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parafii ko"cio!a rzymsko-katolickiego p.w. "w. Jakuba Aposto!a w Tolkmicku (Salezjanie)

ADWENT
Adwent, to w Ko)cio"ach chrze)cija'skich okres trwaj$cy od I nieszporów czwartej z kolei, poprzedzaj$cej
(wi&to
Bo,ego
Narodzenia niedzieli, do zmierzchu 24 grudnia. Jest to czas przypominaj$cy oczekiwanie na powtórne przyj)cie Jezusa Chrystusa.
Na adwent sk"adaj$ si& cztery
niedziele adwentowe.W pierwsz$
z nich rozpoczyna si& w Ko)cio"ach chrze)cija'skich Nowy Rok
Liturgiczny.
Tradycj$ w Ko)ciele katolickim
s$ odprawiane w tym okresie o
)wicie roraty. S$ to Msze ku czci
Naj)wi&tszej Maryi Panny, na pami$tk& tego przyj&cia nowiny od
Archanio"a Gabriela, zwiastuj$cej,
,e zostanie Matk$ Syna Bo,ego.
Roraty w naszym ko)ciele codziennie o godz. 7:00, dla dzieci
we wtorki i czwartki o godz. 16:30.
Rekolekcje adwentowe od 14 do
16 grudnia b&dzie g"osi" O. Micha"
z Kadyn.

PARAFIALNA STRONA
INTERNETOWA

Z przyjemno)ci$ informujemy
Was, ,e nasza parafialna strona internetowa
www.salezjanie-tolkmicko.pl przekroczy"a ju, liczb&
950 tys. odwiedzin i szybkimi krokami zmierzamy do milionowego
wej)cia.
Cieszy nas, ,e sta"a si& ona tak
popularna nie tylko dla u,ytkowników naszego miasta, ale odnotowujemy zainteresowanie w ca"ej
Polsce. Statystyki pokazuj$ nam ,
,e odwiedzaj$ nas mieszka'cy
ró,nych krajów, na wszystkich
kontynentach )wiata. Znamy nawet miejscowo)ci, w których
mieszkaj$ odbiorcy naszych informacji. Stanowi ona z pewno)ci$
sta"y "$cznik Polonii z naszym krajem i miasteczkiem a tak,e osób,
które z ró,nych przyczy' musia"y
wyjecha# z Tolkmicka w ostatnim
czasie.
Jest ona na bie,$co aktualizowana wszystkimi wydarzeniami z ,ycia naszej wspólnoty.
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W ka,d$ sobot& zamieszczamy
aktualno)ci na kolejny tydzie'.
Nasza strona zawiera te, „wirtualny spacer po )wi$tyni”. Mo,na
przybli,y# sobie ka,dy fragment
ko)cio"a. Ostatnio otrzymali)my w
darze „wirtualny spacer po Tolkmicku”, nakr&cony z rynku naszego miasta. Mo,na obejrze# ok.
5 000 zdj&# z ró,nych wydarze'.
Zach&camy Was do odwiedzania tej strony. Osoby starsze mog$
poprosi# dzieci lub wnuków, by
pomog"y si& z ni$ zapozna#.
Serdecznie wszystkich do tego
zapraszamy.

AKTUALNO(CI
W dniu dzisiejszym go)cimy
kleryka z Elbl$skiego Seminarium
Duchownego, który b&dzie rozprowadza" kalendarze i cegie"ki.
Dochód b&dzie przeznaczony na
potrzeby tej uczelni.
Dzi) I niedziela Adwentu. Roraty codziennie o godz. 7:00 rano.
Dzieci przychodz$ we wtorki
i czwartki o godz. 16:30.
W najbli,szym czasie Panie z
grup modlitewnych b&d$ roznosi"y op"atki do Waszych rodzin. Prosimy o godne przyj&cie po)wi&conego op"atka na stó" wigilijny.
Do nabycia s$ )wiece wigilijne
w cenie 10 z". Dochód zostanie
przeznaczony na Wigilijne Dzie"o
Pomocy CARITAS.
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07 grudnia, po Mszy )w. o godz.
12:00 zapraszamy na spotkanie rodziców dzieci klas II, którzy pragn$, by ich dzieci przygotowywa"y si& do I Komunii (wi&tej.
08 grudnia obchodzimy Uroczysto)# Niepokalanego Pocz&cia Naj)wi&tszej Maryi Panny. Tego dnia
tradycyjnie udajemy si& na Pielgrzymk& do Kadyn. Wychodzimy
z ko)cio"a o godz. 10:00. Prosimy o
potwierdzenie udzia"u w pielgrzymce.
14 grudnia zapraszamy na spotkania po Mszy )w. o godz. 12:00
rodziców dzieci klas III, przygotowuj$cych si& do Rocznicy I Komunii (wi&tej, oraz kandydatów do
Sakramentu Bierzmowania.
Rekolekcje adwentowe w naszym ko)ciele b&d$ od 14 do 16
grudnia. G"osi" je b&dzie O. Micha"
z Kadyn. Prosimy o zaplanowanie
czasu na t& wspóln$ modlitw&, w
oczekiwaniu na Narodzenie Pana
Jezusa.
Spotkania chóru odbywaj$ si&
w czwartki o godz. 19:00 a scholki
parafialnej – w pi$tki o godz.
16:30.
Organizujemy Pielgrzymk& do
Portugalii i Hiszpanii. Wszystkie
informacje znajduj$ si& w za"$czniku.
Osoby zainteresowane proszone
s$ o kontakt z ks. Wies"awem.
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Informujemy Was, ,e nasze Oratorium organizuje w czasie ferii zimowych w I tygodniu - Zim& w
mie)cie, w II tygodniu – wyjazd
na zimowisko do Zakopanego
Zach&camy Was do czytania
prasy katolickiej oraz ogl$dania
filmów katolickich w telewizji i internecie. Wiemy, ,e telewizja i internet s$ no)nikami wielu zagro,e', ale m$dry wybór programów
pozwala na umocnienie naszej
wiary i dawania wskazówek innym.
Je)li macie mo,liwo)#, prosimy
o przeczytanie )wiadectwa aktora
Rados"awa Pazury n.t. swojego nawrócenia. Jest to pi&kne, publiczne
przyznanie si& do ,ycia bez Boga
i momentu, w którym znalaz" do
Niego powrót. To )wiadectwo
znajdziecie w internecie na stronie:
www.bosko.pl/wiara/Odnalazlem-Boga.html

*YCZENIA
DLA PANA BURMISTRZA
ANDRZEJA LEMANOWICZA
Panie Burmistrzu,
Z okazji Imienin ,yczymy, aby
wszystkie plany, nawet te wydaj$ce si& abstrakcyjne, uda"o si& Panu
zrealizowa#.
Niech dopisuje Panu szcz&)cie,
dzi&ki któremu te zamierzenia
b&d$ realne oraz zdrowie, które
pomo,e w ich realizacji.
+yczymy te, pieni&dzy, bez których, nawet te najwybitniejsze marzenia s$ niczym. Niech nie zabraknie Panu równie, przyjació", z
którymi te sukcesy b&dzie mo,na
dzieli#.
Szcz&)$ Bo+e,
Ks. Proboszcz
S!awomir Szczodrowski,
tolkmiccy duszpasterze
i 'yczliwi parafianie.

HUMOR MA!*E'SKI
- S"ysza"am - mówi s$siadka - ,e
pani ma",onek z"ama" sobie nog&.
Jak to si& sta"o?
- Bardzo g"upio. W"a)nie robi"am
zrazy, wi&c mój m$, poszed" do
piwnicy po ziemniaki. Jak zwykle
nie wzi$" ze sob$ latarki, po)lizgn$"
si& na schodach i spad" w dó".
- To straszne! I co pani zrobi"a w
takiej sytuacji?!
- Makaron.

Do tych ,ycze' do"$czamy równie, ,yczenia „wszystkiego najlepszego” dla wszystkich Solenizantów, obchodz$cych swoje Imieniny
dzisiejszego dnia i w najbli,szym
czasie.
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech b$dzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Rozpoczynamy dzisiaj Nowy
Rok Liturgiczny. Tematem wiod$cym Roku duszpasterskiego b&dzie „nawrócenie”. Niech te dni
pomagaj$ nam zbli,y# si& do Boga
i naszych bliskich. Sakramenty
niech pomagaj$ nam w drodze do
)wi&to)ci.
W ostatnim czasie dokonali)my
wyborów Burmistrza i Radnych
naszego miasta i gminy. Pragn&
pogratulowa# mandatu zaufania
i ,ycz& Bo,ego b"ogos"awie'stwa
w s"u,bie ka,demu z nas. Polecam
Waszej trosce nasz$ zabytkow$
)wi$tynie i wszelkie prac& na
rzecz dzieci i m"odzie,y.
Czas adwentu, to czas radosnego oczekiwania na Bo,ego Syna.
Niech rekolekcje, msze roratnie,
nasze dobre postanowienia, pomog$ tak naprawd&, by Jezus Chrystus narodzi" si& w naszych sercach.
Czasy w których przychodzi
nam ,y# mo,e s$ nie "atwe, ale ciekawe i wymagaj$ce, dla tych, którzy okre)laj$ si& osobami wierz$cymi. Mo,e nam si& tylko
wydawa# ,e wierzymy, bo wiara
w Chrystusa wymaga od nas )wiadectwa i konkretnych czynów mi"o)ci.
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Tylko z Jezusem mog& by#
szcz&)liwy. Mamy wiele takich
)wiadectw. Warto si& nad tym zastanowi# w tym )wi&tym czasie
adwentowego przygotowania do
)wi$t.
Serdeczne podzi&kowania kieruj& do wszystkich wychowawców,
animatorów i ksi&,y, za prace na
rzecz dzieci i m"odzie,y. Wyjazdy,
zabawy, modlitwa, turnieje, to niektóre dzia"ania które s$ podejmowane. To tak,e przygotowania do
najbli,szych ferii zimowych.
31 stycznia pragniemy prze,y#
Uroczysto)# )w. Jana Bosko. Go)ci# b&dziemy ks. Biskupa Elbl$skiego. Serdecznie Was, Drodzy
parafianie, zapraszamy na t& Uroczysto)#.
Dzi) )wi&cimy op"atki na stó"
wigilijny. Niech one znajd$ si& w
naszych
katolickich
domach.
Z szacunkiem przymnijmy ten bia"y op"atek, którym b&dziemy si&
dzieli# wigilijnych wieczór. +ycz&
ka,demu z nas t&sknoty za Bo,ym
Narodzeniem.
Dzi) tak,e wspomnienie )w. Andrzeja. Z tej okazji pragn& z"o,y#
,yczenia imieninowe Panu Burmistrzowi i wszystkim solenizantom.
Na ten czas Adwentu z serca
Wam b"ogos"awi& i zapewniam
o modlitwie.
Szcz$&" Bo'e,
Ks. Proboszcz
S!awomir Szczodrowski
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PEREGRYNACJA KOPII
OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZ%STOCHOWSKIEJ
ZAKO'CZONA

Przez blisko 2 lata mieli)my
mo,liwo)# goszczenia Maryi w
Wizerunku, po)wi&conym w czasie Uroczysto)ci Nawiedzenia naszej parafii przez Jasnogórsk$ kopi& Obrazu, w sierpniu 2012 roku.
Cieszy nas fakt, ,e a, 639 rodzin
przyj&"o Matk& Bo,$, ze szczególnym ho"dem i modlitw$, zawierzeniem swoich rodzin i spraw,
podzi&kowaniami za wszelkie dobro, otrzymane za jej wstawiennictwem. (wiadcz$ o tym wpisy w
ksi&dze pami$tkowej, w&druj$cej z
Wizerunkiem.

(wpis z Ksi&gi pami$tkowej)

„Matko Bo'a Cz$stochowska,
dzi$kujemy Ci za to, 'e mogli&my
Ci$ go&ci" w naszym domu!
Naj&wi$tsza Panno Maryjo!
Wstawiaj si$ za nasz# rodzin# u
Boga Ojca w niebie, aby&my dost#pili !aski u&wi$cenia a wszyscy
krewni zmarli - daru oczyszczenia z
grzechów i wiecznego zbawienia.
Oddajemy si$ Twojej opiece!”
25 pa*dziernika br. zako'czy"a
si& Peregrynacja kopii Obrazu
Matki Boskiej Cz&stochowskiej po
naszej parafii. Odwiedziny rodzin
w naszej wspólnocie Matka Bo,a
rozpocz&"a w I niedziel& Adwentu
2012 roku. By"o to dok"adnie
02 grudnia wspomnianego roku.

Bóg zap"a# wszystkim, którzy w
tym czasie przyj&li pod swój dach
Matk& Bo,$, modlili si& i )piewali
nabo,ne pie)ni, skorzystali z Sakramentów (wi&tych, prze,ywali
t& wizyt& jako wielkie )wi&to.
Niech Wam Jasnogórska Pani
wyprasza potrzebne "aski. Szcz&)#
Bo,e.
HUMOR MA!*E'SKI
+ona mówi do m&,a:
- Kochanie jutro jest rocznica naszego )lubu - jak j$ uczcimy?
Na to m$, odpowiada:
- Mo,e minut$ ciszy?!
Ksi$dz podczas mszy w ko)ciele:
- Ma",e'stwo to tak jakby dwa
okr&ty spotka"y si& w porcie.
Jeden z m&,czyzn odzywa si& szeptem do kolegi: - To ja chyba trafi"em
na okr&t wojenny.
strona 5

Informator Parafialny

nr 8 (74)/2014

ROK
*YCIA KONSEKROWANEGO
Ojciec (wi&ty Franciszek w niedziel& 23 listopada og"osi" ROK
+YCIA
KONSEKROWANEGO,
który b&dzie trwa" do 02.02.2016 r.
W ca"ym )wiecie ,yje obecnie
ok. 950 tys. osób konsekrowanych,
czyli sióstr zakonnych, braci i ojców, osób nale,$cych do Instytutów (wieckich i do Indywidualnych
Form
+ycia
Konsekrowanego. Warto sobie
u)wiadomi# ,e jest ich ponad dwa
razy wi&cej ni, kap"anów (410
tys.). Wszystkie te osoby oddaj$
ca"ych siebie na s"u,b& Bogu i ludziom poprzez na)ladowanie Jezusa na drodze rad ewangelicznych.
Bez
ich
)wiadectwa
i po)wi&cenia trudno sobie wyobrazi# ,ycie Ko)cio"a.
Na spotkaniu z uczestnikami
kapitu"y generalnej salezjanów
i ich nowo wybranym zarz$dem,
Papie, Franciszek przypomnia"
znamiona salezja'skiego charyzmatu: has"o „praca i wstrzemi&*liwo)#” oraz ewangelizacj& m"odzie,y
i
jej
edukacj&
z
zastosowaniem wypracowanego
przez ks. Bosko zapobiegawczego
systemu wychowania. Podj$" te,
spraw& powo"a'.
„Pracuj$c z m"odzie,$, spotykacie )wiat m"odzie,owego wykluczenia.
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Pomy)lmy o wielkich rozmiarach bezrobocia z tylu negatywnymi konsekwencjami. Pomy)lmy o
uzale,nieniach, które s$ niestety
liczne, ale pochodz$ ze wspólnego
*ród"a, jakim jest brak prawdziwej
mi"o)ci. Wyj)cie naprzeciw m"odzie,y zepchni&tej na margines
wymaga odwagi, ludzkiej dojrza"o)ci i du,o modlitwy. I do tej pracy trzeba posy"a# najlepszych, tak,
najlepszych!”
Pami&tajmy w modlitwach o
naszych Duszpasterzach, nale,$cych do Zgromadzenia Salezja'skiego.
www.wozniakow.salezjanie.pl
www.niedziela.pl

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszamy wszystkich kap"anów wraz z parafianami
na Diecezjalne rozpocz&cie Roku
+ycia Konsekrowanego w Diecezji
Elbl$skiej, które b&dzie mia"o miejsce w sobot&, 6 grudnia 2014r. o
godzinie 11:00 w Sanktuarium
Matki Bo,ej Nieustaj$cej Pomocy
w Elbl$gu (ul. Robotnicza 69 -Redemptory)ci). Mszy )w. b&dzie
przewodniczy" Jego Ekscelencja
Ks. Biskup Jan Styrna.
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18grudnia ks. Darek Machniak
b&dzie obchodzi" swoje Imieniny

WIE*A KO(CIELNA
W TOLKMICKU

Drogi Ksi&,e Darku,

Z okazji zbli,aj$cych si& Imienin, pragniemy ,yczy# Ci przede
wszystkim zdrowia, B"ogos"awie'stwa Bo,ego i Matczynej opieki
oraz tego, aby w dalszej pos"udze
duszpasterskiej w naszej parafii
zawsze towarzyszy"y Ci )wi&to)#,
gorliwo)# i po)wi&cenie, aby) by"
silny moc$ mi"o)ci, moc$ wiary, tej
wiary, któr$ ofiarowa" nam Jezus
Chrystus.
Niech Twoje szlachetne powo"anie przyniesie Ci zadowolenie i satysfakcj& z wyboru tak trudnej
i odpowiedzialnej drogi.

Zako'czone zosta"y prace budowlano – konserwatorskie zabytkowej wie,y ko)cielnej w Tolkmicku w celu jej adaptacji do celów
turystycznych, poprzez utworzenie Izby Regionalnej i punktu widokowego.
Pozosta"o nam wykonanie instalacji elektrycznej i o)wietlenia wie,y, na które staramy si& pozyska#
)rodki finansowe.
(rodki na prace budowlano –
konserwatorskie zosta"y pozyskane z Unii Europejskiej – Europejskiego
Funduszu
Rybackiego
i Urz&du Marsza"kowskiego w
Olsztynie.

Szcz&)# Bo,e!
Ks. Proboszcz
S!awomir Szczodrowski,
Wspó!bracia w kap!a%stwie
i tolkmiccy parafianie
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SALEZJA'SKI
O(RODEK WYCHOWAWCZO –
EDUKACYJNY W TOLKMICKU

Mi"o jest nam poinformowa#
wszystkich, ,e w kamienicy przy
ul. Ko)cielnej Nr 5, zosta"y zako'czone prace, zwi$zane z pokryciem dachu.
Mog"y one zosta# wykonane
dzi&ki )rodkom, pozyskanym z
niemieckiej Fundacji RENOVABIS
oraz Towarzystwa Salezja'skiego
w Warszawie i Domu Zakonnego
w Tolkmicku.
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ORATORIUM
SPOTKANIE MINISTRANTÓW

Tradycj$ staja si& ju, spotkania
ministrantów parafii salezja'skiej
na terenie naszej gminy. 08 listopada z pomoc$ przyszli klerycy Seminarium Salezja'skiego w L$dzie
nad Wart$. Wszyscy zwiedzili
wie,& ko)cieln$. Pó*niej by"y gry
i zabawy na orliku. Tam rozegrali
mecz "po dwóch" oraz z zabanda,owanym jednym okiem. (miechu
oraz emocji by"o co niemiara.
Du,o emocji wzbudzi"o przep"yni&cie motorówk$ SAR-u. Na
koniec wszystkich atrakcji by"
obiad w pizzerii. Nie zabrak"o w
tym spotkaniu wspólnej modlitwy.
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(WI%TO NIEPODLEG!O(CI
W TOLKMICKU - 11.11.2014

WYBORY 2014
Pragniemy pogratulowa# wyboru do Rady Miasta nowym radnym z Tolkmicka: Mariuszowi
Szempli'skiemu,
Zygmuntowi
Rzepnickiemu, Miros"awowi S&pce, Iwonie Rywelskiej, Andrzejowi
Misztalowi, Zbigniewowi Kesslerowi.
Wszystkim ,yczymy dobrych,
m$drych decyzji na rzecz miasta,
gminy i ca"ej naszej spo"eczno)ci.
Szcz&)# Bo,e.

Tego dnia na Orliku , zosta" rozegrany mecz w pi"k& no,n$. Inicjatywa wysz"a od naszych duszpasterzy
z
racji
obchodów
ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEG!O(CI PRZEZ POLSK%.
Wyst$pi"y dwie dru,yny: BIA!YCH oraz CZERWONYCH. W
ich sk"adach znalaz"a si& m"odzie,,
dzieci, oraz ksi&,a z naszej parafii,
z ks. proboszczem S"awomirem
Szczodrowskim na czele. To wspania"e widowisko zako'czy"o si& remisem, ku rado)ci wszystkich zawodników.

IMIENINY KS. INSPEKTORA
ANDRZEJA WUJKA
22 listopada do Ostródy wybra"a si& 50 osobowa grupa parafian z
Tolkmicka, Pogrodzia i !&cza, by
z"o,y# ,yczenia imieninowe ks.
Andrzejowi Wujkowi – Prze"o,onemu Zgromadzenia Salezja'skiego Inspektorii Warszawskiej. Spotkanie przebieg"o w bardzo mi"ej
atmosferze.
Ks. Inspektorowi ,yczymy wiele
!ask Bo,ych na tej trudnej, kap"a'skiej drodze. Szcz&)# Bo,e

Wieczorem, na Mszy (w., nasz
CHÓR PARAFIALNY przybli,y"
s"owem i piosenk$ histori& "tamtych dni".
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WITRA*E
W ostatnim okresie ofiary na remont i renowacj& witra,y z"o,yli:
Jan Szyma'ski, Monika i Marian
Danilewicz, Anna Tadra, Danuta
Podlaska, Teresa i Miros"aw Brzescy, Pan Jasi'ski z Warszawy, Renata Paw"owska, Danuta i Andrzej
Kowalewscy – Ogrodniki, Wanda
i Zdzis"aw Rowi'scy, Danuta i Ryszard Bondarenko, Ewa i Ryszard
Szynkowscy, Urszula Borowik,
Anna i Zbigniew Gzowscy, Irena
Olszewska, Maria Chudzik, Zofia
Stankiewicz, Jadwiga i Marian
Oko"owicz.
Wszystkim ofiarodawcom sk"adamy serdeczne Bóg zap"a#.
SPOTKANIE WSPÓLNOTOWE
n.t. M!ODZIE*Y
17 listopada go)cili)my w naszej
parafii Salezjanów z O)rodka M"odzie,owo
–
Powo"aniowego
EMAUS w Czerwi'sku nad Wis"$:
ks. Przemys"awa Kaweckiego –
Radc& Inspektorialnego ds. M"odzie,y, ks. Piotra Wyszy'skiego z
Duszpasterstwa Powo"aniowego
i ks. Jacka Szewczyka z Duszpasterstwa M"odzie,owego.
O godz. 18:00 spotkali)my si& na
Mszy )w. koncelebrowanej, pod
przewodnictwem ks. Jacka Szewczyka. S"owo Bo,e wyg"osi" ks.
Przemys"aw Kawecki.
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Po Mszy (w. obejrzeli)my film z
pobytu m"odzie,y na tegorocznym
Campo Bosco.

Nasi go)cie spotkali si& z miejscowymi duszpasterzami i osobami )wieckimi, zajmuj$cymi si&
prac$ lub wspó"prac$ z m"odzie,$.
Praca duszpastersko – wychowawcza z m"odzie,$, to najwa,niejszy kierunek dzia"alno)ci naszych ksi&,y. Potrafi$ dotrze# do
m"odzie,y, poznawa# ich, s"ucha#,
akceptowa#, pomaga# i tworzy#
wspólnoty. Na potrzeby m"odych
ludzi nie s$ oboj&tne osoby )wieckie, pracuj$ce z dzie#mi i m"odzie,$ w naszych wspólnotach.
Spotkanie zako'czono Apelem
Jasnogórskim.
STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim okresie do Domu
Ojca odesz"a Sabina Poziomek.
Wieczny odpoczynek racz Jej
da# Panie.

SANKTUARIA EUROPY
PORTUGALIA – HISZPANIA, pielgrzymka 6 - dniowa
LIZBONA - FATIMA - NAZARE - COIMBRA - SANTIAGO DE COMPOSTELLA

TERMIN 27.04 – 02.05.2015

Dzień 1
Rozpoczęcie pielgrzymki w godzinach porannych. Transfer na lotnisko.
Wylot do Portugalii z Warszawy. Przylot do LIZBONY. Transfer do hotelu.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 2
Śniadanie. FATIMA. Miejsca Objawień Matki Bożej oraz Bazylika.
Udział w różańcu i procesji eucharystycznej. Do dyspozycji będzie czas
wolny na indywidualną modlitwę i refleksję. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie. Przejazd do NAZARE.
Wypoczynek nad OCEANEM ATLANTYCKIM.
Powrót do FATIMY. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 4
Śniadanie. COIMBRA. Zwiedzanie dawnej stolicy Portugalii;
m. in. Katedry, Nowego klasztoru św. Klary oraz kaplicy SS. Karmelitanek,
gdzie przebywała św. Łucja. Przejazd do SANTIAGO DE COMPOSTELLA.
Uświadczenie i pobyt w średniowiecznym opactwie św. Jakuba.
Spacer po Starówce. Zakwaterowanie w hotelu niedaleko Sanktuarium.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5
Śniadanie. Przejazd do LIZBONY. Zwiedzanie miasta: dzielnica Alfama,
katedra, Parca do Comercio, Dolne miasto z Placem Rossio,
klasztor Hieronimów, pomnik Odkrywców, Wieża Betlejemska.
Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg.
Koszt: 2000zł + 350 Euro
Dzień 6
Śniadanie. LIZBONA. Transfer na lotnisko.
Przylot do Polski. Zakończenie pielgrzymki.
Zapisy u ks. Wiesława do 20 grudnia 2014 r. Przy zapisie wpłacamy zaliczkę
w wysokości 1000 zł i 150 Euro
Zakwaterowanie: hotele ***, pokoje 2,3 – osobowe – 5 noclegów;
Transport: luksusowy zachodni autokar (video, WC, barek, klimatyzacja);
Zwiedzanie: na całej trasie grupą opiekuje się pilot oraz kapłan;
Ubezpieczenie: koszty leczenia, następstwa nieszczęśliwych wypadków;
Wyżywienie: 5 śniadań i 5 obiadokolacji;
Bilety wstępu płatne są dodatkowo: 80 EURO
Biuro Turystyki i Transportu NOVUM TRAVEL. 89-410 Więcbork, ul. Gdańska 13
www.novumtravel.pl; e-mail: novumtravel@op.pl
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Ko)ció" w katechizmie poucza
nas, ,e jednym ze skutków grzechu
pierworodnego jest utrata "aski
u)wi&caj$cej, w skutek czego „rozum ludzki uleg" zaciemnieniu, a
wola os"ab"a w d$,eniu do dobra
i sta"a si& sk"onna do z"ego”. W tym
kontek)cie Niepokalane Pocz&cie
polega"o wi&c na tym, ,e Naj)wi&tsza Maryja Panna „od pierwszej
chwili swego pocz&cia – moc$
szczególnej "aski i przywileju
wszechmog$cego Boga, moc$ przewidzianych zas"ug Jezusa Chrystusa, Zbawiciela rodzaju ludzkiego –
zosta"a zachowana jako nietkni&ta
od wszelkiej zmazy grzechu pierworodnego”.

NOWY KALENDARZ 2015
Po raz kolejny wydali)my kalendarz parafialny.
UROCZYSTO(#
NIEPOKALANEGO POCZ%CIE
NAJ(WI%TSZEJ MARYI PANNY

8 grudnia obchodzimy Uroczysto)# Niepokalanego Pocz&cie Naj)wi&tszej Maryi Panny. Co to znaczy, ,e Maryja jest niepokalanie
pocz&ta?
Ka,dy z ludzi przez fakt pocz&cia dziedziczy grzech pierworodny, który zostaje zg"adzony przez
"ask& chrztu )wi&tego.

5 listopada br. swoje Imieniny
obchodzi" ks. Proboszcz S"awomir
Szczodrowski. Solenizant przez
ca"y dzie' przyjmowa" go)ci w ró,nym wieku, z ró,nych instytucji
i wspólnot parafialnych. Wieczorem Solenizant sprawowa" Msz&
)w., na której równie, przyjmowa"
,yczenia. Szcz&)# Bo,e Ksi&,e Proboszczu.

Zespó" redakcyjny:
ks. S"awomir Szczodrowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
strona 12
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
Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbl$g 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011

