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BISKUP POMOCNICZY
JÓZEF WYSOCKI

urodzony 17 października 1940 
w Jartyporach 

wyświęcony na kapłana 
13 czerwca 1965 

prekonizowany biskupem tytularnym Pra-
ecausa i pomocniczym biskupa 

warmińskiego 18 kwietnia 1989 

konsekrowany we Fromborku 
29 kwietnia 1989 

mianowany Biskupem pomocniczym Diece-
zji Elbląskiej 25 marca 1992 

Wikariusz Generalny Diecezji Elbląskiej 

Prepozyt Kapituły Katedralnej Elbląskiej

Dnia  24  lipca  br.,  na  Mszy  św.  o 
godz.  18:00  ks.  bp  Józef  Wysocki  roz-
pocznie wizytację kanoniczną w naszej 
wspólnocie.

Wizytacja  biskupia  w  parafii  jest 
czynnością apostolską. Ukazuje ona, że 
Biskup  jest  fundamentem  i  znakiem 
jedności  Kościoła  diecezjalnego.  Wizy-
tacja stanowi także okazję do pogłębie-
nia kontaktów z duszpasterzami i wier-
nymi  oraz  różnymi  wspólnotami 
modlitewnymi i apostolskimi, działają-
cymi  w  parafii.  Kanoniczna  wizytacja 
pasterska odbywa się  w każdej parafii 
co 5 lat.

Przyjmijmy z modlitwą, godnością i 
pokorą naszego dostojnego Gościa.

25 LIPCA 2010r
UROCZYSTOŚĆ
św. JAKUBA APOSTOŁA

PROGRAM 
ODPUSTU PARAFIALNEGO

12:00      
Msza  św.  z  procesją  eucharystyczną. 
Rozpoczęcie  wizytacji  kanonicznej 
przez Biskupa Elbląskiego Józefa Wyso-
kiego
14:00       
Rozpoczęcie Biesiady Rybackiej w por-
cie        
16:00      
Msza św. w porcie z poświęceniem ło-
dzi  rybackich i jachtów
18:00      
Msza św. w Kościele św. Jakuba Apo-
stoła w intencji wszystkich kierowców.
19:00      
Przed Kościołem – poświęcenie wszel-
kich pojazdów.
20:00      
Rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.

Przez  cały  czas  w Porcie  rybackim 
wiele atrakcji dla ducha i podniebienia.
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WĘDRÓWKI PO DIECEZJI 
ELBLĄSKIEJ -
SANKTUARIUM 
W ŚWIĘTYM GAJU

Wśród urokliwych lasów na pogra-
niczu woj. pomorskiego i warmińsko-
mazurskiego,  w  diecezji  elbląskiej, 
leży  niewielka  wioska  Święty  Gaj. 
Nie wszyscy wiedzą, że według naj-
bardziej  prawdopodobnej  hipotezy, 
właśnie tutaj zginął męczeńską śmier-
cią jeden z głównych patronów Polski 
–  św. Wojciech.  Średniowieczne kro-
niki odnotowały: 

„Z  trójki  wędrowców  tylko  Woj-
ciech miał szaty duchownego. Wzięto 
w pęta wszystkich, Wojciecha zapro-
wadzono  na  wzgórze,  do  jakiegoś 
uświęconego  zapewne  gaju.  Wów-
czas zajadły Sicco, wstrząsając włócz-
nią z całych sił, ugodził Wojciecha, na 
wskroś, przebijając mu serce. On zaś, 
obejmując przyjaciółkę śmierć, wycią-
gnął ramiona jak na krzyżu, który tak 
bardzo miłował”. 

Od  niedawna  kościół  w  miejsco-
wości  Święty  Gaj  ubogacił  mapę 
sanktuariów Polski. To miejsce szcze-
gólnego  kultu  św.  Wojciecha,  dekre-
tem z 9 maja 1986 r., Prymas Polski – 
kard.  Józef  Glemp  ustanowił  jako 
sanktuarium. W dokumencie nadania 
tytułu  napisał  m.in.:  „(...)  na  mocy 
specjalnych uprawnień  nadanych mi 
przez Stolicę  Apostolską,  niniejszym 
– mając na uwadze przedłożone racje 
historyczne  –  kościołowi  w miejsco-
wości Święty Gaj przywracam, a jeże-
li go nie miał – nadaję tytuł Świętego 
Wojciecha Biskupa i Męczennika”. 

Do  Świętego  Gaju  zaczęło  napły-
wać  coraz więcej ludzi. Pielgrzymi z 
całej Polski, a obecnie także ze świata, 
przybywają,  by  za  przyczyną  św. 
Wojciecha  prosić  o  zdrowie  i  Boże 
błogosławieństwo, o wytrwanie i siły 
dla swoich rodzin, o pracę oraz o po-
myślność  dla kraju i świata. Główne 
uroczystości  odpustowe  w  Świętym 
Gaju  odbywają  się  zawsze  w  okoli-
cach 23 kwietnia.

Miejsce śmierci  Patrona Polski  ze-
wsząd otaczają lasy, a piękna tej nie-
wielkiej  osadzie  dodają  gniazda  bo-
cianie – ptaki te usadowiły się nawet 
na  dachu  kościoła.  Sanktuarium  w 
Świętym  Gaju  dysponuje  Domem 
Pielgrzyma. 

  
Daniel Markowicz – WSD Elbląg

HUMOR Z WAKACJI

Na kolonii pani kazała narysować 
dzieciom swoich rodziców. Po chwili 
podchodzi do małego Jasia i pyta:
-  Dlaczego  twój  tata  ma  niebieskie 
włosy?
- Bo nie było łysej kredki
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Student wraca z wakacji i mówi do 
kolegi: 
- Szkoda, że tego nie widziałeś. Jecha-
łem na słoniu, a obok mnie dwa lwy... 
- I co dalej? Co dalej? 
- Musiałem zejść z karuzeli...

Wychowawczyni zwraca się  do gru-
py kolonijnej :
-  Kto  wymieni   5  zwierząt  afrykań-
skich.

Zgłasza się  Kasia:  lew, słoń  i  trzy 
żyrafy.

AKTUALNOŚCI

We  wtorek  20  lipca  Caritas  Para-
fialna będzie wydawała artykuły spo-
żywcze.  Osoby,  które  zgłaszają  się 
pierwszy raz, proszone są o przynie-
sienie dowodu osobistego.

W sobotę  24 lipca,  w wigilię  uro-
czystości odpustowych, o godz. 18:00 
tradycyjnie  odprawimy  Mszę  św.  w 
intencji  zmarłych parafian.  Po  Mszy 
udamy się w procesji na cmentarz, by 
tam  modlić  się  za  naszych  najbliż-
szych.

W tym dniu ks. Biskup Józef Wy-
soki rozpocznie wizytację kanoniczną 
w naszej wspólnocie. 

W niedzielę 25 lipca przypada uro-
czystość  św. Jakuba Apostoła, patro-
na naszej parafii.  O godz. 12:00 od-
prawiona zostanie  Suma odpustowa 
z procesją eucharystyczną, pod prze-
wodnictwem ks. Biskupa Józefa Wy-
sokiego.  Zapraszamy  do  jak  najlicz-
niejszego  udziału  w  Mszy  św.  i 
innych punktach naszego Programu, 
który zamieściliśmy w tym Informa-
torze.

27 lipca o godz. 18:00 zapraszamy 
na  Mszę  imieninową  w  intencji  ks. 
Krzysztofa  Lisa,  oraz  naszego  Pana 
Organisty. Po Mszy św. będzie okazja 
do  złożenia  podziękowań  księdzu 
Krzysztofowi  i  księdzu  Piotrowi  za 
pracę w naszej parafii.

01 sierpnia o godz. 10:30 zostanie 
odprawiona Msza św. w intencji pole-
głych w Powstaniu Warszawskim. Po 
Mszy  zapraszamy  Parafian  na  kon-
cert  organowy  w  wykonaniu  prof. 
Henryka Gwardaka.

ODPUST PARAFIALNY

Imieniny parafii

W ciągu roku liturgicznego każda 
parafia  przynajmniej  raz  przeżywa 
uroczystość odpustową. W tym dniu 
w sposób szczególny czci się patrona 
parafii, czyli są to jakby imieniny pa-
rafii. 

Uroczystości  odpustowe  w  tolk-
mickiej  Parafii  pw.  św.  Jakuba  Apo-
stoła przypadają 25 lipca.

W Konstytucji apostolskiej papieża 
Pawła  VI  o  odpustach  Indulgentia-
rum doctrina czytamy: 

"Odpust  jest  to  darowanie  przed 
Bogiem  kary  doczesnej  za  grzechy, 
zgładzone już co do winy. Dostępuje 
go  chrześcijanin  odpowiednio  uspo-
sobiony i pod pewnymi, określonymi 
warunkami,  za  pośrednictwem  Ko-
ścioła, który jako szafarz owoców od-
kupienia  rozdaje  i  prawomocnie 
przydziela  zadośćuczynienie  ze 
skarbca Chrystusa i świętych". 
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Z treści  kan.  994  Kodeksu Prawa 
Kanonicznego  z  1983r.  wynika  że: 
każdy wierny może uzyskać odpust; 
dany  odpust  może  być  ofiarowany 
dla  siebie  samego  lub  na  sposób 
wstawiennictwa za zmarłych.

Uzyskanie  odpustu  zależy  jednak 
od  wypełnienia  określonych  warun-
ków,  albowiem  nie  wystarczy,  aby 
wierny  w  dniu  święta  patronalnego 
parafii  nawiedził  kościół,  odmówił 
wskazaną  modlitwę  i  w  ten  sposób 
bez  większego  wysiłku  i  zaangażo-
wania,  uzyskał  "automatycznie"  od-
pust.  Skuteczność  odpustów  zależy 
od wewnętrznej dyspozycji przyjmu-
jącego i  wymaga wewnętrznej  prze-
miany oczyszczającej. Darowanie kar 
doczesnych,  jak w ogóle odpuszcze-
nie  grzechów nie  może  się  dokonać 
bez zerwania z grzechem, bez pokut-
nego  usposobienia.  Przy  uzyskaniu 
odpustów zupełnych muszą być speł-
nione następujące warunki: 
- spowiedź sakramentalna
- Komunia eucharystyczna
-modlitwa według intencji Ojca świę-
tego
-  wyzbycie  się  jakiegokolwiek  przy-
wiązania do grzechu, nawet lekkiego

Zastanówmy się nad tym jak prze-
żywamy  odpust  w  parafii.  A może 
jest to odpust - bez odpustu!? Jest to 
wspaniały dar  od Boga -  możliwość 
zyskiwania  odpustów  -  dla  siebie, 
bądź dla zmarłych, którzy w czyśćcu 
dopełniają  zadośćuczynienia  za  po-
pełnione  przez  siebie  grzechy,  by 
dojść do doskonałej miłości.

Wykorzystano opracowanie 
o. Serafina 

www.chorzowfranc.katowice.opoka-
org.pl

OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus!

Przeżywamy czas wakacyjny.  Dopi-
suje nam piękna pogoda, wręcz upalna. 
Nasze  okolice  odwiedza  wielu  tury-
stów. Budzi to w nas radość i chęć włą-
czenia się w tworzenie i uatrakcyjnienie 
życia naszej lokalnej wspólnoty.

Takim wydarzeniem było przez wie-
le  lat  i  tak  może  być  i  dziś  wspólne 
przeżywanie  uroczystości   Odpusto-
wych ku czci św. Jakuba Apostoła, pa-
trona  parafii.  Ten  rok  jest  wyjątkowy, 
ponieważ   jest Rokiem Jubileuszowym 
św. Jakuba Starszego. Postarajmy się jak 
najlepiej go przeżyć. 

Z tą uroczystością zbiegła się wizyta-
cja kanoniczna Księdza Biskupa Józefa 
Wysockiego. Rozpoczniemy ją w sobotę 
24 lipca, w dniu kiedy  tradycyjnie pa-
miętamy o wszystkich, którzy poprze-
dzili  nas  w  drodze  do  wieczności.  O 
godz.  18:00  odprawimy  Mszę  św.  za 
wszystkich zmarłych z naszych rodzin, 
a  potem,  wspólnie  nawiedzimy cmen-
tarz parafialny. 

Zapraszam  parafian  i  miłych  gości 
do wspólnego przeżycia Dnia Odpusto-
wego.  Niech  św.  Jakub  Ap.  uprasza 
nam wszystkim obfitość łask Bożych. 

W  tym  dniu  pamiętamy  także  o 
wszystkich  kierowcach.  W  modlitwie 
powierzamy  ich  wstawiennictwu  św. 
Krzysztofa.  Tradycyjnie  poświęcimy 
pojazdy. Kierowcy otrzymają pamiątko-
we wizerunki świętego patrona. W po-
stawia wiary przeżyjmy ten dzień, a za-
angażowanie  w  przygotowanie 
uroczystości będzie miało piękny owoc. 
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Stało  się  już  tradycją,  że  w  tym 
Dniu Odpustowym, wraz z rybakami 
przeżywamy Mszę św. w porcie, po-
tem  poświęcimy  ich  łodzie  i  jachty. 
Będzie  też  wspólna  biesiada  i  wiele 
atrakcji przygotowanych przez ryba-
ków. Z całego serca dziękuję im i za-
praszam Was wszystkich do portu. 

Pragnę  podziękować  za  uprzej-
mość  i życzliwość, jakimi obdarzacie 
wszystkich  przybywających  do  na-
szego  domu  parafialnego.  Dziękuję 
za  wszelką  pomoc  organizacyjną  i 
materialną. 

Caritas  Parafialna  pragnie  wy-
świadczać wszelkie dobro względem 
braci i sióstr z naszej wspólnoty. Tra-
dycyjnie, we wtorki będą rozdawane 
artykuły spożywcze. Wolontariuszom 
za pomoc składam Bóg zapłać. 

Z  wielkim  bólem  piszę,  że  nasza 
świątynia musi być zamykana przed 
złodziejami.  Została  ukradziona 
puszka, poduszki z ławek, świecznik. 
Z obawą myślimy, co będzie jeszcze. 
Zwróćmy, moi Drodzy uwagę na lu-
dzi, którzy pogubili się w życiu i mó-
dlmy się za nich.

A  na  koniec  chciałbym  wyrazić 
swoje podziękowania ks. Krzysztofo-
wi i Ks. Piotrowi, za posługę w naszej 
wspólnocie  parafialnej.  Niech  dobry 
Bóg za wszelkie dobro im błogosławi 
a wstawiennictwo Bożej Matki Wspo-
możycielki  wyprasza  im  potrzebne 
łaski,  na  nowych  placówkach  dusz-
pasterskich. 

 
Z wyrazami modlitwy 

  
Proboszcz Ks. Sławomir Szczodrowski

PIELGRZYMKA 
DO   LWOWA

termin:  13.09. - 16.09.2010 /4 dni/

W dniach 13 – 16.09.2010r. organi-
zujemy  4-dniową  pielgrzymkę  do 
Lwowa.

P R O G R A M
Dzień 1:

wyjazd  z  Tolkmicka  o  godz.4.30, 
przejazd przez Warszawę w kierunku 
granicy polsko – ukraińskiej  w Hre-
bennem, przyjazd do Żółkwi, zakwa-
terowanie w hotelu  obiadokolacja
Dzień 2:         

Lwów - zwiedzanie miasta z prze-
wodnikiem:  kopiec  Unii  Lubelskiej, 
Cmentarze  Łyczakowski  i  Orląt 
Lwowskich,  Katedra  św.  Jura,  Stare 
Miasto  –  kościół  dominikanów,  Ry-
nek, kamienica  królewska - rezyden-
cja Jana Sobieskiego, katedra  łacińska 
i  kaplica Boimów, katedra   ormiań-
ska,  cerkiew  Uspieńska  (wołoska), 
Prospekt  Swobody  (Wały  Hetmań-
skie), Teatr Wielki  – ewent. spektakl 
operowy, obiadokolacja
Dzień 3:

Lwów – Olesko (zamek gdzie uro-
dził się Jan Sobieski, galeria obrazów) 
- Podhorce (zamek w stylu „palazzo 
In fortezza”) - Złoczów (zamek Sobie-
skich) - powrót do Lwowa  i Żółkwi, 
obiadokolacja
Dzień 4:
Żółkiew (  kolegiata  z  kryptą  Żół-

kiewskich i i Sobieskich, zamek Jana 
Sobieskiego),  wyjazd  w  drogę  po-
wrotną,  przyjazd  do  Tolkmicka  w 
godz. nocnych.

CENA : 550 zł
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Cena obejmuje :
-  przejazd  autokarem  klasy  lux 
(WC,barek,video)
- 3 noclegi w hotelu, pokoje z łazien-
kami
- 3 śniadania i 3 obiadokolacje
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL i NW

Cena  nie  obejmuje  wstępów  do 
obiektów i usług przewodnika. 
Potrzebna  suma ok.  80  zł  (w hryw-
nach)

UWAGA: 
Do przekroczenia granicy niezbęd-

ny jest ważny paszport.

Ostateczny termin zgłoszeń  
08 sierpnia 2010r.

Kontakt z organizatorem: 
ks. Sławomir Szczodrowski
tel  604994060

KONCERT ORGANOWY

1 sierpnia 2010 - godzina 11.30

Koncert  organowy  w  wykonaniu 
pana profesora Henryka Gwardaka.

Koncert  poprowadzi  pan  Janusz 
Brzozecki - dyrektor Międzynarodowe-
go Festiwalu we Fromborku

P R O G R A M 

Toccata d-moll Jana Sebastiana Bacha

Elevazione - anonim

Ave Maria - Franz Schubert

Toccata ze siuty gotyckiej - 
Leona Boellmanna

Na  koniec  koncertu  -  zostanie 
wspólnie  odśpiewana pieśń:  Boże  coś 
Polskę  z  towarzyszeniem organowym 
pana  profesora  Henryka  Gwradaka, 
dla uczczenia kolejnej rocznicy wybu-
chu Powstania Warszawskiego.

Pan Henryk Gwardak jest absolwen-
tem  Wrocławskiej  Akademii  Muzycz-
nej  w specjalności  gry  organowej.  Od 
1983  roku  prowadzi  działalność  kon-
certową i pedagogiczna.Występował w 
wielu krajach Europy, w Japonii, Ame-
ryce Środkowej i na Spitsbergenie.

Był  wieloletnim  dyrektorem  Mię-
dzynarodowego Festiwalu  Organowe-
go  we  Fromborku.  Od  1988  roku 
mieszka i pracuje w Finlandii - na Wy-
spach Alandach.

Wykłada  w  tamtejszym  Instytucie 
Muzycznym.  Ma  licznych  uczniów, 
którymprzekazuje  swoją  bogatą  wie-
dzę i kunszt gry na królewskim instru-
mencie, jakim są organy.

Uznając  piękno  organów  kościoła 
św.  Jakuba  Apostoła  w  Tolkmicku,  z 
którymi miał okazję się ostatnio zapo-
znać,  zapragnął  dać  krótki  koncert 
podczas którego zademonstruje bogac-
two brzmieniowe tego zaledwie 20 gło-
sowego instrumentu, którego budowę i 
zainstalowanie  podjęła  się  słynna  na 
owe  czasy  firma  organmistrzowska 
Terletzki- Wittek z Elbląga. Pochodzą z 
1902 roku, mają ponad 1300 piszczałek, 
z  których  największa,  drewniana  ma 
ponad 5 m długości.

Jest to jeden z nielicznych w okolicy, 
dobrze  zachowany  instrument  pneu-
matyczny, o którego stan dba pan An-
drzej Kowalewski - organmistrz z Bra-
niewa.
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SZLAK JAKUBOWY
 
"Szlak  Jakubowy",  uznany  w  1987 

przez  Radę  Europy  Pierwszym  Euro-
pejskim Szlakiem Kulturowym, to szlak 
pielgrzymkowy,  który  prowadzi  do 
grobu  apostoła  Jakuba  w Santiago  de 
Compostela w Galicji.

Św. Jakub Starszy Apostoł z Santiago
był  synem  Zebedeusza  i  Salome,  bra-
tem Jana Apostoła Ewangelisty. Razem 
z nim i Piotrem Apostołem należał  do 
grona  najbardziej  zaufanych  uczniów 
Pana  Jezusa.  Zginął  jako  pierwszy 
śmiercią męczeńską w Jerozolimie, ścię-
ty  mieczem  za  panowania  Heroda 
Agryppy.  W  Europie  czczony  jest 
przede  wszystkim  jako  patron  podró-
żujących. Po śmierci Apostoła, ucznio-
wie mieli wykraść jego ciało i po kilku 
dniach  żeglugi  zawinąć  do  wybrzeży 
Hiszpanii.  Złożone na wzgórzu cmen-
tarnym doczesne szczątki Świętego od-
krył  w IX w.  pewien pustelnik  dzięki 
gwiezdnym konstelacjom. Miejsce gro-
bu nazwano Campus-Stellae, czyli Pole 
Gwiazd.

Od  tego  czasu  zaczął  w  Hiszpanii 
kwitnąć kult św. Jakuba. Na jego cześć 
w Santiago de Compostella wzniesiono 
bazylikę.  Zniszczona  przez  Maurów 
świątynia  została  odbudowana  w  la-
tach 1078-1122. Do dziś uchodzi za jed-
ną  z  największych  i  najpiękniejszych 
sanktuariów chrześcijaństwa. W ołtarzu 
znajduje się  XII-wieczna rzeźba przed-
stawiająca św. Jakuba w płaszczu wy-
konanym  ze  srebrnej  blachy,  zdobio-
nym  kamieniami  jubilerskimi,  którą 
każdy  pielgrzym  pragnie  dotknąć.  W 
krypcie  katedry  znajduje  się  złocony 
sarkofag z relikwiami Patrona Hiszpa-
nii. Przez wieki do jego grobu przyby-
wali  i  przybywają  zwykli  pielgrzymi, 
książęta,  królowie.  Gdy Alfons II  Mą-
dry,  król  Asturii  ogłosił  go  patronem 

wojny,  zaczęto  przedstawiać  Apostoła 
jako rycerza w zbroi na koniu z lancą w 
dłoni. 

Jego symbolem - jako rybaka - stała 
się  muszla.  Wzdłuż  tras  pielgrzymko-
wych prowadzących do Santiago ustalił 
się  zwyczaj  przedstawiania  Jakuba  w 
stroju pielgrzyma z licznymi atrybuta-
mi: laską  pielgrzymią,  torbą  podróżną, 
muszlą,  którą średniowieczni pielgrzy-
mi  wszywali  w  swoje  szaty  bądź 
umieszczali na kapeluszu, z butelką na 
wodę,  z  różańcem.  Legenda,  jedna  z 
wielu opowiadanych na 700-kilometro-
wym szlaku Camino de Santiago, uka-
zuje św. Jakuba jako współtowarzysza 
wędrówki,  który  dał  spragnionemu 
pątnikowi,  wystawionemu  na  pokusy 
złego pić  wodę  z  muszli,  którą  odtąd 
nazwano "muszlą św. Jakuba".

Chrześcijanie  pielgrzymowali  i  do 
dziś  pielgrzymują  do  Compostelli  hi-
storycznymi szlakami z różnych stron. 
Większość z nich korzysta z tzw. "fran-
cuskiego szlaku". Brały one początek w 
Touzs,  Vézelay,  Le  Puy i  Arles.  Przez 
stulecia pielgrzymi nadali kształt i oży-
wili  Szlak Jakubowy. Na nim zrodziło 
się  olbrzymie  dziedzictwo  kulturowo-
-religijne  w  postaci  licznych  katedr, 
miejsc kultu i schronisk. Ustawiano tak-
że "cruceira"  -  kamienne słupy zwień-
czone krzyżem. To grób Świętego "stał 
się  w ciągu wieków punktem przycią-
gania dla Europy i dla całego chrześci-
jaństwa"  (Jan  Paweł  II,  "Akt 
Europejski").
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SZLAKI JAKUBOWE 
W POLSCE

W Polsce odtwarza się szlaki, który-
mi niegdyś pielgrzymowano do grobu 
św.  Jakuba  Starszego  w  hiszpańskim 
Santiago de Compostela.  Wiodą  okoli-
cami, w których znaleźć  można wspa-
niałe zabytki i piękne krajobrazy.  
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