
Drodzy moi.

Słowami tej pięknej sekwencji wielkanocnej 
pragnę zachęcić Wasze serca do paschalnej 
radości i do oddania wdzięcznej chwały 
Jezusowi Chrystusowi, Barankowi Bożemu, 
który przez o�arę krzyżową odkupił nasze 
grzechy, a Zmartwychwstając pokonał śmierć 
i przywrócił nam życie.

Niech spotkanie z Jezusem Zmartwychwstałym będzie naszym 
zmartwychwstaniem, niech odmienia nasze życie, niech stanie się dla nas 
źródłem nadziei, a nadzieja siłą, aby radosne Alleluja rozbrzmiewało 
w naszych domach i wszystkich miejscach, do których Jezus nas posyła.
Niech radość Wielkanocna napełnia nasze serca Pokojem i Miłością, 
a także mobilizuje nas do podjęcia trudu dawania świadectwa 
o Zmartwychwstałym Panu i czyni nas gorliwymi apostołami Prawdy.
Życzę Wam Błogosławionych Świąt Paschalnych i ob�tości Łask 
od Zmartwychwstałego.

Polecam Was wszystkich w modlitwie i błogosławię mocą Chrystusowego 
Kapłaństwa.

Szczęść Boże.
                                        Ks. Proboszcz Sławomir Szczodrowski 
                                                     i Współbracia w kapłaństwie. 

Niech w święto radosne Paschalnej O�ary
Składają jej wierni uwielbień swych dary.
Odkupił swe owce Baranek bez skazy,
Pojednał nas z Ojcem i zmył grzechów zmazy.
(Sekwencja wielkanocna)

para�i kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)
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Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam

i przed kapłaństwem
w proch padam,

i przed kapłaństwem klękam.
W lipcowy poranek mych święceń

dla innych szary zapewne
jakaś moc przeogromna

z nagła poczęła się we mnie.
Jadę z innymi tramwajem

biegnę z innymi ulicą
nadziwić się nie mogę
swej duszy tajemnicą

  ks. Jan Twardowski
Drodzy Kapłani !

Dziś Wielki Czwartek. 
To wielki Dzień ustanowienia Sakramentów Eucharystii i Kapłaństwa. 
Jest to Dzień, w którym bardziej niż każdego innego dnia w roku, 
mamy okazję uświadomić sobie, jak wiele Wam zawdzięczamy.

Dziękujemy Wam za posługę w naszej para�i, za głoszone słowo Boże, 
za sprawowane sakramenty święte, za obecność, która jest świadectwem 
pokornej służby Bogu, Kościołowi i człowiekowi.  
Wdzięczni jesteśmy za Waszą serdeczność, życzliwość, uśmiech, wszelką pomoc 
oraz poświęcony nam czas.

Na Wasze ręce składamy podziękowania Waszym Rodzicom, szczególnie Matkom,  
które często to powołanie wyprosiły u Boga i  modlą się za Was i za Waszą 
wytrwałość.

Drodzy Kapłani,
Życzymy Wam zdrowia, radości, życzliwych ludzi na swej drodze, 
a przede wszystkim, abyście wzorem Chrystusa byli Dobrymi Pasterzami 
w służbie Bogu, Kościołowi i ludziom. Niech ob�tość łask nieustannie się pomnaża 
przez Chrystusowe „stokroć więcej” i owocuje w ludzkich sercach umacnianiem 
wiary i głębszym umiłowaniem Boga w naszej para�i.
Szczęść Boże.

Do życzeń dołączamy zapewnienie o pamięci modlitewnej.
                                                                                      Wasi para�anie.

WIELKI CZWARTEK 
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ZMARTWYCHWSTAŁY JEZUS 
SPOTYKA SIĘ Z NAMI

Alleluja!
Miłość Twa!

Jak blask słońca nad nami wciąż  
trwa!

Alleluja,
niech biją dziś dzwony!

Niech wielbi Cię cały świat!
Alleluja!

Lubimy  przeżywać  radosne 
dni.  Należą  do  nich:  dzień  na-
szych  urodzin,  imienin,  dzień 
wolny od zajęć w szkole. Cieszy-
my się świętami!

Najważniejszym  jednak  rado-
snym  świętem  pozostaje  zawsze 
Wielkanoc.  W tę  Wielką  i  Świętą 
Noc  Jezus  zmartwychwstaje! 
Zmartwychwstały  Jezus  spotyka 
się z Marią i tę wiadomość o Jego 
zmartwychwstaniu  każe  zanieść 
jej do Apostołów.

W  poranek  wielkanocny  przy-
chodzi do wylęknionych Aposto-
łów i mówi im: "Pokój wam!" Roz-
mawia  z  dwoma  uczniami 
idącymi do Emaus; tłumaczy im, 
dlaczego musiał cierpieć i umrzeć, 
a przy łamaniu chleba daje im się 
rozpoznać.  Przychodzi  drugi  raz 
do  Apostołów,  by  szczególnie 
spotkać się z Tomaszem, który nie 
chce uwierzyć,  że Jezus żyje. To-
masz mówi teraz do Pana Jezusa: 
"Pan mój i Bóg mój!" 

Zmartwychwstały  Jezus  przy-
chodzi także do nas.  Mamy Jego 
żywe słowa w Ewangelii. Dlatego 
przed czytaniem Pisma Świętego 
śpiewamy  radosne:  "Alleluja! 
Niech żyje Pan Jezus! Cieszmy się 
i weselmy”.

Wierzymy  Jezusowi  i  dlatego 
śpiewamy: "Głosimy śmierć Two-
ją,  Panie Jezu. Wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie.

Podczas  rezurekcyjnej  procesji 
biją  dzwony,  by  ogłaszać  to  naj-
ważniejsze  wydarzenie:  Jezus 
zmartwychwstał!

Dziękujemy  Jezusowi  za  Jego 
zmartwychwstanie: "Alleluja! Pan 
jest wśród nas! Alleluja”

www.niedziela.pl
HUMOR

Wielkanoc chłop wchodzi do sto-
doły i mówi do krowy:
- Mućka, powiedz coś!
- Nic z tego! Ja mówię tylko w Wi-
gilię.

Kura  z  kogutem jadą  ze  wsi  do 
miasta,  napotykają  budkę  z  kur-
czakiem z rożna.
Kura mówi do koguta:
- Patrz,  my tam na wsi harujemy 
a ten ma karuzelę z solarium.
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AKTUALNOŚCI

W piątek 20 marca, grupa piel-
grzymów  z  Tolkmicka  i  Kadyn 
udała  się  do  Wejherowa,  aby 
 uczestniczyć  w  Drodze  Krzyżo-
wej na tamtejszej Kalwarii.

Udział  w  Nabożeństwie  Drogi 
Krzyżowej, to forma duchowości, 
która pozwoli pielgrzymom lepiej 
przygotować  się  do Uroczystości 
Zmartwychwstania Pańskiego.

W dniach 22 -25 marca br. od-
byliśmy w naszej parafii Rekolek-
cje  Wielkopostne.  Poprowadził  je 
o. Krzysztof Wesołowski, karmeli-
ta  z  Wrocławia.   Bóg  zapłać  ks. 
Rekolekcjoniście,  księżom  spo-
wiednikom i Wam, Drodzy Para-
fianie  za  liczne  udział  w  tym 
przygotowaniu  do  Zmartwych-
wstania  Pańskiego.  Dziękujemy 
Dyrekcji,  Wychowawcom,  dzie-
ciom i młodzieży ze Szkoły Pod-
stawowej  i  Gimnazjum  w  Tolk-
micku  za  liczny  udział  w 
Nabożeństwach. 

Z serca dziękuję duszpasterzom 
– spowiednikom, paniom z kuch-
ni oraz wszystkim, którzy pośpie-
szyli nam w tych dniach z pomo-
cą. 

W  minioną  środę  Grupa  AA, 
działająca przy naszej  parafii ob-
chodziła  4 rocznicę spotkań. Cie-
szy fakt, że są osoby, które przy-
znają  się  do  swoich  słabości 
i starają  się  przerwać  nałogi. Mó-
wią o tych problemach głośno na 
cotygodniowych  spotkaniach, 
które  odbywają  się  w  środy  o 
godz. 18:30 w świetlicy na pleba-
nii. Członkowie Grupy zapraszają 
wszystkich  zainteresowanych. 
Raz w miesiącu odbywają się spo-
tkania otwarte.

Tradycyjnie, w piątek 27 marca, 
po Mszy Św. wieczornej,  ulicami 
naszego miasta przeszła procesja 
Drogi Krzyżowej. 

Rozważaliśmy  poszczególne 
stacje Męki Pańskiej. Dziękujemy 
wszystkim,  którzy  wzięli  udział 
w tej manifestacji wiary. 

Bóg zapłać składamy członkom 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Tolkmicku za niezawodny udział 
w  tej  procesji  i  utrzymanie  po-
rządku w czasie przemarszu.

W  dzisiejszą  Niedzielę,   na 
Mszy  św.  o  godz.  12:00  będzie 
rozstrzygnięty  konkurs  na  Naj-
piękniejszą palmę Wielkanocną. 
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Prosimy,  by  przed  tą  Mszą 
wszyscy wyszli z palmami przed 
kościół, gdzie nastąpi ich poświę-
cenia  a  następnie  procesyjnie 
wprowadzenie do kościoła.

Przypominamy,  że  po  Mszach 
Św. niedzielnych, można zwiedzić 
wystawę  i  podziwiać  panoramę 
Tolkmicka i okolic z naszej wieży 
kościelnej.

Dzięki życzliwości kilku rodzin, 
zwiększono zbiory regionalne. 

W  dalszym  ciągu  prosimy  o 
przeszukanie  starych  zakamar-
ków  w  Waszych  domach,  gdzie 
może  znajdziecie  kolejne  ekspo-
naty na naszą wystawę.

12  kwietnia  obchodzimy  Nie-
dzielę  Miłosierdzia  Bożego.  O 
godz.  15:00  zapraszamy  na  Ko-
ronkę  do  Bożego  Miłosierdzia  a 
następnie na Mszę Św. z ucałowa-
niem Relikwii Św. Siostry Fausty-
ny. 

MAREK KAMIŃSKI 
W DRODZE DO SANTIAGO 
DE COMPOSTELA 
ODWIEDZIŁ TOLKMICKO

16 marca 2015 roku Marek Ka-
miński, polski polarnik i podróż-
nik,  wyruszył  na  pieszą  piel-
grzymkę  z  Kaliningradu  do 
Santiago de Compostela Szlakiem 
Św.  Jakuba.  Ponad  4000  kilome-
trów  chce  pokonać  w  około  100 
dni po to, by inspirować i skłonić 
do  refleksji.  Jest  bardzo  otwarty 
na  spotkania  z  mieszkańcami 
miejsc, znajdujących się  na trasie 
tej Drogi.

18 marca na trasie pielgrzymki 
znalazło się Tolkmicko. Powitanie 
Gościa  i  osób  towarzyszących 
przez  ks.  proboszcza  Sławomira 
Szczodrowskiego  odbyło  się  „u 
wrót miasta”. 

Goście  pierwsze  kroki  skiero-
wali do kaplicy zakonnej, na mo-
dlitwę wieczorną, potem do swo-
ich pokoi.
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Podczas  kolacji  Pan  Marek 
dzielił  się  wrażeniami  z  pierw-
szych etapów i celu tej pielgrzym-
ki, którym będą  przemyślenia na 
temat wartości, jakie odnajdzie w 
drodze do Santiago de Composte-
la.

Po nocnym wypoczynku goście 
rozpoczęli  dzień  uczestnictwem 
w Mszy Św. w Kościele Św. Jaku-
ba  Apostoła  w  Tolkmicku.  Po 
śniadaniu,  spakowani  do  podró-
ży, skierowali swoje kroki do Ra-
tusza  Miejskiego,  gdzie  czekały 
władze miasta i  młodzież  z gim-
nazjum.

W  czasie  krótkiego  spotkania 
Marek Kamiński opowiedział tro-
chę  ciekawostek  z  dotychczaso-
wego życia i celu tej pielgrzymki, 
odpowiedział  na  kilka  pytań. 
Jeszcze  zwiedzenie  wieży  wido-
kowej i sali wystawowej.Czas na-
glił, więc wyruszył w dalszą dro-
gę.  Przez ok. 7 km towarzyszyła 
Mu grupa tolkmickiej  młodzieży, 
pod przewodnictwem ks. Darka.

Panu  Markowi,  towarzyszące-
mu mu lekarzowi  i  operatorowi, 
życzymy  dotarcia  do  Grobu  Św. 
Jakuba Apostoła, spełnienia celów 
tej  pielgrzymki,  przeżycia  wielu 
wrażeń i spotkanie ciekawych lu-
dzi na trasie. 

Szczęść Boże na dalszą drogę! 

OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus.

Drodzy moi. 

Dzisiejsza  Niedziela  Palmowa 
rozpoczyna Wielki Tydzień przed 
Zmartwychwstaniem Pańskim.

Zapraszam  Was  na  wspólne 
przeżywanie Triduum Paschalne-
go.  Myślę,  że jak zwykle,  licznie 
weźmiecie udział w Adoracji przy 
Grobie  Jezusa  oraz  Rezurekcji  w 
Wielką Niedzielę

Dziękuję za Wasze rozmodlenie 
i udział w Sakramentach spowie-
dzi i komunii św.  w czasie tego-
rocznych Rekolekcji. 

Mam nadzieję,  że  większość  z 
Was skorzystała z tej  możliwości 
i przy  wielkanocnym stole  zasią-
dziecie z czystym sercem.

Dziękuję  Wam  za  manifestację 
wiary na piątkowej  Drodze Krzy-
żowej ulicami miasta. Bóg zapłać 
członkom Ochotniczej  Straży Po-
żarnej  za  niezawodne  uczestnic-
two  i  utrzymanie  porządku  w 
tym Nabożeństwie. 

Dziękuję  również   za  złożone 
ofiary  na  kwiaty  do  Grobu Pań-
skiego i  Wasze  ofiary na remont 
witraży. W tym tygodniu zostaną 
uzupełnione kolejne okna. 
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Drodzy  moi.  Dzisiaj  rozstrzy-
gnięty  zostanie  konkurs  na  Naj-
piękniejszą palmę wielkanocną.

Cieszy fakt, że tak licznie wzięli 
w nim udział nie tylko mieszkań-
cy  naszego   miasta  i  gminy  ale 
również z Elbląga i Gronowa Gór-
nego.  Bóg  zapłać  Wam  za  to.  Z 
serca  dziękuję  współorganizato-
rom  tego  konkursu,  którymi  są: 
Centrum  Spotkań  Europejskich 
"ŚWIATOWID" w Elblągu i Orato-
rium im. Św. Jana Bosko w Tolk-
micku.

Drodzy Parafianie i mili Goście. 
Z  okazji  nadchodzących  Świąt 
Wielkanocnych, życzę  Wam  Bło-
gosławieństwa   Zmartwychwsta-
łego  Jezusa,  wiele  radości  w  ro-
dzinnym  gronie,  Świąt  bogatych 
w optymizm i nadzieję.

Niech Zmartwychwstały Chry-
stus  towarzyszy  nam  w  piel-
grzymce  życia  na  każdy  dzień. 
Alleluja!
 Z błogosławieństwem i modlitwą

                                ks. Proboszcz 
     Sławomir Szczodrowski 

                                i Współbracia

TRIDUUM PASCHALNE
Już tylko tydzień  dzieli nas od 

Uroczystości  Zmartwychwstania 
Pańskiego. Od czwartku do sobo-
ty  będzie  trwało  Triduum  Pas-
chalne.

ROZKŁAD MSZY ŚW. 
I NABOŻEŃSTW NA WIELKI 
TYDZIEŃ I WIELKANOC

W czasie Triduum Paschalnego, 
czyli  w  Wielki  Czwartek,  Piątek 
i Sobotę  Nabożeństwa  o  godz. 
18.00. 

W  tych  dniach  nie  ma  Mszy 
Św.  rano  ale  zapraszamy  Was  o 
godz.  7:00  na  Jutrznię,  która 
uświęci  poranne  godziny  dnia. 
Stanowi  ona wspomnienie Zmar-
twychwstania Chrystusa. 

Adoracja Pana Jezusa w Ciem-
nicy i przy Grobie do godz. 21.00. 
Zapraszamy  serdecznie  Ochotni-
czą Straż Pożarną naszego miasta 
do zaciągnięcia warty honorowej, 
oraz Was, Drodzy Parafianie pro-
szę o czuwanie, ulicami, wg załą-
czonego  schematu.  Prosimy,  by 
czuwanie  przy  Grobie  Pańskim 
było sprawowane z należną god-
nością.

W Wielki Piątek ostatnia Droga 
Krzyżowa  -  o  godz.  15.00.  Tego 
dnia obowiązuje post  ścisły.  Od 
Wielkiego Piątku  zapraszamy na 
Nowennę  przed  Uroczystością 
Miłosierdzia Bożego.

Poświęcenie  pokarmów  w  na-
szym kościele w Wielką Sobotę o 
godzinach:  9.00,  10.00,  11.00, 
12.00, 13.00, 14.00 i  o godz.16.00, 
w  Lipniku  o  godz.  10.00,  w  Ja-
nówku o godz. 10.30.
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Prosi się,  by osoby, które przy-
niosły  pokarmy  do  święcenia, 
były obecne w czasie tej ceremonii 
i modliły się razem z kapłanem.

W Wielką Sobotę o godz. 18:00 
obchodzimy  Wigilię  Paschalną. 
Proszę o przyniesienie świec.

Rezurekcja w Wielką  Niedzielę 
o  godz.  6.00.  Serdecznie  proszę 
osoby poproszone o udział w or-
szaku procesyjnego, by nie zawio-
dły nas i tym razem.

Msze Św. w Poniedziałek Wiel-
kanocny wg rozkładu niedzielne-
go.

ADORACJA 
NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU
WIELKI PIĄTEK 03.04.2015 r.

Prosimy o adorację przy Grobie 
Pańskim w  Wielki  Piątek  miesz-
kańców  poszczególnych  ulic  wg 
podanego schematu. 

Niech  nie  zabraknie  przynaj-
mniej przedstawicieli naszych ro-
dzin. Wierzę, że mogę  na Was li-
czyć,  że  Chrystus  nawet  przez 
chwilę nie zostanie sam… Bóg za-
płać.

08:00 – 09:00  - ul. Królewiecka, 
Zakopiańska, Dzika, Owocowa

09:00  –  10:00  -  ul.  Elbląska, 
Morska, Nadrzeczna

10:00  –  11:00  -  ul.  Młyńska, 
Szpitalna,  Słupecka,  Kościelna, 
Ceramiczna, Plac Wolności

11:00 – 12:00  - dzieci SP w Tolk-
micku

12:00 – 13:00  - ul. Portowa
13:00 – 14:00  - ul. Świętojańska, 

Lipnik,  Janówek, Stawy, Osiedlo-
wa

14:00  –  15:00  -  ul.  Szkolna, 
Ogrodowa,  Zawiszy,  Krzywa, 
Kręta, Rybacka

15:00 – 16:00  - ul. Wybudówka 
Biała, Kilińskiego, Kopernika, Wi-
śniowa 

16:00 – 17:00  - ul. Mazurska, Ja-
giellońska, Działyńskiego 

17:00  –  18:00  -  ul.  Sportowa, 
Przybytowska,  Bażyńskiego,  Le-
śna 

18:00 – Liturgia Męki Pańskiej
20:00 – 21:00  Młodzież 
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