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Drogi Księże Wiesławie.

Z okazji Twoich 50 Urodzin, życzy-
my Ci wszystkiego, co najlepsze i naj-
piękniejsze, wytrwałości, spokoju i po-
gody  ducha,  zdrowia  i  wszelkiego 
szczęścia, a przede wszystkim ogromu 
łask  bożych oraz  opieki  Matki  Bożej. 
Niech  Duch  Boży  zawsze  mieszka  w 
Twoim  sercu.  Niech  przedłuża  lata 
Twego życia i pozwoli jak najowocniej 
dalej służyć budowaniu Królestwa Bo-
żego na  ziemi.  Niech  Najwyższy  Ka-
płan Jezus Chrystus zawsze Ci błogo-
sławi  w  Twojej  apostolskiej 
działalności,  niech  będzie  źródłem 
Twojej radości i spełnienia.

 Szczęść Ci Boże! 
 Ksiądz Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski,
 Księża Współpracownicy

 i tolkmiccy parafianie.

BEATYFIKACJA PAPIEŻA 
JANA PAWŁA II

1 maja br. odbędzie się beatyfikacja 
Jana Pawła II. 

Uroczystość wyniesienia Jana Pawła 
II  na  ołtarze  przypadnie  w  Niedzielę 
Miłosierdzia  Bożego,  święta  ustano-
wionego przez  papieża  Polaka.  Zmarł 
On 2 kwietnia 2005 roku, w wigilię tej 
uroczystości.

Benedykt  XVI  zgodził  się  na  pro-
mulgację,  czyli  ogłoszenie  dekretu, 
uznającego  niewytłumaczalny  z  me-
dycznego punktu widzenia cud wyzdro-
wienia francuskiej zakonnicy Marie Si-
mon-Pierre  z  zaawansowanej  choroby 
Parkinsona.
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1 maja Podano datę beatyfikacji pa-
pieża "Ta data ma szczególne znacze-
nie" Kard. Dziwisz w szczególny spo-
sób podziękował papieżowi. 

Papież Papież będzie osobiście prze-
wodniczył beatyfikacji Jana Pawła II na 
Placu świętego Piotra. Będzie to pierw-
sza beatyfikacja, jakiej dokona On oso-
biście, ponieważ zawsze takim uroczy-
stościom przewodniczą Jego delegaci.

Beatyfikacja  jest  ukoronowaniem 
przeszło  pięciu  lat  intensywnej  pracy, 
by  udzielić  odpowiedzi  na  wołanie 
ludu: "Santo subito" (natychmiast świę-
ty). Dla nas Polaków jest to przeogrom-
na  radość  i  satysfakcja.  Wszyscy  bę-
dziemy  teraz  czekać  na  rozpoczęcie 
procesu  kanonizacyjnego  Jana  Pawła 
II.  Zgodnie z  praktyką  i  tradycją  Ko-
ścioła,  dla  dokonania kolejnego kroku 
potrzebny jest kolejny cud. Musimy się 
więc gorąco modlić  i czuwać,  aby ten 
cud dokonał się jak najprędzej.

Beatyfikacja  –  akt  kościelny wyda-
wany przez Kościół katolicki, uznający 
osobę zmarłą za błogosławioną, zezwa-
lający na publiczny kult, ale o charakte-
rze lokalnym (np. w diecezji). Akt taki 
wydaje się  po pozytywnym rozpatrze-
niu  procesu  beatyfikacyjnego.  We 
wczesnym  średniowieczu  beatyfikacji 
dokonywano  spontanicznie,  później 
wymagana  była  zgoda  Synodu Bisku-
pów  i  Stolicy  Apostolskiej.  Od  roku 
1634  beatyfikację  może  zatwierdzić 
tylko papież.

Kanonizacja  –  akt  kościelny  wyda-
wany przez Kościół katolicki, uznający 
osobę zmarłą za świętą, zezwalający na 
jej  powszechny,  publiczny  kult.  Akt 
taki  wydaje  papież  po  pozytywnym 

rozpatrzeniu specjalnie powołanych or-
ganów  kościelnych  procesu  kanoniza-
cyjnego.  Aby  ogłosić  osobę  świętym 
Kościoła  powszechnego,  osoba  ta,  po 
procesie beatyfikacyjnym, musi zostać 
ogłoszona błogosławioną.

Błogosławiony – w Kościele katolic-
kim osoba  zmarła,  która  za życia  od-
znaczała się szczególnymi cnotami, in-
spirowanymi  doświadczeniem 
religijnym lub też która z powodu swo-
jej  religii  poniosła  śmierć  męczeńską. 
Kościół  w  akcie  beatyfikacji  zezwala 
na publiczny kult takiej osoby w skali 
lokalnej  np.  diecezji  lub  ograniczonej 
do pewnej grupy wiernych np. zakonu 
czy zgromadzenia zakonnego.

ORATORIUM 
im. św. Jana Bosko

W ostatnim czasie w Oratorium św. 
Jana  Bosko  działo  się  bardzo  wiele. 
Podczas  wizyt  duszpasterskich,  nazy-
wanych potocznie „kolędą” ,  kierow-
nik Oratorium zachęcił kilku młodych 
ludzi do bycia Animatorami, którzy na 
co dzień zajmują się pracą z dziećmi, 
zgodnie z systemem prewencyjnym ks. 
Bosko. 

Nowi Animatorzy szybko zaaklima-
tyzowali  się  w nowym otoczeniu  i  w 
nowej roli.

Wkrótce zorganizowane zostały ferie 
stacjonarne pod hasłem „ Ohana to zna-
czy  rodzina”.  Zaczynały  się  one  co-
dzienną modlitwą i omówieniem planu 
dnia.  Dzieci  ani  przez  chwilę  się  nie 
nudziły. Zorganizowano im wyjazd na 
elbląski  basen,  odbył  się  teleturniej  o 
nazwie  „Kocham  Cię,  Bosko”,  bal 
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Hula-  Hula  w  rytm przebojów Elvisa 
Presley’a ,  z nauką  hawajskiego tańca 
hula, dzień sportu. Wszystko zakończo-
ne  zostało  wyjazdem  do  Trójmiasta, 
gdzie młodzi podopieczni spędzili pra-
wie  2  godziny  w  „Centrum  Nauki 
EXPERYMENT”.  W  półkoloniach 
wzięło  udział  czterdzieścioro  dzieci. 
Podsumowanie  ferii  odbyło  się  w 
przeddzień święta Ks. Bosko. 

W drugim tygodniu ferii animatorzy, 
pod opieką  ks. Mariusza Rygały udali 
się  do  Starych  Jabłonek,  gdzie  mogli 
się  zintegrować  i  zwiedzić  okoliczne 
Oratoria. 

W każdą  sobotę  organizowana  jest 
tzw. Sobotnia Akcja Specjalna. W trak-
cie popołudniowych zajęć dzieci mogą 
się  nie  tylko  pobawić,  ale  też  czegoś 
nauczyć. W ten sposób odbyło się Ka-
raoke,  kilka  gier  plenerowych,  space-
rów, kurs pierwszej pomocy oraz pokaz 
mody. 

Ostatnio Animatorzy pomogli także 
przy organizacji  I  Balu Dobroczynne-
go. Dekorowali salę, a w czasie samego 
balu  prowadzili  licytację  wartościo-
wych gadżetów, takich jak autograf Ro-
berta Kubicy, książki z podpisem Jana 
Kobuszewskiego,  płyty  zespołu  Ma-
zowsze i wiele innych.

Zapraszamy  także  na  naszą  stronę 
internetową: 
www.oratorium-tolkmicko.salezjanie.pl

oraz do odwiedzania Oratorium, które 
otwarte jest od poniedziałku do piątku 
w godzinach 16.00 -20.00. 

Michał Gzowski

Kurs liturgiczny dla fotografów 
i kamerzystów

Kuria  Biskupia  Diecezji  Elbląskiej 
organizuje kurs liturgiczny dla fotogra-
fów i kamerzystów

Kurs liturgiczny dla fotografów i ka-
merzystów, którzy pragną otrzymać ze-
zwolenie na fotografowanie w kościo-
łach  podczas  czynności  liturgicznych, 
rozpocznie  się  w  niedzielę  dnia  3 
kwietnia  2011 roku w Elblągu –  Sta-
gniewie (ul.  Daleka 9)  Mszą  świętą  o 
godzinie 10.00. 

Podczas  pierwszego spotkania będą 
udzielone  wszelkie  informacje.  Zgło-
szenia od poniedziałku do piątku w go-
dzinach: 9.00 – 15.00. 
Tel.:55 /647-19-29 (Pan Wojciech Handke).

Bp Józef Wysocki

Osoby  chętne  z  naszej  parafii  pro-
szone są o zgłoszenie swojego udziału.

WIOSENNY HUMOR

Do gabinetu  dyrektora  wchodzi  se-
kretarka. 
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Proszę, niech wejdzie!

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i 
żują ospale siano, nałożone tu przez ga-
jowego. W pewnej chwili jeden z jeleni 
mówi: 
- Chciałbym, żeby już była wiosna. 
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to stołów-
kowe jedzenie.
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Wiosna. Zając postanowił sprawdzić 
swój nowy rower. Wybrał się na spacer. 
Po drodze wstąpił do kolegi. Po 5 mi-
nutach wychodzi od przyjaciela,  a ro-
weru  nie  ma.  Zdenerwowany  głośno 
mówi :
- Jak za 3 minuty go tu nie będzie to 
zrobię to co dziadek.

Za 3 minuty niedźwiedź  przyjeżdża 
jego rowerem i pyta się:
- No, to co byś mi zrobił ???
Na to zając :
- Noo.... poszedłbym do domu pieszo.

ZAPRASZAMY 

DROGA KRZYŻOWA –  to w Ko-
ściele katolickim nabożeństwo wielko-
postne o charakterze adoracyjnym, po-
legające na symbolicznym odtworzeniu 
drogi Jezusa Chrystusa na śmierć i zło-
żenia Go do grobu.

Zapraszamy  na  nabożeństwa  Drogi 
krzyżowej w naszym kościele w piątki: 
godz. 16:00 – dzieci, godz. 17:30 doro-
śli, godz.19:00 – młodzież.

Droga krzyżowa ulicami miasta – 15 
kwietnia br.

GORZKIE ŻALE – to modlitwa litur-
giczna w Kościele  katolickim,  mająca 
charakter  nabożeństwa  adoracyjnego 
zazwyczaj  odprawianego  w  okresie 
Wielkiego  Postu,  szczególnie  w  nie-
dziele. Gorzkie żale są tradycją wyłącz-
nie polską. 

Gorzkie  żale  w naszym kościele  w 
każdą  niedzielę  Wielkiego  Postu  o 
godz. 17:30.
 GODZINKI – to modlitwa liturgiczna 
w Kościele katolickim mająca najczę-

ściej  charakter  wstawienniczy.  Wyko-
nywana powinna być jako chóralny ka-
non dialogiczny, ale może być również 
modlitwą  indywidualną,  także  recyto-
waną.  Najpopularniejszą  formę  mają 
Godzinki ku czci Maryi, Matki Jezusa. 
Prosimy o włączenie się do tej modli-
twy w każdą niedzielę o godz. 8:30.

PIERWSZE SOBOTY MIESIĄCA 
10 grudnia  1925r  w objawieniach fa-
timskich Maryja powiedziała św. Łucji: 
„Córko moja, spójrz, Serce moje oto-
czone cierniami, którymi niewdzięczni 
ludzie przez bluźnierstwa i niewierno-
ści  stale  ranią.  Przynajmniej  ty  staraj 
się nieść mi radość i oznajmij w moim 
imieniu, że przybędę w godzinie śmier-
ci  z  łaskami  potrzebnymi do zbawie-
nia,  do tych wszystkich,  którzy przez 
pięć  miesięcy  w pierwsze  soboty  od-
prawią  spowiedź,  przyjmą  Komunię 
świętą,  odmówią  jeden  Różaniec  i 
przez piętnaście minut rozmyślania nad 
piętnastu  tajemnicami  różańcowymi 
towarzyszyć  mi  będą  w  intencji  za-
dośćuczynienia”.

Nabożeństwa  pierwszych  sobót, 
jako wynagrodzenie składane Niepoka-
lanemu Sercu Maryi, rozpoczynają się 
w  naszym  kościele  w  I  soboty  o 
godz.15:30.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE
W roku liturgicznym Kościoła jest pe-
wien szczególny czas - czas nauki, czas 
pokuty i czas na stawanie się lepszym. 
To rekolekcje wielkopostne.

Duszpasterze  naszej  parafii  zapra-
szają  na  Rekolekcje  w  dniach  10 
-13.04.2011r. 
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ADORACJA  NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU -  jest niewyczerpa-
nym źródłem świętości.

Eucharystia,  pojęta  jako  zbawcza 
obecność  Jezusa we wspólnocie  wier-
nych  i  jako jej  pokarm duchowy,  jest 
czymś najcenniejszym, co Kościół po-
siada na drogach historii. (...)

(...)  W  wielu  miejscach  adoracja 
Najświętszego  Sakramentu  znajduje 
swoją  właściwą  rolę  w życiu codzien-
nym  i  staje  się  niewyczerpanym  źró-
dłem świętości. (...)           Jan Paweł II

W naszej świątyni adoracja w piątki 
od godz. 17:00

AKTUALNOŚCI 
I OGŁOSZENIA

W dniach 4 – 5 kwietnia br. organizu-
jemy Pielgrzymkę  do Lichenia.  Zapisy 
przyjmujemy w zakrystii lub kancelarii 
parafialnej,  w godzinach jej  urzędowa-
nia. 

Przyjmujemy zapisy na Pielgrzymkę 
do  Ziemi  Świętej.  Całkowity  koszt  9-
dniowej  Pielgrzymki  wynosi  3688zł  + 
80 USD na opłaty dodatkowe. Szczegó-
łowych informacji udziela ks. Wiesław.

20 marca br. o godz. 17:30 zaprasza-
my na Gorzkie Żale z udziałem organi-
sty prof. Henryka Gwardaka i Chóru pa-
rafialnego.

Informujemy parafian,  że  odwołuje-
my  tegoroczny  Festyn  parafialny  ze 
względu na zbieżność imprez w tym ter-
minie. 

Ks.  Proboszcz  dziękuje  wszystkim 
osobom, które pomogły w przygotowa-
niu i sprawnym przeprowadzeniu Kon-

certu w wykonaniu Zespołu Mazowsze, 
podczas  Uroczystości  św.  Jana  Bosko. 
Szczególne  podziękowania  za  pomoc 
składa Panu Andrzejowi Lemanowiczo-
wi  –  Burmistrzowi  Miasta  i  Gminy 
Tolkmicko,  oraz  naszym  strażakom, 
którzy z pełną odpowiedzialnością spra-
wowali rolę służby porządkowej. 

Dziękujemy wszystkim, którzy przy-
czynili się do zorganizowania Pierwsze-
go Balu Dobroczynnego w naszej para-
fii,  oraz  tym,  którzy  w  nim 
uczestniczyli.  Na szczególne podzięko-
wanie  zasługują  Animatorzy  naszego 
Oratorium, którzy w sposób profesjonal-
ny przeprowadzili licytację charytatyw-
ną. Dziękujemy też zawsze niezawodnej 
Firmie Gastronomicznej ROMANTICA. 
Pozyskane środki zostaną przeznaczone 
na  dopłatę  do  letniego  wypoczynku 
dzieci i młodzieży z naszej parafii.

Przedstawiamy  listę  dzieci,  które 
uczestniczyły w Mszach św. w m-cu lu-
tym i złożyły wyklejankę , przedstawia-
jącą  św. Bernardettę:  Kaja Rublewska, 
Paulina  Lebioda,  Agnieszka  Sawczen-
ko, Ola Gładzińska, Dawid Gładziński, 
Zuzia Kiełtyka, Marta Podlaska, Wikto-
ria  Ściseł,  Karolina  Depka,  Patrycja 
Herbreder,  Magda  Olszewska,  Paulina 
Kamieniecka,  Laura  Podlaska,  Małgo-
sia  Popowicz,  Zosia  Lebioda,  Jakub 
Nowaliński,  Bartek  Stęplewski,  Prze-
mek  Stęplewski,  Weronika  Białobrze-
ska. 

Otrzymują one upominki, ufundowa-
ne przez ks. Proboszcza. 

Wszystkie  dzieci  zapraszamy  do 
udziału w Mszach św. i Drogach Krzy-
żowych. 
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OKIEM PROBOSZCZA

Drodzy parafianie!

Rozpoczęliśmy okres Wielkiego Po-
stu. Niech ten czas będzie dla nas oka-
zją  do nawrócenia i  pokuty.  Nabożeń-
stwa  i  rekolekcje  wielkopostne  niech 
pomogą  nam znów wracać  do Boga i 
pogłębić naszą wieź z Nim.

Pragnę  wyrazić  podziękowanie Dy-
rekcjom i  Radom Pedagogicznym na-
szych placówek edukacyjnych, za moż-
liwość  udziału  dzieci  i  młodzieży  w 
Nabożeństwie  Środy  Popielcowej.  Za-
pewne, to także duży wkład w wycho-
wanie  młodego  pokolenia  Polaków. 
Wierzę, że doba współpraca zaowocuje 
też w sprawne i owocne przeżycie re-
kolekcji wielkopostnych. 

Chciałbym Was, Drodzy, zaprosić do 
przygotowania się  i przeżycia naszych 
parafialnych rekolekcji, do dobrej spo-
wiedzi i komunii św. wielkanocnej. Po-
lecajmy  się  opiece  i  wstawiennictwu 
św. Józefa.

Wyrażam  moje  i  księży  współpra-
cowników wyrazy wdzięczności Bogu i 
Wam, za to, że w ostatnim czasie udało 
się nam wyposażyć w meble zakrystie, 
zrobić  remont  biur  kancelaryjnych  i 
modernizację plebanii. Zakupiliśmy też 
centralkę telefoniczną, która będzie słu-
żyć plebanii i naszej świątyni.

Przed  nami  jeszcze  wiele  innych, 
rozpoczętych  prac.  Wierzę,  że  wsta-
wiennictwo przemożnego opiekuna św. 
Józefa i  Wasza pomoc ułatwi nam ich 
realizację.

Wielką radością dla nas jest zrealizo-
wanie I Balu Dobroczynnego w parafii. 

Uczestniczyło w nim 100 osób. Dochód 
z Balu przeznaczymy na dopłatę do let-
niego wypoczynku dzieci i  młodzieży. 
Wiem, nie tylko po tej akcji, że wielu 
parafian  kontestuje  nasze  działania. 
Trochę to zniechęca, ale nie wolno nam 
przyjmować  takie samej postawy. Ko-
ściół mamy tylko jeden, ale czy do koń-
ca  stanowimy parafialną  rodzinę?  Za-
zdrość, krytyka, obmowy, świadczą, że 
do oceny jest dużo osób, ale do pracy i 
tworzenia  parafialnych  działań  jest 
garstka. Proszę, by każdy z nas pomy-
ślał,  choć  przez  chwilę,  jaki  jest  jego 
udział w tej wspólnocie poza niedzielną 
Mszą  św.,  w  której  też  nie  wszyscy 
uczestniczą.

Informuję, że tegoroczny Festyn Pa-
rafialny  nie  odbędzie  się,  ze  względu 
na zbieżność terminów imprez w kalen-
darzu gminnym. 

Drodzy moi. 

W dniach 29.04 -02.05 odbędzie się 
w naszej parafii Inspektorialne Spotka-
nie Animatorów. Będziemy gościli gru-
pę  ok.  150 osób.  Tematem wiodącym 
tego spotkania będzie beatyfikacja Jana 
Pawła  II.  Dokładny  program  zostanie 
opracowany  pod  koniec  marca.  Ten 
zjazd będzie częścią działań, jakie prze-
widujemy na  Uroczystość  beatyfikacji 
Sługi Bożego Jana Pawła II. O szcze-
gółach będziemy Was informować. 

Drodzy, kończąc, życzę Wam owoc-
nego  przeżywania  tegorocznych  reko-
lekcji. Niech każdy z nas usiądzie przy 
wielkanocnym stole z czystym sercem i 
duszą. Proszę Was o modlitwę w inten-
cji dobrze odbytych rekolekcji.
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Życzę sobie i Wam Wszystkim, aby-
śmy  jako  katolicy  żyli  tak,  by  każdy 
spotkany  człowiek  mógł  w  nas  zoba-
czyć Chrystusa. 

Szczęść Wam Boże.

 Z modlitwą 
 ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski

ŚWIĘTY JÓZEF

Niewiele wiadomo o świętym Józe-
fie.  Głównymi  źródłami  wiedzy  są 
Ewangelie  oraz  niektóre  apokryfy. 
Ewangelie wg św. Mateusza i  wg św. 
Łukasza  podają  dwa  różne  rodowody 
Jezusa; według obu Józef wywodził się 
z rodu króla Dawida z pokolenia Judy. 
Według  tradycji  katolickiej  Mateusz 
podaje  rodowód św.  Józefa,  a  Łukasz 
rodowód Maryi.

„Po zaślubinach Matki (Jezusa), Ma-
ryi, z Józefem, wpierw nim zamieszkali 
razem, znalazła się brzemienną za spra-
wą  Ducha  Świętego  (Mt  1:18).  Józef 
chciał  potajemnie oddalić  Maryję,  po-
nieważ  wiedział,  że  nie  jest  ojcem 
dziecka,  jednak  we śnie  otrzymał  na-
kaz,  aby  przyjąć  ją  do  siebie.  Nadał 
mającemu  się  narodzić  chłopcu  imię 
Jezus. Według żydowskiego prawa oj-
ciec  dziecka  mógł  nadać  mu  imię  – 
czynność ta była uznaniem dziecka za 
swoje. To Bóg nadał imię Jezusowi, ale 
przed ludźmi uczynił to Józef i był on 
uważany  za  ziemskiego  ojca  Jezusa 
(czyż  nie  jest  On  synem  cieśli?  Mt 
13,55). Józef przyjął Maryję do swego 

domu  w  Nazarecie.”  Według  apokry-
fów Józef poślubiając Maryję  miał  89 
lat, a ona 15.”

„Zanim  jeszcze  urodził  się  Jezus, 
ukazało się  zarządzenie Cezara Augu-
sta  o  spisie  ludności.  Każdy mieszka-
niec  spisywany  był  w  miejscu  swego 
urodzenia, więc Józef udał się z rodziną 
w podróż do judzkiego Betlejem, skąd 
pochodził  (Łk 2, 1nn). Gdy dotarli  na 
miejsce, Maryja urodziła Jezusa i poło-
żyła w żłobie, nie było bowiem dla nich 
miejsca  w  gospodzie.  Św.  Józef  był 
świadkiem pokłonu pasterzy nowo na-
rodzonemu dziecięciu. Po ośmiu dniach 
obrzezano dziecię, a potem zaniesiono 
do Jerozolimy, by przedstawić je Panu i 
złożyć ofiarę wykupującą. Złożyli ofia-
rę  ubogich – parę  synogarlic  lub dwa 
gołębie, co by wskazywało, że nie byli 
zamożni.  Mateusz  (Mt  2,nn)  zrelacjo-
nował pokłon mędrców ze Wschodu w 
Betlejem”.  Nie  wiadomo,  ile  lat  miał 
wówczas Jezus.

Józef  we  śnie  otrzymał  nakaz  na-
tychmiastowego udania się  do Egiptu, 
by ochronić życie Jezusa. Powrócili do-
piero po ponownym śnie Józefa, który 
dowiedział się, że Herod nie żyje. Osie-
dli  w  Nazarecie  w  Galilei.  Łukasz 
wspomniał jeszcze Józefa, gdy dwuna-
stoletni  Jezus  zagubił  się  podczas 
pierwszej  pielgrzymki  do  Jerozolimy. 
Później ewangelie o nim milczą.

Apokryfami  nazywamy  pisma  nie-
pewnego pochodzenia, które nie zosta-
ły  przyjęte  do  konkretnego  kanonu 
Pism Świętych. 
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DLA NAJMŁODSZYCH Wskaż,  którędy  najszybciej  dojdzie 
Janek na Drogę Krzyżową do naszego 
Kościoła.
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