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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Parafianie i Sympatycy dzieła salezjańskiego w Tolkmicku,
popatrzmy na…. cud życia.
Bóg jest dawcą życia. Życie każdego i każdej z nas jest cudem i darem.
Cud życia jest widoczny w każdej chwili jego istnienia, rozwoju, dorastania
i dojrzewania.
Cud życia trzeba zauważać również w życiu dorosłym i późnej starości.
W życie wpisany jest nieustanny rozwój, ono od samego początku swego istnienia
rozwija się, przemienia, dorasta. Rozwijamy się i tworzymy. Jesteśmy w tym
podobni do naszego Stwórcy, stworzeni na Jego obraz i podobieństwo.
Życie trwa w harmonii istnienia. Świat stworzony przez Boga jest bowiem
przede wszystkim harmonijny. Jest ona widoczna w każdym tchnieniu życia,
zmianie pór roku, w obiegu wody na ziemi.
Świat i człowiek jest cudem. Uświadamiamy sobie tę prawdę szczególnie
obecnie zbliżając się do Uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego
(Wspomnienia Wszystkich Zmarłych), porządkując groby bliskich naszemu sercu,
którzy jak jesienne liście z pełną paletą barw życia opadły na ziemie.

Życie jest darem.
Dar, który przyjmujemy jest również dla nas zadaniem. Przyjmujemy dar
życia i pragniemy go rozwijać, uczłowieczać i uszlachetniać. Rozwój jest wpisany
w naturę życia. Każdy z nas jednak powinien dar życia czynić coraz bardziej l
udzkim, czyli zwróconym ku człowiekowi.
Życie nie może być byle jakie, ono musi być szlachetne, owocne. Dar życia
bowiem otrzymujemy jako prezent. A ten trzeba rozwijać, zachować i chronić.
Życie jako dar musi być chronione i pielęgnowane. Temu służy życie rodzinne.
W ramionach ojca i matki życie rozkwita. W tych ramionach czuje się bezpieczne.
Ochrona życia staje się normalnym odruchem rodzica.
Życie ziemskie to jednak tylko mały wycinek tego, co nas czeka w wiecz ności. Skoro potrafimy się słusznie zachwycić życiem fizycznym, to jak piękne
i nieogarnione musi być życie w niebie. Skoro Bóg, który jest Duchem Doskonałym,
stworzył piękny świat fizyczny, jak piękny musi być świat duchowy, jak piękny musi
być świat po tamtej tronie życia.
Zbliżające się dni zadumy nad życiem i jego etapami, zapraszają nas do
troski o zachowanie piękna życia duchowego. Ono jest niezwykle ważne, bo jest
nastawione na doświadczenie spotkania z Bogiem, które nas czeka, a którego
doświadczają już nasi Zmarli, których imiona i miłość nosimy w sercach i pamięci.
Z zaproszeniem do zadumy i wspólnej modlitwy.
Wasz proboszcz Józef Grochowski,
ze Współbraćmi Salezjanami.
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AKTUALNOŚCI
DOŻYNKI PARAFIALNE 22.09

Szczególne podziękowania kierujemy do Pani Agnieszki Kaczorowskiej, która, jak zwykle, z
owoców i warzyw wykonała
piękną kompozycję, cieszącą oko
i duszę.
RENOWACJA
DRZWI
BOCZNYCH

22 września na Mszy św. o
godz. 11:00 przeżywaliśmy Dożynki parafialne.

Wspólnie dziękowaliśmy Bogu
za tegoroczne zbiory i prosiliśmy
o
błogosławieństwo,
urodzaj
i wszelkie dobrodziejstwa na kolejny rok.

Dziękujemy Panom: Zbigniewowi Kesslerowi, Ryszardowi
Szynkowskiemu, Witoldowi Torchale, Jerzemu Gabcowi, Mirosławowi Sępce, za odrestaurowanie
2 par drzwi bocznych do naszego
kościoła. Panu Jerzemu Brzozowskiemu – Dyrektorowi Zakładu
Gospodarki Wodno - Ściekowej w
Tolkmicku dziękujemy za pomoc
w realizacji tego zadania.

Dziękujemy Państwu Kaczorowskim i Państwu Lech, oraz
wszystkim, którzy dostarczyli
swoje plony do wykonania dożynkowej dekoracji kościoła.
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KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
07.12.2019
Kurs przedmałżeński w sobotę
07 grudnia br. Rozpoczyna się o
godz. 10:00 konferencją w kościele. Zapraszamy osoby zainteresowane.
REMONT MURU PRZY KOŚCIELE

Pod nakrywą ceglaną została
wykonana izolacja mineralna. Nakrywa muru wykonano z cegły o
dużej gęstości i małej nasiąkliwości, a spoinę wykonano z zaprawy
hydrofobowej.

W związku z remontem muru
ceglanego ogrodzenia przy Kościele Św. Jakuba Apostoła w
Tolkmicku, przeprowadzono prace:
Rozebrano pierwszy odcinek
przęsła ogrodzenia wraz ze słupkiem ceglanym, wykonano ławę
żelbetową i fundament betonowy,
wykonano izolację na fundamencie. Następnie ułożono fragment
muru kamiennego, na którym ponownie została ułożona mineralna
izolacja pozioma i został odbudowany mur ceglany częściowo z
cegły historycznej i uzupełniony
nową cegłą na wzór istniejącej historycznej.
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Cała powierzchnia nakrywy ceglanej została poddana hydrofobizacji. Ubytki w cegle historycznej
zostały naprawione masą do uzupełnień, następnie scalone kolorystycznie.
Powierzchnia cegły została
wzmocniona, a spoiny w murze
zostały wykonane nowe.

Październik, 2019

W przęsłach ogrodzenia 2 i 3
zostały zdemontowane istniejące
nakrywy ceglane, wykonano izolacje mineralna pod nowe nakrywy. Nakrywa muru została wykonana z cegły o dużej gęstości i
małej nasiąkliwości, a spoiny zostały wykonane z zaprawy hydrofobowej. Cała powierzchnia nakrywy ceglanej została poddana
hydrofobizacji. Skorodowane pojedyncze cegły zostały wymienione, w części przyziemia gdzie nie
występował cokół kamienny został on wykonany z otoczaków.
Ubytki w cegle historycznej zostały naprawione masą do uzupełnień, następnie scalone kolorystycznie. Powierzchnia cegły
została wzmocniona, spoiny w
murze zostały wymienione na
nowe.
Prace konserwatorskie ogrodzenia, realizowane są przy wsparciu
finansowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.
NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI

Październik, tradycyjnie jest
miesiącem w szczególny sposób
poświęconym modlitwie Różańcowej.

Przez cały miesiąc odprawia się
nabożeństwa Różańcowe, które
otaczamy wyjątkową czcią. Rozważanie Różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację
w tym samym czasie. Każda z tajemnic koncentruje się na jednym
ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego Matki, Maryi. Jest to modlitwa, która przemienia świat, zwłaszcza gdy jest
odmawiana wspólnie.
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Nabożeństwa Różańcowe dla
dzieci z naszej parafii prowadzi
ks. Andrzej Dołęgowski. Są one
ubogacane slajdami, przedstawiającymi tajemnice Różańcowe odmawianej części.

Parafianie z Tolkmicka odpowiedzieli na wielokrotne wołanie
Maryi, która zaprasza do odmawiania Różańca. Nabożeństwa
odprawiane są codziennie o godz.
17:30, a dla dzieci – we wtorki i
czwartki o godz. 16:00. Przychodzi na nie liczna grupa dorosłych,
oraz dzieci.

Po nabożeństwach każde dziecko otrzymuje obrazek do wklejenia na „planszę różańcową”. Na
koniec miesiąca będą one zbierane i nagradzane. Ksiądz Andrzej
przychodzi z „czarodziejskim kuferkiem” z cukierkami w środku.

Dziękujemy dzieciom za liczny
udział, Rodzicom, którzy im towarzyszyli, oraz Księdzu Andrzejowi, który tak ładnie prowadzi
nasze nabożeństwa Różańcowe.
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ORATORIUM

STATYSTYKI PARAFIALNE

Decyzją ks. Inspektora prowincji warszawskiej, do pracy w naszej wspólnocie został skierowany
ks. Andrzej Dołęgowski, który
m.in. będzie pełnił obowiązki Kierownika Oratorium im. św. Jana
Bosko w Tolkmicku.

W bieżącym roku Sakrament
Chrztu Świętego przyjęli:

Ksiądz Andrzej zaprasza do
Oratorium dzieci i młodzież
od wtorku do piątku w godzinach:
*dzieci w wieku szkolnym w
godz. od 15.30 do 17.30.
*młodzież od klasy 7 i wzwyż
zapraszamy w godz. 19.00 do
21.00.
Ksiądz Andrzej posiada duże
doświadczenie w pracy z dziećmi
i młodzieżą
i z pewnością
każdy znajdzie coś dla siebie.

Victoria Rybicka
Fabian Zarzycki
Julia Wołoszyn
Urszula Rudnicka
3

3

3

Sakramentu Małżeństwa udzielono Parom:
Kamil Kulikowski –
Arleta Markiewicz
Adam Robert Terentjew –
Wioletta Szczygieł
3

Na drogę wiecznego spoczynku
odeszli:
Stanisław Tomaszewicz
Michał Artur Szagała
Grażyna Burcewicz
Józef Sinkiewicz
Zdzisław Wiesław Mikulski
3

Zapraszamy już w najbliższy
wtorek!!!
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„Śpieszmy się”ks. Jan Twardowski
Śpieszmy się kochać ludzi tak
szybko odchodzą
zostaną po nich buty i telefon
głuchy
tylko to co nieważne jak
krowa się wlecze
najważniejsze tak prędkie
że nagle się staje
potem cisza normalna więc całkiem
nieznośna
jak czystość urodzona
najprościej z rozpaczy
kiedy myślimy o kimś
zostając bez niego.
Nie bądź pewny że czas masz bo
pewność niepewna
zabiera nam wrażliwość
tak jak każde szczęście
przychodzi jednocześnie
jak patos i humor
jak dwie namiętności wciąż
słabsze od jednej
tak szybko stąd odchodzą
jak drozd milkną w lipcu
jak dźwięk trochę niezgrabny
lub jak suchy ukłon
żeby widzieć naprawdę zamykają
oczy
chociaż większym ryzykiem
rodzić się niż umrzeć
kochamy wciąż za mało i stale
za późno.
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Nie pisz o tym zbyt często
lecz pisz raz na zawsze
a będziesz tak jak delfin
łagodny i mocny.
Śpieszmy się kochać ludzi
tak szybko odchodzą
i ci co nie odchodzą nie zawsze
powrócą
i nigdy nie wiadomo mówiąc
o miłości
czy pierwsza jest ostatnia
czy ostatnia pierwsza.

UROCZYSTOŚĆ
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH
W piątek 01 listopada Uroczystość Wszystkich Świętych. Msze
św. wg rozkładu niedzielnego.
Dodatkowo o godz. 12:45 wychodzimy z kościoła na cmentarz,
gdzie o godz. 13:00 rozpocznie się
nabożeństwo z procesją po cmentarzu, a następnie Msza święta za
zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu. Tego dnia, z racji Uroczystości, nie obowiązuje
post.
W sobotę 02 listopada - Wspomnienie Wszystkich Wiernych
Zmarłych – Dzień Zaduszny. O
godz. 12:00. w kaplicy cmentarnej
Msza święta za naszych zmarłych.
Na stolikach przy wyjściu z kościoła są wyłożone kartki na wypominki.

Październik, 2019

Pamiętajmy o tej formie modlitwy za tych, którzy odeszli już od
nas do wieczności.
Za zmarłych polecanych w wypominkach modlimy się przez
cały listopad, oraz w I wtorki każdego miesiąca o godz. 17:30.

UKRAIŃSKI ZESPÓŁ
CZEREMSZYNA W NASZYM
KOŚCIELE

Został założony w 1993 r. z inicjatywy Barbara Kuzub - Samosiuk, w ośrodku kultury w niewielkiej miejscowości Czeremcha
na Podlasiu przy granicy z Białorusią. O początku powstania zespół Czeremszyna jest wierny repertuarowi
związanemu
z
miejscem zamieszkania muzyków
- z tradycyjnymi pieśniami z Podlasia pogranicza polsko - białorusko- ukraińskiego.
Spójny artystycznie, a jednocześnie różnorodny i atrakcyjny repertuar zespołu Czeremszyna,
plus bogate instrumentarium i po
mistrzowsku opanowane śpiewy
wielogłosowe, a także dbałość o
wygląd sceniczny oraz profesjonalne podejście do występów – te
wszystkie elementy sprawiają, że
koncerty grupy przyjmowane są
niezwykle pozytywnie przez publiczność w każdym wieku.
Przez ponad 25 lat swojego istnienia zespół Czeremszyna wystąpił na setkach scen koncertowych
w Polsce oraz w wielu krajach Europy i na świecie.

10 listopada br., na mszach św.
wystąpi ukraiński Zespół Czeremszyna - aktualnie jeden z najlepszych muzycznie i najbardziej
oryginalnych zespołów muzyki
folk w Polsce.

Bardzo długa jest lista artystycznych osiągnięć grupy, entuzjastycznych recenzji koncertów i
wydawnictw oraz śladów obecności w mediach.

Cieszymy się, że Zespół zawitał
do Tolkmicka i uświetni niedzielne msze św.
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ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI
Powiewa flaga, gdy wiatr się zerwie,
A na tej fladze, biel i czerwień,
Czerwień to miłość,
Biel serce czyste,
Piękne są nasze barwy ojczyste.
„Barwy ojczyste”
Czes ław Janczarski

Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest w Polsce 11 listopada. Upamiętnia ono odzyskanie
przez
nasz
kraj
niepodległości po 123 latach niewoli. Zostało ustanowione na
mocy ustawy z dnia 23 kwietnia
1937 roku. Przed wybuchem II
wojny światowej odbyły się zaledwie dwie takie uroczystości.
Dzień 11 listopada jest datą symboliczną.
Odnosi się do terminu zakończenia I wojny światowej. Związane jest to również z powrotem
do Warszawy marszałka Józefa
Piłsudskiego, który wcześniej
przebywał w niewoli.
Narodowe Święto Niepodległości zostało zniesiono 22 lipca 1945
roku, na mocy ustawy Krajowej
Rady Narodowej.
W 1989 roku przywrócono pierwotne ustalenia z 1937 roku, czyniąc jednocześnie 11 listopada
dniem wolnym od pracy.

Rok 2019

Zapraszamy do wspólnego
świętowania w poniedziałek 11 listopada na Mszę Św. o godz.
18:00, po której przejdziemy do
Ratusza, gdzie przy kawie, herbacie i dobrym cieście będziemy
śpiewali pieśni patriotyczne.

REKOLEKCJE ADWENTOWE
15 – 17.12.2019
Tegoroczne Rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 15 –
17.12.2019 r. Poprowadzi je ks.
Dionizy Mróz – Salezjanin.
Szczegółowy rozkład – w załączeniu.
Prosimy, aby każdy zaplanował
sobie tak czas, żeby można było
skorzystać z głoszonych nauk,
oraz sakramentów spowiedzi
i komunii świętej.

HUMOR
– Mamo… kup mi małpkę. Proszę!
– A czym Ty ją będziesz karmił
synku?
– Kup mi taką z Zoo, ich nie wolno karmić …
Nauczyciel na lekcji polskiego
pyta się Stasia:
- Jaki to czas? Ja się kąpię, ty się
kąpiesz, on się kąpie...
- Sobota wieczór, panie profesorze.

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
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Zapraszamy
do wspólnego świętowania

11 listopada 2019
(poniedziałek)

godz. 18:00 Msza Św.

po której przejdziemy do Ratusza,
gdzie przy kawie,
herbacie i dobrym cieście
będziemy śpiewali
pieśni patriotyczne.

Rozkład Mszy Św. jak w niedzielę.

Organizatorzy

Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko,
Paraﬁa św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku,
MGOK w Tolkmicku, Biblioteka Miejska w Tolkmicku

REKOLEKCJE ADWENTOWE
15 – 17 GRUDNIA 2019

Niedziela
Niedziela––15
15grudnia
grudnia
07.00 – Msza św. z nauką ogólną
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek
Poniedziałek––16
16grudnia
grudnia
07.00 – Msza św. z nauką ogólną
08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką ogólną
14.30 – Msza św. – Dom Opieki Społecznej
16.00 – Msza dla dzieci i młodzieży
17.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi
– Liturgia Słowa

Wtorek––17
17grudnia
grudnia
Wtorek
07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
16.00 – Msza dla dzieci i młodzieży
17.30 – okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi
– Liturgii Pokutna

