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Na ręce  Pana Andrzeja  Lemanowi-
cza – Burmistrza Miasta i Gminy Tolk-
micko składam serdeczne podziękowa-
nie za współudział  w zorganizowaniu 
tegorocznych Dni Jakubowych.

Z  całego  serca  dziękuje  wszystkim 
instytucjom  i  organizacjom,  a  także 
osobom  prywatnym,   wypełniającym 
poszczególne punkty programu, poma-
gającym   przy  obsłudze,  utrzymaniu 
ładu  i porządku, zapewniającym róż-
ne  przyjemności,  składające  się  na  to 
wspólne świętowanie.

                                     Ks. Proboszcz,
                    Sławomir Szczodrowski 

25.07.2012 r. 
IMIENINY KSIĘDZA 
KRZYSZTOFA TOCZYSKIEGO

Drogi Księże Krzysztofie.
Z okazji Imienin,  dziękujemy Ci, że  

jesteś z nami i dla nas. 
Życzymy  Ci  Wszelkiego  Błogosła-

wieństwa Bożego, Światła Ducha Świę-
tego,  Opieki  Matki  Bożej  i  wytrwania 
na pięknej lecz niełatwej drodze, którą 
wybrałeś.   Niech Bóg nie szczędzi Ci 
zdrowia,  radości  każdego  dnia,  entu-
zjazmu i  siły potrzebnej  do głoszenia 
Radosnej Nowiny. 

Do życzeń  dołączamy naszą  modli-
twę

Szczęść Boże!
                             Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski,
              Księża Współpracownicy

                     i tolkmiccy parafianie

AKTUALNOŚCI
Prosi się wszystkie osoby z orszaku 

procesyjnego  o  udział  w  uroczysto-
ściach Odpustowych o godz. 12:00 dnia 
25 lipca. Niech nie zabraknie w nim też 
dzieci I–Komunijnych, I-Rocznicowych 
i sypiących kwiaty.

Są  jeszcze  wolne  miejsca  na  piel-
grzymkę  do Krakowa w dniach 6 – 8 
sierpnia.  Koszt  pielgrzymki  –  350  zł. 
Wyjazd 6 sierpnia o godz. 4:00.

Informujemy,  że  w  dniach  23  –  26 
sierpnia br. w Czerwińsku n/Wisła od-
będzie  się  kolejne  CAMPO  BOSKO. 
Campo  Bosco to  cykliczne  spotkania 
młodych ludzi,  aby wspólnie  się  mo-
dlić, bawić i rozwijać, a wszystko to w 
duchu  św.  Jana  Bosko,  to  modlitwa, 
wykłady, spotkania z ciekawymi ludź-
mi, koncerty i zabawa. Szczegółowe in-
formacje znajdziecie na stronie: 

www.campo.bosko.pl
Osoby chętne do nałożenia Szkaple-

rza Karmelitańskiego w czasie Uroczy-
stości Nawiedzenia kopii Obrazu Mat-
ki  Boskiej  Częstochowskiej,  proszone 
są o zgłoszenie się do ks. Wiesława.

Z radością  informujemy, że wydali-
śmy drukiem pierwszy Przewodnik po 
naszym Kościele.  Znajduje  się  w  nim 
wiele informacji na temat naszej świą-
tyni,  ołtarzy  i  figur  Świętych,  popar-
tych  zdjęciami.  Mamy  nadzieję,  że  w 
żadnym domu go nie zabraknie.  Jego 
koszt to 10 zł.
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NAWIEDZENIE MATKI BOŻEJ
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Drodzy moi.
Jak  już  wszystkim  wiadomo, 

1 sierpnia  o  godz.  17:00,  do  naszej 
wspólnoty  przybędzie  Matka  Boska 
Częstochowska  w  kopii  Jasnogór-
skiego  Obrazu.  Szczegółowy  pro-
gram  tych  uroczystości  wszyscy 
otrzymają do swoich domów. Mamy 
nadzieję,  że każdy znajdzie czas, by 
uczestniczyć  w powitaniu, pożegna-
niu,  czuwaniu  oraz  wybranych 
mszach  św.  i  nabożeństwach  przed 
Obrazem Królowej Polski.

Będziemy mogli złożyć Jej podzię-
kowania  za  otrzymane  łaski,  upra-
szać wstawiennictwa u Syna dla sie-
bie i najbliższych.

Te  Dni,  przepełnione  modlitwą, 
rozpoczniemy 23 lipca o godz. 17:30 
Nowenną,  przygotowującą  nas  do 
Nawiedzenia NMP.  Od 29 lipca bę-
dziemy  gromadzili  się  w  kościele 
o godz. 20:30 na Apel Jasnogórski.

W dniach 29 – 31 lipca zapraszamy 
wszystkich  na  Triduum  przed  Na-
wiedzeniem. Będzie je prowadził ks. 
Stanisław Szestowicki,  znany nam z 
tegorocznych Misji Świętych. 

Drodzy.
Dziękuje  Paniom,  które  zbierały 

ofiary  na  dekorację  kościoła  i  trasy 
przejazdu  Obrazu.  Bóg  zapłać  oso-
bom, które szyją chorągiewki  i inne 
dekoracje.

Proszę   o  kontakt  panów,  którzy 
chcieliby  te  dekoracje  zawiesić  w 
mieście, a potem je posprzątać.  

Liczę  na  Waszą  pomoc  w  upięk-
szaniu  drogi  przejazdu,  miejsca 
przed kościołem i w kościele.

Mam  też  nadzieję,  że  nikogo  nie 
zabraknie  w  orszaku  procesyjnym, 
witającym  Matkę  Bożą.  Proszę  też 
o udział  dzieci  I-Komunijnych,  I  –
Rocznicowych  i  młodzieży,  przystę-
pującej  do  Sakramentu  Bierzmowa-
nia.

Drodzy moi.
Wielokrotnie doświadczałem, że w 

takich  okolicznościach nasza  wspól-
nota  stanowi  jedną,  wielką  rodzinę. 
Jestem  przeświadczony,  że  tym  ra-
zem też tak będzie, za co Wam z góry 
składam serdeczne Bóg zapłać.

                                     Z modlitwą,
Ks. Proboszcz 

Sławomir Szczodrowski
Drodzy Parafianie i goście. 
Już  po  raz  kolejny  zapraszamy 

Was na DNI JAKUBOWE, poświęco-
ne patronowi naszej parafii – św. Ja-
kubowi Apostołowi Starszemu.

Należał On do uprzywilejowanych 
uczniów  Pana  Jezusa,  którzy  byli 
świadkami wskrzeszenia córki Jaira, 
przemienienia  na  górze  Tabor,  oraz 
modlitwy  w  Ogrójcu.  Był  także 
świadkiem drugiego, cudownego po-
łowu  ryb.  Jest  On  m.in.  patronem 
pielgrzymów, sierot i rybaków.

Uroczystość  św.  Jakuba  Apostoła 
będziemy obchodzili 25 lipca, jednak 
nasze świętowanie rozpoczniemy już 
w niedzielę  22  lipca br.  rejsem stat-
kiem  po Zalewie Wiślanym. Wieczo-
rem zapraszamy wszystkich na Tur-
niej Piłki Nożnej o puchar św. Jakuba.
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W  poniedziałek  23  lipca  o  godz. 
18:00  zapraszamy  wszystkich  na 
Mszę  św. w intencji  zmarłych para-
fian,  zakończoną  procesją  na  cmen-
tarz. Wieczorem zapraszamy Was na 
spotkanie z Telewizją Elbląską, która 
przeniesie nas do starego Tolkmicka, 
jakiego z pewnością nie znamy. Cie-
kawy film, wystawa i prelekcja prze-
niosą nas w „tamte czasy”.

Wtorkowe  spotkanie rozpocznie-
my już o godz. 15:00 „Spotkaniem Ja-
kubów”. Każdy Jakub, bez względu 
na wiek, będzie mógł  zgłosić się  do 
organizatorów    i  potwierdzić  sto-
sownym dokumentem, że nosi takie 
imię. Najmłodszy               i najstar -
szy  Jakub  otrzymają  nagrody,  a 
wszyscy okolicznościowe upominki. 

Popołudnie wypełnią nam piękny-
mi  melodiami  zespoły,  działające 
przy  naszym  Ośrodku  Kultury.  O 
godz. 20:00 będzie bawiła nas Kapela 
Jakubowa z Olsztyna.

W Dzień Odpustu, 25 lipca, zapra-
szamy Was  na  Uroczystą  Mszę  św. 
Odpustową,  pod  przewodnictwem 
ks.  Biskupa  Józefa  Wysockiego.  Po 
Mszy,  przy  melodiach  Kapeli  z 
Ośrodka  Kultury,  zapraszamy  Was 
na degustację „muszli Jakubowych”.

Tradycyjnie,  tego  dnia,  w  porcie 
rybackim, odbędzie się  poświęcenie 
łodzi  i  kutrów,  zakończone  prze-
jażdżkami po Zalewie Wiślanym.

Bezpośrednio  po  Mszy  św.  wie-
czornej,  przed  kościołem  poświęci-
my wszystkie pojazdy.

Świętowania w naszej wspólnocie 
zakończymy  o  godz.  20:00  Koncer-
tem Antoniny Krzysztoń. 

Antonina  Krzysztoń,  to  polska 
piosenkarka,  kompozytorka  i  au-
torka  tekstów.  Jej  twórczość  jest  
zaliczana do nurtu poezji śpiewa-
nej.  Karierę  rozpoczęła w 1980 na  
Przeglądzie  Piosenki  Prawdziwej  
w  Gdańsku.  W  latach  80.  często 
występowała na imprezach opozy-
cyjnych.  W  1983  zajęła  pierwsze  
miejsce  na  Studenckim  Festiwalu  
Piosenki w Krakowie. Występowa-
ła w Kabarecie pod Egidą. Artyst-
ka znana jest ze wspierania dzia-
łalności opozycyjnej w latach 80. 

W 2006 otrzymała Krzyż Oficer-
ski  Orderu  Odrodzenia  Polski,  
nadany  przez  prezydenta  Lecha 
Kaczyńskiego.

Ostatnio najczęściej gra koncer-
ty  w  kościołach,  choć  można  ją  
także usłyszeć na większości waż-
nych  festiwali  związanych  z  po-
ezją śpiewaną.

Wstęp na Koncert,  to  zaproszenia 
w cenie 10 zł, do nabycia w zakrystii 
lub kancelarii parafialnej. 

Mamy nadzieję, że nikogo na tym 
Koncercie nie zabraknie.

Od poniedziałku, na rynku będzie 
ustawiony  namiot  cateringowy,  za-
pewniający  wszystkim  „przyjemno-
ści dla podniebienia”.

Szczegółowy program zamieszcza-
my  w  tym  numerze  Informatora. 
Znajdziecie go również na plakatach 
i stronie internetowej.

Do zobaczenia!!!
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