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INFORMATOR
Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.
Któregoś dnia jeden z górali opowiedział Janowi Kasprowiczowi
historię, która stała się później kanwą jednej z najpiękniejszych
legend.
Pod jedną z gór w Tatrach spoczywają rycerze, których wiódł
król zwany Chrobrym. Mieli oni zasnąć po to, by obudzić się, gdy będą
potrzebni Polsce. Nikt ich od wieków nie widział za wyjątkiem małego
chłopca, który pasał owce w Dolinie Kościeliskiej.
Któregoś dnia wdrapał się on na najwyższą skałę i tak zachwycił
się roztaczającym się przed nim widokiem, że krzyczał donośnie
z całej piersi, a echo mu odpowiadało. Za trzecim razem odpowiedziało
mu jednak nie tylko echo. Pastuszek zobaczył olbrzymią postać odzianą
w zbroję, z mieczem u boku. Rycerz zapytał: „Czy to już czas?”
Chłopiec na chwilę zaniemówił, ale w końcu skłonił się pięknie i rzekł:
„Nie wiem, ja jestem tylko pastuszkiem. Moje owieczki pasą się tam.
Ja tylko cieszyłem się, że Bóg stworzył świat tak pięknym”.
Legenda wprowadza nas w temat oczekiwania. Czekali oni
na oznaczony czas. Ważne było, by tego czasu nie przespać, nie prze gapić. Dlatego byli czujni; dlatego obudzili się na głos zachwyconego
pięknem świata pastuszka.

Zaczynamy Adwent – czas przygotowania na świętowanie Bożego
Narodzenia. Ale nie tylko – każdy Adwent zbliża nas i przygotowuje do
powtórnego przyjścia Chrystusa w chwale, kiedy przyjdzie On nas sądzić
w dniu końca świata. Całe więc nasze życie jest adwentem oczekiwania
na zbawienie - niebo.
W Adwencie zazwyczaj podejmujemy jakieś postanowienia,
wyrzeczenia, umartwienia. Dlaczego jednak pościć, skoro nie jest to czas
pokuty za grzechy, ale czas radosnego oczekiwania? "Uważajcie na siebie,
aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pĳaństwa i trosk
doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka" – mówi
Jezus (Łk 21,34). To jest sens adwentowego oczekiwania. Mamy troszczyć
się o to, aby nasze serca nie były ociężałe. A to wszystko po to, aby nie
„przespać” czasu, na który oczekujemy. Pomogą nam w tym aktywnym
oczekiwaniu rekolekcje, spowiedź święta, roraty.
Zapraszam Was Drodzy do tej reﬂeksji nad życiem i właściwym
przeżyciem Świąt Bożego Narodzenia. Niech Jezus narodzi się w naszych
sercach, w naszych rodzinach. Adam Mickiewicz powiedział: „ Prawda, że
Jezus narodził się w żłobie, lecz biada, jeśli nie narodzi się w Tobie”.
Święta Bożego Narodzenia bez Chrystusa to żadne święta. Dlatego
bądźmy czujni i nie prześpijmy tego czasu przygotowań do pełnego radości
świętowania pamiątki Narodzin Jezusa.
Z modlitewną pamięcią
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
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IMIENINY PANA ANDRZEJA
LEMANOWICZA
BURMISTRZA MIASTA
I GMINY TOLKMICKO
30.11.2017
Panie Burmistrzu. Z okazji
Imienin, składamy Panu najlepsze życzenia zdrowia i siły na
każdy dzień, wytrwałości i cierpliwości w pracy, pogody ducha i
wielu powodów do radości,
prawdziwego dobra i życzliwości
spotykanych ludzi oraz rodzinnej
miłości,
ciepła
i codziennego
szczęścia.

IMIENINY KS. INSPEKTORA
ANDRZEJA WUJKA 30.11.2017
30 listopada, Przełożony Salezjanów Inspektorii Warszawskiej
- Ksiądz Andrzej Wujek obchodził
Imieniny. Dziękujemy Bogu za
Jego posługę. Dziękujemy za
otwartość na drugiego człowieka,
za uśmiech i życzliwe słowa, kierowane do nas podczas odwiedzin.

Życzymy Panu odwagi, by porywać się na cele i zmiany, które z
pozoru wydają się trudne, a później wprost wymarzone, realizacji
planów i nowych marzeń.
Nieustającej opieki Matki Bożej
życzą Panu w Dniu Imienin.
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i współbracia
oraz życzliwi Parafianie.

Księże Inspektorze. Życzymy
Ci opieki Świętego Patrona, zdrowia, siły i wytrwałości w trudach
codziennej posługi i kierowaniu
naszą Inspektorią.
Życzymy mocy Ducha Świętego, który nieustannie porywa serca do kroczenia drogą świętości;
wiary, która pozwala pokonywać
trudności; nadziei, która nie zawodzi, i miłości, która wszystko
zwycięża. Niech Chrystus Pan –
Dobry Pasterz – przynosi Ci siłę,
radość i pokój z pełnienia pasterskiej posługi.
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Niech nieustająca opieka Matki
Bożej oraz Jej wstawiennictwo
będą pomocą oraz drogowskazem
w służbie Bogu i drugiemu człowiekowi. Bóg zapłać za wszelkie
dobro.
Z modlitewną pamięcią
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i Współbracia
oraz tolkmiccy Parafianie.
UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
i DZIEŃ ZADUSZNY

Rok 2017

Większość wiernych przyszła
tam wcześniej i modliła się wraz z
ks. Proboszczem Józefem Grochowskim.
Po dojściu procesji, modlitwę
na cmentarzu poprowadził ks.
Proboszcz, a ks. Piotr święcił
wszystkie groby.

1 listopada Kościół katolicki obchodzi Uroczystość Wszystkich
Świętych. Jest to dzień, w którym
Kościół modli się za wszystkich
świętych, zarówno tych wyniesionych na ołtarze, jak tych anonimowych. Święto to ma wymiar
powszechny, celebruje się je w
Kościele katolickim na całym
świecie.
W naszej parafii, tradycyjnie już
zebraliśmy się w kościele, by po
poświęceniu kwiatów i zniczy,
pod przewodnictwem ks. Piotra
Boryczki udać się na cmentarz.
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Najważniejszą częścią Uroczystości była Msza Święta koncelebrowana przy odnowionym krzyżu cmentarnym. Przewodniczył
jej o. Gracjan - gwardian Franciszkanów z Kadyn, wraz z o. Dydakiem. Kazanie okolicznościowe
wygłosił ks. Proboszcz z tolkmickiej Parafii.
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Mimo bardzo brzydkiej pogody,
kaplica była wypełniona wiernymi. Mszę świętą koncelebrowaną
odprawili: ks. Proboszcz Józef
Grochowski i ks. Piotr Boryczka.
Ksiądz Proboszcz wygłosił też
okolicznościowe kazanie.

Cieszy fakt, że mimo wątpliwej
pogody na cmentarzu, w tej
wspólnej Mszy Św. uczestniczyło
bardzo dużo wiernych, nie tylko z
naszej parafii.
Niebo zapewniło nam bezdeszczowy czas… Można było skorzystać ze spowiedzi świętej w kaplicy cmentarnej.
Bóg zapłać wszystkim za
wspólną modlitwę a Panu Organiście za świetne nagłośnienie
cmentarza.
WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH ZMARŁYCH
czyli Dzień Zaduszny poświęcony
jest zmarłym. Obchodzimy go corocznie 02 listopada. Jest on wyrazem przekonania o obcowaniu
świętych, zmartwychwstaniu ciał,
życiu wiecznym oraz skuteczności modlitwy wstawienniczej.

Po Mszy św. wszyscy rozeszli
się do swoich grobów. Wiele osób
ofiarowało swoje modlitwy za bliskich zmarłych, którzy może w
czyśćcu czekają na taką pomoc.
Bóg zapłać wszystkim za obecność, modlitwę i złożone ofiary.

AKTUALNOŚCI
WYJAZD NA FILM „DWIE KORONY”

O godz. 12:00 w kaplicy cmentarnej odprawiana została Msza
Święta w intencji naszych zmarłych.
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W niedzielę 19 listopada 40 osobowa grupa parafian z Tolkmicka
i Pogrodzia, pod duchową opieką
ks. Józefa Grochowskiego i ks.
Leszka Śpiewaka, obejrzała w Kinie Światowid” w Elblągu film
„Dwie korony”.

Film przedstawia nieznane oraz
głęboko analizuje te bardziej popularne wśród ludzi fakty z życia
Maksymiliana Kolbego, franciszkanina, który oddał życie za
współwięźnia w Auschwitz, a kilkadziesiąt lat po śmierci, w 1971
roku, został beatyfikowany.

Film bardzo się podobał uczestnikom
naszej
„małej
pielgrzymki”. Dziękujemy ks.
Proboszczowi z Tolkmicka za zorganizowanie tego wyjazdu.
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UDZIAŁ CZŁONKIŃ KOŁA
ROBÓTEK RĘCZNYCH
W SEMINARIUM „AKTYWNE
I TWÓRCZE ŻYCIE SENIORÓW”

25 listopada br. Członkinie Koła
Robótek Ręcznych przy naszej Parafii wyjechały do Elbląga na podsumowanie projektu „Aktywny
i bezpieczny senior”, realizowanego przez Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu i Stowarzyszenie Kulturalne
„Viva art.” w Elblągu.

Wysłuchały ciekawego wykładu nt. fizjologicznych zmian
związanych z wiekiem. Zaprezentowano ćwiczenia ze „smove”.
Przyrząd ten poprzez wibrację
pobudza m.in. refleksy, powiązane z naszymi narządami układu
i częściami ciała.

Listopad, 2017

Pani Marlena Szwemińska - liderka Stowarzyszenia Oleśno wieś z pomysłem, zaprezentowała
aktywizację i ciekawe propozycje
samorealizacji seniorów na przykładzie swojego środowiska.
Pani Ewa Bednarska Siwilewicz
- instruktor plastyki w Światowidzie,
przygotowała
przegląd
wszystkich akcji dla seniorów, realizowanych w ramach tego projektu.
Po poczęstunku, przygotowanym przez Organizatorów, Panie
miały okazję uczestniczyć w spektaklu „Daj mi wszystko”, przygotowanym przez Teatr Rajstopy.
Część osób skorzystała z warsztatów artystycznych oraz happeningu plastycznego w holu Centrum.
To był dla nas bardzo ciekawy,
twórczy czas.
Dziękujemy wszystkim Organizatorom i Organizacjom współpracującym w realizacji projektu.
Szczególne podziękowania składamy Pani Teresie Miłoszewskiej Kierownikowi Działu Edukacji
Kulturalnej - duszy tego działania.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
w naszej parafii będą w dniach 17
- 19.12.2017. Nauki rekolekcyjne
będzie głosił ks. Waldemar Trendziuk – Salezjanin z Suwałk.
Szczegółowy program w załączeniu.

Dzisiaj na Mszach św. poświęcimy opłatki wigilijne. W najbliższym czasie Panie z Róż Różańcowych będą je roznosiły do
Waszych Rodzin. Będzie je też będzie nabyć w zakrystii i kancelarii
parafialnej.
Zachęcamy do nabycia Kalendarzy misyjnych – ceną jest ofiara
na misje, oraz świece wigilijne Caritas w cenie 6 zł.
Mamy też do nabycia w cenie
80 zł. piękne Albumy o Diecezji
Elbląskiej. Zawierają one zdjęcia i
opisy wszystkich kościołów, w
tym naszego. Album jest bardzo
ładnie wykonany, może stanowić
piękny prezent „pod choinkę” lub
na inną okazję. Sprzedajemy je po
cenach hurtowych - bez żadnych
narzutów. Warto się nimi zainteresować.

STATYSTYKI
W ostatnim okresie grono
członków naszego kościoła poprzez Sakrament Chrztu Świętego
powiększył:
- Tomasz Superson
Do Domu Ojca odeszli:
- Franciszka Feliksa Nowak,
- Józef Godlewski,
- Adelajda Balicka
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Adwent głosi to przesłanie

Adwent głosi to przesłanie
Adwent głosi to przesłanie,
Którym Ty nas wzywasz, Panie,
Na pokutę i czuwanie.
Więc czuwajcie, bo nie wiecie,
Kiedy zjawi się na świecie
Pan, by sądzić wszystkie rzeczy.
Zanim przyjdą nowe święta
Pan przychodzi w Sakramentach,
Jego Moc już w nas poczęta.
Witaj, sprawiedliwy Panie,
Niech zwycięstwa dzień nastanie,
Niechaj miłość w nas zapłonie.
Autor nieznany

Nasze czekanie
Jezus powiedział do swoich
uczniów: Uważajcie, czuwajcie,
bo nie wiecie, kiedy czas ten nadejdzie. Bo rzecz ma się podobnie
jak z człowiekiem, który udał się
w podróż. Zostawił swój dom, powierzył swoim sługom staranie o
wszystko, każdemu wyznaczył
zajęcie, a odźwiernemu przykazał, żeby czuwał.
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Czuwajcie więc, bo nie wiecie,
kiedy pan domu przyjdzie: z wieczora czy o północy, czy o pianiu
kogutów, czy rankiem. By niespodzianie przyszedłszy, nie zastał
was śpiących. Lecz co wam mówię, mówię wszystkim: Czuwajcie!. (Mk 13,33-37)
Adwent (łac. 'przyjście'), który
dziś rozpoczynamy, jest czasem
oczekiwania i przygotowania naszych serc na święta Narodzenia
Pańskiego. Jest to również oczekiwanie na powtórne przyjście
Chrystusa na końcu czasów. Dlatego Kościół zachęca do udziału
w tych dniach w rekolekcjach organizowanych w każdej parafii
oraz do sakramentu pokuty i pojednania.
Ten kilkutygodniowy okres
oczekiwania na Chrystusa uświadamia nam, że całe nasze życie
jest czekaniem na coś lub na kogoś. Rodzice czekają na narodziny
dziecka, później na jego pierwsze
samodzielne kroki, na pierwsze
słowo - czy powie "mama", czy
"tata". Dziecko oczekuje na pójście
do szkoły podstawowej, następnie do gimnazjum i liceum, może
na studia. Rodzice czekają na jego
wybór drogi życiowej, ich dorosłe
już dziecko na wymarzoną miłość,
sakrament
małżeństwa
i swoje dzieci, a dziadkowie na
wnuki.
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I tak koło oczekiwania się zamyka. Mijają pokolenia, a człowiek wciąż na coś lub na kogoś
czeka.
Pytanie tylko, czy czekając na to
wszystko, czekamy na Boga? Czy
w czasach kryzysu, kiedy mówi
się wyłącznie o finansach, polityce
i problemach, w nawale naszych
obowiązków, znajdujemy jeszcze
czas, by czekać na przyjście Boga?
Przecież jako chrześcijanie powinniśmy przede wszystkim oczekiwać naszego spotkania z Chrystusem, który tak jak pan domu z
dzisiejszej Ewangelii wróci kiedyś
do swojej własności. A my mamy
wtedy być w pełnej gotowości.
Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ponieważ nikt nie zna dnia ani godziny
ostatecznego
przyjścia
Chrystusa. Może w czasie wesela
czy zakupów, a może przy pracy
lub na zasłużonym urlopie. W
każdym przypadku przyjdzie niespodziewanie.
Jezus mówi do nas dzisiaj:
"Czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy
pan domu przyjdzie". Mamy więc
zrobić wszystko, aby Pan nie zastał nas śpiących, czyli zajętych
wyłącznie swoimi sprawami. Nie
możemy koncentrować się na sobie, jeśli tyle rzeczy dla innych jest
do zrobienia. Nasze czuwanie nie
może być bierne - to nie ma być
stan hibernacji i przeczekania w
spokoju, aż czas się wypełni.

Chrześcijanin, oczekując przyjścia Chrystusa, powinien w każdej chwili życia pomnażać dary i
talenty otrzymane od Boga, aby
zdać Mu relację ze swego życia.
Nasze oczekiwanie powinno być
więc pełne aktywności i dostrzegania oczami wiary problemów
najważniejszych, które będą decydowały o naszej wieczności - o
zbawieniu lub potępieniu.
ks. Łukasz Szkarłat

ŚWIĘTO ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
11.11.2017
Piękna Uroczystość 99 Rocznicy
Odzyskania Niepodległości przez
Polskę.

11 listopada br. byliśmy świadkami wielkiej integracji i współpracy Parafii Św. Jakuba Apostoła,
Urzędu Miasta i Gminy, oraz podległych Mu instytucji i stowarzyszeń. Kilka osób, w ciągu zaledwie paru dni, przygotowało
scenariusz gminnych obchodów.
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Obchody rocznicowe rozpoczęły się o godz. 18:00 Mszą św. w intencji Ojczyzny, w Kościele Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.
Odprawił ją ks. Józef Grochowski.
Liturgię uświetnił Chór parafialny
pod kierunkiem ks. Piotra Boryczki.
Byli to: ks. Proboszcz Józef Grochowski, Burmistrz Miasta i Gminy Tolkmicko - Pan Andrzej Lemanowicz, Przewodnicząca Rady
Miasta i Gminy - Pani Magdalena
Dalman, asp. szt. - Kierownik IV
Rewiru Dzielnicowych w Tolkmicku - Pan Sylwester Rosół, Dyrektor Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Tolkmicku Pan Robert Oleszkiewicz, Dyrektor Biblioteki - Pani Jolanta Bekisz, z ramienia Stowarzyszenia
„Lanzania” - Pani Aleksandra Sosnowska - Kessler, z naszego Oratorium - Pani Magda Zientara
oraz Pani Dorota Kryger - Nauczyciel Szkoły Podstawowej w
Pogrodziu.

Oprócz wymienionych wyżej
osób, parafian i gości z naszej
Gminy, na tę Uroczystość przybył
Pan Jan Bobek - Przewodniczący
Warmińsko - Mazurskiego Sejmiku Samorządowego.

Po Mszy św., ponieważ pogoda
nie dopisała, wszyscy przeszli do
Ratusza.
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Po oficjalnych wystąpieniach,
przygotowano wspólne śpiewanie
pieśni patriotycznych „karaoke”,
oraz recytacje wierszy patriotycznych w wykonaniu ks. Józefa
Grochowskiego, Pani Magdaleny
Dalman, Pani Doroty Kryger,
Pana Sylwestra Rosoła, Pana Józefa Zamojcina - zastępcy Burmistrza M i G.

Dziękujemy wszystkim Organizatorom i wolontariuszom, za
przygotowanie tego spotkania,
również tym, którzy może nie zostali wymienieni, oraz wszystkim
zgromadzonym, którzy stali się
„aktorami” tej Uroczystości.

Do zobaczenia za rok.
Na zakończenie, wszyscy zostali poczęstowani gorącym kakaem
i rogalikami z biało - czerwonym
lukrem.
Był to wspaniały, patriotyczny
wieczór, który na długo pozostanie w pamięci uczestników tej
Uroczystości.
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PRZEGLĄD PIOSENKI
RELIGIJNEJ „CECYLIADA”
26.11.2017

Rok 2017

- Martyna Suzinowicz „Tacy sami, jak my”
- Patrycja Niewiadomska Będę tańczył przed Twoim
tronem”
- Aniela Podborowska „Ty tylko mnie poprowadź”
- Zespół „Keczupy i Keczupinki” „Ziemia, którą mi dajesz”
- Zespół „Smyki” z kl. III SP „Jak mi dobrze”

Po raz kolejny w naszym Kościele odbył się Przegląd Piosenki
Religijnej - Cecyliada 2017.

- Magdalena Burcewicz „Schowaj mnie pod skrzydła
swe”

Organizatorami byli: Parafia
św. Jakuba Apostoła i Oratorium
im. św. Jana Bosko w Tolkmicku,
oraz Miejsko - Gminny Ośrodek
Kultury w Tolkmicku. Patronatem Honorowym objął ten Przegląd Pan Burmistrz Andrzej Lemanowicz. Program prowadziła
Pani Katarzyna Konwent.

- Zespół wokalny z Gimnazjum JP
II w Tolkmicku „Barka”

W tegorocznej
wystąpili:
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„Cecyliadzie”

- Angelika Sobieszczańska
i Karolina Rogowska „Jesteś Królem”
- Klaudia Wierzbicka „Maryja, śliczna Pani”
i „Alleluja”

Listopad, 2017

Wszystkie wykonania były bardzo ładne. Wykonawcy włożyli w
nie swoje serca. Dziękujemy również osobom - opiekunom, którzy
przygotowywali dzieci i młodzież
do prezentacji..

Pani Katarzynie Konwent za
prowadzenie Cecyliady. Panu
Burmistrzowi za patronat i ufundowanie słodyczy. Na ręce Pana
Roberta Oleszkiewicza - Dyrektora Miejsko - Gminnego Ośrodka
Kultury składamy podziękowanie
za nagłośnienie i oświetlenie kościoła na występy. Wszystkim,
którzy pomogli w zrealizowaniu
tegorocznej Cecyliady składamy
serdeczne Bóg zapłać.

Spotkanie dzisiejsze miało charakter Przeglądu, a więc nie było
miejsc i wyróżnień. Wszyscy wykonawcy otrzymali upominki,
ufundowane przez ks. Proboszcza
i Pana Burmistrza.

HUMOR

Dziękujemy organizatorom za
zorganizowanie
Przeglądu,
wszystkim wykonawcom i opiekunom za przygotowanie i udział
w tym programie.

Żona do męża:
– Straszne to moje życie! Nic,
tylko sprzątam, piorę, prasuję, gotuję, nigdzie nie wychodzę. Jak
ten Kopciuszek...
– A nie mówiłem Ci przed ślubem, że będzie ci ze mną jak w
bajce?
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Babcia upomina wnuczka:
– Bądź grzeczny, bo jak nie, to
przyjdzie zły wilk i cię zje.
– Wiem, babciu, ale pamiętasz?
On najpierw zjadł babcię.
W szkole:
– Jasiu, kiedy ty odrabiasz lekcje?
– Zawsze po obiedzie.
– To dlaczego dziś masz nieodrobione zadanie?
– Bo jestem na diecie.
Kłótnia małżeńska:
- Kiedy za ciebie wychodziłam,
musiałam być ślepa i głucha! złości się żona.
- No i widzisz, kochanie, z jakich ciężkich przypadłości wyzdrowiałaś przy mnie...

Panie doktorze, moja żona wyjechała do sanatorium i zostawiła
mnie z dzieckiem. Opiekuję się
nim starannie. Dziecko dużo
przebywa na powietrzu, codziennie je kąpię, dobrze śpi, a mimo to
z dnia na dzień jest słabsze i
chudnie.
– A czym je pan karmi?
– O rany, czułem, że o czymś
zapomniałem!
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Rok 2017

Szła pijana kura ulicą i zemdlała. Obok przechodził Jaś i wziął ją
do domu, oskubał i wsadził do lodówki.
Rano kura się budzi i mówi:
- Piłam wczoraj pamiętam, grałam w bilard wczoraj pamiętam,
ale że mi kurtkę ukradli to już nie
pamiętam.
Generał do żołnierzy:
– Z wszelkimi prośbami możecie przychodzić do mnie jak do
ojca.
Na to jeden z wojskowych:
– No to tato, pożycz mi osiem
dych i kluczyki do wozu.
Brunetka do blondynki:
– Wiesz, ostatnio bardzo podrożało paliwo.
– Nie szkodzi – odpowiada
blondynka – ja i tak zawsze tankuję za 50 zł.
Pewien parafianin podczas wizyty duszpasterskiej tłumaczył
księdzu:
- Wie ksiądz, ja to jestem wierzący, ale nie praktykujący.
Na to ksiądz:
- A ja jestem nudystą, ale też nie
praktykuję.
- Przecież to bez sensu - zdziwił
się parafianin.
- No właśnie - odparł ksiądz.

Listopad, 2017

– Mały Szkot prosi tatę:
– Tato, kup mi bilet na karuzelę.
– Cicho, Józiu – odpowiada ojciec. – Nie wystarczy ci, że Ziemia
się kręci?
– Znowu dostałeś jedynkę?! Za
co tym razem?
– Bo nie chciałem być kapusiem.
– Jak to było?
– Pani od historii chciała ze
mnie wydusić, kto zabił Juliusza
Cezara..

W młodym małżeństwie mąż
prawie całą pensję oddawał żonie
na wydatki domowe. Aby pieniądze były racjonalnie wydawane,
żona pod koniec miesiąca przedstawiła listę swoich wydatków.
Męża zastanowiła jednak pozycja:
"50 zł na cele religijne".
Zapytał więc żony, co to były za
cele. W odpowiedzi usłyszał:
– Nowy kapelusz dla mnie na
Święta Bożego Narodzenia.

ci:
- Na lekcji religii ksiądz pyta:
- Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg?
- U nas w łazience.
- Jasiu, co ty mówisz?
Dlaczego?!
- Bo codziennie rano mama
wali do drzwi i krzyczy: Boże,
jeszcze tam jesteś?

Na katechezie ksiądz pyta dzie-

- Jaki jest pierwszy sakrament?
- Małżeństwo - odpowiada
dziewczynka.
- A właśnie, że nie, bo chrzest odpowiada kapłan.
- O nie, proszę księdza - protestuje uczennica - Ja pochodzę z
porządnej rodziny, u nas najpierw
jest małżeństwo, a dopiero potem
chrzest!

Kościelny do grupy zwiedzających:
- A na tej wieży mamy 500 letni
dzwon, którym dzwoni się tylko
wtedy, gdy pojawi się ogień, biskup, lub inne nieszczęścia.

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 15.30 – 17.30
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Rekolekcje adwentowe
Paraﬁa św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
17 - 19 grudnia 2017 roku

NIEDZIELA, 17 grudnia
7.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna ogólną
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
17.30 – Nabożeństwo Eucharystyczne
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną
PONIEDZIAŁEK, 18 grudnia
7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
14.30 – Rekolekcje Dom Opieki Społecznej
15.30 – Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci
16.00 – Msza św. dla dzieci z nauką rekolekcyjną
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – Okazja do Spowiedzi Św.
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży,
okazja do spowiedzi
WTOREK, 15 grudnia (zakończenie rekolekcji)
7.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjną ogólną
8.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
9.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla Chorych
15.30 – Okazja do Spowiedzi Św. dla dzieci
16.00 – Msza św. Roratnia z nauką rekolekcyjna dla dzieci
17.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu
i okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.00 – Okazja do Spowiedzi Św.
19.30 – Nabożeństwo dla młodzieży z nauką rekolekcyjna

