienia Pańskiego,
inaczej Trzech Króli. Msze Św. z
poświęceniem kredy wg rozkładu niedzielnego.
Kolędę duszpasterską w naszej parafii rozpoczniemy 7
stycznia.
Rozkład podamy w najbliższym czasie.

Składamy serdeczne Bóg zapłać Paniom, które roznosiły
opłatki wigilijne do Waszych domów. A wszystkim dziękujemy
za życzliwe przyjęcie i złożone
ofiary.
Jest jeszcze do nabycia w kancelarii lub zakrystii książka „Kocham Polskę”, która może stanowić wspaniały prezent dla
dzieci. Cena 20zł.
WITRAŻE
Przedstawiamy listę kolejnych
osób - rodzin, które złożyły swoje ofiary na remont witraży w
naszym kościele. Są takie osoby,
które składają je już po raz kolejny, niektórzy proszą też o nieupublicznianie ich nazwisk.
Wszystkim z głębi serca dziękujemy.
Halina Siekierko, Teresa i Roman Podborowscy, Piotr Karolkiewicz, Elżbieta i Czesław Wielesik, Bogusława i Marek Broda,
Państwo Kosiorek, Magdalena
Górna, Bożena Podlasiak, Maria
i Mieczysław Stołycia, Marzena i
Tomasz Siekierko, Joanna i Stanisław Chmielewscy, Zofia i Janusz Kaczorowscy, Maria i Jan
Jabłońscy, H.R. Świerczyńscy,
Michał, Anna, Zbigniew Gzowscy, Urszula Staszewska, Państwo Tadra.
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ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY
Święto Świętej Rodziny Kościół katolicki co roku obchodzi
w pierwszą niedzielę po Bożym
Narodzeniu. W tym roku wypada ono 29 grudnia.
Prawdziwie rodzinną atmosferę buduje miłość, szacunek
okazywany rodzicom oraz odpowiedzialność za rodzinę. To
właśnie rodzice są pierwszymi,
którzy uczą dzieci tych wartości.
W atmosferze rodzinnego domu
człowiek przeżywa pierwsze doświadczenie Boga i wprowadzany zostaje w rzeczywistość Kościoła.
W wymiarze duchowym Kościół jest naszym domem. „Odkryć w Kościele swój dom, to
żyć w nim wiarą na co dzień.
Odkryć w Kościele swój dom, to
z powagą i radością traktować
niedzielny obowiązek Mszy św.
i zaproszenie do eucharystycznego stołu. Odkryć w Kościele
swój dom to otaczać go troskliwą miłością i czuć się za niego
odpowiedzialnym”.
Nasza miłość do Kościoła powinna się zatem wyrażać w trosce o świętość osobistą i wszystkich jego członków.
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„Konkretnym wyrazem tej
miłości powinna być nasza aktywna obecność w parafii”.
Uczmy dzieci miłości do Kościoła, sami bierzmy odpowiedzialność za wspólnotę, wspomagajmy
członków
rodziny
parafialnej w trudnych sytuacjach. „Kto Kościół traktuje jak
swój dom, ten, gdziekolwiek się
znajdzie, pamięta skąd wyrasta i
pozostaje wierny dziedzictwu
swej wiary”.
Tradycyjnie, w naszym Kościele odnowimy Przyrzeczenia
małżeńskie i udzielimy Błogosławieństwa Bożego małżonkom, w niedzielę 29 grudnia, na
Mszy św. o godz. 12:00.
Serdecznie zapraszamy.
www.ekai.pl
HUMOR
Ksiądz przychodzi po kolędzie do biednej rodziny mieszkającej na wsi. Pociesza, że święta rodzina też była biedna
i zostawia obrazek przedstawiający Jezusa, Józefa i Maryję.
Gdy tylko wyszedł, ojciec bierze obrazek do ręki i mówi:
- Widać nie byli tak biedni jak
my, bo mieli pieniądze na fotografa!
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Drodzy moi.
Przed nami kolejne, wspólnie
spędzone Święta Bożego Narodzenia. Cieszy mnie, że większość mieszkańców naszego
miasteczka okazuje swoją przynależność do wspólnoty parafialnej.
Przeżywaliśmy niedawno Rekolekcje Adwentowe. Dziękuję
wszystkim, którzy w nich
uczestniczyli, skorzystali z nauk
Ojca Rekolekcjonisty oraz z sakramentów pokuty i pojednania.
Z czystym sercem i duszą będą
mogli zasiąść przy Wigilijnym
stole.
Smuci mnie jednak, że są tacy,
którzy nie skorzystali z tego czasu, danego od Boga. Jest jeszcze
chwila, by mogli to uczynić...
Dziękuję wszystkim, którzy
czuwali i ubogacali te Rekolekcje. Bóg zapłać Księdzu Dariuszowi Presnalowi za Słowo
Boże, moim Współbraciom, księżom spowiednikom, Panu Michałowi – naszemu organiście.

A także paniom z kuchni oraz
wszystkim, którzy mieli swój
udział w sprawnym przebiegu
tych dni.
Dziękuję instytucjom i różnym
grupom, które zapraszały księży
na spotkania opłatkowe.
Dziękuję Władzom miasta za
piękny rynek i świąteczny wystrój, a wszystkim organizatorom za przygotowanie i przebieg wczorajszej „Wigilii pod
tolkmickim niebem”. Bóg zapłać
tym, którzy pokazali swoją
przynależność do społeczności
miasta i przyszli na to wigilijne
spotkanie.
Trwają prace przy wymianie
okien i renowacji witraży w naszym kościele. Wstawiono już 11
okien dużych i 15 małych. Dwa
duże okna w prezbiterium oraz
2 małe mają już odnowione witraże. Można je podziwiać. Inne
witraże będą uzupełniane sukcesywnie.
Bóg zapłać wszystkim, którzy
pośpieszyli z ofiarami na ten cel.
Drodzy moi. „Za chwilę” usiądziemy do wigilijnego stołu. Do
dzisiejszego Informatora dołączyliśmy książeczkę pt. Boże
Narodzenie, rodzinne święta.
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W tym przedświątecznym nawale pracy postarajcie się znaleźć chwilę na jej przejrzenie.
Znajdziecie tam informacje o
przygotowaniach do Świąt, tradycjach z nimi związanych,
przebiegu wigilijnej wieczerzy,
kolędy i wiele innych wiadomości. Jest tam też Ewangelia, którą
należy odczytać przed dzieleniem się opłatkiem. Niech ta niewielka książeczka będzie dla
Was przewodnikiem na te świąteczne dni.
Kończy się 2013 rok.
Z pewnością każdy, chociaż
przez chwilę zastanowi się, jaki
on był. Podziękujmy Bogu za
wszystko dobro, jakiego doświadczyliśmy i prośmy o Błogosławieństwo Bożej Dzieciny
na Nowy Rok 2014.
Zapraszam na Mszę dziękczynną 31 grudnia o godz. 18:00
i Nabożeństwo z powitaniem
Nowego Roku w Sylwestra o
godz. 23:30.
Wizytę duszpasterską rozpoczniemy po Uroczystościach
Trzech Króli.
Rozkład podamy wkrótce.
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Drodzy.
Życzę Wam, byście radośnie,
w rodzinnym gronie, z Błogosławieństwem Bożej Dzieciny spędzili najbliższe Święta.
Szczęść Boże.
Z modlitwą,
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
HUMOR
Nowak pyta znajomego:
- Jak tam u ciebie z zaopatrzeniem na święta?
- Mam pełną lodówkę.
- Czego?
- Szronu.
Jasio pisze list do świętego Mikołaja:
- "Chciałbym narty, łyżwy,
sanki i grypę na zakończenie ferii świątecznych".
Kowalska przygotowują się
do wieczerzy Wigilijnej. W pewnej chwili pyta męża:
- Czy zabiłeś już karpia?
- Tak, utopiłem go!
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UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO
W Uroczystość Objawienia
Pańskiego w kościołach święci
się kadziło, kredę, a także złoto.
Poświęconą kredą kreśli się
nad drzwiami inicjały imion
Kacpra, Melchiora i Baltazara,
dodając do nich oznaczenie bieżącego roku z krzyżykiem.
Oznacza to, że mieszkańcy
domu, podobnie jak Mędrcy ze
Wschodu, uznali, że są wyznawcami Jezusa Chrystusa, że kochają Jezusa. Jezus jest Królem
tego domu – chcemy powiedzieć
– lub też „Christus Mansionem
Benedicat”, znaczy „Chrystus
błogosławi
temu
domowi”.
Oświadcza się też w ten sposób
przychodzącym, że w tym
domu można szukać Chrystusa,
bo ci, którzy w nim mieszkają,
znaleźli Go i uznali za swego
Pana.

Po drodze niejako, szukając
Zbawiciela, wstępują do Jerozolimy, do króla Heroda. To wywołuje pewien strach w całej Jerozolimie, a zwłaszcza króla
Heroda, który w obawie o ziemską władzę, postanawia dotrzeć
do Jezusa, a kiedy mu się to nie
udaje – bo Mędrcy pod wpływem ingerencji Bożej w czasie
snu nie wskazali mu drogi do
Betlejem – dokonuje okrutnego
mordu na dzieciach do lat dwu
w Betlejem i w okolicach.
Mędrcy ostatecznie dochodzą
do celu. Wchodzą do miejsca,
gdzie była Maryja z Jezusem
i oddają nowo narodzonemu
Zbawicielowi hołd. Złożyli też
pełne treści duchowej dary: złoto, kadzidło i mirrę, i wrócili do
swojej krainy.
www.niedziela.pl

W bożonarodzeniową tradycję
wpisują się bardzo mocno postacie Mędrców ze Wschodu. Są
nam ci ludzie bardzo drodzy. Są
bowiem ojcami naszej wiary. W
nich widzimy pierwszych wyznawców Chrystusa. Mędrcy
pod wpływem gwiazdy podejmują długą podróż do Betlejem.
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IMIENINY KS. DARKA

Rok 2013

Z ŻYCIA ORATORIUM

W miniony czwartek swoje
Imieniny obchodził Ksiądz Dariusz Machniak.
Drogi Księże Darku!
Z okazji Twych Imienin życzymy Ci dużo zdrowia, radości z
posługi duszpasterskiej oraz siły
do realizacji wszystkich planów
i zamierzeń.Niech wszyscy ludzie spotkani na kapłańskiej
drodze obdarzają Cię życzliwością i dobrocią, a Wszechmogący
Bóg, niech zsyła na Ciebie swoje
dobre dary. Niech Ci zawsze
Błogosławi Matka Boża Wspomożenia Wiernych.Szczęść Boże!
Z modlitwą
Ksiądz Proboszcz
Sławomir Szczodrowski,
Ksiądz Wiesław
i tolkmiccy parafianie

W dniach 6 – 8 grudnia odbyły się w naszym Oratorium
warsztaty ceramiczne prowadzone przez Panią Elę Żak z
Warszawy. Bawiąc się i tworząc
dzieci i młodzież zapoznały się
nie tylko z cechami gliny ale także z całym procesem wytwarzania przedmiotów ceramicznych.
Pani Ela opowiadała o wypalaniu ceramiki w specjalnym piecu
zaś uczestnicy przerobili kilogramy gliny tworząc misy,
dzbanki, choinki itp.
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