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(WI%TO
RODZINY
SALEZJA&SKIEJ
31.01.2013

31 stycznia zosta"a odprawiona
Msza )w. koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. Andrzeja
Wujka – wikariusza Inspektorii
Warszawskiej, który wkrótce
otrzyma nominacj& na Inspektora
Prowincji Warszawskiej. On te,
wyg"osi" S"owo Bo,e, przybli,aj%ce posta$ tego (wi&tego.
Dzieci i m"odzie, przygotowa"a
scenki z ,ycia ks. Bosko. Opraw&
liturgiczn% ubogaci" Chór REDEMPTORIS z Elbl%ga pod kierownictwem Pana Leszka Goska.
Po Mszy )w. parafianie mogli pos"ucha$ pi&knych kol&d w wykonaniu tego Chóru.

31 stycznia 1888 r. zmar" ks. Jan
Bosko, w"oski duchowny, za"o,yciel Zgromadzenia Salezjanów,
twórca Rodziny Salezja'skiej, nazywany „Ojcem i Nauczycielem
M"odzie,y”. 1 kwietnia 1934 zosta" wyniesiony na o"tarze przez
papie,a Piusa XI.
Data Jego )mierci jest obchodzona jako (wi&to przez ca"% Rodzin& Salezjanów, w tym pos"uguj%cych nam od 1967 roku Ksi&,om
tego Zgromadzenia.

Szcz&)$ Bo,e naszym Duszpasterzom na tej trudnej, kap"a'skiej
drodze.

CHÓR REDEMPTORIS
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RELIKWIE (W. JANA BOSKO
Urna z relikwiami )w. Jana Bosko rozpocz&"a swoje )wiatowe
tourne 25 kwietnia 2009 r. na 150lecie powstania Zgromadzenia Salezja'skiego.
Zako'czy
si&
natomiast
31 stycznia 2015 r. w jubileuszowym roku Dwustulecia urodzin
Ksi&dza Bosko. W tym czasie urna
dotrze do 130 krajów na 5 kontynentach, odwiedzaj%c wszystkie
te miejsca, gdzie obecny jest charyzmat salezja'ski.
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W naszej parafii powitamy Relikwie )w. Jana Bosko w sobot&
1 czerwca br. w godzinach wieczornych. B&d% u nas przebywa"y
do godzin popo"udniowych w
niedziel&.
Fakt, ,e b&dziemy mogli go)ci$
Relikwie Za"o,yciela Stowarzyszenia Salezja'skiego, cz"onkami
którego s% nasi Duszpasterze, jest
dla nas ogromnym wyró,nieniem. Ju, dzi) prosimy o zarezerwowanie czasu, by)my godnie i z
szacunkiem prze,yli to wydarzenie.
(wi&towaniu z
racji Peregrynacji
Relikwii (wi&tego
Jana Bosko w naszej parafii b&dzie
towarzyszy"o
wiele wydarze'.

Urna zosta"a wykonana z aluminium, br%zu i kryszta"u. !%cznie z podstaw%, ma 253 cm d"ugo)ci, 100 - szeroko)ci i 132 wysoko)ci; wa,y 530 kg. Wewn%trz znajduje si& figura Ks. Bosko.
Do Polski przyb&dzie 27 maja
i b&dzie do 17 sierpnia 2013 r.
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B&dziemy organizatorami XVIII
Igrzysk Sportowych M"odzie,y
Salezja'skiej Inspektorii
Warszawskiej. Towarzyszy$ im b&dzie
wiele atrakcji sportowych i rozrywkowych.
W oczekiwaniu na przybycie
Relikwii zapraszamy ju, dzi) na
Koncert Magdy Anio". B&dzie te,
nocne czuwanie , a w niedziel&
2 czerwca Msza )w. , transmitowana przez Telewizj& Polonia.
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Szczegó"y Uroczysto)ci podamy w najbli,szym czasie. Ju, dzi)
wiemy ,e w organizacj& tej Wizyty Ks. Bosko w"%czy si& nasz
Urz%d Miasta i Gminy oraz O)rodek Kultury w Tolkmicku.
Liczymy te, na Wasze zaanga,owanie w tym )wi&towaniu.

AKTUALNO(#I
Wczoraj odby" si& w O)rodku
Kultury III Bal parafialny. Dzi&kujemy organizatorom i uczestnikom tego spotkania za wspóln%,
integracyjn% zabaw&.
Jutro – 11 lutego, Uroczysto)$
NMP z Lourdes. Tego dnia obchodzimy (wiatowy Dzie' Chorego. B"ogos"awie'stwo i namaszczenie chorych na Mszy )w. o
godz. 9:00, odprawianej w intencji
wszystkich chorych. Prosimy o
liczny udzia" wszystkich osób
starszych i chorych. Rodziny prosimy o pomoc w doj)ciu do Ko)cio"a, tam, gdzie ten udzia" b&dzie mo,liwy, bez uszczerbku na
zdrowiu.
Przypominamy o wcze)niejszym zg"aszaniu planowanych
Sakramentów Chrztów i Ma",e'stw.
Konieczne s% przy tej okazji stosowne nauki i dokumenty. Sprawy te nie mog% by$ odk"adane na
ostatni% chwil&.

Dotyczy to równie, zamawianych Mszy )w., które najcz&)ciej
chcecie „na wczoraj”. Zgodnie z
prawem kanonicznym ksi&,a maj%
okre)lon% ilo)$ odprawianych
Mszy )w. i tych zasad nie powinno
si& "ama$. Te sprawy mo,na przewidzie$ i wcze)niej zg"osi$. Nie
dot. to pogrzebów i innych spraw
nag"ych, nieprzewidzianych.

W ostatnim okresie wprowadzili)my praktyk& umieszczania na
ekranie zdj&$ osób zmar"ych w
czasie Mszy )w. pogrzebowej.
Prosimy rodziny, które do)wiadcz% )mierci bliskiej osoby, o dostarczenie nam takich zdj&$ – do
zwrotu.
Informujemy ,e z pomocy Caritas w 2012 roku skorzysta"o 161osób. Caritas Diecezji Elbl%skiej
przekaza"a nam ogó"em )rodki
,ywno)ciowe na kwot& 9182 z".
Przypominamy, ,e spotkania
Grupy Anonimowych Alkoholików AA odbywaj% si& w ka,d%
)rod& o godz. 18:30 na plebanii.
Zapraszamy osoby zainteresowane.
NA WESO!O
Klasa pisze wypracowanie na temat:"Odwiedziny u wujka". Wszyscy gorliwie pracuj%, tylko Tomek
po kilku minutach oddaje zeszyt.
Jego wypracowanie by"o krótkie
i rzeczowe: "Wujka nie by"o w
domu".
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STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim okresie z Sakramentu
Chrztu (wi&tego skorzystali:
Oskar Tomasz Stodulski,
Mateusz Adam Jó*wik.
Na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadzili)my:
Czes"aw& Sanock%,
Krystyn& Piekut,
Paraskiewi& Kondro,
Józef& Wetoszka,
Tadeusza Zieli'skiego,
Krzysztofa B%ka,
Krystyn& Zi&tek,
!ucj& Puk – Wilewsk%,
Monik& Bielsk%.

(RODA POPIELCOWA
13.02.2013
Obrz&d posypania g"ów popio"em jest ewenementem. W Ko)ciele pierwszych wieków biskup naznacza" w ten sposób jedynie tych,
którzy czynili publiczn% pokut&
i a, do Wielkiego Czwartku byli
wy"%czeni ze wspólnoty. Z czasem
obrz&d ten sta" si& znakiem postu
i pokuty, odprawianej prywatnie
przez wszystkich wiernych, w
"%czno)ci z innymi cz"onkami Ko)cio"a. W (rod& Popielcow%, w
trakcie posypywania g"ów popio"em, kap"an wypowiada s"owa z
Pisma (wi&tego. Ma do wyboru
dwa zdania i warto pami&ta$, które z nich b&dzie przeznaczone dla
nas w danym roku.
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Je)li us"yszymy: "Prochem jeste)
i w proch si& obrócisz" (Rdz 3,19),
u)wiadamiamy sobie w"asn% s"abo)$, u"omno)$, przemijanie. A je)li: "Nawracajcie si& i wierzcie w
Ewangeli&!" (Mk 1,15), przypominamy sobie, ile jeszcze mamy w
sobie z"a, jaka praca nas czeka.
Mo,e zastanawiamy si&, co maj%
wspólnego ze sob% te dwa fragmenty Biblii. Otó, ich wspólnym
mianownikiem jest zaufanie Bogu.
Msze )w. w naszym ko)ciele
o godz. 7:00, 9:00 i 18:00.
www.liturgia.wiara.pl

GORZKIE )ALE
W okresie Wielkiego Postu w ramach nabo,e'stwa pasyjnego
)piewane s% pie)ni opowiadaj%ce o
m&ce Pa'skiej. Nazwa tego nabo,e'stwa pochodzi od pierwszych
s"ów pie)ni: „Gorzkie ,ale przybywajcie, serca nasze przenikajcie".
"Gorzkie +ale" zosta"y u"o,one
i wydane drukiem w r. 1707 za staraniem istniej%cego wówczas przy
ko)ciele parafialnym )w. Krzy,a w
Warszawie arcybractwa )w. Rocha,
a zw"aszcza protektora bractwa,
ks. Wawrzy'ca Benika. Pi&kno
hymnów opiewaj%cych w prostych
s"owach szczegó"y m&ki i )mierci
Pana Jezusa sprawi"o, ,e nabo,e'stwo to odprawiane jest dzi) we
wszystkich polskich ko)cio"ach.
Gorzkie +ale w naszym ko)ciele
w niedziele o godz. 17:30
www.gorzkiezale.republika.pl
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DROGA KRZY)OWA
Droga Krzy,owa nale,y do najbardziej znanych nabo,e'stw
wielkopostnych. Przypomina drog& Jezusa z krzy,em z miejsca wydania wyroku na miejsce jego wykonania poza murami Jerozolimy.
Polega na medytacji M&ki Chrystusa, po"%czonej z przej)ciem
symbolicznej drogi wewn%trz kaplicy lub ko)cio"a albo na zewn%trz. Drog& t& wyznacza 14 wydarze' zwanych stacjami.
Celem Drogi Krzy,owej jest
o,ywienie wiary i apostolstwa,
ukszta"towanie postaw chrze)cija'skiej
pokuty,
ofiarno)ci
i wdzi&czno)ci.
Droga Krzy,owa w naszym ko)ciele w pi%tki o godz. 17:30, dla
dzieci o godz. 16:30 a dla m"odzie,y o godz. 19:30.

RENOWACJA WITRA)Y
Drodzy moi.
W czasie tegorocznej wizyty
duszpasterskiej
zostawiali)my
Wam „cegie"ki”, z pro)b% o ofiar&
na renowacj& witra,y w naszym
ko)ciele.
W m-cu styczniu odpowiedzia"o
na nasz% pro)b& 50 rodzin. Oto
one:
Teresa i Krzysztof Gardoccy,
Wies"awa Kierpiec, Bo,ena i Andrzej Dworzeccy, Antonina Socha,

Krzysztof i Bo,ena Pi)kiewicz, Bo,ena Buttner, Lidia i Cezary Bara'scy, Jan Szandrowski z rodzin%,
Barbara i Micha" Januszkiewicz,
Jan Nowali'ski, Joanna i Piotr Kucewicz, Gabriela i Krzysztof Starosteccy, Pawe" i Monika Legiewicz,
Zdzis"awa i Stanis"aw Stypu"kowscy, Marian Cieciora, El,bieta i S"awomir Ni,nik, Anita i Adam Rublewscy,
Lucjan
i
Henryka
Grzebiela, Aneta i Rafa" Jurczak,
Danuta i Wies"aw Franciuk, Dorota #wilichowska, Anna i Krzysztof
Lebioda, Janusz Zi&tek, Kazimiera
Kosicka, Halina Ma"ysko, Janina
Kowal, Katarzyna Borowiec, Weronika Abucewicz, Karol i Katarzyna Machci'scy, Barbara P"yta,
Hanna i Marian Michaliszyn,
Anna i Roman Szaga"a, Zofia Jamróz, Anita i Robert Jab"onowscy,
Maria i Gustaw U"anowscy, Stanis"awa i Stanis"aw Jurkiewicz, Janina Szynkowska, Jadwiga Jackowska, Daniela Bukowska, Urszula
i Edward Borowik, Anna i Eugeniusz Sparzak, Agnieszka i Pawe"
Szyma'scy, Adam Trybocki, Barbara Klikowicz, Irena i Roman Baran, Krystyna !ubnicka, Cecylia
i Danuta Tchorzewskie, Ewa i Ryszard Szynkowscy, Barbara Chojnowska, Aneta i Józef Zamojcin.
Sk"adam wszystkim serdeczne
Bóg zap"a$.
Ks. S"awomir Szczodrowski
- proboszcz
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NA WESO!O
Zaradny Kazio chce porozmawia$ z wychowawc% w cztery oczy.
- O co wi&c chodzi moje dziecko?mówi pan nauczyciel.
- Rzecz w tym, wyja)nia Kazio, ,e
mój ojciec, za ka,de wypracowanie
na szóstk& chce mi odt%d p"aci$ 20
z"., a ja pomy)la"em sobie , ,e pan
i tak ma ze mn% wiele k"opotów
a do tego ma"o pan zarabia, czy nie
mogliby)my zrobi$ pó" na pó".

CZY W KA)DY PI$TEK
TRZEBA PO(CI#?
Odpowied* jest prosta i krótka:
chrze)cijanin w ka,dy pi%tek, ze
wzgl&du na wspomnienie )mierci
Chrystusa, podejmuje wyrzeczenie,
jakim jest post.
Czym jest post? Ewangelia Mateusza (6, 1-18) wskazuje ,e jest on
jedn% z form wewn&trznej pokuty
chrze)cijanina. A wi&c post jest wyrazem mojego nawrócenia do Boga,
siebie i innych ludzi. Jest on równie, dobr% form% $wiczenia samego
siebie, a przede wszystkim swojego
cia"a, w nieustannym zaspokajaniu
jego potrzeb. Poprzez post cz"owiek mo,e si& równie, sprawdzi$
w swojej silnej woli.
Kogo i kiedy obowi%zuje post
(Kodeks
Prawa
Kanonicznego
1249-1253): - wstrzemi&*liwo)$ od
pokarmów mi&snych obowi%zuje
we wszystkie pi%tki ca"ego roku;
obowi%zuje on wszystkie osoby,
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które uko'czy"y 14. rok ,ycia, a, do
rozpocz&cia 60. roku ,ycia; - post
)cis"y (wstrzemi&*liwo)$ od pokarmów mi&snych oraz ograniczenie
posi"ków do trzech dziennie, w tym
tylko jeden do syta) obowi%zuje w
)rod& popielcow% oraz w Wielki
Pi%tek; obowi%zuje on wszystkie
osoby pe"noletnie do 60. roku ,ycia.
Trzeba równie, wspomnie$ o
jeszcze jednym rodzaju postu: post
eucharystyczny. Jest to powstrzymanie si& przynajmniej na godzin&
przed przyj&ciem Komunii (wi&tej
jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z
wyj%tkiem tylko wody i lekarstwa
(KPK 919). Obowi%zuje on wszystkich przyst&puj%cych Komuni&
(wi&t%.
Z przestrzegania postu zwolnione s% osoby chore oraz te, które nie
maj% mo,liwo)ci wyboru pokarmu
(sto"uj% si& w punktach zbiorowego
,ywienia), b%d* odbywaj% podró,
(wyj%tek ten nie dotyczy )rody popielcowej i Wielkiego Pi%tku.
W szczególnych przypadkach, ze
s"usznych powodów, dyspensy od
zachowania postu mo,e udzieli$
proboszcz w"asny b%d* miejsca poszczególnym wiernym, rodzinom
lub grupom wiernych, nak"adaj%c
wówczas form& zado)$uczynienia
do wype"nienia przez wiernych,
np. ja"mu,n& albo modlitw& w intencjach Ko)cio"a.
Odpowiada
Ks. Leszek Szwabowicz
www.krolowapolski.brzegdolny.pl
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UROCZYSTO(#
(WI%TEJ RODZINY
ODNOWIENIE PRZYRZECZE"
MA!#E"SKICH 30.12.2012

Do tradycji ju, nale,y, ,e w Uroczysto)$ (wi&tej Rodziny: Jezusa,
Maryi i Józefa, pary ma",e'skie z
naszej wspólnoty odnawiaj% przysi&g& ma",e'sk%. Jest to okazja,
aby uczci$ kolejny rok prze,yty razem i po)wi&ci$ sobie nawzajem
troch& czasu, którego mo,e na co
dzie' nam brakuje.
Odnowienie przysi&gi ma",e'skiej, to znakomita okazja by przypomnie$ sobie, dlaczego wci%, s%
razem, mo,e by$ czasami sposobem na ponowne rozbudzenie w
sobie lekko zapomnianych uczu$,
walk& z rutyn% dnia codziennego,
przywo"anie
najszcz&)liwszych
wspomnie'…. To okazja do pog"&bienia relacji w Ich zwi%zkach.
Ka,da z par otrzyma"a osobiste
b"ogos"awie'stwo i uca"owa"a relikwie b". Jana Paw"a II.

Jak zwykle, by" te, upominek
dla rodziny, tym razem „Modlitewnik za przyczyn% b"ogos"awionego Jana Paw"a II”.
Sakrament ma",e'stwa jest darem Boga, który daje ma",onkom
si"& do tworzenia wspólnoty ma",e'skiej. Niech ten Nowy Rok da
Wam zdrowie i si"&, pomagaj%c%
wytrwa$ w tych zwi%zkach.

Szcz$%" Wam Bo&e

NA WESO!O
Syn zrobi" wreszcie prawo jazdy
i prosi ojca o po,yczenie samochodu. Ojciec ostro:
– Popraw oceny w szkole, prze czytaj Bibli& i zetnij w"osy, to wrócimy do tematu. Po miesi%cu ch"opak
przychodzi do ojca i mówi:
– Poprawi"em stopnie, a Bibli&
znam ju, prawie na pami&$. Po,ycz
samochód!
– A w"osy?
– Ale tato! W Biblii wszyscy:
Samson, Moj,esz, nawet Jezus mieli
d"ugie w"osy!
– O, widzisz, synku! I chodzili
na piechot&...
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech b$dzie
Chrystus!

pochwalony

Jezus

Drodzy moi.
Za kilka dni rozpoczniemy
okres pokuty. Rok Wiary, który
prze,ywamy w ko)ciele katolickim, niech b&dzie dla ka,dego z
nas jeszcze bardziej inspiruj%cy
Uczynimy wszystko, by wspólnie
prze,y$ dobrze ten )wi&ty czas, ku
naszemu u)wi&ceniu. Widzimy jak
ci&,ko nam si& ,yje i coraz trudniej
jest wyra,a$ swoj% przynale,no)$
do Chrystusa. Wielu z nas prze,ywa ró,ne problemy, rozczarowania, pustk& i zniech&cenia. Nie bójmy si& zaprosi$ Chrystusa do
naszego ,ycia.
Pragn& wyrazi$ podzi&kowania
za tegoroczn% wizyt& duszpastersk% w Waszych domach, za otwarto)$, go)cinno)$, dar duchowy
i materialny na potrzebny naszej
wspólnoty. Inicjatywa renowacji
witra,y posuwa si& do przodu.
Mamy projekty, trwaj% prace,
przygotowuj%ce do uzyskania stosownych pozwole'. Dzi&kuje za
sk"adane cegie"ki.
Wraz z Waszymi rodzinami
prze,ywamy Wasze ró,ne trudno)ci, cho$by brak pracy, czy niskie
zarobki. Martwi nas tak,e brak poczucia )wi&to)ci i obowi%zków
wyp"ywaj%cych z Chrztu (wi&tego.
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Z wielk% trosk%, te trudne sprawy powierzam )w. Józefowi.
Nie wolno nam si& zniech&ca$.
Musimy podejmowa$ dzia"ania
ubogacaj%ce nasze ,ycie i nasze
wspólnoty. Zach&cam Was do w"%czania si& w ró,ne grupy religijne.
Mo,e +ywy Ró,aniec, Stra, Honorowa NSJ, a mo,e w"%czymy si&
we wtorkowe spotkania Kr&gu Biblijnego? (wiat potrzebuje nas
i naszego )wiadectwa.
Drodzy moi.

Nasza wspólnota w ostatnim
czasie prze,ywa"a kilka wa,nych
wydarze' kulturalnych : Koncert
(wi%teczny Pana Stanis"awa Sojki,
Chór Redemptoris i Uroczysto)ci
liturgiczne ku czci )w. Jana Bosko.
Panu Andrzejowi Lemanowiczowi, pracownikom Urz&du Miasta
i Gminy, Dyrektorowi O)rodka
Kultury, Stra,akom, dzi&kuj& za
pomoc w zorganizowaniu Koncertu. Mamy nadzieje, ,e to kolejny
krok w budowaniu naszej spo"ecznej integracji.
Objawami tej dobrej wspó"pracy
m.in by"a „Zima w mie)cie” dla
dzieci i m"odzie,y.
Wyra,am wielk% wdzi&czno)$
wszystkim, którzy przyczynili si&
do dobrego i bezpiecznego odpoczynku. Wierz&, ,e uda nam si&
wspólnie zorganizowa$ kolejne,
pi&kne akcje.
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Powierzam nasze wszystkie
sprawy Bo,ej Matce, Jasnogórskiej
Pani, która w&druje po Rodzinach
naszej wspólnoty.
Królowo Polski pami&taj o naszej
wspólnocie parafialnej!!!
Z modlitw#,
Ks. Proboszcz
S!awomir Szczodrowski

STANIS!AW SOJKA KONCERT (WI$TECZNY
27.01.2013
W niedzielne popo"udnie 27
stycznia, w tolkmickim Ko)ciele
odby" si& Koncert (wi%teczny Stanis"awa Sojki, )piewaka, instrumentalisty, kompozytora, od lat
nale,%cego do grona najwi&kszych
artystów polskiej sceny muzycznej.

pretacji Artysty oraz inne utwory
z Jego dorobku.
Pan Stanis"aw okaza" si& by$
niezwykle sympatycznym Artyst%.
Z ogromn% cierpliwo)ci%, równie,
dowcipem, rozdawa" autografy
i pozowa" do wspólnych fotografii.
To cudowne spotkanie z pewno)ci% na d"ugo pozostanie w naszej
pami&ci. By"o ono mo,liwe dzi&ki
Salezjanom, pracuj%cym w naszej
parafii oraz wspania"ej wspó"pracy z Urz&dem Miasta i Gminy w
Tolkmicku. Jak zwykle, przy takich okazjach zawsze s"u,y nam
pomoc% miejscowy O)rodek Kultury, Ochotnicza Stra, Po,arna
oraz Wydawnictwo RADWAN.

Wszystkim organizatorom serdecznie dzi&kujemy za t& niepowtarzaln%, duchow% uczt&.

Us"yszeli)my
pie)ni Jego autorstwa takie jak
„Absolutnie
nic”, „Cud niepami&ci” ,„Tolerancja”,
fragmenty„Tryptyku
Rzymskiego do
s"ów Jana Paw"a
II, klasyki Czes"awa Niemena
z
monografii
„Soyka w ho"dzie Mistrzowi”,
kol&dy w interstrona 9
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„FERIE W MIE(CIE”
21 – 26 stycze' 2013r.
Dzia"aj%ce przy naszej Parafii
Oratorium im. )w. Jana Bosko,
nie daj%c szans osobistej nudzie,
zaproponowa"o dzieciom i m"odzie,y „FERIE W MIE(CIE” – bardziej czynn% form& sp&dzenia
pierwszego tygodnia ferii (21 – 26
stycze' 2013r.).
Dzi&ki +yczliwej Wspó"pracy z
Urz&dem Miasta i Gminy w Tolkmicku, Dyrekcji Gimnazjum im.
Jana Paw"a II, przy finansowym
wsparciu Ks. Proboszcza S"awomira Szczodrowskiego i samych rodziców dzieci i m"odzie,y bior%cych
udzia",
uda"o
si&
zorganizowa$ ró,ne atrakcje.
By" wyjazd do kina w Elbl%gu,
dobra zabawa na )ciance wspinaczkowej, sport na )wie,ym powietrzu ze )niegiem i sankami, czy
na sali gimnastycznej. By"a okazja
do spotkania z Oficerami Stra,y
Granicznej – rozmowy o ich pracy,
oraz „zwiedzenia” poduszkowca,
który „pojawia si&” zim% na brzegu Zalewu. By" czas na zabawy integracyjne, tenis sto"owy, pi"karzyki.
Nasze Oratorium ju, kolejny raz
zaproponowa"o dzieciom i m"odzie,y tzw. „nock& w Ora”. Mo,e
lepiej by to nazwa$ d"ugim wieczorem, podczas którego bawili)my si& w „Mam talent” i „Familiad&”.
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Ca"e Zimowisko umilali)my sobie wspólnym )piewem znanych
piosenek.

Przez ca"y czas by"y z nami nasze Mamy albo Babcie. To one w
nowej kuchni, z pomoc% wolontariuszy i animatorów, przygotowywa"y nam posi"ki. By"y dania na
ciep"o i kanapki, kie"baski z grilla,
a mo,e bardziej z naszego przyoratoryjnego kominka, z ochot%
na kulig ( ale zbrak"o nam na niego czasu i odwagi), by"y s"odkie
desery.
Ogl%dali)my wspólnie zdj&cia z
zimowisk, próbowali)my ta'czy$,
ogl%dali)my bajk& „na wi&kszym”
ekranie wy)wietlan% przez projektor. Jednym s"owem zbrak"o chyba
tylko nudy. Nie by"o gry na komputerze i internetu.
Oby ten czas, tak,e oczami dzieci i m"odzie,y, by" tak samo ciekawie prze,yty jak widzia" to kierownik Oratorium.
Z serdecznymi podzi&kowaniami i pozdrowieniami dla wszystkich którzy pomagali, prowadzili
i uczestniczyli w akcji „FERIE W
MIE(CIE 2013 R”.
Z modlitw#,
ks. Mariusz Rudzki- SDB

luty 2013

Zespó" redakcyjny:
ks. S"awomir 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, www.salezjanie-tolkmicko.pl
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