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ŚW. JAN BOSKO 

Ks.  Bosko  należy  do  grona 
świętych, którzy na stałe weszli 
do historii Kościoła i świata. Za-
słynął jako genialny wychowaw-
ca,  „Ojciec  i  Nauczyciel”  mło-
dzieży,  pisarz  i  publicysta, 
założyciel  zgromadzeń  zakon-
nych. Stworzył styl wychowania 
nazywany systemem prewencyj-
nym bądź uprzedzającym.

Urodził  się  16  sierpnia  1815 
roku w ubogiej  wiejskiej  rodzi-
nie w Becchi niedaleko Turynu. 
Jego  rodzicami  byli  Franciszek 
Bosko  i  Małgorzata  Occhiena, 
którzy  na chrzcie  dali  mu dwa 
imiona: Jan Melchior. 

Kiedy  Janek  miał  dwa  lata, 
umarł  ojciec.  Wychowaniem 
dzieci  zajęła  się  wówczas  ich 
mama, Małgorzata. 

Z  domu  rodzinnego  Jan  wy-
niósł pobożność i chęć do nauki. 
Jednak aby móc zdobywać wie-
dzę,  musiał  ciężko  pracować. 
Dzięki inteligencji i wytrwałości 
oraz  przy  pomocy  życzliwych 
ludzi ukończył szkołę, a następ-
nie w 1835 roku wstąpił  do se-
minarium duchownego w Chieri 
i sześć lat później otrzymał świę-
cenia kapłańskie. 

Po święceniach ks.  Bosko po-
znawał sytuację młodzieży żyją-
cej w Turynie. Postanowił stwo-
rzyć  warunki,  które  pomogą 
przygotować  chłopców do god-
nego dorosłego życia. W dzielni-
cy Valdocco założył  więc orato-
rium, miejsce, w którym chłopcy 
mogli  się  uczyć  pisać  i  czytać, 
gdzie mogli coś zjeść i bawić się, 
gdzie  mogli  czuć  się  jak  w 
domu.

Ks.  Bosko,  mając  głębokie 
przeświadczenie,  że  został  po-
słany przez Boga po to, by pro-
wadzić  młodych  do  świętości, 
pomagał im nie tylko w wymia-
rze  materialnym,  ale  również 
duchowym. Uczył ich modlitwy 
i  zachęcał  do  częstego  przystę-
powania  do  sakramentów  spo-
wiedzi i Komunii świętej. 

W 1859 roku powołał do życia 
Towarzystwo św. Franciszka Sa-
lezego - nowe zgromadzenie za-
konne nazywane potocznie Sale-
zjanami Księdza Bosko. Odszedł 
do  wieczności  31  stycznia  1888 
roku w wieku 73 lat.

W 1929 roku Jan Bosko został 
beatyfikowany  przez  Piusa  XI, 
a pięć lat później kanonizowany.

www.salezjanie.pl
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Jan Bosko
HISTORIA RELIKWII 
ŚW. JANA BOSKO 

W 1929 r., tuż przed beatyfika-
cją św. Jana Bosko, został otwo-
rzony Jego grób,  znajdujący się 
w Turynie. Po otwarciu grobow-
ca, stwierdzono, że ciało zmarłe-
go jest nienaruszone.

Jednak po 41 latach od śmier-
ci, skóra trochę pociemniała. Po-
nieważ ciało Księdza Bosko pla-
nowano  przenieść  w  szklanej 
urnie z Valsalice na Valdocco, na 
uroczystości  beatyfikacyjne,  na-
ukowcy  i  lekarze  omówili  spo-
sób rozjaśnienia skóry. 

Niestety,  kiedy  zastosowali 
formułę  chemiczną,  którą  wy-
myślili,  nastąpiła  reakcja,  jakiej 
się nie spodziewali. Ciało zosta-
ło zniszczone na ich oczach. Aby 
uroczystości  beatyfikacyjne  mo-
gły się odbyć, zachowane szcząt-
ki umieszczono w wykonanej z 
wosku replice ciała Jana Bosko, a 
następnie  wystawiono  do  pu-
blicznej czci. Kolejny raz wyjęto 
relikwie na kanonizację w 1934 r. 
Potem relikwie  świętego  złożo-
no na stałe w szklanym sarkofa-
gu,  który  do  dziś  znajduje  się 
nad bocznym ołtarzem w Bazy-
lice  Maryi  Wspomożycielki 
Wiernych w Turynie. 

W 2006  r.,  podczas  renowacji 
Bazyliki została wykonana repli-
ka figury św. Jana Bosko. W jej 
wnętrzu umieszczono cenną  re-
likwię  –  prawą  dłoń  świętego. 
Kości  dłoni  ułożono  na  baweł-
nianym  materiale  w  metalowej 
kasetce,  która została przykryta 
przezroczystym,  hartowanym 
szkłem,  a  następnie  odpowied-
nio zabezpieczona. 

Później  relikwie  umieszczono 
w posrebrzanym pudełku i  za-
plombowano  pieczęcią  waty-
kańską.  Do  relikwii  dołączony 
jest dokument potwierdzający jej 
prawdziwość.
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Pudełko  z  relikwiami  prawej 
dłoni umieszczone jest w klatce 
piersiowej  repliki  figury,  przed-
stawiającej  św.  Jana  Bosko  w 
spoczynku.

Od  2009  r.  niezwykła  urna  z 
relikwią  św.  Jana  Bosko  prze-
mierza kraje, w których są obec-
ni Salezjanie. Peregrynacja urny 
przez  pięć  kontynentów,  odby-
wa się w ramach przygotowania 

do obchodów dwusetnej roczni-
cy urodzin Jana Bosko, która na-
stąpi 16 sierpnia 2015 r. 

1 czerwca br. o godz. 21:00 Re-
likwie  przybędą  do  naszej 
wspólnoty.  Jest  to  dla  nas 
ogromne  wyróżnienie.  Postaraj-
my się o przygotowanie ducho-
we  i godne przeżycie tego nie-
zwykłego wydarzenia.

www.salezjanie.pl
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RELIKWIE ŚW. JANA BOSKO 
W POLSCE

Do Polski przybywają relikwie 
św.  Jana  Bosko,  wielkiego  wy-
chowawcy  oraz  patrona  dzieci 
i młodzieży.  W  dniach  od  27 
maja do 17 sierpnia 2013 r.  od-
wiedzą  one  ponad  50  miast 
i miejscowości na terenie całego 
kraju.  Jest  to  wydarzenie  bez 
precedensu  dla  Zgromadzenia 
Salezjańskiego  i  całej  Rodziny 
Salezjańskiej.

Obecność  relikwii  w  Polsce 
jest częścią peregrynacji relikwii 
św. Jana Bosko po całym świecie. 
Swoje  światowe  tournée  reli-
kwiarz  rozpoczął  25  kwietnia 
2009  r.  na  150-lecie  powstania 
Zgromadzenia Salezjańskiego. 

Zakończy się  natomiast w ju-
bileuszowym  2015  roku,  na 
dwusetlecie urodzin Księdza Bo-
sko.  W tym czasie  urna  dotrze 
do  130  krajów  na  5  kontynen-
tach,  odwiedzając  wszystkie  te 
miejsca, gdzie obecny jest chary-
zmat  salezjański.  Jednym  z  ta-
kich miejsc jest Polska, gdzie Sa-
lezjanie  prowadzą  swoją 
działalność  wychowawczą 
i duszpasterską od 1898 roku.

W każdym miejscu,  gdzie  się 
pojawią  relikwie  będą  one  wy-
stawione do publicznego kultu, 
najczęściej w kościołach. 

Dlatego  do  spotkania  ze  św. 
Janem Bosko w jego relikwiach 
zaproszeni są wszyscy ludzie.
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Zaproszeni są nie tylko ci, któ-
rzy znają Świętego Wychowaw-
cę  Młodzieży lub są  związani z 
Rodziną  Salezjańską,  jak  i  ci, 
którzy  chcieliby  go  poznać,  a 
zwłaszcza  rodzice,  wychowaw-
cy  i  nauczyciele.  Grupą  szcze-
gólnie zaproszoną są ludzie mło-
dzi,  którym  św.  Jan  Bosko 
poświęcił  swoje  życie  i  których 
najbardziej ukochał.

www.salezjanie.pl
Serdecznie  zapraszamy 

wszystkich   na  powitanie  Reli-
kwii, Msze święte, adorację, po-
żegnanie  oraz  wszystkie  wyda-
rzenia  towarzyszące 
Nawiedzeniu naszej parafii.

CUDOWNY MEDALIK MARYI 
WSPOMOŻYCIELKI
WIERNYCH 

Cudowny  medalik  Maryi 
Wspomożycielki Wiernych,  któ-
ry  ks.  Bosko  rozdawał  proszą-
cym  go  o  modlitwę  -  był  jego 
szczególnym  błogosławień-
stwem,  któremu  towarzyszyły 
liczne cuda.

Ksiądz  Bosko  we  wszystkim 
i całkowicie  zawierzył  Maryi. 
Wzywał  Ją  jako Wspomożyciel-
kę Wiernych. I doświadczał łask 
i cudów na miarę swojej ufności. 

Przez skromność pomijał fakt, 
że  te  nadzwyczajne  łaski  prze-
chodziły  przez  jego  ręce,  spły-
wały na ludzi dzięki jego modli-
twie.

Mimo swej skromności już za 
życia  cieszył  się  niechcianą  sła-
wą cudotwórcy. 

Uwaga:  Cudowny  medalik 
Maryi  Wspomożycielki  Wier-
nych będzie można otrzymać w 
naszym kościele w czasie Nabo-
żeństwa po Pasterce  2 czerwca 
ok. godz. 1:00 w nocy.
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Zapraszamy na modlitwę 
przy Relikwiach Św. Jana Bosko 
wg zaproponowanego schematu:

22:00 – 22:30 – SALOS
22:00  –  23:00 –  Nauczyciele, 

wychowawcy,  opiekunowie  z 
Gimnazjum i  Szkoły Podstawo-
wej w Tolkmicku

23:00 - 24:00 – Akcja Katolicka 
– Parafia Św. Mikołaja w Pogro-
dziu, Kikoły, Janówek, Stawy

1:00  –  2:00  –  Bażyńskiego, 
Osiedlowa,  Działyńskiego,  Ki-
lińskiego, Kopernika, Leśna, Wi-
śniowa,  młodzież  Oratorium 
i kandydaci  do  Sakramentu 
Bierzmowania

2:00  –  3:00  –  Przybytowska, 
Sportowa,  Wybudówka  Biała, 
Szpitalna, Młyńska

3:00  –  4:00 –  Zakopiańska, 
Królewiecka,  Dzika,  Owocowa, 
Słupecka, Nadrzeczna

4:00 – 5:00 – Kościelna, Kręta, 
Krzywa, Zawiszy, Plac Wolności, 
Ceramiczna, Rybacka, Jagielloń-
ska, Szkolna

5:00 – 6:00 –  Elbląska, Święto-
jańska, Portowa, Ogrodowa, Ma-
zurska, Morska

6:00 – 7:00 –  Żywy Różaniec, 
Straż Honorowa NSJ

Uwaga: Zapraszamy do Ado-
racji  w  dogodnym  czasie  piel-
grzymów  i  wszystkie  osoby 
chętne,  przebywające  w  tym 
czasie w Tolkmicku.

SALEZJAŃSKA ORGANIZA-
CJA SPORTOWA STOWARZY-
SZENIA LOKALNEGO SALOS 
w Tolkmicku 

Stowarzyszenie  Lokalne  Sale-
zjańskiej  Organizacji  Sportowej 
SALOS w Tolkmicku zostało za-
rejestrowane  28  sierpnia  1994r. 
Głównym założycielem i pierw-
szym  prezesem  Stowarzyszenia 
był  ks.  Andrzej  Kurto.  Od  15 
stycznia 1996r. prezesem SALO-
S-u jest Andrzej Misztal. 

Stowarzyszenie działa na pod-
stawie  statutu  zatwierdzonego 
przez Walne Zebranie.
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Zgodnie  ze  statutem,  głów-
nym  zadaniem  SALOS-u  jest 
rozwijanie  wychowawczych 
i społecznych  aspektów  sporto-
wych,  inspirowanych  wizją 
chrześcijańską  i  systemem  pre-
wencyjnym  św.  Jana  Bosko. 
Ofertę programową , polegającą 
przede  wszystkim  na  zapropo-
nowaniu  godziwego  spędzenia 
czasu poprzez rozwijanie zainte-
resowań  sportowych  i  grupo-
wych  SALOS  kieruje  w  stronę 
dzieci  i  młodzieży  do  lat  18, 
mieszkających na terenie miasta 
i Gminy Tolkmicko. 

Od 1996r. organizowane są ko-
lonie letnie i  obozy sportowo – 
rekreacyjne.  Obecnie  trwają  za-
pisy na turnus kolonijny   w  Za-
kopanem, od 13 do 26 lipca. SA-
LOS organizuje zajęcia sportowe 
w tenisie stołowym i piłce noż-
nej. Odbywają się one na stadio-
nie  sportowym lub hali  sporto-
wej Gimnazjum w Tolkmicku. 

Stowarzyszenie  SALOS  było 
kilkakrotnie  organizatorem  Re-
gionalnych Igrzysk Salezjańskiej 
Organizacji  Sportowej  SALOS 
Regionu  Północnego.  Imprezy 
sportowe  organizowane  przez 
nasz  SALOS  charakteryzują  się 
zawsze  ciekawym  programem 
sportowym i religijnym.

Stanowią  one  wspaniałą  pro-
mocję kultury fizycznej i aktyw-
nego stylu życia młodych miesz-
kańców naszego miasta i gminy.

W dniach 1 i 2 czerwca na na-
szych  obiektach sportowych od-
będą się w kolejne Inspektorial-
ne  Igrzyska  Młodzieży 
Salezjańskiej na które Stowarzy-
szenie  Lokalne SALOS serdecz-
nie wszystkich zaprasza.

XVIII  INSPEKTORIALNE 
IGRZYSKA MŁODZIEŻY 
SALEZJAŃSKIEJ

W dniach 31.05 – 02.06.2013 r. 
w  Tolkmicku  odbędą  się  XVIII 
Inspektorialne   Igrzyska  Mło-
dzieży Salezjańskiej. 

Celem zawodów jest  popula-
ryzacja  salezjańskiego  sportu 
wychowawczego  wśród  dzieci 
i młodzieży, w oparciu o system 
prewencyjny Świętego Jana  Bo-
sko.

Spodziewamy  się  ok.  400 
uczestników spoza naszego śro-
dowiska. Będziemy gościli mło-
dzież z następujących miast: Sę-
popola,  Ełku,  Sokołowa 
Podlaskiegp,  Suwałk,  Płocka, 
Łodzi-  Wodnej,  Kutna,  Warsza-
wy – Bazylika i Tolkmicka.
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Pragniemy, aby Igrzyska mia-
ły szczególny wymiar wspólne-
go  święta,  poprzez  modlitwę, 
sport i zabawę. 

MAGDA ANIOŁ – KONCERT
1 czerwca br. godz. 19:00
przy Ośrodku Kultury

Młoda  śląska  wokalistka,  od 
której  imienia  i  nazwiska wziął 
swoją  nazwę  zespół  muzyczny. 
Jej  kilkuletnia  obecność  na ryn-
ku muzyki country zaowocowa-
ła  licznymi  wyróżnieniami,  na-
grodami  i  ugruntowaną, 
czołową pozycją wśród polskich 
przedstawicielek  tego  gatunku. 

Jednak  jej  przygoda  z  muzyką 
country musiała się skończyć.

 Po wielu życiowych perype-
tiach  i  wewnętrznym  procesie 
nawrócenia,  aktywnie  włączyła 
się w szeroki nurt muzyki ewan-
gelizacyjnej. 

Zespół  znalazł  swoje  miejsce 
na  chrześcijańskiej  scenie  mu-
zycznej.  Nie  chce  być  tylko 
chrześcijańska  kapelą  z  nazwy, 
ale  jak  sami  powtarzają  –  „na-
rzędziami  w  rękach  najgenial-
niejszego Artysty”.

ZAPRASZAMY  NA  KON-
CERT  1 czerwca br. godz. 19:00 
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Z serca pragniemy podziękować 
Wszystkim Dobrodziejom 
za pomoc w zorganizowaniu 
Peregrynacji Relikwii Św. Jana 
Bosko i Inspektorialnych Igrzysk 
Młodzieży Salezjańskiej
Ministerstwo Sportu i Turystyki,
Polskie Mięso i Wędliny ŁUKOSZ,
Salezjańska  Organizacja  Sportowa 
SALOS RP,
Urząd Miasta i Gminy w Tolkmic-
ku,
Dyrekcje  Szkół  Podstawowych 
i Gimnazjum w mieście i Gminie
Miejsko – Gminny  Ośrodek Kultu-
ry w Tolkmicku,
CARITAS Diecezji Elbląskiej,
Krzysztof  i  Grażyna  Majkowscy  - 
DELICO Kutno,
Firma Gastronomiczna 
ROMANTICA,
MASFROST Tolkmicko,
Wydawnictwo RADWAN,
Firma OMEGA,
Klub Sportowy BARKAS,
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w Tolk-
micku,
Parafia pw. Św. Mikołaja w Pogro-
dziu,
Parafia NSJ w Łęczu,
Parafia pw. Św. Jakuba Ap. w Tolk-
micku.

RENOWACJA WITRAŻY 

Składam serdeczne Bóg zapłać 
kolejnym  darczyńcom,  którzy 
złożyli  ofiary  na  renowację  na-
szych witraży. Cieszy fakt, że są 
już takie rodziny, które  złożyły 
ofiarę po raz drugi. Bardzo dzię-
kuję. Wszystko skrupulatnie od-
notowujemy  w  kartotece  para-
fialnej. 

Ostatnio ofiary na ten cel złożyli:
Zofia  i  Maciej  Pietrzak,  Kry-

styna Rosół, Jan Mackiewicz, Te-
resa  i  Zenon  Kaszuba,  Wanda 
Kowalewska,  Krystyna  i  Jo-
achim  Jersch,  Małgorzata  i  Ze-
non Baliccy, Aniela Szrepfer, Se-
bastian  i  Krystyna  Kratkowscy, 
Bogumiła i Andrzej Baran, Zofia 
Kamińska,  Alicja  Nieciecka,  Ja-
dwiga Wydymus, Anna i Walde-
mar Gozdek, Krystyna Idzikow-
ska  z  rodziną,  Elżbieta 
Kozłowska, Marianna i Włodzi-
mierz Kaska, Magdalena Zienta-
ra, dar od dzieci I-Komunijnych.

AKTUALNOŚCI
                                                       
Dostajecie dziś do rąk kolejny 

Informator  Parafialny,  który za-
wiera  przede  wszystkim  infor-
macje  dot.  Nawiedzenia  Reli-
kwii  Św.  Jana  Bosko 
i Inspektorialnych  Igrzysk  Mło-
dzieży Salezjańskiej. 
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Mamy  nadzieję,  że  i  tym ra-
zem nasi parafianie dadzą świa-
dectwo  wiary,  uczestnicząc  w 
tych  uroczystościach  i  adora-
cjach.

W czwartek 30 maja obchodzi-
my  Uroczystość  Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa. Po Mszy 
św.  o  godz.  12:00  procesja  do 
czterech  ołtarzy.  Zwyczajem 
ubiegłych  lat  bardzo  proszę  o 
zatroszczenie się o ich przygoto-
wanie.  Myślę,  że  nie  zabraknie 
orszaku  procesyjnego.  Proszę, 
by nie zabrakło na tej Uroczysto-
ści dzieci I  – Komunijnych i  I  - 
Rocznicowych.  Próba  dzieci  do 
sypania kwiatów – wtorek godz. 
16:30.

Proszę  również  o  zbieranie 
kwiatów  do  sypania.  Tradycyj-
nie, można je składać w kruchcie 
kościoła.  Serdecznie  proszę  o 
przyozdobienie domów wzdłuż 
procesji  Bożego  Ciała.  Zapra-
szam wszystkich na Oktawę Bo-
żego Ciała z procesją, codziennie 
o godz. 17:30.

Od soboty zapraszamy na Na-
bożeństwa  czerwcowe  o  godz. 
17:30.

Konferencja  i  Zmiana  Tajem-
nic dla Żywego Różańca w nie-
dziele  2  czerwca o godz.  17:00. 

Nabożeństwo Eucharystyczne  z 
procesją – o godz. 17:30.  
KAPŁAŃSKIE JUBILEUSZE   

24  maja  10  rocznicę  Święceń 
kapłańskich  obchodził  ks.  Ma-
riusz Rudzki, a 25 maja swoje 25 
lecie obchodził  ks.  Wiesław Ka-
nia.

Drodzy Księża.
Z okazji tych pięknych Jubile-

uszy życzymy Wam Wszelkiego 
Błogosławieństwa Bożego, Świa-
tła  Ducha  Świętego  i  Opieki 
Matki Bożej Wspomożenia Wier-
nych.

Niech Bóg nie  szczędzi  Wam 
zdrowia,  radości  każdego dnia, 
entuzjazmu i siły potrzebnej do 
głoszenia Radosnej Nowiny. 

Przykładem  swojego  życia 
prowadźcie nas ku Bogu.

Z  całego  serca  Bogu  i  Wam 
dziękujemy za Waszą pracę. 

Szczęść  Wam Boże  na  dalsze 
lata tej kapłańskiej drogi.

                       Ks. Proboszcz 
Sławomir Szczodrowski,

          Współbracia w kapłaństwie 
                     i tolkmiccy parafianie
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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, www.salezjanie-tolkmicko.pl

Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011
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