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2 LUTEGO – MATKI BOŻEJ 
GROMNICZNEJ

Legenda o Matce Bożej Gromnicz-
nej i wilku. 

W zimną, lutową noc szedł wilk za  
Matką  Boską.  Wilka  tego  szukali  
chłopi,  chcąc  go  zabić.  Spotkali  na 
swojej drodze Pannę Świętą i spytali  
ją czy nie widziała wilka. Ona zaś od-
powiedziała, że ani  go nie widziała,  
ani nie zamierza go wydać. Kazała im 
poszukać  wilka  w  swoich  sercach  
i odesłała do domów. 

Gdy  chłopi  odeszli  ważąc  słowa 
Matki, spod jej płaszcza wychylił się  
wilczy łeb. Matka Boska złajała wilka,  
ale nie była w stanie go wydać, gdyż  
również  jego  niedola  wzruszyła  jej  
serce.

Drogi Księże Mariuszu!

Z okazji Twoich Imienin, życzymy 
Ci  Wszystkiego  co  najlepsze  i  naj -
piękniejsze:  zdrowia  i  wszelkiego  
szczęścia,  owocnej  współpracy  z  
przełożonymi  i  niemniej  udanej  z  
ogółem wiernych, a zwłaszcza dzieć -
mi  i  młodzieżą,  do  których  zostałeś  
posłany.  Niech Duch Boży nieustan-
nie mieszka w Twoim sercu i nie po-
zwoli nigdy zapomnieć  o tym, co w 
życiu kapłańskim najważniejsze. Ży-
czymy Ci optymizmu od stóp po czu-
bek  głowy,  ciekawych  pomysłów  
i oczywiście ich realizacji,  byś potra -
fił cieszyć się z każdej chwili - nie tyl-
ko  z  tych  cudownych,  jak  to  jest  w 
zwyczaju!!! 

Niech  Cię  Bóg  Jedyny  prowadzi!  
Szczęść Ci Boże!

Ksiądz Proboszcz,
Księża Współpracownicy

i tolkmiccy parafianie
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AKTUALNOŚCI

W grudniu ubiegłego roku oraz na 
początku stycznia, grupy modlitewne  
z naszej parafii organizowały spotka-
nia opłatkowe. Te spotkania  świad-
czyły  o  radości  z  Narodzin  Bożego 
Syna. Przepełnione były wspólną mo-
dlitwą  i  śpiewem,  łamaniem  się 
opłatkiem, zapominaniem i wybacza -
niem nieporozumień.

Radość  sprawiał  święty  Mikołaj,  
który gościł w każdej wspólnocie. 

Dziękuję  wszystkim,  którzy przy-
gotowali  i  uczestniczyli  w tych spo-
tkaniach.

Ksiądz Proboszcz Sławomir Szczo-
drowski  dziękuje  Państwu  Szan-
drowskim  z  rodziną  za  wykonanie  
żłóbka bożonarodzeniowego.

Składa również  serdeczne Bóg za-
płać  osobom, które podarowały cho-
inki i tym, którzy przygotowali świą -
teczną dekorację kościoła.

Przypominamy  Rodzicom  i  dzie-
ciom,  że  za  udział  w  niedzielnych 
Mszach św. i Nabożeństwach, dzieci  
dostają karteczki, które po naklejeniu  
tworzą jakąś ilustrację religijną. Za te  
obrazki dzieci otrzymują drobne upo -
minki.

Z przykrością stwierdzamy, że nie -
wiele  dzieci  oddaje  te  wyklejanki,  
świadczące o ich obecności w koście-
le.  Powtarzają  się  te  same nazwiska 
w każdym miesiącu. Drodzy Rodzice,  
zadbajcie o religijne wychowanie Wa-
szych dzieci. 

Ksiądz  Proboszcz  oraz  Księża 
Współpracownicy bardzo dziękują za 

miłe przyjęcie na kolędzie, za szeroko 
otwarte  drzwi  i  serca  parafian,  co 
świadczy nie tylko o ich oczekiwanie  
na kapłanów, ale na Pana Boga, które-
go zanoszą do tych domów. 

Niech Pan Jezus i Matka Boża bło-
gosławi  wszystkim,  którzy  przyjęli  
Księży z wizytą duszpasterską.

Sprawozdanie  z  kolędy  zamieści -
my w kolejnym Informatorze.

31 stycznia o godz. 16:00 będziemy 
przeżywali Uroczystość  św. Jana Bo-
sko.    Z tej okazji wystąpi u nas Ze-
spół Pieśni i Tańca Mazowsze. Zapre-
zentuje zebranym Koncert kolęd. 

Zapraszamy  wszystkich  do  zaku-
pu zaproszenia na to niepowtarzalne 
spotkanie. Drobna odpłatność za wej-
ście  będzie  Waszym  udziałem  w 
kosztach,  związanych  z  przyjazdem 
Zespołu. 

W kancelarii parafialnej można na-
być płyty z nagraniami utworów  Ze-
społu.

Ksiądz Proboszcz dziękuje wszyst -
kim,  którzy  wyrazili  chęć  pomocy 
przy realizacji tego koncertu. 

2 lutego obchodzimy  Święto Ofia-
rowania Pańskiego, czyli Uroczystość  
Matki Bożej Gromnicznej. Msze św. w  
tym dniu  będą  odprawione o  godz.  
7:00, 9:00 i 18:00. Nie zapomnijmy o 
przyniesieniu świecy gromnicznej.

11 lutego,  w rocznicę  objawień  w 
Lourdes,  obchodzimy  Światowy 
Dzień Chorego. W tym dniu Msze św.  
o godz. 7:00, 9:00 i 18:00. Na Mszy św. 
o godz. 9:00  udzielimy Sakramentu 
Namaszczenia Chorych.  
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BAL DOBROCZYNNY 
05.03.2011

Parafia św. Jakuba Apostoła orga-
nizuje  05  marca  br.  od godz.  19:00  
I  BAL  DOBROCZYNNY.  Odbędzie 
się on w Domu Kultury.

Celem  Balu będzie dofinansowa-
nie  wypoczynku  letniego  naszych 
dzieci. Liczymy na udział  osób Wiel -
kiego Serca. 

Wszystkim uczestnikom Balu gwa-
rantujemy suto zastawione stoły i do -
brą muzykę Zespołu GRATIS. 

Wieczór będzie pełen dobrej zaba-
wy,  atrakcji,  niespodzianek,  licytacji  
itp.  Z domu należy zabrać dobry hu-
mor.

Bilety  będzie  rozprowadzał  od  
1 lutego Komitet Organizacyjny Balu.

Serdecznie zapraszamy do tej I pa-
rafialnej zabawy. 

Więcej  informacji  u  Księdza  Pro-
boszcza.

ORĘDZIE OJCA ŚWIĘTEGO 

Z OKAZJI XIX ŚWIATOWEGO DNIA  
CHOREGO (11 LUTEGO 2011 R.) 

„Krwią jego ran zostaliście uzdrowieni”  
(1 p 2,24)

Drodzy bracia i siostry!
Każdego  roku  we  wspomnienie 

Najświętszej Maryi Panny z Lourdes,  
które  przypada  11  lutego,  Kościół  
przeżywa Światowy Dzień  Chorego.  
Sługa Boży Jan Paweł II pragnął, aby 
ten Dzień był okazją do refleksji nad 
tajemnicą  cierpienia,  a  przede 
wszystkim  aby  uwrażliwiał  nasze 
wspólnoty  i  społeczeństwa  na  cho-
rych braci i siostry. Jeżeli każdy czło-
wiek jest naszym bratem, to zwłasz-
cza  słaby,  cierpiący  i  potrzebujący  
opieki  musi  znaleźć  się  w  centrum  

naszej uwagi, aby nikt nie czuł się za-
pomniany lub odrzucony. Rzeczywi-
ście  „miarę  człowieczeństwa określa  
się  w odniesieniu do cierpienia i  do 
cierpiącego.  Ma to  zastosowanie  za -
równo  w  przypadku  jednostki,  jak  
i społeczeństwa. Społeczeństwo, któ -
re nie jest w stanie zaakceptować cier -
piących ani im pomóc i mocą współ-
czucia  współuczestniczyć  w 
cierpieniu,  również  duchowo,  jest  
społeczeństwem okrutnym i nieludz-
kim”  (Encyklika  Spe  salvi,  38).  
Wszystkie  inicjatywy,  które  będą  
podjęte  przez poszczególne  Diecezje  
z okazji tego Dnia, mają być zachętą  
do  bardziej  efektywnej  opieki  nad  
cierpiącymi, a także przygotowaniem  
do uroczystych obchodów Światowe-
go  Dnia  Chorego,  które  będą  miały  
miejsce w 2013 roku w Sanktuarium 
Maryjnym w Altötting, w Niemczech.

www.diecezja.elblag.opoka.org.pl
W  tym  dniu  w  naszym  Kościele  

odbędą się Msze św. o godz. 7:00, 9:00 
i 18:00. Na Mszy św. o godz. 9:00 zo-
stanie  udzielony  Sakrament  Uzdro-
wienia Chorych.

HUMOR
Malarz  maluje  widok  tolkmickiego  

Kościoła.  Podchodzi  Kowalski,  patrzy  
jak  artysta  wiernie  kopiuje  widok  
i mówi:

-  Panie,  ile  to  się  Pan  musi  namę-
czyć, jak nie ma  aparatu fotografi czne-
go!

Przychodzi kobieta do apteki:
-  Macie  jakiś  naprawdę  skuteczny 

środek na odchudzanie?
- Tak. Plastry.
- A gdzie się je przykleja?
- Na usta.
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PLAN 
DZIAŁAŃ PARAFIALNYCH

styczeń 2011 – czerwiec 2011

Przedstawimy Plan pracy duszpa-
sterskiej  na  najbliższy  okres.  
Uwzględniamy  w  nim  wszystkie  
ważne wydarzenia, które zaplanowa -
liśmy. 

Plan ma charakter „ruchomy”.  Bę -
dzie go można uzupełnić o  szczegó-
ły,  o  których jeszcze  nie wiemy,  lub  
nie mamy pewności co do ich realiza-
cji. Będziemy o nich informować „na 
bieżąco”.  

Styczeń  - Kolęda duszpasterska
19.01 -  Imieniny ks. Mariusza
30.01 - Rocznica śmierci św. Jana Bo-
sko oraz KONCERT ZESPOŁU MA-
ZOWSZE
05.03  -  Bal Dobroczynny
09.03  -  Popielec (udział szkół w na-
bożeństwach)
18.03  - 50 rocznica urodzin ks. Wie-
sława Kani
04 - 06. 04 - Pielgrzymka do Lichenia
10.04 - 13.04 - Rekolekcje  wielkopost-
ne
15.04 - Droga Krzyżowa ulicami mia-
sta
17.04 - Konkurs na palmy wielkanoc-
ne
24 - 25.04  -  Wielkanoc
29.04 - Inspektorialne Spotkanie Ani-
matorów
01.05 - Dzień Wdzięczności za beaty-
fikację Jana Pawła II
15.05  -  I Komunia św.
21.05  -  Festyn Parafialny
22.05  - Rocznica I Komunii św.
06.06 - Rocznica pobytu Jana Pawła II 
w Elblągu

07.06 - Imieniny ks. Wiesława
08.06 -  65  rocznica  święceń  kapłań-
skich ks. Wacława Zięby
23.06  -  Boże Ciało
lipiec   -  Kolonie SALOS 
25.07  -  Odpust parafialny 

WAKACJE 2011

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA 
BOSKO – KONCERT 
ZESPOŁU  MAZOWSZE

Św.  Jan  Bosko  jest  założycielem  
Zgromadzenia  Księży  Salezjanów  
i  Sióstr  Salezjanek  oraz  całego  sale-
zjańskiego  dzieła  wychowania.  Z 
tego powodu, kolejne rocznice śmier-
ci,  przypadające 31  stycznia,  są  bar-
dzo uroczyście  obchodzone w para-
fiach, gdzie pracują  Salezjanie.   Ten 
turyński Kapłan od najmłodszych lat  
posiadał  wielką  wrażliwość  na  dru-
giego człowieka, niezwykłą inteligen -
cję,  bogactwo umiejętności praktycz-
nych,  dar  czynienia  cudów,  pogodę  
ducha  i  wytrwałość  w  dążeniu  do 
ideału  wychowawcy,  przyjaciela  
i ojca. Był osobą potrafiącą zafascyno-
wać sobą rzesze młodzieży. 

W  Polsce  salezjanie  są  obecni  od 
1898 roku. Posiadają cztery Inspekto-
rie (prowincje) i około 1200 współbra-
ci - księży i braci zakonnych, którzy 
pełnią posługę duszpasterską w oko-
ło 200 placówkach na terenie całego 
kraju.

W Parafii  św.  Jakuba  Apostoła  w 
Tolkmicku Salezjanie pracują od 1967 
roku.

Wzorem lat ubiegłych, tegoroczna  
rocznica będzie również  bardzo uro-
czysta. Jak zwykle, bogatą oprawę li-
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turgiczną  Mszy  św.,  świadczącą  o 
świętości księdza Bosko,  przygotują  
dzieci i młodzież z Oratorium. 

Tę szczególną  uroczystość w tym  
roku uświetni koncert kolęd w wyko-
naniu  Państwowego  Zespołu  Ludo -
wego Pieśni i Tańca MAZOWSZE, na  
który  wszystkich  serdecznie  zapra-
szamy. 

Zaproszenia – wejściówki są do na-
bycia w kancelarii parafialnej i zakry-
stii.  Dzisiaj  będą  rozprowadzane  po 
Mszach św. Ilość zaproszeń jest ogra -
niczona.

WIGILIA 
POD TOLKMICKIM NIEBEM

W  niedzielę  19  grudnia  mieliśmy 
okazję przeżyć kolejne spotkanie inte -
gracyjne pokoleń. Tym razem była to  
WIGILIA POD  TOLKMICKIM  NIE-
BEM,  zorganizowana  na  Rynku 
przed Kościołem.

Inicjatorem  spotkania  był  Zespół  
Parafialny Caritas  w Tolkmicku.  Po-
mysł zaakceptował Ks. Proboszcz Sła -
womir  Szczodrowski  i  Pan  Andrzej  
Lemanowicz  –  Burmistrz  Miasta  
i  Gminy  Tolkmicko.  Do  współpracy 
włączył  się  też  miejscowy  Ośrodek  
Kultury, Miejsko – Gminny Ośrodek  
Pomocy  Społecznej,  Stowarzyszenie  
Lanzania, Firma Gastronomiczna Ro-
mantica,  Wydawnictwo  Radwan  
i Ochotnicza Straż Pożarna.

Wspólnie  przygotowano  wiele 
atrakcji na to popołudnie.

Nad  przebiegiem  tego  radosnego  
spotkania czuwał ks. Wiesław Kania. 

Rozpoczęły  go  dzieci  ze  Szkoły 
Podstawowej w Tolkmicku insceniza-
cją  o Narodzeniu Pana Jezusa, przy-

gotowaną przez Panią Gabrielę Staro -
stecką  -  katechetkę.  Potem kilka ko -
lęd  zaśpiewał  tolkmicki  Chór  para-
fialny  Śpiewano  je  wspólnie,  ze 
zgromadzonymi gośćmi.
Świąteczne życzenia złożyli miesz-

kańcom: Pan Burmistrz i Ksiądz Pro-
boszcz. Przy dźwiękach kolęd wszy -
scy  uczestnicy  spotkania  łamali  się  
opłatkiem  i  składali  sobie  życzenia  
świąteczne.  Każdy mógł  też  skorzy -
stać  z  wigilijnych  potraw,  przygoto-
wanych przez organizatorów, serwo-
wanych  w  ustawionych  na  Rynku 
namiotach. 

Atrakcją dla najmłodszych był Mi-
kołaj, rozdający słodycze i prezenty. 

Przed  Kościołem  ustawiono 
ogromną  choinkę,  na  której  każdy  
mógł zawiesić swoją kolorową bomb-
kę.

To pierwsze spotkanie wigilijne w 
tym miejscu, bardzo udało się organi -
zatorom.  Taka  była  ocena  licznie  
zgromadzonych tolkmiczan. Wszyscy  
rozchodzili się do domów z nadzieją,  
że  za  rok  znów  przyjdą  na  kolejną  
Wigilię pod tolkmickim Niebem.

ZIMOWY KONCERT KOLĘD

W niedzielę  16 stycznia br.  w na-
szym Kościele  odbyło  się  muzyczne 
spotkanie,  tym  razem  pod  hasłem  
„Zimowy  koncert  kolęd”.  Gościem  
honorowym  był  po  raz  kolejny  Pan 
Henryk  Gwardak  –  znakomity  mu-
zyk,  pedagog  i  organista,  pracujący  
na co dzień na Wyspach Alandzkich. 

W tym koncercie wystąpił On jako 
akompaniator  utworów  śpiewanych 
przez  Chór  parafialny,  pod  kierow-
nictwem Pani  Edyty Pilskiej.  Akom-

strona 5



Informator Parafialny nr 1(39)/2011 Rok 2011

paniował  również  solistom: Oli  Gła-
dzińskiej,  Katarzynie  Gumule,  Szy-
monowi Janowicz i Edycie Pilskiej.

Tematem  przewodnim  tego  spo-
tkania były kolędy – te znane i mniej 
znane. Mieliśmy też okazję doświad-
czyć,  jak  brzmią  nasze  organy  pod 
palcami  prawdziwego artysty,  jakim  
jest niewątpliwie Pan Henryk Gwar-
dak.  Koncert  poprowadził  Pan  Jan 
Brzozecki –  Dyrektor Festiwalu Mu -
zyki Organowej we Fromborku.   

Parafianie,  obecni  na  koncercie,  z 
dużą  uwagą  wysłuchali  wszystkich 
utworów. Mamy nadzieję, że następ-
ne  spotkania  muzyczne  w  naszym 
Kościele zainteresują jeszcze większą  
grupę parafian.

Ksiądz Proboszcz dziękuje wszyst -
kim  wykonawcom  i  uczestnikom 
koncertu  za  wspaniałe,  duchowe 
przeżycie.

OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus Chry-
stus!

Drodzy  parafianie!  Tak  niedawno 
przeżywaliśmy w naszych  rodzinach  
przepiękne chwile tajemnicy Bożego 
Narodzenia i po raz pierwszy „Wigi-
lię pod Tolkmickim niebem” na Ryn-
ku  naszego  miasta.  Wspólnie   śpie-
waliśmy   kolędy  w  kościele  i  w 
naszych rodzinach. Dzięki Pani Edy-
cie Pilskiej spotkaliśmy się   na Kon-
cercie kolęd, w wykonaniu chóru pa-
rafialnego,  z  akompaniamentem 
profesora Henryka Gwardaka. 

Ten  kolędowy  czas  kończymy  w 
tym roku Koncertem kolęd w wyko-
naniu  zespołu  Mazowsze.  Mam  na-

dzieje,  że  wielu  z  Was  będzie  jego  
uczestnikiem, by posłuchać przepięk-
nie śpiewanych kolęd, przez tak uty-
tułowany Zespół. 

Dziękuję  wszystkim,  którzy  włą -
czają  się  w realizację  tych  przedsię -
wzięć. Za pomoc organizacyjną i ma-
terialną  z  serca  składam   serdeczne  
Bóg zapłać.

Miesiąc styczeń w naszej wspólno-
cie przebiega pod hasłem kolędowa -
nia.  Bardzo  dziękuję  za  serdeczne 
przyjęcie,  za  wspólną  modlitwę,  
składane ofiary na kościół. Kapłanom 
i  ministrantom  dziękuję   za  ofiarną 
posługę  duszpasterską.  Nie  sposób  
nie wspomnieć o rodzinach, które nie  
życzą sobie kolędy.  To boli, ale musi-
my modlić  się  za  każdą  z  nich.  Na 
szczęście,  nie jest ich dużo w naszej  
parafii. Przeważają ludzie otwarci na 
wizytę  kapłanów  i  Boże  błogosła-
wieństwo dla siebie i najbliższych. 

Ferie! Dzieci i młodzież rozpoczęły  
czas  zimowego odpoczynku.  Życzy-
my Wam wspaniałego wypoczynku.

Nasze  Oratorium  zaprasza  w 
pierwszym  tygodniu  na  półkolonie.  
Przewidujemy  posiłek  dla  uczestni -
ków  oraz  wiele  atrakcji  min:  jedno-
dniowy wyjazd, różne gry i zabawy.  
Wszystkim  nauczycielom  i  wycho-
wawcom  życzymy  dobrego  wypo-
czynku i zregenerowania sił. 

Dzień 31 stycznia dla Rodziny Sa-
lezjańskiej  jest  podniosłą  uroczysto -
ścią. W tym dniu obchodzimy roczni-
cę  śmierci  naszego Założyciela -  św.  
Jana  Bosko.  Polecajmy  się  temu 
wspaniałemu  Świętemu,  prosząc  o 
wychowanie  naszych  dzieci  i  mło-
dzieży na dobrych chrześcijan i oby-
wateli. 
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W miesiącu lutym będziemy prze-
żywać  Uroczystość  Matki  Bożej  
Gromnicznej i Dzień Chorego. 11 lu -
tego pochylmy się nad osobami cho-
rymi i samotnymi. Udzielimy w tym 
dniu  namaszczenia  Sakramentem  
chorych.  Proszę  już  teraz  kochani  o  
pomoc osobom starszym i schorowa -
nym w dotarciu do kościoła.

KĄCIK DLA NAJMŁODSZYCH

Pomóż Kasi i Kubie dojść do naszego Ko-
ścioła…

Bóg zapłać  Wam za modlitwy,  za 
okazywaną nam życzliwość i sympa -
tię, za wszelkie składane ofiary. Niech 
Boże  błogosławieństwo  będzie  z 
Wami w każdym dniu życia.  

                                Z modlitwą, 

Ks. Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski
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Zespół redakcyjny: 
ks. Sławomir Szczodrowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara

Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 12.00 i czwartek 13.00 – 16.00
Telefon: 055 231 66 34 lub 604 994 060, http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/

Zainteresowani  mogą również uzyskać informację po każdej mszy św. w zakrystii
Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011
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