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NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

10 kwietnia został podsumowany kolejny już Konkurs NA
PALMĘ WIELKANOCNĄ, ogłoszony przez Parafię w Tolkmicku. Cieszy nas, że złożono 29
prac, w wykonanie których zaangażowanych było 280 osób.
Na naszą propozycję odpowiedziały: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Kamionku, Dom Pomocy Społecznej w
Tolkmicku, Przedszkole Miejskie w Tolkmicku, Szkoła Podstawowa w Łęczu, Szkoła Podstawowa
w
Tolkmicku,
Gimnazjum w Tolkmicku.
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A także grupa mieszkańców z
Chojnowa, Świetlica w Kadynach, Oratorium im. Św. Jana
Bosko w Tolkmicku, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w
Tolkmicku: Klub Seniora i pracownicy, Koło Robótek Ręcznych przy Parafii w Tolkmicku,
osoby indywidualne i małe grupy, w tym rodzinne.
Wszystkie palmy spełniały
wymagane warunki, Tylko w
jednym przypadku był mały dodatek sztucznych kwiatów. Najdłuższa palma, zrobiona przez
Przedszkole w Tolkmicku miała
6 metrów wysokości.
Ogłoszenie wyników konkursu będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową, po Mszy Św. o
godz. 12:00.
Wszyscy uczestnicy konkursu
otrzymają upominki, ufundowane przez Parafię Św. Jakuba
Apostoła w Tolkmicku.Serdecznie dziękujemy za udział w
Konkursie i zapraszamy za rok.
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WIELKI CZWARTEK
TO DZIEŃ USTANOWIENIA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU ORAZ SAKRAMENTU KAPŁAŃSTWA
W tym dniu kierujemy nasze
myśli i życzenia w stronę kapłanów z naszej parafii.
Drogi Księże Proboszczu, Księże
Wiesławie, Księże Darku.
W tak ważnym Dniu, składamy Wam najserdeczniejsze podziękowanie za Waszą obecność,
za posługę przy ołtarzu, w konfesjonale, w szkole, wśród grup
i wspólnot parafialnych, pośród
chorych, potrzebujących, przygotowujących się do małżeństwa. Dziękujemy Wam za serce
w sprawowaniu tych posług,
życzliwość, cierpliwość, wyrozumiałość, za to, że wnosicie
w nasze życie Chrystusa.

Życzymy Wam Bożej radości,
aby towarzyszyła Wam w każdym dniu kapłańskiej posługi,
wielu życzliwych serc ludzkich
gotowych przyjść z pomocą w
głoszeniu Dobrej Nowiny, dużo
sił w pokonywaniu ludzkich słabości i przeszkód życiowych,
ogromu łask Bożych, oraz Opieki Matki Bożej. Niech Duch
Święty nie opuszcza Waszych
serc, a Boski Zbawiciel prowadzi
po pięknej, choć niełatwej drodze powołania dla ludu Pana.
Zapewniamy o pamięci modlitewnej.
Wielkie Bóg zapłać,
Wdzięczni parafianie.
STATYSTYKI
W ostatnim okresie przez Sakrament Chrztu Świętego do naszej wspólnoty przyjęliśmy:
Antoniego Stanisława Fiedasiewicza
Na wieczny spoczynek Pan
Bóg powołał:
Józefa Wieczerzaka,
Zofię Sawczenko,
Danielę Kazimierę Sajkiewicz,
Stanisława Frankiewicza,
Teresę Białk.
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PEREGRYNACJA
KOPII OBRAZU
MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
ETAP V
Obraz Matki Bożej rozpoczął
kolejny etap Peregrynacji od Rodziny P. Janiny i Andrzeja Podgórskich - ul. Działyńskiego.
Od Państwa Dworzeckich Obraz przejmie Pani Halina Rublewska – blok nr 1 – ul. Przybytowska. Z bloku nr 1 Obraz
odwiedzi Rodziny w bloku nr 3,
a następnie Rodziny z domów
na ul. Przybytowskiej.
Od Państwa Mierzejek Matka
Boża rozpocznie odwiedziny
Rodzin na ul. Kopernika.
Z ul. Koperniaka Obraz przejdzie na ul. Kilińskiego, do P.
Heleny Mierzejek i do końca,
numerami nieparzystymi.
Od Państw Bożeny i Ryszarda
Wojnar Obraz weźmie Rodzina z
ostatnim numerem parzystym
a następnie kolejne numery parzyste, aż do Państwa Ciucias,
skąd Obraz przejmie ul. Osiedlowa – Państwo Urbańscy.
Na ul. Osiedlowej Matka Boża
będzie przyjmowana przez Rodziny na przemian - numery
nieparzyste i parzyste.
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Z ul. Osiedlowej przejdzie na
ul. Wiśniową i od Państwa
Grzankowskich na ul. Bażyńskiego, do Państwa Kościanowskich, gdzie będzie odwiedzał
Rodziny na przemian - numerami parzystymi i nieparzystymi.
Kolejno Obraz przejmą mieszkańcy ul. Leśnej, skąd przejdzie
na ul. Wybudówka Biała – do
Państwa Szulc.
Wędrował będzie numerami
nieparzystymi - do końca ulicy
i wróci do początku numerami
parzystymi, skąd od ostatniej
Rodziny Obraz przejmie ul.
Sportowa – Państwo Waś.
Od ostatniej Rodziny na ul.
Sportowej Matka Boża zostanie
przekazana na ul. Szpitalną do
Państwa Paprzyckich, następnie
odwiedzi Rodziny w budynku
przy Szkole Podstawowej. Kolejno Obraz przejmie Rodzina Państwa Depka i sąsiedzi a następnie mieszkańcy bloku nr 3 – 5 /
blok nauczycielski/, skąd od
ostatniej Rodziny wróci do Kościoła.
Niech Maryja,
Matka Boża Wam Błogosławi
ks. Sławomir Szczodrowski proboszcz
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AKTUALNOŚCI
W dniach 06 - 09 kwietnia br.
odbyliśmy w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne. Poprowadził je ks. Marek Borejko – salezjanin, pracujący w Pile. Bóg
zapłać ks. Rekolekcjoniście, księżom spowiednikom i Wam, Drodzy Parafianie za liczne udział
w tym przygotowaniu do Zmartwychwstania Pańskiego. Dziękujemy Dyrekcji, Wychowawcom, dzieciom i młodzieży ze
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tolkmicku za liczny
udział w Nabożeństwach. Z serca dziękuję duszpasterzom –
spowiednikom, paniom z kuchni oraz wszystkim, którzy pośpieszyli nam w tych dniach z
pomocą.
W miniony piątek - 11 kwietnia tradycyjnie odbyła się Droga
Krzyżowa ulicami naszego miasta. Bóg zapłać wszystkim za
udział w tym Nabożeństwie
Męki Pańskiej. Dziękuję Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za niezawodny udział w
utrzymanie porządku w czasie
przemarszu. Dziękuję wszystkim, którzy czynnie włączyli się
w to nasze wspólne przeżywanie ostatniej Drogi Pana Jezusa
na Golgotę.

Od piątku w naszym Domu
Zakonnym gościmy Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który wędruje po zakonach męskich.
Kopię
wizerunku
Jasnogórskiego ofiarował zakonnikom 50 lat temu Prymas Tysiąclecia Stefan kard. Wyszyński.
Obraz rozpoczął swoją wędrówkę po Polsce od klasztoru kapucynów w Częstochowie. Peregrynacja będzie trwała trzy lata
i jest ona przygotowaniem do
1050 rocznicy Chrztu Polski, która przypada w 2016 roku
Dzisiaj Niedziela Palmowa.
Na Mszy św. o godz. 12:00 nastąpi podsumowanie konkursu
na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną. Cieszy fakt, że w tym
roku również włączyli się mieszkańcy naszego miasta i okolicznych miejscowości oraz szkoły
i stowarzyszenia, działające na
terenie naszej gminy.
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Już tylko tydzień dzieli nas od
Uroczystości Zmartwychwstania
Pańskiego. Od czwartku do soboty będzie trwało Triduum Paschalne.
Rozkład Mszy św. i Nabożeństw na Wielki Tydzień i Wielkanoc:
W czasie Triduum Paschalnego, czyli w Wielki Czwartek,
Piątek i Sobotę Nabożeństwa o
godz. 18.00. W tych dniach nie
ma Mszy Św. o godz. 7:00 rano.
Na sobotnią liturgię prosimy
zabrać świece. Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy i przy Grobie
do godz. 21.00.
Zapraszamy
serdecznie
Ochotniczą Straż Pożarną naszego miasta do zaciągnięcia warty
honorowej.
Drodzy Parafianie proszę o
czuwanie, ulicami, wg załączonego schematu. Prosimy, by czuwanie przy Grobie Pańskim było
sprawowane z należną godnością.
W Wielki Piątek ostatnia Droga Krzyżowa - o godz. 15.00.
Tego dnia obowiązuje post ścisły.
Od Wielkiego Piątku zapraszamy na Nowennę przed Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
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Poświęcenie pokarmów w naszym kościele w Wielką Sobotę o
godzinach: 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00 i o godz.16.00,
w Lipniku o godz. 10.00, w Janówku o godz.10.30.
Prosi się, by osoby, które przyniosły pokarmy do święcenia,
były obecne w czasie tej ceremonii i modliły się razem z kapłanem.
W Wielką Sobotę obchodzimy
Wigilię Paschalną. Proszę o
przyniesienie świec.
Rezurekcja w Wielką Niedzielę o godz. 6.00. Serdecznie proszę osoby poproszone o udział
w orszaku procesyjnego, by nie
zawiodły nas i tym razem.
Msze Św. w Poniedziałek
Wielkanocny wg rozkładu niedzielnego.
27 kwietnia obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. Jak
wszyscy wiemy, tego dnia nasz
rodak, Papież Jan Paweł II oraz
Papież Jan XXIII zostaną ogłoszeni Świętymi.
Na tę uroczystość do Rzymu
uda się pielgrzymka z naszej
wspólnoty oraz okolicznych parafii.
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W oczekiwaniu na kanonizację bł. Jana Pawła II zapraszamy
wszystkich na pasterkę o północy z dnia 26/27 kwietnia, po
której do rana będzie trwało czuwanie modlitewne.
Jeśli nie sprawi to Wam kłopotu, prosimy o przyjście do kościoła w tych nocnych godzinach
i modlitwę przed Najświętszym
Sakramentem i Relikwiami Jana
Pawła II. Będzie to okazja do podziękowania za kanonizację naszego rodaka, oraz upraszanie
Łask Bożych za Jego przyczyną.
O godz. 15:00 w niedzielę zapraszamy Was na Godzinę Miłosierdzia i Mszę Św. z ucałowaniem Relikwii Św. Siostry
Faustyny.
Propozycja nocnego czuwania
po północy dnia 27 kwietnia br.
Godz. 01 – 02 – ulice: Sportowa, Przybytowska, Bażyńskiego,
Leśna, Wybudówka Biała, Kilińskiego, Kopernika, Wiśniowa,
Osiedlowa, Działyńskiego
Godz. 02 – 03 – ulice: Królewiecka, Zakopiańska, Dzika,
Owocowa
Godz. 03 - 04 – ulice: Szkolna,
Ogrodowa, Zawiszy, Krzywa,
Kręta, Rybacka, Mazurska

Godz. 04 – 05 – ulice: Świętojańska, Portowa, Morska
Godz. 05 – 06 – Młyńska, Szpitalna, Słupecka, Kościelna, Ceramiczna, Plac Wolności, Elbląska
Godz. 06 – 07 – Członkowie
Żywego Różańca, ul. Jagiellońska, Nadrzeczna, Stawy, Janówek, Lipnik
28 kwietnia obchodzimy Uroczystość Św. Wojciecha, Patrona
Polski.
W dniach 22 – 23 kwietnia ks.
Proboszcz Sławomir Szczodrowski weźmie udział w dorocznym
spotkaniu przełożonych i proboszczów w Sanktuarium Maryjnym w Różanymstoku.
03 maja obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny,
głównej patronki Polski. Jest to
Dzień dziękczynienia za wolność Polski. Dodatkowa Msza
Św. o godz. 9:00. Odnowimy Akt
oddania Najświętszej Maryi
Pannie.
Od 01 maja o godz. 17:30 rozpoczynamy Nabożeństwa majowe. O
Nabożeństwach przy
krzyżach i kapliczkach przydrożnych będziemy informowali
Was w ogłoszeniach parafialnych.
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Przypominamy, że przy Parafii odbywają się spotkania Grupy Anonimowych Alkoholików,
w każdą środę o godz. 18:30. Zapraszamy do uczestnictwa osoby chętne.

WITRAŻE

Przypominamy o porządkach
wiosennych na naszym cmentarzu. Prosimy, by wszystkie śmieci wynosić w przeznaczone do
tego miejsca. Nie zapominajmy,
że na cmentarz nie można wprowadzać zwierząt. Wszelkie zauważone nieprawidłowości oraz
wykonywane prace prosimy
zgłaszać w kancelarii parafialnej.

Do remontu zostały oddane
kolejne, boczne okna świątyni.

Jak wszyscy wiecie, w ostatnim okresie, po remoncie i renowacji, w prezbiterium naszego
Kościoła, zostały zamontowane
kolejne witraże.

Dziękujemy wszystkim, którzy pośpieszyli z ofiarą na ten
cel. Prosimy wszystkich, którzy
mogą, o dalszą pomoc. Z góry
serdecznie dziękujemy.
Ostatnio ofiary złożyli:
Kazimiera i Stanisław Łucenia,
Antonina Socha,
Halina Nizikowska,
Bożena i Krzysztof Piśkiewicz,
Helena Staszewska,
Maria Wężyk,
Lidia i Janusz Kościanowscy,
Krystyna Chrostowska,
Regina Matuszak,
Anna i Roman Szagała,
Barbara i Michał Januszkiewicz,
Dorota i Tadeusz Herbreder,
Irena i Henryk Andrzejewscy,
Anna Hyra,
Daniela Bukowska,
Witold, Halina, Marcin Jaroszek,
Hanna Siemaszko,
Barbara i Zbigniew Zdebelak,
Barbara i Gabriela Grochowskie.
Bóg zapłać
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MISTERIUM MĘKI PAŃSKIEJ
W CZERWIŃSKU

W sobotę 8 marca do Czerwińska, pod opieką ks. Darka, ks.
Tadeusza Mazura
i diakona
Czarka, udała się 54 osobowa
grupa parafian z Tolkmicka, Kadyn, Łęcza, Pogrodzia i Próchnika . Jechała z nami też młodzież
z tolkmickiego Oratorium. Celem pielgrzymki było uczestniczenie w Misterium Męki Pańskiej, wznowione w Czerwińsku
po 9 latach.
Na miejscu zwiedziliśmy wystawę eksponatów , przywiezionych z misji salezjańskich. Następnie uczestniczyliśmy w
Mszy Świętej, po której rozpoczął się spektakl teatralny, przybliżający nam wydarzenia poprzedzające
pojmanie
oraz
ukrzyżowanie i śmierć Pana Jezusa, aż do Zmartwychwstania.
Dziękujemy naszym duszpasterzom za zorganizowanie tego
wyjazdu.

NOWA WERSJA IV
PRZYKAZANIA
KOŚCIELNEGO
Konferencja Episkopatu Polski
przyjęła nowelizację IV przykazania kościelnego dotyczącego
postu i wstrzemięźliwości od
pokarmów mięsnych. Katolicy
powinni zachować post we
wszystkie piątki, zaś w czasie
Wielkiego Postu także powstrzymać się od zabaw.
Podczas 362. Zebrania Plenarnego KEP, które odbyło się w
Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 roku, dokonano nowelizacji IV przykazania kościelnego.
W miejsce dotychczasowego
zapisu, który brzmi: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty
powstrzymywać się od udziału
w zabawach” – przyjęto nowe
brzmienie: „Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość
od pokarmów mięsnych, a w
czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału w
zabawach”.
Jak wynika z nowego brzmienia przykazania, okres formalnego zakazu zabaw został ograniczony do Wielkiego Postu.
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Nie zmienia to jednak w niczym dotychczasowego charakteru każdego piątku jako dnia
pokutnego, w którym katolicy
powinni „modlić się, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia siebie przez wierniejsze
wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać
wstrzemięźliwość”.
A oto aktualna wersja Pięciu
przykazań kościelnych:

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
czasie Wielkiego Postu powstrzymywać się od udziału
w zabawach.
5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.
www.ekai.pl
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Drodzy moi.
Dzisiejszą Niedzielą Palmową
wkraczamy w Wielki Tydzień.
Dla nas, osób wierzących, powinien ten czas być szczególnym
celebrowaniem tajemnic męki,
śmierci i zmartwychwstania
Chrystusa. Niech nie zabraknie
nam czasu na to, co jest kulminacją tajemnic naszej wiary.
Rekolekcje, które przeżywaliśmy, były pięknym czasem
wzrastania w naszej chrześcijańskiej i katolickiej wierze. Cieszą
się serca duszpasterzy, że wielu
parafian wzięło udział w tych
dniach refleksji i szczególnej modlitwy. Nie zabrakło też tych,
którzy od wielu lat nie czują potrzeby jednania się z Bogiem
i ludźmi. Nasuwa się pytania o
ich wiarę. Papież Franciszek mówiąc o takiej postawie, zadaje
pytanie „czy tacy ludzie mogą
nazywać się chrześcijanami?”
Warto pamiętać, że Bóg jest miłosierny ale i sprawiedliwy.
Serdeczne Bóg zapłać składam
tym wszystkim, którzy pomogli
nam w przeżywaniu Rekolekcji.
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Czyńmy starania, by łaska
Boża w nas się rozwijała i przynosiła owoce w chrześcijańskim
życiu. Niech te zbliżające się dni
będą przeżywane w duchu wiary.
Drodzy moi.
Ostatnie tygodnie to też wytężona praca w wymiarze materialnym. Trwają prace renowacyjne na wieży kościelnej.
Wstawiono kolejne trzy witraże
w prezbiterium, dwie pary
drzwi w kościele, nowe tabernakulum. To wielka radość dla nas
wszystkich. Pięknie dziękuje
wszystkim parafianom i dobroczyńcom, którzy złożyli ofiary
na potrzeby naszej świątyni.
Dziękujemy również Włodarzom miasta za wielkie zmiany
w wyglądzie
rynku i ulic.
Z pewnością będzie to procentowało w odwiedzinach turystów
a i nam przyjemniej jest żyć w
ładnej miejscowości.
Bardzo się cieszę, że Obraz
Matki Boskiej Częstochowskiej
rozpoczął kolejny etap swojej
wędrówki do Rodzin naszego
miasteczka. Patrząc do Księgi
pamiątkowej, która wędruje z
Obrazem, można wyczytać, że
niewiele osób nie przyjmuje Wizerunku naszej Matki.

Pragnę podziękować serdecznie Państwu Szandrowskim za
wykonanie ołtarza posoborowego w kaplicy cmentarnej oraz
dwóch kompletów katafalków.
Bóg zapłać za ofiary na kwiaty
do Grobu Pańskiego. Dziękuję
wszystkim, którzy w różny sposób starają się pomagać nam na
co dzień.
Drodzy moi.
Radością napawa nas fakt, że
z Oratorium i innych pomieszczeń Domu Rekolekcyjnego korzystają dzieci. Widać, że znajdują tu sposób na nudę i dobrą
atmosferę, a rodzice mają zaufanie, oddając nam pod opiekę
swoje pociechy.
Jest nam ogromnie miło, że na
kolejne zaproszenie do udziału
w Konkursie na palmę wielkanocną odpowiedziało tak wiele
osób, stowarzyszeń, szkół i innych grup. Z serca składam podziękowanie za podtrzymywanie tej tradycji na pamiątkę
przybycia Jezusa do Jerozolimy.
Podsumowanie konkursu dzisiaj
na Mszy Św. o godz.12:00.
Rozpoczyna się Wielki Tydzień, ostatni okres, wyciszenia,
skupienia i przeżywania męki
Chrystusa.
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To także czas przygotowania
duchowego do Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Zapraszamy Was do licznego
udziału w Triduum Paschalnym
i Rezurekcjach. Bardzo proszę
Członków Ochotniczej Straży
Pożarnej o adorację przy Grobie
Pańskim, a Was wszystkich proszę o czuwanie modlitewne, ulicami, wg zaproponowanego
schematu. Zadbajmy o to, by
Chrystus nie pozostał sam.
Drodzy moi.
Mam nadzieję, że przygotowania modlitewne do Zmartwychwstania Pańskiego, w których tak licznie uczestniczycie,
sprawią, że te Święta upłyną w
ciepłej, rodzinnej atmosferze, że
będą to Święta Błogosławione
przez
Zmartwychwstałego
Chrystusa i Jego Matkę Maryję,
czego z całego serca, z modlitewną pamięcią Wam życzę.
Szczęść Boże.
ks. Sławomir Szczodrowski,
Proboszcz
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Niech nie zabraknie przynajmniej przedstawicieli naszych
rodzin. Wierzę, że mogę na Was
liczyć, że Chrystus nawet przez
chwilę nie zostanie sam…
Bóg zapłać.
08:00 – 09:00 - ul. Królewiecka,
Zakopiańska, Dzika, Owocowa
09:00 – 10:00 - ul. Elbląska, Morska, Nadrzeczna
10:00 – 11:00 - ul. Młyńska, Szpitalna, Słupecka, Kościelna, Ceramiczna, Plac Wolności
11:00 – 12:00 - dzieci SP w Tolkmicku
12:00 – 13:00 - ul. Portowa
13:00 – 14:00 - ul. Świętojańska,
Lipnik, Janówek, Stawy, Osiedlowa
14:00 – 15:00 - ul. Szkolna, Ogrodowa, Zawiszy, Krzywa, Kręta ,
Rybacka
15:00 – 16:00 - ul. Wybudówka
Biała, Kilińskiego, Kopernika,
Wiśniowa
16:00 – 17:00 - ul. Mazurska, Jagiellońska, Działyńskiego
17:00 – 18:00 - ul. Sportowa,
Przybytowska, Bażyńskiego, Leśna
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej
20:00 – 21:00 Młodzież

