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MISJE ŚWIĘTE

Drodzy,

11  marca  2012  roku  w  naszej 
wspólnocie  parafialnej  rozpoczną 
się Misje Święte.

Misje święte to czas łaski, czas 
spotkania  z  Chrystusem.  On nas 
kocha i zna. On stał się po to czło-
wiekiem i po to przyszedł do nas, 
aby nasza radość była pełna, aby-
śmy wygrali życie już na tej ziemi, 
abyśmy z Jego pomocą  już  teraz 
budowali  w sobie  i  wokół  siebie 
królestwo Boże, królestwo miłości 
i prawdy.

Misje   parafialne   to      też czas  
otwarcia  przed  Bogiem.  On  już 
bardzo  dawno  otworzył  przed 
nami swoje serce, a człowiek ma 
z tym czasem kłopoty. 

Będzie to spotkanie z Tym, któ-
ry  jest  jedynym  Mistrzem  i  Na-
uczycielem  życia,  który  wszyst-
kim  czyni  dobrze  i  który 
wszystkich  wyzwala,   nie  tylko 
z grzechów  i  słabości,  ale  także 
z ciężaru  przeszłości,  z  lęków 
i niepewności,        z fałszu i obłu-
dy. 

Misje  powinny  uświadomić 
Wam , że jesteście kochani przez 
Boga. 

Jeżeli  dobrze  się  wyspowiada-
cie  i szczerze przyjmiecie Jezusa 
w Komunii Świętej,  jeżeli  powie-
cie sobie: moje życie jest w rękach 
Pana  Boga,  i  jeżeli  ofiarujecie  to 
życie Jezusowi przez serce Maryi, 
to zrobicie najpiękniejszy  krok na 
drodze do Nieba.

Drodzy  Parafianie.  Gorąco  za-
praszam Was na te Misje, a jedno-
cześnie liczę na Waszą apostolską 
pomoc. Niech każdy z Was niech 
postara  się,  by  kogoś  przybliżyć 
do Boga podczas tych Misji Świę-
tych.  Jedni  mogą  pomóc  modli-
twą,  ofiarowaniem  swoich  cier-
pień,  inni  dobrym  słowem 
zachęty. 

Nasze  Misje  Święte  mają  też 
szczególne znaczenie, bowiem już 
1  sierpnia  tego  roku  będziemy 
przeżywali  Peregrynację  Obrazu 
Matki Boskiej Częstochowskiej. 

Drodzy moi. Wielkie dzieło Mi-
sji  Świętych  jest  naszym  wspól-
nym  dziełem.  Polecam  je  gorąco 
Waszej  modlitwie,  tak  prywatnej 
jak i wspólnej, w rodzinach i para-
fii. Program Misji  wszyscy otrzy-
mają  w przyszłą niedzielę.

Szczęść Boże,
        Z modlitwą

Ks. Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski
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STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim czasie:
Sakramentalny Związek Małżeń-

stwa zawarli:  
Krzysztof  Wiesław  Stokrocki 

i Renata Stokrocka z d. Stankiewicz
………………………………

Na miejsce wiecznego spoczynku 
odprowadziliśmy zmarłych:
- śp. Ks. Wacława Ziębę
- śp. Andrzeja Chojnowskiego
- śp. Danutę Bielińską
- śp. Piotra Hubera
- śp. Władysławę Malec
- śp. Apolonię Czaban
- śp. Antoniego Pasewicza

 
WIELKI POST

W minioną środę, zwaną Środą 
Popielcową , rozpoczęliśmy okres 
Wielkiego Postu.  Kościół katolicki 
za  początek  postu  przyjął  szóstą 
niedzielę  przed  Wielkanocą.  Po-
nieważ  niedziele wyłączone były 
z postu, aby zachować 40 dni po-
kutnych jego początek przypadał 
na środę. 

Wielki Post w Kościele jest trak-
towany jako czas pokuty i  nawró-
cenia, czas   jałmużny  i   modli-
twy.  Nastrój  ten  podkreśla  m.in. 
skromniejszy wystrój świątyni. 

Ważnym  elementem  obecnym 
w kościele oraz w życiu parafian 
jest śpiewanie  pieśni wielkopost-
nych. 

Wierni  Kościoła  katolickiego 
uczestniczą też w nabożeństwach 
Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Droga  Krzyżowa,  to  nabożeń-
stwo wielkopostne  o  charakterze 
adoracyjnym, polegające na sym-
bolicznym odtworzeniu drogi  Je-
zusa Chrystusa na śmierć   i złoże-
nia Go do grobu.  Przedstawiana 
jest  w 14 obrazach,  rozmieszczo-
nych     na  ścianach  bocznych 
świątyni. 

Gorzkie Żale to  popularne na-
bożeństwo  pasyjne,  połączone 
z wystawieniem  Najświętszego 
Sakramentu i kazaniem pasyjnym. 
Składa  się  z  trzech  części. 
W każdą  niedzielę  Wielkiego  Po-
stu odprawia się jedną część.

Droga Krzyżowa w naszym Ko-
ściele w każdy piątek: 
dla dzieci o godz. 16:00 
dla wszystkich godz. 17:30     
dla młodzieży o godz. 19:00

Gorzkie  Żale  –  w  każdą  nie-
dzielę  o godz. 17:30.

Serdecznie zapraszamy
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AKTUALNOŚCI

W  niedzielę  29  stycznia  br. 
w naszej  Wspólnocie  przeżywali-
śmy Uroczystość św. Jana Bosko.

To piękne święto ubogacił Chór 
Chłopięcy i Męski Filharmonii Po-
znańskiej  „Poznańskie  Słowiki” 
pod  dyrekcją  prof.  Stefana  Stuli-
grosza. 

Przepięknych kolęd wysłuchali 
parafianie  z  Tolkmicka i  okolicz-
nych parafii, a także z Elbląga i in-
nych miejscowości. Organizatora-
mi  tego  bardzo  miłego  dla  nas 
wydarzenia  był  Urząd  Miasta 
i Gminy  Tolkmicko  oraz  Parafia 
św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

Dziękujemy Chórowi, oraz tolk-
mickim organizatorom tego wspa-
niałego Koncertu. Podziękowania 
składamy  również  na  ręce  Pana 
Roberta Oleszkiewicza – Dyrekto-
ra  Ośrodka  Kultury.  Jak  zwykle, 
nie zawiedli  Członkowie  Ochot-
niczej Straży Pożarnej w Tolkmic-
ku, którzy zapewnili pomoc w ob-
słudze koncertu. Dziękujemy.

…………………………
W  sobotę  11  lutego  2012  r., 

w miejscowym  Ośrodku  Kultury 
odbył  się  II  BAL DOBROCZYN-
NY. Goście, przybyli na to spotka-
nie,  bawili  się  przy  muzyce  Ze-
społu  NO  PROBLEM.  Cały 
dochód z Balu, zostanie przezna-
czony  na  potrzeby  dzieci  i  mło-
dzieży z naszej parafii.

Dziękuję wszystkim, którzy po-
śpieszyli  z  pomocą  w zorganizo-
waniu tej  zabawy oraz tym, któ-
rzy wzięli w niej udział. 

……………………………

Początek roku to czas rozliczeń 
podatkowych oraz decyzji, komu 
przekażemy  1%  podatku  docho-
dowego.  Informujemy,  że istnieje 
możliwość przekazania 1% podat-
ku  na  rzecz  Wyższego  Semina-
rium  Duchownego  w  Elblągu 
dzięki współpracy z Fundacją El-
bląg.  Zachęcamy  do  wspierania 
kleryków  tej  katolickiej  Uczelni 
nawet  najmniejszą  kwotą.  Ulotki 
na ten temat są wyłożone na stoli-
ku przy wyjściu z kościoła.

……………………………

Duszpasterz  Pielgrzymek  Za-
granicznych Diecezji Elbląskiej za-
prasza  do  udziału  w  pielgrzym-
kach,  organizowanych  do  Ziemi 
Świętej, po Szlakach Apostolskich 
i Sanktuariach Maryjnych Europy. 
Bliższe  informacje  na  ten  temat 
znajdują się na tablicy ogłoszeń.

……………………………

W piątek 23 marca br.  o godz. 
19:00  zapraszamy  wszystkich  na 
Drogę Krzyżową  śpiewaną, przy-
gotowaną  przez  młodzież  pod 
kierownictwem muzyków z  Tolk-
micka i Elbląga. 
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ZMARŁ 
KSIĄDZ WACŁAW ZIĘBA 

24 stycznia 2012r. zmarł ks. Wa-
cław  Zięba,  salezjanin,  długoletni 
duszpasterz w tolkmickiej  Wspól-
nocie św. Jakuba Apostoła.

Urodził  się  20 września 1920 r. 
W Strzelcach. Nowicjat zakończył 
w Czerwińsku ślubami zakonny-
mi na trzy lata 2 sierpnia 1938 r. 
I miał wtedy tzw. małą maturę. Po 
nowicjacie nastąpił  czas wojennej 
tułaczki.

1 stycznia 1940 roku rozpoczął 
tajne studia seminaryjne, najpierw 
filozofię  potem  teologię  -   ze 
względu na okupację,  najpierw w 
Lublinie,  potem w Krakowie i  w 
Przemyślu.

28 kwietnia 1946 r. przyjął świę-
cenia  diakonatu,  a  kapłańskie 
6 czerwca  1946  r.  w  Warszawie 
z rąk bpa Antoniego Szlagowskie-
go.

Po święceniach, przez 5 lat był 
katechetą  i  kierownikiem  orato-
rium  w  Płocku.  Równolegle  stu-
diował  teologię  na Uniwersytecie 
Jagiellońskim, zdobywają w 1950r. 
tytuł magistra teologii. 

W  latach  1950-1957  pracował 
w Czerwińsku  jako  socjusz  (po-
mocnik mistrza nowicjuszy) i wi-
kariusz w parafii. Na rok wraca do 
Płocka, do duszpasterstwa. 

Od sierpnia 1958 r., przez 4 lata 
był  proboszczem  w  Toporzyku, 
następnie  9  lat  proboszczem 
w Wierzchowie Człuchowskim. 

W latach 1971-1976 był opieku-
nem  ministrantów  i  katechetą 
w Rumii, Parafia św. Krzyża. 

Od roku1976 do 1983 pracował 
w Sępopolu jako katecheta i spo-
wiednik, następnie dwa lata w Ja-
ciążku w tym samym charakterze.

W latach  1985-1987  –  był  spo-
wiednikiem w Łodzi.

1  sierpnia  1987  r.  przybył  do 
Tolkmicka, gdzie pełnił rolę dusz-
pasterza .

Zmarł  rankiem  24  stycznia 
2012r. w Święto św. Franciszka Sa-
lezego i Miesięczne Wspomnienie 
Matki  Bożej  Wspomożenia  Wier-
nych. 

Uroczystości  pogrzebowe  od-
były się  27 stycznia 2012 r. 

Tę  ostatnią  posługę  ks.  Wacła-
wowi w Jego drodze do wieczno-
ści,  oddało  wiele  osób.  Kościół 
wypełniony był po brzegi.

 

Przybyłych na  tę  smutną  Uro-
czystość  powitał  ks.  Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski. Mszy św. 
koncelebrowanej  przewodniczył 
Jego Ekscelencja ks. Józef Wysocki 
– Biskup Diecezji Elbląskiej. 
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W  uroczystościach  pogrzebo-
wych uczestniczyli:  ks. Sławomir 
Łubian  –  przełożony  Inspektorii 
św. Stanisława Kostki  w Warsza-
wie,  ks.  Dziekan  Walenty  Szy-
mański oraz liczni księża Diecezji 
Elbląskiej,  Zarząd  Inspektorii 
Warszawskiej wraz z księżmi rad-
cami prowincji, księża i delegacje 
z parafii     w których pracował śp. 
ks. Wacław, liczni Salezjanie z róż-
nych domów salezjańskich. Obec-
na  była  Siostra  śp.  ks.  Wacława 
oraz członkowie Jego rodziny.

W tej ostatniej drodze ks. Senio-
ra   nie  zabrakło delegacji  przed-
stawicieli  urzędów  i  instytucji 
z Miasta i Gminy Tolkmicko. Hołd 
zmarłemu oddali liczni parafianie 
z tolkmickiej wspólnoty. 

 Po Mszy św. odprowadziliśmy 
ciało  zmarłego  ks.  Wacława  na 
miejscowy cmentarz, gdzie zosta-
ło złożone do grobowca.

Wieczny  odpoczynek  racz  Mu 
dać Panie…

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI 
PRZEZ JANA PAWŁA II
ŚWIĘTY 
JAN Z DUKLI, 
PREZBITER
1414 - 1484

Jan urodził się w 1414 r. w Dukli 
(diecezja  przemyska)  w  rodzinie 
mieszczańskiej.  Legenda  głosi,  że 
studiował  w  Krakowie,  jednak 
brak  źródeł  historycznych,  które 
potwierdzałyby ten fakt. 

Po  studiach  wrócił  do  Dukli, 
gdzie żył jako pustelnik w lasach. 
Do  franciszkanów  konwentual-
nych  wstąpił  prawdopodobnie 
w Krośnie  między  1434  a  1440  r. 
Miał wtedy ok. 20-25 lat. 

Przed  przyjęciem  święceń  ka-
płańskich odbył studia u francisz-
kanów. W zakonie piastował różne 
stanowiska,  m.in.  kaznodziei.  Był 
światłym kapłanem i teologiem. 

Kilkakrotnie  obierano  go  na 
przełożonego klasztoru w Krośnie 
i Lwowie, był  też kustoszem mię-
dzy 1443 a 1461 r. Po złożeniu tej 
funkcji  powierzono mu urząd ka-
znodziei we Lwowie. 

W  1463  r.,  pod  wpływem  św. 
Jana Kapistrana, reformatora fran-
ciszkańskiego  życia  zakonnego, 
Jan  wstąpił  do  bernardynów.  Ci 
wysłali go najpierw na krótki czas 
do Poznania. 

Resztę  życia spędził  w klaszto-
rze, gdzie piastował różne urzędy.
Zarówno  jako  kaznodzieja,  jak 
i spowiednik  odznaczał  się  nie-
zwykła gorliwością. Miał dar pro-
roctwa.  W pełnieniu obowiązków 
nie przeszkodziła mu nawet utrata 
wzroku pod koniec życia. Nie stro-
nił też od pracy fizycznej w ogro-
dzie i kuchni. 

strona 5



Informator Parafialny nr 2(49)/2012 Rok 2012 

Zmarł we Lwowie 29 września 
1484  r. Jan  z  Dukli  od  najmłod -
szych lat  zdradzał  predyspozycje 
do  głębszego  życia  duchowego. 
W zakonie brał udział we wszyst-
kich  nabożeństwach,  wyróżniał 
się kultem do Matki Bożej. Często 
na  modlitwie  spędzał  całe  noce. 
Zaraz po jego śmierci rozwinął się 
jego kult. Rosła ilość spisywanych 
cudów  i  łask,  otrzymanych  od 
Boga za jego pośrednictwem. 

2  stycznia  1733  Klemens  XII 
ogłosił  go  błogosławionym.  Jego 
kanonizacji dokonał natomiast Jan 
Paweł  II  w  czerwcu  1997  roku.
Jego  relikwie  spoczywają  w  ko-
ściele  w  Dukli. W  ikonografii  
przedstawiany jest  w habicie  za-
konnika, czasami jako niewidomy. 
Jego  atrybutem  są  promienie 
światła.

www.brewiarz.pl

WÓZEK DLA FILIPA

Kilka miesięcy temu, do Księży 
pracujących w naszej Wspólnocie, 
zwróciła się Pani Paulina Danielik 
– nasza parafianka,  z prośbą o po-
moc w ufundowania wózka inwa-
lidzkiego dla syna Filipa. 

Reakcja była bardzo szybka. Na 
apel  naszych Duszpasterzy,  kilka 
urzędów, instytucji i osób prywat-
nych  sprawiło,  że  6-letni  Filip 
otrzymał nowy, funkcjonalny wó-
zek, ułatwiający mu samodzielne 
przemieszczanie  się  z  miejsca  na 
miejsce.

Mama  Filipa  dziękuje  wszyst-
kim ofiarodawcom za tę pomoc:

Szanowni Państwo, 
Drodzy Darczyńcy,
Bardzo  serdecznie  dziękuję  za 

pomoc  finansową,  którą  mi  Pań-
stwo okazaliście  wspomagając za-
kup  wózka  specjalistycznego  dla 
mojego synka Filipka.

Dzięki Wam życie mojego syna 
stało się łatwiejsze i pogodniejsze. 
Pomoc jaką od Was uzyskałam po-
zwala  mojemu  dziecku  małymi 
krokami  poprawiać  kondycję  fi-
zyczną i psychiczną. 

Dzięki Państwu Filip  ma szansę 
być choć trochę samodzielny.

Państwa  zaangażowanie  przyj-
ścia  mi  z  pomocą,  konkretne 
i szybkie decyzje,  na  długo pozo-
staną w mej pamięci, za to wszyst-
ko jeszcze raz z serca dziękuję.

                              Paulina Danielik

Do  tych  podziękowań  dołącza 
się  Ksiądz Proboszcz i  miejscowi 
Duszpasterze  oraz nasza  Redak-
cja. 

Bóg zapłać ofiarodawcom.
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REGULAMIN KONKURSU
NA PALMĘ WIELKANOCNĄ

Parafia pw. św. Jakuba Apostoła 
w Tolkmicku ogłasza konkurs NA 
PALMĘ WIELKANOCNĄ.

Cele konkursu: 
Kultywowanie  i  propagowanie 

tradycji wśród mieszkańców Tolk-
micka.

Prezentacje  umiejętności  arty-
stycznych wykonawców.

Umożliwienie  twórczej  kon-
frontacji  i  wymiany  pomysłów 
w pracy artystycznej.

Warunki konkursu:
Prace  mogą  być  wykonane in-

dywidualnie lub zbiorowo -  bez 
ograniczeń wiekowych.

Bez  względu  na  ilość  osób 
uczestniczących  w  wykonaniu 
palmy,    przysługuje  tylko jedna 
nagroda.  Do  prezentacji  palmy 
należy wytypować  1  przedstawi-
ciela grupy.

Do konkursu mogą być zgłasza-
ne  palmy  wykonane  z  natural-
nych  surowców  takich  jak  pędy 
wierzby,  bibuła,  suszone  kwiaty, 
bukszpan itp.

Forma  i  technika  wykonania 
prac dowolna.

Minimalna  wysokość  palmy  – 
1 metr.

Każda praca powinna być pod-
pisana,   z  podaniem  następują-
cych danych: imię i nazwisko wy-
konawcy  lub  przedstawiciela  – 
reprezentanta  grupy,  rodziny, 

ilość i wiek osób biorących udział 
w  wykonaniu  palmy,  dane  kon-
taktowe.

Prace należy dostarczyć do kan-
celarii  Kościoła św. Jakuba Ap. w 
Tolkmicku  do  dnia  27  marca 
2012r.

Ocena i nagrody: 
Jury, powołane przez organiza -

tora przy ocenie będzie brało pod 
uwagę: 
- zgodność wykonania z regulami-
nem konkursu,
-  ogólny wyraz  artystyczny  i  po-
mysłowość, 
- technikę wykonania, 
- dobór materiałów.

Oficjalne  ogłoszenie  wyników 
będzie  miało  miejsce  01  kwietnia 
2012 r. po Mszy św. o godz.12:00

Organizatorzy  przewidują  dla 
zwycięzców  i  uczestników  kon-
kursu pamiątkowe dyplomy i upo-
minki.

Wyniki zostaną podane w Infor-
matorze  parafialnym oraz innych 
dostępnych mediach.

Ustalenia końcowe: 
Prace zostają wykonane i dostar-

czone  na  koszt  własny.-   Palmy, 
które nie zostaną odebrane do dnia 
03 kwietnia, zostaną  zagospodaro-
wane przez organizatorów.

 W sprawach nie ujętych w Re-
gulaminie  a mających  istotny 
wpływ  na  organizację  i  przebieg 
konkursu, decyduje organizator.

Tolkmicko 22 lutego 2012 r.
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Środą  Popielcową  rozpoczęli-
śmy okres  Wielkiego  Postu.  Czas 
ten jest   gorącym wezwaniem do 
świętości,  do  dokonania  chociaż 
raz  w  roku  bilansu  zdrowia  du-
chowego, przeglądu życia, powro-
tu na drogę  prowadzącą do Boga, 
do ładu we mnie,  w mojej  rodzi-
nie,  w  moim  sercu  i sumieniu. 
Niech czas Misji parafialnych, na-
bożeństw  Drogi  Krzyżowej,  czy 
Gorzkich Żali będzie dobrym cza-
sem,  by  tego  dokonywać.  Proszę 
Was Drodzy Parafianie o modlitwę 
w tej intencji. 

Jeszcze raz pragnę podziękować 
Wam za serdeczne przyjęcie nas w 
czasie  kolędy  duszpasterskiej. 
Wrażamy wdzięczność  za  składa-
ne  ofiary  na  kościół,  za  serdecz-
ność.  Szczególnego  ciepła  do-
świadczała  nasza  wspólnota  po 
odejściu  ks.  Wacława  do  Domu 
Ojca. Dziękuje wszystkim za obec-
ność modlitewną za naszego zmar-
łego  duszpasterza.  Wyrażam 
wdzięczność za pomoc w zorgani-
zowaniu pogrzebu. 

  Tradycyjnie już,  z okazji  Uro-
czystości św. Jana Bosko odbył się 
Koncert Chóru „Poznańskie Słowi-
ki” oraz  II Bal Dobroczynny. Zo-
stały zorganizowane ferie dla dzie-
ci.  Za  te  dobra  dziękujemy Bożej 
Matce  Maryi  i  wszystkim,  którzy 
przyczynili  się  do  realizacji  tych 
przedsięwzięć. 

Przed nami bardzo ważny okres 
w życiu naszej wspólnoty parafial-
nej - Misje Parafialne i Peregryna-
cja  Obrazu  Matki  Bożej  Często-
chowskiej  01  sierpnia  br. 
Serdecznie pragnę Was zaprosić do 
uczestnictwa w tych Misjach i pro-
sić o modlitwę w tej intencji. Niech 
ten czas będzie skutecznym darem 
łaski i stawania się lepszymi. 

Moją  prośbę  kieruję  do wszyst-
kich  instytucji  i  organizacji  spo-
łecznych o włączenie się w to waż-
ne  wydarzenie  w  życiu  parafii 
i naszego  miasta.  Szczegółowy 
program  otrzymacie  w  najbliższą 
niedzielę.

 Drodzy moi. W dzisiejszym In-
formatorze  zamieściliśmy Regula-
min Konkursu na wykonanie palm 
wielkanocnych. Zachęcam Was do 
udziału. Niech wejdzie on na stałe 
do tradycji naszego miasteczka. 

Proszę  o  zaangażowanie  Szkół, 
Przedszkola,  organizacji,  różnych 
Kół  i  warsztatów  działających 
w naszym mieście. Liczę na udział 
całych rodzin. 

Prace  można wykonywać  zbio-
rowo. Wiem, że macie ukryte zdol-
ności i może nadszedł czas, byście 
się nimi pochwalili!

Drodzy,   dziękuję  za  wszystko 
dobro,  jakiego  od  Was  doświad-
czamy. Niech ono owocuje w życiu 
naszej parafialnej wspólnoty. 

                Z modlitwą
            Ks. Sławomir Szczodrowski
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