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

PONTYFIKAT
PAPIEŻA FRANCISZKA
13 marca 2013r., podczas drugiego dnia konklawe, zwołanego w związku z rezygnacją papieża Benedykta XVI, został
wybrany na nowego papieża
Jorge Mario Bergoglio.
Tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowej głowy Kościoła, pojawił się
o godz. 19:06 czasu rzymskiego.
Nowy papież przyjął imię
Franciszek. Wybór ten podyktowany został chęcią zajęcia się
problemami biednych i nędzarzy, na wzór św. Franciszka z
Asyżu.

Na początku inauguracyjnego
wystąpienia odmówił Modlitwę
Pańską za swojego poprzednika,
Benedykta XVI.
Następnie poprosił wiernych
o odmówienie modlitwy za swój
pontyfikat, po czym udzielił
pierwszego
błogosławieństwa
Urbi et Orbi. Wezwał też do modlitwy o ogólnoświatowe braterstwo.
Już dzień po wyborze papież
Franciszek opuścił mury Watykanu, udając się do Bazyliki
Matki Bożej Większej.
7 kwietnia 2013 odbył się ingres do Bazyliki św. Jana na Lateranie.
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6 sierpnia 2013 papież Franciszek otrzymał honorową Nagrodę im. Martina Fierro przyznaną
przez argentyńską telewizję za
prowadzenie programu religijnego.
24 listopada 2013 podczas uroczystej mszy św kończącej Rok
Wiary, ustanowiony przez Benedykta XVI, papież Franciszek
ogłosił swoją pierwszą adhortację noszącą tytuł Evangelii gaudium (Radość Ewangelii).
Już na samym początku pontyfikatu papieża Franciszka nastały zmiany. Zaraz po swoim
wyborze odmówił założenia
mucetu w wersji zimowej (tj.
ozdobnego, w kolorze karmazynowym, lamowanego gronostajem) oraz stuły, którą założył dopiero podczas błogosławieństwa
Urbi et orbi.
Do kolejnych nowości w tym
pontyfikacie należą:
• Nie mieszka tak jak jego poprzednicy w Pałacu Apostolskim, ale w mieszkaniu w Domus Sanctae Marthae. Przyjmuje
tam mniejsze delegacje oraz organizuje audiencje prywatne. Na
co dzień odprawia mszę w jednej z pięciu niewielkich kaplic
wydzielonych w tym budynku.
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• Zrezygnował z noszenia butów papieskich i papieskiego
pektorału (zachował swój krzyż
biskupi).
• Zerwał z tradycją przyznawania tytułów honorowych: prałata
honorowego Jego Świątobliwości oraz infułata. Zwyczaj ten papież uważa za archaiczny i niepotrzebny.
• Po Watykanie porusza się pieszo albo samochodem marki
Volkswagen, należącym do Żandarmerii Watykańskiej.
• Nie jeździ luksusowymi autami, lecz zwykłym, mniejszym
samochodem.
• Podczas spotkania z wiernymi
papież witając się używa zwrotów Dzień dobry, Dobry wieczór
a na koniec modlitwy Anioł Pański używa Dobrej Niedzieli oraz
smacznego obiadu.

• Zrezygnował z pozdrawiania
wiernych w różnych językach,
pozdrawia wyłącznie w języku
włoskim.
• Nie śpiewa tak jak jego poprzednicy podczas mszy św. ani
też udzielając uroczystego błogosławieństwa.
• Pierścień Rybaka przyjęty na
inauguracji jest złoty pozłacany.
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• Telefonuje sam, i nie prosi o
pomoc swego sekretarza, żeby
do kogoś zadzwonić.
W czwartek 13 marca będziemy
obchodzili I rocznicę Jego pontyfikatu. Polecajmy Dobremu Bogu w
modlitwach naszego Ojca Świętego Franciszka.
www.wikipedia.org
HUMOR

Ksiądz na religii chciał dzieciom
wytłumaczyć
pojęcie
"cudu":
- Dzieci, pewien pan wchodzi
na dach założyć antenę i spada
na ziemię, bo się pośliznął, ale
nic mu się nie stało, przeżył. Co
to jest?
Nikt się nie odzywa tylko Jasiu mówi do księdza:
- Przypadek.
- No tak Jasiu ale nie o to mi
chodzi. Ten pan wraca na dach i
znowu spada i nic mu się nie
stało. Co to jest?
- To szczęście, proszę księdza mówi Jaś.
Ksiądz nadal chce wyjaśnić co
to jest "cud":
- No tak, ale ten sam pan trze ci już raz wchodzi na dach i znowu spada, i znów nic mu się nie
stało, przeżył. Co to jest?!
- Przyzwyczajenie.

Turysta nad jeziorem Genezaret czyta: ”Przepłynięcie łodzią
500 dolarów.”
Podchodzi do kasjera i skarży
się:
- 500 dolarów. To strasznie
drogo.
Na to kasjer:
- No tak, ale to przecież po
tym jeziorze Jezus piechotą chodził.
Na to klient:
- Ja się mu nie dziwię przy ta kich cenach.
www.pastoralis.pl
STATYSTYKI PARAFIALNE

W ostatnim okresie z Sakramentu Chrztu Świętego skorzystał
Szymon Mierzejek
Sakrament Małżeństwa zawarli:
Łukasz Michał Kot
i Katarzyna Szczerba
Mateusz Uhryn
i Monika Joanna Kraszewska
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy:
Wandę Kowalewską
Waldemara Miozgę
Romualdę Gronowską
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UROCZYSTOŚCI
ŚW. JANA BOSKO
W sobotę 31 stycznia w tolkmickiej wspólnocie po raz kolejny
świętowaliśmy Dzień Patrona
Wspólnoty Salezjańskiej – Św.
Jana Bosko.
O godz. 12:00 rozpoczęła się
uroczysta Msza Św. pod przewodnictwem ks. Przemysław Solarskiego – wikariusza Inspektorii
warszawskiej. On też wygłosił homilię, przybliżającą nam postać
Świętego Księdza z Turynu.
Oprawę liturgiczną przygotował chór parafialny i scholka, pod
przewodnictwem Pana Michała
Hopfera, naszego organisty.
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W Mszy św. uczestniczyły też
dzieci, biorące udział w akcji
„Zima w Mieście”, przygotowanej
przez tolkmickie Oratorium.
O godz. 19:00 rozpoczęła się
uczta duchowa, którą sprawiła
nam znana wszystkim piosenkarka ELENI z zespołem. Przygotowała dla nas wiele kolęd i pastorałek, znanych i mniej znanych.
Tolkmicki kościół był wypełniony
po brzegi. Znane kolędy śpiewali
wszyscy.
Piosenkarka zaprosiła na „scenę” dzieci z parafialnej scholki,
które poprzedziły jej wejście, śpiewając polskie kolędy. Będą to dla
tych najmłodszych niezapomniane chwile.
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Śpiewały przecież z jedną najbardziej znanych sław polskiej
sceny.
Na zakończenie były kwiaty i
wiele podziękowań za wspaniały
koncert, a potem... długa kolejka
po autografy, które piosenkarka
rozdawała bez cienia znudzenia.
Chętnie pozowała również do
zdjęć.
Za to piękne spotkanie z piosenkarką dziękujemy naszym
duszpasterzom, oraz Panu Burmistrzowi Andrzejowi Lemanowiczowi, zawsze chętnemu do
współpracy. Dziękujemy również
Dyrekcji Ośrodka Kultury w Tolkmicku za wypożyczenie i obsługę
sprzętu, członkom Ochotniczej
Straży Pożarnej za utrzymanie
porządku w czasie koncertu i
wszystkim, którzy z serca starali
się, by ta Uroczystość wypadła
godnie.
OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Drodzy moi. Obiecałem podzielić się z Wami duszpasterskimi
spostrzeżeniami z ostatniej kolędy w naszej wspólnocie.
Z radością stwierdzam, że ok.
95% parafian oczekuje na nasze
przyjście i przyjmuje nas bardzo
serdecznie.

Na stole czeka zapalona świeca, Pismo Święte, święcona woda.
Są miłe rozmowy, dzielenie się
radościami
i
zmartwieniami.
Rzadko trafialiśmy na zamknięte
drzwi.
Dziękujemy za Waszą gościnność, poczęstunek, składane ofiary, miłe przyjęcie nas i ministrantów.
Z przykrością jednak stwierdzam, że mimo „szeroko otwartych drzwi” na nasze wizyty i miłego przyjęcia, tylko niewielka
grupa parafian aktywnie uczestniczy w życiu parafialnym naszej
wspólnoty, przynależy do grup
formacyjnych, interesuje się wymiarem duchowym i materialnym
kościoła. Wiele osób bardzo rzadko „odwiedza” nasz kościół. Brakuje im potrzeby pogłębienia życia religijnego, uczestnictwa w
grupach formacyjnych itp. Boli
nas, że w naszej parafii jest tak
wiele związków niesakramentalnych, mimo, że brak jest przeszkód do zawarcia Sakramentu
małżeństwa. Nasuwa się pytanie,
czy kapłan powinien odwiedzać
taką rodzinę?
Z pewnością jest to „pożywka”
dla świadków Jehowy, którzy korzystają z tej słabości i coraz aktywniej torpedują nasze rodziny.
Przeczytajcie książeczkę, którą zostawialiśmy podczas wizyty.
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Przedstawia ona ten problem
i podaje przykłady, jak można sobie z nim poradzić. My, duszpasterze, nie jesteśmy przez nich
mile widziani, nie przyjmują nas
w czasie kolędy, więc może ludzie
wierzący powinni się tym samym
im odwzajemniać, dając jednocześnie świadectwo przynależności
do Kościoła katolickiego!!!
Drodzy moi. Staramy się na bieżąco odnotowywać w kartotece
parafialnej Wasze zaangażowanie
w życie wspólnoty jak: wizyty
duszpasterskie, ofiary na potrzeby kościoła parafialnego, sprzątanie kościoła itp. Czynimy to ze
względu na ludzką sprawiedliwość . Zdarzają się osoby, które
rozliczają naszą pracę, dochody
parafialne. Wyobrażają sobie, że
księża mają bardzo dużo pieniędzy. Jeśli nie angażują się sami,
nie dają ofiar, niech nie rozliczają!
Mogę Wam podać, że niedzielna taca, to ok. 1200 zł. Z kolędy
zebraliśmy ok. 26 tys. złotych. Są
jeszcze ofiary na Msze św., nieliczne śluby i uroczystości rodzinne.
Nie są to „bajońskie” sumy. Gdyby nie dobrodzieje z zewnątrz, nie
zrobilibyśmy tego, co widzicie gołym okiem.
Wiele opłat musimy ponosić na
utrzymanie kościoła, plebanii, na
niezbędne ubezpieczenia.
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Są też odprowadzenia na rzecz
Kurii, Seminarium i innych instytucji i działań kościelnych, w sumie ok. 15 tys. zł. rocznie.
Oprócz remontów, które widzicie gołym okiem, staramy się ubogacać duże uroczystości parafialne, zapraszając znanych artystów
i zespoły muzyczne. Nie zrobimy
tego z waszych ofiar. Szukamy
dobrodziejów z zewnątrz.
Drodzy. Naszą wielką radością
jest, że dużo dzieci i młodzieży
przebywa w naszym Oratorium,
salach parafialnych, przygotowanych w znacznym zakresie dzięki
Waszej hojności i zaangażowaniu
niektórych osób. Dzieciom zapewniamy ferie zimowe, letni wypoczynek, wyjazdy, warsztaty,
różne zajęcia.Pozyskujemy na te
zadania środki od sponsorów
oraz Urzędu Miasta i Gminy w
Tolkmicku.
Dumą naszą jest Dom Rekolekcyjny, który też wypracowuje
środki na potrzeby dzieci. Cieszymy się, że wiele grup korzysta z
proponowanej oferty i chętnie do
nas przyjeżdżają na wypoczynek
i rekolekcje.
Drodzy Parafianie. Odnoszę
wrażenie, że cieszy Was wygląd
naszego cmentarza. Dziękuję za
składane ofiary, opłaty za miejsca.
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Ceny opłat za utrzymanie
cmentarza wzrastają. Już dziś płacimy za wywóz śmieci, naliczany
od ilości pochowanych osób. Do
tego dochodzi opłata za wodę .
Stawiam sobie pytanie, czy za kilka lat będzie nas stać na jego
utrzymanie.
Rozpoczęliśmy prace na wieży
kościelnej. Będzie to konserwacja
z zewnątrz i wewnątrz oraz przygotowanie jej pod działalność turystyczną. Środki pozyskaliśmy z
Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie - „PO RYBY – Zrównoważony
Rozwój Sektora Rybołówstwa
i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich”.
Dobrze by było, gdyby przy tej
okazji można dokonać renowacji
zegara kościelnego, oraz wyważyć dzwony, by nie powstawały
drgania konstrukcyjne.
Takich
działań nie ujmuje jednak realizowany projekt.
Cieszy nas fakt, że od I niedzieli
Adwentu 2012 roku po naszej parafii peregrynuje kopia Obrazu
Matki Boskiej Częstochowskiej.
Z naszego rozeznania wynika, że
odwiedził On już ponad 400 rodzin.
Tylko nieliczni nie przyjmują
Matki Boskiej, by skorzystać z Jej
Łask i Błogosławieństw.

Drodzy moi. Staram się podawać Wam na bieżąco informacje z
życia naszej wspólnoty. Przykre
jest to, że do wielu osób te wiadomości nie docierają z powodu braku ich kontaktu z Kościołem...
Niech ten czas Wielkiego Postu,
rozpoczynający się w tym tygodniu Środą Popielcową , pozwoli
nam na przybliżenie się do Boga
i pogłębienie z Nim naszych relacji. Niech zbliżające Święta Wielkanocne pozwolą nam na radość
powitania
Zmartwychwstałego
i Jego Błogosławieństwo.
Z modlitwą
ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
HUMOR
Lekcja religii.Katecheta omawia
przykazania Boże.Kiedy skończył
czwarte przykazanie o szanowaniu rodziców, zapytał:
-A czy jest jakieś przykazanie,
które mówi o tym, jak traktować
swoje siostry i braci?
-Tak, piąte - nie zabijaj! -odpowiedział Wacek.
Na lekcji religii ksiądz kazał narysować rysunek związany z wybraną kolędą. Jasiu narysował
jeża. Ksiądz pyta:
- Do jakiej to kolędy?
- Jeżu malusieńki
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AKTUALNOŚCI
- W sobotę 22 lutego już po raz
czwarty nasza parafia organizowała Bal Charytatywny. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli
wziąć w nim udział. Dochód w
kwocie 3020,00 zł. zostanie przeznaczony na Centrum Młodzieżowe im. Św. Jana Bosko przy ul.
Kościelnej 5 w Tolkmicku.
- 5 marca obchodzimy Środę
Popielcową (Popielec). Jest to
pierwszy dzień Wielkiego Postu.
We wszystkich kościołach w tym
dniu posypuje się głowy wiernych popiołem z ubiegłorocznych
palm wielkanocnych, a księża
przypominają o śmierci, przemijaniu i znikomości rzeczy ziemskich
słowami: "Pamiętaj człowieku, że
z prochu powstałeś i w proch się
obrócisz".
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W Środę Popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły.
Msze Święte o godz. 7:00, 9:00
i 18:00.
- W najbliższy wtorek o godz.
17:30 wypominki za zmarłych, a o
18:00 – Msza Św. za zmarłych, polecanych w wypominkach.
- W tym tygodniu przypada
I czwartek i I piątek miesiąca. Tradycyjnie, w piątek udamy się z
Panem Jezusem do osób chorych
i starszych. Prosimy o zgłaszanie
nam kolejnych, chętnych osób do
tych odwiedzin.
- Od najbliższego piątku o
godz. 17:30 rozpoczynamy Drogę
Krzyżową, dla dzieci - o godz.
16:30. Gorzkie Żale w niedzielę o
godz. 17:30.
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- W sobotę 8 marca, grupa naszych parafian wyjedzie do Czerwińska na Misterium Męki Pańskiej. Zbiórka przed kościołem.
Wyjazd o godz. 6:30.
- 19 marca obchodzimy Uroczystość Św. Józefa, Oblubienica Maryi, Opiekuna Jezusa. Msze Św. o
godz. 7:00 i 18:00.
- 25 marca obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Pańskiego.
Msze Św. o godz. 7:00 i 18:00.

- Tradycyjna Droga Krzyżowa
ulicami miasta odbędzie się
11 kwietnia, po Mszy Św. wieczornej.
- Informujemy Was, że z pomocy CARITAS w ub. roku skorzystało 189 osób lub rodzin. Przekazano dary na łączną kwotę 22 tys.
Jest to z pewnością duża pomoc
dla rodzin, które po te dary przychodzą.

- Tegoroczne Rekolekcje wielkopostne będziemy przeżywali od
06 do 09 kwietnia. Przewodnikiem duchowym na ten czas będzie ks. Marek Barejko, salezjanin,
pracujący w Pile. Szczegóły podamy wkrótce.
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WITRAŻE
W ostatnim okresie kolejne osoby / rodziny złożyły ofiary na remont naszych witraży. Są to:
Andrzej i Krystyna Kobus, Andrzej i Małgorzata Staszewscy,
Krystyna i Andrzej Muniak, D.B.
Jazgarscy, Małgorzata Golis, Małgorzata i Dariusz Urbanowicz, Zofia Pogonowska, Halina i Antoni
Bramowicz, Barbara i Janusz Szarlińscy, Agnieszka i Eugeniusz Gabiec, Renata i Zygmunt Rzepniccy,
Beata Cybula i Jerzy Rosołowski z
rodziną, Elżbieta i Stefan Franciuk, Anita i Adam Rublewscy,
Zofia Zarzycka, Jolanta i Dariusz
Niemiec,
Kazimiera
Kosicka,
Anna i Andrzej Pawlak, Waldemar Słomka, Joanna i Krzysztof
Sępka, Jarosława, Anna, Michał,
Paweł Golec, Kamila i Przemysław Brzezińscy, Lucjan Januszkiewicz, Monika i Paweł Legiewicz,
Gabriela i Krzysztof Starosteccy,
Anna Bazylewicz, Anna, Anna,
Włodzimierz Tadra, Patryk i Marta Guzy, Katarzyna Pasławska,
Florian i Halina Bonieccy, Elwira
Jarniewska, Krystyna Jeż, Zofia
Jamróz, Elżbieta i Sławomir Niżnik, Janina i Władysław Szczygieł,
Joanna Sęppala, Anna Żurawicka,
Tomasz i Beata Wypysko, Bogdan, Grażyna, Daniel i Beata Różańscy, Jadwiga Idzikowska, Stefan i Sabina Łojewscy, Mirosław
Gwóźdź, Lilia i Roman Wojciestrona 10
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chowscy, Jacek Siemaszko, Mirosław i Iwona Jakubowscy, Anna
i Krzysztof Lebioda, Wanda Stachurska, Zygmunt i Lila Danielik,
Emilia i Zdzisław Różańscy, Ewa
Szrepfer, Blanka Burcewicz, Irena
Burcewicz, Jolanta i Paweł Bekisz,
Emilia Miszkiewicz, Kazimiera
Straśko, Kazimierz Fałkowski z
rodziną, Janina Twardowska,
Anna Ciągadlak, Konrad Szewczyk, Krystyna i Zbigniew Gaj,
Anna i Mieczysław Rudak, Zofia
Szarlińska, Barbara i Janusz Łuszczykiewicz, Rodzina P. Sawczenko, Wacława Ostrowicka, Anna
i Jan Niżnik, Grażyna Baran, Krystyna i Roman Cieciora, Daniela
Golec, Barbara i Jan Szandrowscy
z rodziną, Wiesława i Karol Szewczyk, Helena Michaluk, Helena
i Czesław Łukawscy, Elżbieta i Tadeusz Tuszkowscy, Mariusz i Monika Szlitter, Ewa i Dariusz Tyczyńscy,
Marek
Jankowski
i Leonarda Rutkowska, Gabriela
i Mieczysław Bach, Beata Cybula
i Jerzy Rosołowski, Janina Szynkowska, Małgorzata Kucewicz,
Witold, Halina, Marcin Jaroszek,
Anna, Anna, Włodzimierz Tadra,
Krystyna i Mirosław Rydzewski,
Genowefa i Eugeniusz Stankiewicz.

Ogółem
zebraliśmy
kwotę
40 000 złotych. Z serca dziękuję
wszystkim ofiarodawcom za pomoc.
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Z ŻYCIA ORATORIUM
W dniach 27-31 stycznia 2014 r.
Oratorium, po raz kolejny zorganizowało zimowy wypoczynek dla
dzieci i młodzieży pod hasłem
ZIMA W MIEŚCIE. Grupa 40 dzieci
codziennie miała wiele radości z
tych wspólnych spotkań. Organizatorom nie brakowało pomysłów... i
nie były to gry komputerowe. Drugi tydzień to tygodniowy pobyt w
Sercu Tatr, który odbył się w ramach warsztatów socjoterapeutycznych na wyjeździe.
Do Zakopanego pojechaliśmy nie
tylko aby napawać się widokami.
Przede wszystkim chcieliśmy aby
każde dziecko nauczyło się jeździć
na nartach.

Przez cztery kolejne dni przemieszczaliśmy się zakopiańskimi
drogami na stok do Jurgowa, (około 20 km w jedną stronę) gdzie nasze dzieciaki próbowały własnych
sił na stoku. Mimo panującej wiosny w Zakopanem, stok był świetnie przygotowany. Te dni to fantastyczny
czas,
niewyobrażalna
radość z jazdy na nartach i z bycia
razem. Każdy dzień kończył się
wspólną Mszą świętą.
Zarząd Stowarzyszenia serdecznie dziękuje wszystkim instytucjom
i sponsorom indywidualnym, dzięki którym 40 osób spędziło cudowne ferie. Szczególnie dziękujemy
Urzędowi Miasta i Gminy Tolkmicko, Parafii św. Jakuba Apostoła w
Tolkmicku oraz Fundacji Energa.
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