
        
        BOŻE NARODZENIE 2014
           Drodzy moi.

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam  Wam wszystkim 
  najserdeczniejsze życzenia.
 

 Niech te Święta będą dla Was niezapomnianym czasem, 
  spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień.

 Niech upłyną Wam wśród Bliskich, przy staropolskich kolędach 
  i zapachu świerkowych gałązek.

 Życzę Wszystkim dużo zdrowia i szczęścia. Wierzę, że Nowonarodzone 
  Dziecię pobłogosławi Wam i Waszym Rodzinom w Nowym Roku.

 Szczególne życzenia kieruję do naszych rodaków za granicą, 
  do osób samotnych, starszych i  chorych, do tych, będących w miejscach 
  odosobnienia.

 Niech nie opuszcza Was Wszystkich pomyślność  i spełnią się 
  te najskrytsze marzenia  w Waszym życiu osobistym i zawodowym.

 Przez te życzenia, dzielę  się z Wami opłatkiem, 
  błogosławiąc na dalsze dni.

 Szczęść Boże.     Ks. Proboszcz 
                                                    Sławomir Szczodrowski
                                                                                           i Współbracia

parafia kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)
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AKTUALNOŚCI

05 grudnia br. odbyło się  ostat-
nie  spotkanie  z  cyklu  „BEZ KO-
RZENI  NIE  MA  KORONY 
DRZEW” , projektu realizowane-
go przez Centrum Spotkań Euro-
pejskich „Światowid” w Elblągu. 
Były to warsztaty ozdób choinko-
wych.Zadaniem  projektu  było 
m.in. pokazanie, że warto korzy-
stać  z  czasu,  wiedzy  i  doświad-
czenia,  jakim  dysponują  osoby 
starsze,  łączyć  rozwijanie  wła-
snych pasji z działaniem na rzecz 
innych.

W imieniu  ks.  Proboszcza  Sła-
womira Szczodrowskiego i Pań z 
Koła Robótek Ręcznych, dziękuje-
my organizatorom i współorgani-
zatorom za wszystko dobro, jakie 
wspólnie  przeżywaliśmy  w  tym 
roku i polecamy się na przyszłość. 

W dniach 14 – 16 grudnia br. od-
były się  w naszej wspólnocie Re-
kolekcje adwentowe. 

    Poprowadził  je O. Michała Bła-
chowicz, franciszkanin z  Kadyn. 
Dziękujemy  za  głoszenie  Słowa 
Bożego, przybliżającego nam Uro-
czystość Narodzenia Pańskiego.

 Z opóźnieniem  dotarł  w  tym 
roku Święty Mikołaj  do Tolkmic-
ka. Miasto się tak zmieniło, że bie-
daczysko nie poznał go i dopiero 
w niedzielę  14 grudnia dotarł do 
Parafii  Św.  Jakuba  Apostoła  w 
Tolkmicku.Dla  czekających  na 
niego  dzieci,  przywiózł  paczki  z 
prezentami.  Sprawił  naszym naj-
młodszym dużo radości. 

Dziękujemy  Świętemu  Mikoła-
jowi za wszystkie upominki, a na-
szym  duszpasterzom  za  odnale-
zienie  go  i  sprowadzenie  do 
miasteczka. 

W sobotę 20 grudnia br. na Tar-
gowisku  miejskim  w  Tolkmicku 
odbyła  się  kolejna  „Wigilia  pod 
Tolkmickim Niebem”, integrująca 
przy wspólnym, wigilijnym stole 
mieszkańców miasta i gminy. 
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Dziękujemy  organizatorom  za 
to  bardzo  miłe,  świąteczne  spo-
tkanie pokoleniowe.

W najbliższą środę obchodzimy 
Wigilię  Narodzenia  Pańskiego. 
Msza św. o  godz.  7:00 rano.  Nie 
ma Mszy Św. o  godz. 18:00.  

Zachęcamy  Was  do  godnego 
przeżycia  tego  rodzinnego  spo-
tkania,  zachowania  wigilijnych 
zwyczajów jak modlitwa, czytanie 
ewangelii, łamania się opłatkiem, 
śpiewanie kolęd.

Zapraszamy  na  Pasterkę  o 
godz. 24:00. 

W  Uroczystość  Narodzenia 
Pańskiego nie będzie Mszy Św. o 
godz.  7:00  rano,  pozostałe  Msze 
Św. wg rozkładu niedzielnego. 

W piątek Święto Św. Szczepana. 
Msze Św. wg rozkładu niedzielne-
go. Taca przeznaczona na Wyższe 
Seminarium Duchowne. 

W niedzielę  28 grudnia obcho-
dzimy Święto Świętej Rodziny: Je-
zusa,  Maryi  i  Józefa.  Tradycyjnie 
już, na Mszy Św. o godz. 12:00 od-
nowienie   sakramentu  małżeń-
stwa  i błogosławieństwo małżon-
ków i ich najbliższych.

28  grudnia  Imieniny  obchodzi 
ks. Czarek Lipka. Msza Św. w in-
tencji Solenizanta będzie sprawo-
wana o godz. 10:30. Po Mszy Św. 
będzie okazja do złożenia życzeń. 

W  środę   31  grudnia  ostatni 
dzień roku 2014. Msza Św. dzięk-
czynna za o godz. 18:00. O godz. 
23:30  zapraszamy  chętnych  do 
Kościoła,  by  z  modlitwą  oczeki-
wać  na  przyjście  Nowego  Roku 
2015. 

W czwartek   Nowy Rok  2015. 
Uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzi-
cielki Maryi. Nie ma Mszy Św. o 
godz. 7:00. Pozostałe Msze Św. wg 
rozkładu niedzielnego. Tego dnia 
obchodzimy Światowy Dzień Mo-
dlitw o Pokój. 

6 stycznia obchodzimy Uroczy-
stość  Objawienia Pańskiego, ina-
czej Trzech Króli. Msze Św. z po-
święceniem  kredy  wg  rozkładu 
niedzielnego.

31  stycznia  2015  r.  będziemy 
przeżywali  w  naszej  wspólnocie 
Uroczystość 200 rocznicy urodzin 
Św. Jana Bosko. Msza Św. o godz. 
12:00  będzie  sprawowana  pod 
przewodnictwem  Biskupa  Elblą-
skiego ks. Jacka Jezierskiego.
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W  tej  świątecznej  atmosferze 
rozpoczniemy kolędę duszpaster-
ską  w naszej  parafii,  tym razem, 
od  ulic,  położonych najbliżej  ko-
ścioła.

Rozkład  kolędy  na  najbliższe 
dni:
29.12.2014 – poniedziałek - ul. Ko-
ścielna, 
30.12.2014 –  wtorek  -ul.  Święto-
jańska -  blok Nr 14, Ceramiczna, 
Plac Wolności, Kręta, Krzywa, Ry-
backa
02.01.2015 – piątek – ul. Zawiszy
03.01.2015 – sobota  -  

11.00 - Stawy
14.00 - ul.  Mazurska, Morska
Początek kolędy o godz. 15:30, 

w sobotę o godz. 14:00.

ZWYCZAJ ŁAMANIA SIĘ 
OPŁATKIEM
   Jest  w  moim kraju  zwyczaj,  że  w 
dzień wigilijny,
   Przy  wzejściu  pierwszej  gwiazdy  
wieczornej na niebie,
  Ludzie  gniazda  wspólnego  łamią  
chleb biblijny,
    Najtkliwsze przekazując uczucia w  
tym chlebie.                            

Cyprian Kamil Norwid 
Zwyczaj  łamania  się  opłatkiem, 

wziął  się  ze  starochrześcijańskiego 
obrzędu polegającego na dzieleniu 
oraz  rozdawaniu  chlebów  ofiar-
nych. 

Dary te, Kościół rozdawał wier-
nym podczas świąt. Ludzie dzieli-
li się nimi na znak przynależności 
do wspólnoty Kościoła. 

Dla  niektórych  opłatek  jest 
zwykłym  kawałkiem  białego, 
cienkiego chleba. Jednak dla wie-
lu  chrześcijan  posiada on ważną 
symbolikę.  Podział  opłatka zwią-
zany  jest  bezpośrednio  z  faktem 
Eucharystii. Na pewno dla każde-
go  chrześcijanina  dzielenie  się 
opłatkiem  jest  symbolem  odży-
wiania się chlebem Eucharystycz-
nym,  czyli  chlebem,  z  którym 
utożsamił się sam Jezus Chrystus.

Opłatek, tak jak całe święto Bo-
żego  Narodzenia  jest  symbolem 
wspólnoty.  Wigilia  jest  świętem 
rodzinnym, dlatego śmiało można 
stwierdzić,  że dzielenie się  opłat-
kiem  również  symbolizuje  jed-
ność,  wzajemną  miłość  oraz sza-
cunek w rodzinie.         

www.bozenarodzenie.com

STATYSTYKI
W  ostatnim  okresie  do  Domu 

Ojca odeszły:
- Jolanta Trybocka
- Weronika Skiba
- Ewa Janowicz
Wieczny  odpoczynek  racz  im 

dać Panie...
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IMIENINY DK CZARKA
28 grudnia swoje Imieniny ob-

chodzi ks. Czarek Lipka.
Drogi Księże Czarku!
W  Dniu  Imienin  życzymy  Ci 

przede  wszystkim  Obecności 
Pana,  który  najlepiej   wie,  czego 
Ci potrzeba. Niech Jego łaska to-
warzyszy Ci  w każdym momen-
cie Twego życia. 

Niech również Matka Najświęt-
sza  otoczy  Cię  swoją  opieką. 
Niech znajdą się przy Tobie życz-
liwi ludzie, którzy będą towarzy-
szyć w dobre, ale i trudne dni. 

Życzymy miłości, szczęścia, po-
koju i zdrowia  oraz upragnione-
go celu na Twojej drodze do świę-
ceń kapłańskich.

Szczęść Boże,
Ks. Proboszcz

Sławomir Szczodrowski, 
Współbracia

                 i tolkmiccy parafianie.

Msza Św. w intencji Solenizanta 
będzie  sprawowana  w  niedzielę 
28 grudnia o godz. 10:30.

WITRAŻE

W  ostatnim  okresie  z  pomocą 
na remont witraży  w naszym ko-
ściele pośpieszyli: 

Jolanta i  Tadeusz Zięba,  Wero-
nika Abucewicz, Krystyna i Stani-
sław Łubniccy, Jan i Jadwiga Jano-
wicz,  Barbara  Grochowska, 
Kazimiera Kosicka, Elżbieta i Ste-
fan Franciuk, Jadwiga Wydymus, 
Danuta   Tchorzewska,  Wacław 
Malec,  Józefa  Galińska,  Barbara 
i Dariusz Chojnowscy, Zofia i Ma-
ciej  Pietrzak,  Andrzej  i  Halina 
Tchorzewscy,  Zbigniew  i  Małgo-
rzata  Koniecko,  Kazimierz  Wa-
decki,  Bożena  Guzy,  Stanisława 
Maciorowska,   Elżbieta  Misztal, 
Halina  Nizikowska,  Roman 
i Anna  Szagała,  Wacława  Ostro-
wicka,  Joanna  i  Tomasz  Mełech, 
Stefania  Milkowska,  Anna  i  An-
drzej  Pawlak,  Grażyna  i  Bogdan 
Różańscy,  Lucyna  Kropisz,  Gu-
staw Ułanowski, Halina i Czesław 
Długosz,  Marianna  Konował, 
Krystyna i Mieczysław Niecieccy, 
Janina Szynkowska, Marek i Irena 
Wieczerzak,  Grażyna  i  Mieczy-
sław  Mnich,  Krystyna  i  Ryszard 
Birkholc,  Dorota  i  Tadeusz  Her-
breder,  Kazimiera  Pilichiewicz, 
Aleksandra, Marcin i Jan Szagała, 
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Mirosław i Zofia Kowalscy, Janina 
i Zygmunt Zielińscy, Barbara i Ro-
bert  Kozłowscy,  Krystyna i  Hen-
ryk  Kuchowicz,  Anna  i  Jorma 
Seppala,  Urszula  Dycha,  Włady-
sława i Roman Władyka, E.W. Bu-
czyńscy, Cecylia i  Leszek Piepka, 
Jadwiga Pawluk, Anna Tadra, Le-
okadia Krzemińska, Elżbieta i Jan 
Brodzik, Janusz Ziętek, Genowefa 
i  Edward  Kirklewscy,  oraz  7  ro-
dzin, proszących o anonimowość.

Wszystkim ofiarodawcom z ser-
ca składamy Bóg zapłać.
OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus  
Chrystus!

Drodzy moi.
Już za kilka dni w gronie rodzi-

ny  zasiądziemy  do  Wigilijnego 
Stołu.  Jeszcze trochę porządków, 
zakupy, choinka, prezenty... Wielu 
z  nas  przygotowywało  się  przez 
rekolekcje, spowiedź, postanowie-
nia  adwentowe,  by  z  radością 
oczekiwać  tajemnicy Bożego Na-
rodzenia.

„Wigilia   pod Tolkmickim nie-
bem” to piękna okazja,  by uczyć 
się  wspólnego  świętowania  tak 
pięknych świąt. Dziękujemy Panu 
Burmistrzowi i wszystkim organi-
zatorom  za  zorganizowanie  tego 
spotkania. Dziękuję również tym, 
którzy  w  tym  spotkaniu  wzięli 
udział.  Dopełnieniem  niech  bę-
dzie nasza modlitwa. 

Tak jak pasterze, chciejmy jako 
pierwsi,  w czasie  pasterki  o  pół-
nocy, witać Bożą Dziecinę w żłób-
ku.
Święta  Bożego  Narodzenia  są 

świętem  naszych  rodzin.  Pamię-
tajmy o tych, którzy z różnych po-
wodów  nie  będą  mogli  ich  spę-
dzić  razem  z  nami.  Nie 
zapominajmy  w  modlitwie  rów-
nież o naszych bliskich zmarłych.

Drodzy  moi.  W  niedzielę  28 
grudnia  obchodzimy  Święto 
Świętej  Rodziny. Mamy w naszej 
parafii już  tradycje, że tego dnia, 
na Mszy Św. o godz. 12:00,  mał-
żonkowie  odnawiają  przyrzecze-
nia  małżeńskie.  Zapraszam  rów-
nież  w  tym  roku  na  wspólne 
przeżycie tych pięknych chwil.

W  tej  świątecznej  atmosferze, 
trochę  wcześniej  niż  zazwyczaj, 
rozpoczynamy odwiedziny dusz-
pasterskie Waszych rodzin. Z do-
świadczenia wiem, że większość z 
Was oczekuje nas całymi rodzina-
mi,  że jest to dla nas wszystkich 
duże przeżycie. Niech tak będzie 
w  czasie  tej  kolędy.  Rozkład  na 
najbliższe dni znajduje się w aktu-
alnościach Informatora.

Pragnę już dzisiaj zaprosić Was, 
Drodzy  Parafianie  i  Goście,  na 
wspólne świętowanie 200 roczni-
cy urodzin Św. Jana Bosko, zało-
życiela  Zgromadzenia  Salezjań-
skiego. 
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W  sobotę  31  stycznia  o  godz. 
12:00  będzie  sprawowana  Msza 
Święta  pod przewodnictwem ks. 
Jacka  Jezierskiego  –  Biskupa  El-
bląskiego.  Obecność  nauczycieli, 
dzieci i  młodzieży i  Was wszyst-
kich,  niech będzie wyrazem sza-
cunku dla tego Wielkiego Wycho-
wawcy. 

 Na zbliżające się Święta  niech 
Boże Dziecię Wam Błogosławi.

Z darem modlitwy
                                Ks. Proboszcz
              Sławomir Szczodrowski

PARAFIALNA STRONA 
INTERNETOWA

Miło  jest  nam  poinformować 
Was, że w niedzielne popołudnie 
14  grudnia  br.  na  naszej  stronie 
parafialnej: 

www.salezjanie-tolkmicko.pl 
odnotowaliśmy  1  milion  odwie-
dzin.

Cieszy  nas,  że  taka  niewielka 
parafia  jak  nasza,  zdobyła  sobie 
tak  dużą  popularność  w  Polsce 
i różnych  miejscach  na  świecie. 
Dla  ciekawości  podajemy nazwy 
państw, z których w tym dniu od-
notowaliśmy  odwiedziny.  Są  to: 
Polska,  Niemcy,  Brazylia,  Wielka 
Brytania,  Francja,  Włochy.  Holan-
dia,  Australia,  Białoruś,  Meksyk, 
Portugalia, Stany Zjednoczone, Ka-
nada, Kolumbia, Hong Kong, Indie, 
Litwa,  Norwegia,  Ukraina,  Wene-
zuela,  Argentyna,  Austria,  Belgia, 

Boliwia,  Szwajcaria,  Chile,  Ekwa-
dor,  Hiszpania,  Grecja,  Honduras. 
Indonezja, Irlandia, Łotwa, Czarno-
góra,  Peru,  Filipiny,  Katar,  Arabia 
Saudyjska, Szwecja, Tajlandia, Tur-
cja, Kosowo.

Staramy się, by była ona cieka-
wa, na bieżąco aktualizowana  o 
wydarzenia z życia naszej wspól-
noty.  Za jej pośrednictwem otrzy-
mujemy  pytania  i  różne  prośby, 
które staramy się niezwłocznie za-
łatwiać. 

Jest  ona  łącznikiem  dla  tych 
wszystkich, którzy z różnych po-
wodów znaleźli  się  poza krajem. 
W  ostatnim  okresie  odnotowuje-
my średnio 2 tysiące odwiedzin w 
ciągu  doby.  Licznik  odwiedzin 
znajduje się na dole strony.

Dziękujemy wszystkim,  którzy 
korzystają  z  tej  strony.  To dzięki 
Wam doczekaliśmy się  pierwsze-
go miliona. Czekamy na kolejny... 

Zapraszamy do odwiedzin. 

14 grudnia 2014 godz.17.10

14 grudnia 2014 godz.17.15
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ORATORIUM
"Wychowanie  jest  sprawą  serca" 

te słowa ks. Bosko wypowiedziane 
ponad 200 lat temu do salezjanów 
nadal są aktualne oraz inspirują do 
tworzenia  wspólnoty  oratoryjnej. 
Oratorium Księdza Bosko w Tolk-
micku skupia wokół siebie dzieci i 
młodzież,  rodziców,  salezjanów 
oraz wszystkich dobrodziejów. Jest 
otwarte dla każdego.

Jest  takie  piękne  wydarzenie  w 
Ewangelii św. Łukasz, gdzie jeden z 
dziesięciu  trędowatych  uzdrowio-
nych przez Jezusa,  widząc,  że jest 
uleczony, wrócił  chwaląc Boga do-
nośnym głosem, upadł na twarz do 
Jego nóg i dziękował Mu. Usłyszał 
wtedy od Pana: "Podnieś  się  i idź, 
twoja wiara cię  uzdrowiła".  Histo-
ria z uzdrowionymi odsłania pięk-
no i wagę dziękczynienia, wdzięcz-
ności,  ale  i  wszelkie  braki  na tym 
polu dla wielu z nas. Dla nas to wy-
darzenie jest motywem, aby nie za-
pomnieć  podziękować  Panu  Bogu 
za ten rok, w którym tak wiele się 
wydarzyło.

Nasze  Oratorium  jest  otwarte 
każdego  dnia  od  godz.  16.00.  To 
miejsce spotkań, pomysłów, wspól-
nej pracy, zabawy i sportu oraz na-
uki. Udało się w tym roku przepro-
wadzić  wiele  inicjatyw:  Ferie 
Zimowe w mieście, wyjazd do Za-
kopanego,  odbyły się  wielkanocne 
warsztaty,  odbyło się  kilka rajdów 
rowerowych (a jeden do Jędrycho-
wa).

Dużą radość sprawiły gry i zaba-
wy na salezjańskim podwórku, ma-
jówkę  spędziliśmy pod namiotami 
przy  Świętym  Kamieniu,  11  maja 
odbył się Flash Mob, uczestniczyli-
śmy w Inspektorialnym spotkaniu 
Animatorów  w  Sokołowie  Podla-
skim, biwak w Narusie, cześć wzię-
ła udział w wakacyjnym kursie ża-
glówek UKS-ie, pierwszy raz został 
zorganizowany  spływ  kajakowy 
Czarną  Hańczą,  atrakcyjnie  zorga-
nizowane  półkolonie  zgromadziły 
wielką  ilość  dzieci  i  młodzieży  (z 
dorosłymi  93  osoby),  nauczyliśmy 
się  jeździć  na nartach wodnych w 
Ostródzie,  obejrzeliśmy  kilka  fil-
mów oraz kibicowaliśmy naszej re-
prezentacji Polski w meczach, licz-
nie uczestniczyliśmy w zajęciach na 
orliku,  a  na  zakończenie  wakacji 
pojechaliśmy na Campo Bosko. 

Pięć  osób  na  przełomie  lipca  i 
sierpnia odbyło szkolenie w Ostró-
dzie  na  Szkole  animatora  Orato-
rium. Od września zaczęliśmy mie-
sięczne  spotkania  ministrantów  z 
naszego  regionu  (Tolkmicko,  Po-
grodzie,  Łęcze  oraz  Kadyny). 
Atrakcją  był  paintball w Przybyło-
wie. W Święto Niepodległości 11 li-
stopada rozegraliśmy mecz: biało – 
czerwoni.

Za  wszystko  dziękujemy  Panu 
Bogu, rodzicom, wszystkim dobro-
dziejom  oraz  salezjanom.  Nasza 
wspólnota wzrasta i czas spędzony 
razem  niech  owocuje  na  chwałę 
Pana.
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