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3 maja
UROCZYSTOŚĆ MATKI 
BOŻEJ KRÓLOWEJ POLSKI

Z dawna Polski Tyś Królową,
Maryjo!

Ty za nami przemów słowo,
Maryjo!

ociemniałym podaj rękę,
niewytrwałym skracaj mękę,
Twe Królestwo weź w porękę, 

Maryjo!

Tak śpiewamy w pięknej, starej pieśni  
religijnej. 3 maja, święto narodowe i jed -
nocześnie uroczystość Matki Bożej Kró -
lowej  Polski  -  to  doskonała  okazja,  by  
przypomnieć  sobie,  co znaczą  te  słowa.  
Kult Maryi jako Najświętszej Maryi Pan -
ny Królowej Polski wyróżnia Kościół ka-
tolicki  spośród innych wyznań  chrześci -
jańskich w Polsce. Tytuł NMP Królowej  
Polski ma dla polskich katolików szcze -
gólne  znaczenie.  Mówi  on  o  obecności  
NMP w historii  polskiego narodu. Tytuł  
Matki Bożej jako Królowej Polski sięga  
drugiej  połowy  XIV  wieku.  Wtedy  to  
Grzegorz z Sambora po raz pierwszy na -
zywa Maryję Królową Polski i Polaków.  
1 kwietnia 1656 r. w katedrze lwowskiej  
król  Jan  Kazimierz  w  sposób  oficjalny  
ślubował:  Ciebie za patronkę  moją  i  za  
królowę  państw  moich  dzisiaj  obieram.  
W trzechsetną rocznicę ślubów Jana Ka -
zimierza  episkopat  Polski  z  inicjatywy  
więzionego  prymasa  Stefana  Wyszyń -
skiego  dokonał  ponownego  zawierzenia  
całego kraju Maryi i odnowienia ślubów  
królewskich.  26  sierpnia  1956 roku  ok.  
miliona wiernych na Jasnej Górze złożyło  
Jasnogórskie  Śluby  Narodu  Polskiego.  
Według katolików, uznać Maryję za Kró -
lową  oznacza  przede  wszystkim żyć  na 
jej wzór. 

3 maja w Kościele katolickim w Pol-
sce  obchodzona  jest  liturgiczna  uroczy -
stość  Najświętszej  Maryi  Panny  Królo -
wej Polski.

W naszym Kościele, w tym dniu Msze 
św. wg niedzielnego rozkładu.
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AKTUALNOŚCI

Zarząd  Salezjańskiej  Organizacji  
Sportowej  ”SALOS” organizuje  kolonie  
do Szklarskiej Poręby w dniach 05 lipca  
– 17 lipca br. Koszt kolonii 900 zł. Karty 
można  pobierać  u  Prezesa  Andrzeja  
Misztala.

Liceum Ogólnokształcące przy Zespo -
le  Szkół  Pijarskich  w  Elblągu  planuje  
otwarcie w nowym roku szkolnym klasy  
I  z  rozszerzonym  językiem  angielskim,  
matematyką,  fizyką  lub geografią.  Mak -
symalna ilość uczniów – 20 osób.

Termin składania dokumentów upływa 7  
czerwca br. Szczegóły informacji umiesz -
czone są w naszej gablocie i na stronie:

www.elblag.pijarzy.pl

Adres szkoły: 82-300 Elbląg ul. Sape -
rów 20 tel. 55 233 36 19

Przypominamy,  że Parafia Tolkmicko  
posiada  stronę  internetową,  na  której  
można  znaleźć  wszystkie  informacje  z  
życia naszej wspólnoty, ogłoszenia para -
fialne,  informator,  oraz  bogatą  galerię  
zdjęć. Jej adres: 

www.salezjanie-tolkmicko.pl

Podajemy również  stronę  internetową  
naszego miasta: 

www.tolkmicko.pl

Uroczystość  I  Komunii  św. w naszej  
Parafii będzie miała miejsce w tym roku  
dnia 16 maja o godz. 12:00. 

Msza św. rocznicowa dla dzieci, które  
przystąpiły do I Komunii św. w ubiegłym  

roku odbędzie się w niedzielę 23 maja o  
godz. 10:30.

Ks. Proboszcz i Pan Burmistrz dzięku -
ją wszystkim, którzy złożyli ofiarę do pu -
szek, przeznaczoną na ufundowanie tabli -
cy  pamiątkowej,  upamiętniającej  
zbrodnię katyńską i tragedię pod Smoleń -
skiem. Zebrano na ten cel 859 zł 30 gr.

Zapraszamy na Nabożeństwa majowe  
w  naszym  Kościele  codziennie  o 
godz.17:30.  Apel  Jasnogórski  o  godz.  
20:30.  Tradycyjne  Nabożeństwa  przy  
krzyżach  we  wtorki  i  czwartki  o  godz.  
19:00

Przypominamy,  że  w  m-cu  wrześniu  
br. planowana jest pielgrzymka do Lwo-
wa.  Zapisy  chętnych  przyjmujemy  do  
końca czerwca br.

W  dniach  10  -  12  maja  przypadają 
Kwartalne Dni Modlitw o Urodzaje. Bę -
dziemy w tym czasie prosić o obfite plo-
ny ziemi i błogosławieństwo Boże w Pra -
cy. Będą to tzw. Nabożeństwa Krzyżowe.  
Jak nazwa wskazuje, miejscem tych mo -
dlitw będą przydrożne krzyże:

10 maja – przy P. Szczygłach na ul. Kró-
lewieckiej
11 maja – na ul. Przybytowskiej
12 maja – na wiacie u P. Kaczorowskich

Informujemy, że tylko do dnia 10 maja  
w  kancelarii  parafialnej  można  składać  
prace na konkurs „Igraszki z igłą”. Szcze -
gółowy regulamin przedstawiliśmy w na -
szym  Informatorze  w  miesiącu  lutym.  
Można go też  znaleźć  na naszej  stronie  
internetowej.
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13 maja przypada rocznica Objawień  
Fatimskich /1917r/. Matka Boża objawiła  
się trojgu pastuszków, poleciła im odma -
wiać różaniec, oraz pozostawiła „tajemni -
ce fatimskie”.

W rocznicę  tych  Objawień,  13  maja  
1981r., na Placu św. Piotra w Rzymie zo -
stał postrzelony nasz papież Jan Paweł II.

Dla upamiętnienia tych wydarzeń  za -
praszamy  wszystkich  13  maja  o  godz.  
20:30 na Nabożeństwo i procesję z figurą  
Matki Bożej Fatimskiej.

24 maja – święto Matki Bożej Wspo-
możycielki Wiernych. Msze św. o godz.  
7:00 i 18:00.

3 czerwca – Uroczystość Bożego Cia-
ła. W tym dniu Mszę  św. odprawi i po-
prowadzi  Procesję  Eucharystyczną  ks.  
Stanisław Wójcik , były Proboszcz naszej  
parafii, który w tym roku obchodzi 25-le -
cie święceń kapłańskich.

Już dziś zwracam się do Was, Drodzy 
Parafianie z prośbą, byście włączyli się w  
przygotowanie  tradycyjnych  ołtarzy.  
Niech ciężar ten nie spoczywa ciągle na  
tych samych, często starszych osobach.

Przypominamy  o  możliwości  zama -
wiania Mszy świętych w intencji naszych  
zmarłych,  w  tym  Mszy  św.  gregoriań -
skiej. Modlitwa za bliskich zmarłych jest  
znakiem wzajemnej miłości i wdzięczno -
ści. Na Mszę św. gregoriańską, nazywaną  
także „Gregorianką”, składa się 30 Mszy  
św. odprawianych w intencji jednej osoby  
zmarłej, w ciągu kolejnych 30 dni. Panu -
je  przekonanie,  że  po  odprawieniu  30  
Mszy św. Pan Bóg w miłosierdziu swoim  
wybawi duszę, za którą modlono się pod -
czas nich i wprowadzi ją do nieba.

III FESTYN PARAFIALNY
„SPOSÓB NA NUDĘ”

23 maja br. odbędzie się w naszej pa-
rafii  III  Festyn  Parafialny  „Sposób  na  
nudę”. Miło nam poinformować Parafian,  
że Festyn wszedł na stałe do tradycji na -
szej  Parafii  i  kalendarza  imprez  miej -
skich. 

Doświadczenia zdobyte przy organizo -
waniu poprzednich Festynów, pozwoliły  
nam na przygotowanie propozycji zgod-
nie  z  oczekiwaniami  uczestników  tego  
święta.  Będą  więc  występy  artystyczne  
miejscowych  zespołów  i  zaproszonych  
artystów.  Dużym  wydarzeniem  będzie  
koncert KRZYSZTOFA KRAWCZYKA.  
Zapraszamy wszystkich do wspólnej za -
bawy. Program dołączamy do dzisiejsze -
go Informatora.

OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Ostatnie tygodnie dla naszej Ojczyzny  
i  naszych  wspólnot  były  trudnym  do -
świadczeniem  po  stracie  naszych  roda -
ków w tragedii pod Smoleńskiem. Dzię -
kuję  Wam  za  wspólną  modlitwę,  za  
ofiarowane Msze św., za obecność w tych  
dniach Narodowej Żałoby. Niech powie-
dzie się inicjatywa mieszkańców i władz  
miasta  o  ufundowaniu  tablicy,  upamięt -
niającej  te  tragiczne  wydarzenia  pod  
Smoleńskiem i Katyniem. 

Rozpoczynający się miesiąc maj niech  
pomoże nam zrozumieć te tragiczne wy -
darzenia w Bożym Kluczu. Będziemy w  
tych  dniach  gromadzić  się  na  nabożeń -
stwach majowych w świątyni i przy ka -
pliczkach przydrożnych, by zawierzać się  
Bożej Rodzicielce. 
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Przed nami w tym miesiącu wiele uro -
czystości. 8 maja w uroczystość św. Sta -
nisława. Ks. bp. dr Jan Styrna udzieli sa -
kramentu kapłaństwa dk. Piotrowi Kępie,  
a 9 maja Msza św. prymicyjna ks. Piotra.  
16 maja uroczystość  pierwszej Komunii  
Świętej,  a  tydzień  później  Rocznica  
Pierwszej Komunii św. Ważne są to wy-
darzenia  w  życiu  dzieci  i  całej  naszej  
wspólnoty. 

W niedzielę  23 maja będziemy także  
wspólnie  przeżywać  kolejny,  III  Festyn  
Parafialny.  Pragnę  zaprosić  wszystkich  
do wspólnego świętowania na rynku na -
szego miasta.

Każde przedsięwzięcie kosztuje wiele  
pracy, środków, ale też  naszego zaanga -
żowania. Wrażam podziękowania wszyst -
kim Dobrodziejom za przekazanie pienię -
dzy  na  koncert  Pana  Krzysztofa  
Krawczyka. Tu spełniają  się  słowa Jana  
Pawła II: "Człowiek jest wielki nie przez  
to,  co  ma,  nie  przez  to,  kim  jest,  lecz  
przez to, czym dzieli się z innymi". 

Dziękuje tym wszystkim, którzy włą -
czają  się  w  przygotowanie  tej  imprezy.  
Ufam, że ta uroczystość może nam kolej -
ny raz pokazać, że bycie razem sprawia  
nam radość i scala naszą społeczność. 

Miesiące wiosenne są  czasem zdawa -
nia różnych egzaminów. Życzymy w spo -
sób szczególny maturzystom jak najlep -
szych wyników z  egzaminu dojrzałości.  
Polecamy  Was  wstawiennictwu  Matki  
Bożej Wspomożycielki Wiernych. 

Miesiąc  czerwiec  rozpoczniemy  uro -
czystością  Bożego Ciała, z procesją  Eu -
charystyczną  ulicami  naszego  miasta.  
Uświetni ją  Jubilat - ks. Stanisław Wój -
cik  -  salezjanin,  który  obchodzi  w  tym 
roku 25 lecie święceń kapłańskich. Poleć -
my Go Matce Bożej, upraszając potrzeb -

ne  łaski  na  dalsze  lata  posługiwania  w 
służbie Bożej.
Życzmy sobie wzajemnie Bożego Bło -

gosławieństwa na ten czas. 
 Z modlitwą 

 ks. ProboszczSławomir Szczodrowski  
sdb

PIELGRZYMKA 
DO CZĘSTOCHOWY

Rankiem 12 kwietnia br. 35 osobowa  
grupa parafian z Tolkmicka pod przewod-
nictwem  ks.  Proboszcza  Sławomira  
Szczodrowskiego  wyruszyła  na  piel -
grzymkę do Częstochowy, wszyscy z ba -
gażem  własnych  podziękowań,  próśb  i  
różnych intencji do Matki Bożej.

Czas  to  był  szczególny  –  ŻAŁOBA 
NARODOWA po tragicznej śmierci pre-
zydenta Lecha Kaczyńskiego i jego mał-
żonki,  oraz  wszystkich  ,  którzy  zginęli  
pod Smoleńskiem.

Nie zabrakło więc modlitw indywidu -
alnych i zbiorowych w Ich intencjach.

Uczestniczyliśmy  w  Drodze  Krzyżo -
wej  na  Wałach,  Apelu  Jasnogórskim, 
Mszach  św.  za  parafian  i  pielgrzymów,  
odprawionych  przez  naszego  Księdza  
Proboszcza. Zostawiliśmy na Jasnej Gó -
rze  wpis  w  Księdze  Kondolencyjnej  za 
tragicznie  zmarłych.  Zwiedziliśmy  naj -
ważniejsze miejsca na Jasnej Górze.

Napełnieni powagą i modlitwą, w po-
łudnie 13 kwietnia wyruszyliśmy w dro -
gę  powrotną,  zatrzymując się  jeszcze na  
chwilę  w  Sanktuarium  Maryjnym  w  
Czerwińsku.

Pobyt na Jasnej Górze na długo pozo-
stanie  w pamięci  pielgrzymów z  naszej  
parafii.
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4 maja

WSPOMNIENIE
LITURGICZNE 
św. FLORIANA

Św. Florian urodził się w Enns w 250 
r. Jego życie przypadło na okres prześla -
dowań  chrześcijan. W roku 304 ujął  się  
za  prześladowanymi  legionistami  chrze -
ścijańskimi, za co został skazany na karę  
śmierci. 4 maja 304 r. poniósł śmierć mę -
czeńską w nurtach rzeki Enns,na terenie  
dzisiejszej Austrii. Ciało Floriana odnala -
zła wdowa Waleria.  Nad jego grobem z  
czasem  wybudowano  kościół  i  klasztor  
ojców Benedyktynów, a później klasztor  
Kanoników laterańskich .  W roku 1184  
Idzi,  biskup  Modeny,  na  prośbę  księcia  
Kazimierza  Sprawiedliwego,  sprowadził  
relikwie św. Floriana do Krakowa. Obec -
nie  relikwie  Świętego  Floriana  znajdują  
si e w Chorzowie.
Św.  Florian  jest  patronem wykonaw -

ców zawodów wiążących się  z  ogniem: 
strażaków, hutników, kominiarzy, garnca -
rzy, piekarzy. W ikonografii przedstawia -
ny  jest  najczęściej  w stroju  rzymskiego  
oficera, z naczyniem z wodą do gaszenia  
ognia, lub wprost gaszącego pożar.

Msza św. dziękczynna za naszych stra-
żaków zostanie odprawiona 4 maja br. o  
godz. 18:00.

8 maja

Świętego Stanisława, 
biskupa i męczennika
głównego patrona Polski

Św. Stanisław ze Szczepanowa (ur. ok.  
1030 w Szczepanowie,  zm.  11 kwietnia 
1079  w  Krakowie)  –  polski  duchowny  
katolicki,  biskup krakowski,  męczennik,  
uznany przez Kościół katolicki za święte -
go, jednego z katolickich patronów Pol -
ski. O samej działalności duszpasterskiej  
św. Stanisława wiemy niewiele.  Dał  się  
poznać  jako  pasterz  gorliwy,  ale  i  bez -
kompromisowy.  Pewnym jest,  że  w  ro -
dzinnej  swojej  wiosce  wystawił  kościół  
drewniany  pod  wezwaniem  św.  Marii  
Magdaleny, który dotrwał do XVIII wie -
ku. 

W  centrum  zainteresowania  kronika -
rzy znalazł się przede wszystkim fakt za -
targu  Stanisława  z  królem  Bolesławem  
Śmiałym,  który  zadecydował  o  chwale  
pierwszego, a tragicznym końcu drugie -
go.

Wersja  śmierci  przedstawiona  przez  
Wincentego Kadłubka mówi, że stanął w  
obronie niewiernych żon rycerzy walczą -
cych na wyprawie kijowskiej, które król  
rozkazał  okrutnie  ukarać,  mimo  iż  ich  
mężowie  im  przebaczyli.  Król  rozkazał  
swoim sługom zabicie biskupa w koście -
le na Skałce w czasie odprawiania przez  
niego mszy świętej, a gdy ci nie chcieli,  
sam  własnoręcznie  zamordował  święte -
go. 17 września 1253, w Bazylice święte -
go Franciszka w Asyżu, Stanisław został  
kanonizowany przez papieża Innocentego  
IV.

W roku 1963 papież Jan XXIII ustano-
wił  świętego Stanisława,  wraz ze Świę -
tym Wojciechem i NMP Królową Polski,  
pierwszorzędnym  Patronem  Polski.  Jan  
Paweł  II nazwał  go "patronem chrześci -
jańskiego ładu moralnego".  Uroczystość  
liturgiczna w Kościele katolickim obcho -
dzona jest 8 maja.
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8 maja

ŚWIĘCENIA KAPŁAŃSKIE 
dk PIOTRA KĘPY

Według nauczania Kościoła katolickie -
go, stan kapłański jest władzą ustanowio -
ną przez Jezusa, w której działa On sam.  
Święcenia  sakramentalne  posiadają  trzy  
stopnie:  diakonat,  prezbiterat  oraz  bi -
skupstwo. W mowie potocznej ze święce-
niami  kapłańskimi  utożsamia  się  drugi  
stopień. Prezbiterów zwyczajowo nazywa 
się  księżmi.  Kandydat  do  kapłaństwa  
przyjmuje  święcenia  diakonatu  co  naj -
mniej 6 miesięcy przed święceniami pre -
zbiteratu. Po święceniach prezbiter może  
sprawować eucharystię, sakrament poku -
ty  oraz  namaszczenia  chorych.  Sakra -
mentu święceń  kapłańskich może udzie -
lić tylko biskup.

Uroczystości  święceń  kapłańskich  dk  
Piotra  Kępy,  salezjanina,  odbędą  się  w  
naszej  parafii  dnia  8  maja  br.  o  godz,  
11:00. Zapraszamy na nią wszystkich pa -
rafian i gości. 

Msza św. Prymicyjna – nowego neo -
prezbitera  ks.  Piotra  -  9  maja  o  godz.  
12.00

30 mają

UROCZYSTOŚĆ TRÓJCY 
PRZENAJŚWIĘTSZEJ

Tajemnica Trójcy Świętej to Ojciec mi -
łujący Syna, Syn odwzajemniający się mi -
łością Ojcu i wreszcie Duch Miłości. Oso -
by Trójcy Świętej to wzajemna nigdy nie  
wyczerpana relacja miłości  pomiędzy Oj -
cem, Synem i Duchem Świętym. To osoby  
żyjące,  kochające  w  sposób  doskonały  i  

pełny. Bóg jest Ojcem miłującym nas jako  
dzieci w jedynym Synu swoim i w jedności  
Ducha Świętego. Każdy człowiek nawiązu -
je łączność z Trójcą Świętą przez chrzest,  
dzięki niemu rodzi się do nowego życia i  
staje się dzieckiem Ojca niebieskiego, który  
postanowił jego odrodzenie, bratem Chry -
stusa,  który  mu  je  wysłużył  przez  krew  
Krzyża, i świątynią Ducha Świętego udzie -
lającego  mu  ducha  przybrania.  Nie  ma  
piękniejszego sposobu na uczczenie Trójcy  
Przenajświętszej jak okazać Jej swoją mi -
łość, jak żyć w pełni Jej darami, otwierając  
się na działanie Ducha Świętego i postępu -
jąc jak synowie Ojca niebieskiego i bracia  
Chrystusa. Starajmy się więc tak żyć, aby -
śmy na co dzień  byli bardziej czytelnymi  
obrazami Boga.

Msze św. jak w każdą niedzielę.

O. Tomasz Baja
http://www.kamilianie.eu

Przykład Rodziców
skuteczną metodą wychowania 
chrześcijańskiego

Rodzice  wierzący  mają  obowiązek  
chrześcijańskiego wychowania swych dzie -
ci. Taki obowiązek wzięli na siebie w dniu  
zawarcia  sakramentalnego  związku  mał -
żeńskiego oraz przez fakt ochrzczenia swe -
go dziecka.

Właśnie podczas zawarcia sakramental -
nego związku małżeńskiego kapłan posta -
wił narzeczonym pytanie: “Czy chcecie z  
miłością przyjąć i po katolicku wychować  
potomstwo,  którym  Was  Bóg  obdarzy?”  
Narzeczeni odpowiedzieli: “Tak” i tym sa-
mym  zobowiązali  się  do  wychowania  
chrześcijańskiego swego potomstwa.

Także w czasie chrztu św. na pytanie ka -
płana:  “O  co  prosicie  Kościół  Boży  dla  
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swego  dziecka?”  Rodzice  odpowiedzieli:  
“O chrzest”. Dalej kapłan mówił: “Prosząc  
o chrzest dla Waszego dziecka, przyjmuje -
cie na siebie obowiązek wychowania go w 
wierze... Czy jesteście świadomi tego obo -
wiązku?” I tu rodzice odpowiedzieli:  “Je-
steśmy świadomi” i w ten sposób po raz  
drugi  zobowiązali  się  do  religijnego  wy -
chowania swego dziecka.

Jak wypełnić te zobowiązania?

Nie ma skuteczniejszej metody wycho -
wawczej jak świadectwo życia, czyli przy -
kład, bowiem nie słowa, a przykłady pocią -
gają.

Mówi o tym, na przykładzie swego ojca,  
papież Jan Paweł II: “ Moje lata chłopięce i  
młodzieńcze łączą się przede wszystkim z  
postacią mego ojca, którego życie duchowe  
po stracie żony i starszego syna niezwykle  
się  pogłębiło. Patrzyłem z bliska na jego  
życie, widziałem, jak umiał od siebie wy -
magać, widziałem, jak klękał do modlitwy.  
To było najważniejsze w tych latach, które  
tak  wiele  znaczą  w  okresie  dojrzewania  
młodego człowieka.

Ojciec, który umiał sam od siebie wy-
magać,  w pewnym sensie nie  musiał  już  
wymagać  od syna.  Patrząc  na  niego,  na -
uczyłem się, że trzeba samemu sobie sta -
wiać wymagania i przykładać się do speł -
niania własnych obowiązków”.

Przed brakiem dobrego przykładu prze-
strzega  nas  Pan  Jezus  słowami:  “Kto  by  
jedno z tych małych dzieci, które we mnie  
wierzą, przywiódł do grzechu, takiego le -
piej by było, żeby u szyi jego uwiązano ka -

mień  młyński i utopiono w głębinie mor-
skiej”. Mt 18,6.

Rodzice, chcąc dać dobry przykład życia  
chrześcijańskiego, powinni przyjąć zasadę:  
“W naszym życiu nie będzie dnia bez mo -
dlitwy, tygodnia bez Mszy św. i bez piątko -
wego postu”. Oczywiście, praktyki religijne  
powinny  być  źródłem  życia  zgodnego  z 
przykazaniami,  których syntezą  jest  przy -
kazanie miłości. Praktyki religijne są tylko  
środkiem, chociaż bardzo istotnym, poma -
gającym żyć zgodnie z przykazaniem miło -
ści.

Uczestnictwo ojca i matki we Mszy św.  
niedzielnej to najlepsza lekcja szacunku dla  
przykazania:  “Pamiętaj  abyś  dzień  św.  
święcił”.

Klęczący na modlitwie ojciec i matka to  
najpiękniejsza i najskuteczniejsza kateche -
za. Trzeba jeszcze dodać, że pięknym świa -
dectwem jest modlitwa rodzinna.

Zachowanie postu jest wyrazem posłu -
szeństwa  Kościołowi,  a  zarazem  pewną  
formą wyznania swej wiary, gdyż wstrzy -
manie się od potraw mięsnych jest podyk -
towane motywami religijnymi.

Drodzy  Rodzice!  Przypomnijcie  so-
bie o zobowiązaniach, które wzięliście  
na siebie w momencie zawarcia sakra -
mentalnego małżeństwa i w dniu chrztu  
Waszego dziecka.

Niech  Pan  Bóg  Wam błogosławi  w  
realizacji tych zobowiązań.

www.mikolaj-bydgoszcz.home.pl
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