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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

     Pewien student zapytany o to, co takiego robił, że go wyrzucono 
ze studiów, odpowiedział z rozbrajającą szczerością: „Nic!”. 
„Nic złego nie zrobiłem” – tłumaczymy się czasem w konfesjonale. 
Ale również niezrobienie czegoś może być winą. Mówimy przecież 
w spowiedzi powszechnej, że zgrzeszyliśmy „myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem”. Zaniedbanie może być wręcz zbrodnią. 
Jeśli dróżnik nie zamknie w porę szlabanu, to będzie oskarżony 
właśnie o to, że „nic nie zrobił”, by zapobiec nieszczęściu.
     Chrześcĳanin nie może budować własnej doskonałości na 
obojętności i nieczułości. 
     Największym przykazaniem chrześcĳaństwa jest przykazanie, 
by kochać Boga z całego serca i bliźniego jak siebie samego. Miłość 
zaś to nie tylko powstrzymanie się od zła, ale czynienie dobra. 
Miłość to ciągła czujność, co jeszcze mogę zrobić dobrego dla 
ukochanej osoby, rodziny, przyjaciół.
     Taka właśnie szansa jest przed nami. Kończą się urlopy i wakacje 
wracamy do naszych zadań, jakie na nas czekają. Jeśli kochamy 
Boga  i bliźnich, a przez to i samych siebie, to podejmiemy się tej 
systematycznej pracy i będziemy ją wykonywać jak najlepiej. A jeśli 
będziemy na coś czekali, na kolejny urlop czy wakacje, nie bądźmy 
bierni, by nie okazało się, że jak wyżej wspomniany student 
wypadniemy z gry.
     Życzę wszystkim wracającym do pracy, szkół, na uczelnie, 
sukcesów, radości i optymizmu w wykorzystaniu kolejnej szansy, 
którą daje nam Bóg i błogosławi na trud tworzenia samych siebie. 
     Z darem modlitwy i z zaproszeniem do udziału w liturgii naszego 
kościoła. 
                                                   

Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

Ks. Józef ze Współbraćmi

“Człowiek szuka 
miłości, bo w głębi 

serca wie, 
że tylko miłość 
może uczynić 

go szczęśliwym” 
JP II
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AKTUALNOŚCI
W czwartek 01.09  września o 

godz. 9:00 Msza Św. na rozpoczę-
cie Roku szkolnego i katechetycz-
nego dzieci i  młodzież  ze Szkoły 
Podstawowej oraz Gimnazjum w 
Tolkmicku. Zapraszamy też rodzi-
ców,  Dyrekcje  szkół  wychowaw-
ców,  katechetów.  Pamiętajmy też 
o spowiedzi św. na dobrze rozpo-
częty rok.

01 września obchodzimy Dzień 
Pamięci Ofiar II Wojny Światowej 
i Dzień modlitw o pokój na Świe-
cie. 

14 września obchodzimy Świę-
to  Podwyższenia  Krzyża  Święte-
go. Po Mszach  Św. – ucałowanie 
Relikwii Krzyża Św. 

W  niedzielę  18  września  o 
godz.  11:00  Msza  Św.  w  intencji 
sadowników, działkowiczów i rol-
ników.  Podczas  Mszy  Św.  uczci-
my też  Św. Stanisława Kostkę   – 
Patrona Polski, Dzieci i Młodzieży 
oraz  Salezjańskiej  Inspektorii 
Warszawskiej. 

Zapraszamy na:
-  śpiewanie  Godzinek  ku  czci 

Matki Bożej – w każdą niedzielę o 
godz. 8:40,

-  Adorację  Najświętszego  Sa-
kramentu  –  w  każdy  piątek  o 
godz. 17:00,

- Nowennę do Matki Bożej Nie-
ustającej Pomocy – w każdą środę 
o godz. 17:30,

- codziennie o godz. 15:00 – na 
Koronkę do Miłosierdzia Bożego,

-  codziennie  /oprócz  środy 
i piątku/ o godz. 17:30 – na Mo-
dlitwę Różańcową.

POWITANIE
KS. PIOTRA BORYCZKI 
I KS. LECHA HEBROWSKIEGO

W  nie-
dzielę  14.08.2016 r.  witaliśmy ks. 
Piotra Boryczkę,  a  21.08.2016 r.  - 
ks.  Lecha  Hebrowskiego,  którzy 
decyzją ks. Andrzeja Wujka, prze-
łożonego  Inspektorii  Warszaw-
skiej  rozpoczęli  pracę  w  naszej 
wspólnocie parafialnej.
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Czcigodni Księża. 
Witamy Was  serdecznie  w na-

szej  wspólnocie  parafialnej.   Ży-
czymy  Wam  wszelkiego  dobra 
oraz Bożego Błogosławieństwa na 
dalsze lata pracy w naszej parafii.

Niech  Święty  Jakub,  nasz  pa-
tron,  za  pośrednictwem  Maryi, 
Matki  kapłanów  wyprasza  Wam 
potrzebne łaski.

Zapewniamy  Was,   że  nie  za-
braknie nam życzliwości i solidar-
nego  wsparcia  we  wszystkich 
wspólnych  troskach  i  poczyna-
niach, dla wspólnego dobra.

Szczęść Boże.
Ks. Proboszcz Józef Grochowski

i tolkmiccy parafianie

HUMOR SZKOLNY

Na religii:
- Kto widzi i wie wszystko?

Na to Jasiu:
- Moja sąsiadka...

STATYSTYKI
W  ostatnim  okresie  grono 

członków  naszego  kościoła  po-
przez  Sakrament Chrztu Święte-
go powiększyli: 

Adam Sarapkiewicz,
Zuzanna Wieczorek,
Klaudia Osiak.
Do Domu Ojca odeszli: 
Antoni Urbanowicz,
Brunon Szulc.
Sakrament małżeństwa zawarli: 
Paweł  Kucewicz  –  Hanna  Mi-

chaluk,
Bartłomiej Piotr Błaszkiewicz – 

Katarzyna Regina Lewandowska,
Robert Walczyk – Sylwia Tolks-

dorf,
Tomasz Majkowski – Katarzyna 

Agnieszka Jakubowska.
Remont organów: 
Serdeczne Bóg zapłać składamy 

wszystkim,  którzy  pośpieszyli  z 
pomocą na remont naszych orga-
nów. 

Są to:  Elżbieta i Eugeniusz Zbi-
ciak,  Anna i  Jan Niżnik, Stefania 
i Jerzy Szewczyk.

Jasiu odmień czasownik idę
-  ja  idę…,  ty  idziesz…,  on 

idzie…
- trochę szybciej Jasiu
- ja biegnę, ty biegniesz, on bie-

gnie.
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DNI JAKUBOWE 2016

Tegoroczne  Dni  Jakubowe  w 
naszym mieście przeszły do histo-
rii.  Organizatorzy  przygotowali 
wiele  atrakcji  dla  mieszkańców 
i gości,  którzy  licznie  odwiedzili 
nas w tych Dniach.

W sobotę  23 lipca na Świętym 
Kamieniu, rozpoczęła się  insceni-
zacja  Chrztu  Lanzanii.  Dalsza 
część tego wydarzenia miała miej-
sce przed kościołem. 

Przez  cały  dzień  na  rynku 
przed  Urzędem  Miasta  i  Gminy 
funkcjonowała  „wioska  pruska”, 
przenosząca nas w „tamte czasy”.

 

Wieczorem w Kościele  pw Św. 
Jakuba Apostoła,  który  jest  rów-
nież  patronem miasta, odprawio-
na została Msza Św. w intencji ry-
baków,  tych  czynnych  i  tych, 
którzy już  nie pracują,  oraz tych, 
którzy przenieśli  się  do wieczno-
ści. Św. Jakub jest również patro-
nem rybaków. Oprawę liturgiczną 
tej Mszy zapewniła Parafialna Or-
kiestra Dęta z Szastarki, która ko-
lejny raz gościła w naszym mia-
steczku.

Po  Mszy  Świętej,  w  kościele 
mieliśmy okazję posłuchać „Opo-
wieści lutni” - melodii renesanso-
wych w wykonaniu Macieja Góry 
i Jarosława Feliksa Redlińskiego.
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Drugi  „Dzień  Jakubowy”  roz-
poczęliśmy uroczystą sumą odpu-
stową,  koncelebrowaną,  której  w 
asyście  licznie  zgromadzonych 
Księży z Dekanatu Elbląg Północ, 
przewodniczył ks. Stanisław Wój-
cik – były Proboszcz naszej para-
fii. Na zakończenie Mszy Św. była 
procesja wokół kościoła. 

Suma zakończyła  się  ucałowa-
niem relikwii Św. Jakuba Aposto-
ła.  

Po  sumie  wszyscy  przeszli  na 
Targowisko miejskie,  gdzie przy-
gotowano  mnóstwo  atrakcji  dla 
„duszy  i  podniebienia”.  Na  sto-
łach  znalazło  się  wiele  różnych 
produktów i towarów, ze słynny-

mi  pierogami  włącznie.  Najbar-
dziej oblegane były stoły z warsz-
tatami artystycznymi pod hasłem 
„Bez  korzeni  nie  ma  korony 
drzew”,  przygotowanym  przez 
CSE  Światowid,  Stowarzyszenie 
Viva art. i Stowarzyszenie Oleśno 
– wieś z pomysłem. 

Na scenie rozpoczęły się wystę-
py rodzimych talentów przygoto-
wanych  przez  Miejsko  Gminny 
Ośrodek  Kultury  w  Tolkmicku, 
gości, przybyłych na to spotkanie, 
oraz  talentów  osób  niezrzeszo-
nych. W porcie rybackim ks. Pro-
boszcz Józef Grochowski poświę-
cił  w porcie  łodzie i  jachty,  a po 
Mszy  Św.  wieczornej,  przed  ko-
ściołem  –  samochody  i  wszelkie 
pojazdy. 
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W poniedziałek 25 lipca,  litur-
giczne Święto Św. Jakuba Aposto-
ła,  została odprawiona Msza Św. 
za  zmarłych,  spoczywających  na 
naszym  cmentarzu,  a  następnie, 
procesja udała się na cmentarz, by 
pomodlić  się  jeszcze  w  miejscu 
Ich spoczynku.

Minione  Dni  Jakubowe  należy 
zaliczyć do udanych. Organizato-
rzy  dołożyli  dużych  starań,  by 
wypadły one ciekawie, by każdy 
znalazł coś dla siebie. I tak chyba 
było.

Dziękujemy wszystkim organi-
zatorom i współorganizatorom, za 
trud przygotowania tego spotka-
nia, a zwłaszcza Pani Magdalenie 

Dalman – Przewodniczącej  Rady 
Miasta,  Panu  Burmistrzowi  An-
drzejowi  Lemanowiczowi,  Ks. 
Proboszczowi Józefowi Grochow-
skiemu,  Panu  Robertowi  Olesz-
kiewiczowi  –  Dyrektorowi  Miej-
sko – Gminnego Ośrodka Kultury, 
Członkom Ochotniczej Straży Po-
żarnej  w  Tolkmicku,  wszystkim, 
którzy współorganizowali to spo-
tkanie,  występowali  na  scenie, 
wystawiali swoje towary i uczest-
niczyli  w  tych  pięknych  spotka-
niach  z  okazji  Dni  Jakubowych 
2016.

Do zobaczenia za rok.
HUMOR SZKOLNY

Jasio napisał na tablicy:
"Fczoraj byłem f szkole".
Pani pyta innego ucznia:
- Czy Twój kolega dobrze na-

pisał to zdanie?
- Jasne, że nie. Przecież wczo-

raj była niedziela!
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KOŁO ROBÓTEK RĘCZNYCH - 
WARSZTATY ARTYSTYCZNE 
W OLEŚNIE 04.08.2016

04 sierpnia, po raz kolejny na-
sze  parafialne  Kółko  Robótek 
Ręcznych  uczestniczyło  w 
warsztatach artystycznych. Tym 
razem  gościliśmy  w  STODO-
LARNI  w  Oleśnie.  Tajniki 
warsztatu  tkackiego poznawali-
śmy  dzięki  Pani  Ewie  Łukiew-
skiej - artystce z Gdańska, która 
poprowadziła zajęcia dla uczest-
ników  III  edycji  projektu:  "Bez 
korzeni nie korony drzew".

Nasze Panie wracały do domu 
bardzo zadowolone z tego twór-
czego spotkania, za które dzięku-
jemy Pani Ewie, Pani Teresie Mi-
łoszewskiej  i  jej  „grupie”  ze 
Światowida oraz przemiłym, bar-
dzo  gościnnym  gospodarzom  z 
Oleśna.

Realizatorami  tego  projektu 
są:  Stowarzyszenie  Kulturalne 
Viva  art  i  CSE  Światowid  oraz 
Partnerzy: 

Stowarzyszenie  Mieszkańców 
Wsi "Oleśno - wieś z pomysłem", 
Stowarzyszenie  Oratorium  św. 
Jana  Bosko  w  Tolkmicku,  oraz 
Parafia p.w. Św. Jakubowa Ap w 
Tolkmicku.

Wszystkim serdecznie dzięku-
jemy. 
HUMOR SZKOLNY

Nauczyciel  zwraca  się  do 
ucznia:

- Jasiu nie wiem, czy się nada-
jesz  do szkoły,  ale  z  pewnością 
powinieneś zagrać w Totolotka. 

-  A  to  czemu  panie 
profesorze?

- Bo na 49 pytań, dobrze odpo-
wiedziałeś dokładnie na sześć.

-  Jasiu,  przeczytałeś  trylogię 
Sienkiewicza?

- To trzeba było przeczytać?
- Tak, na dzisiaj.
- Kurcze…, a ja przepisałem.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY 
– KRAKÓW

W  dniach  29.07  -  01.08.2016 
roku  młodzież  z  tolkmickiego 
Oratorium pojechała na Świato-
we Dni Młodzieży, które odbyły 
się w Krakowie. 

Uczestniczyliśmy  w  Drodze 
Krzyżowej na Błoniach i na noc-
nym czuwaniu w Brzegach. Mo-
dliliśmy się  także na Mszy pod 
przewodnictwem Ojca Świętego 
Franciszka. Młodzież  miała tak-
że okazję zobaczyć Sanktuarium 
Bożego Miłosierdzia w Łagiew-
nikach oraz przepiękną Bazylikę 
Św. Jana Pawła II.

Światowe Dni Młodzieży były 
dla nas niezwykłym przeżyciem, 
dzięki któremu mieliśmy okazję 
poznać  młodzież  z  innych  kra-
jów oraz umocnić swoją wiarę.

Paulina Lebioda

HUMOR SZKOLNY
Nauczycielka  zwraca  się  do 

ucznia, patrząc mu wnikliwie w 
oczy:

-  Zawsze  gdy  jest  klasówka 
Ciebie nie ma, bo babcia chora, 
tak?

- Tak, proszę pani, my też po-
dejrzewamy, że babcia symuluje.
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LATO W MIEŚCIE     

Wykradanie jaj z jaskini pająka, 
poszukiwanie  brakującego  frag-
mentu  mapy  w  upiornych  ru-
inach,  czołganie  się  w  błocie  w 
morderczym  wyścigu,  a  może 
praktyczne zajęcia z projektantem 
mody i sesja zdjęciowa? Dlaczego 
nie! Właśnie tego typu zajęcia wy-
pełniały czas  półkolonii  „Lato w 
mieście”,  które  odbyły  się  przy 
naszym Oratorium. Co dokładnie 
robiliśmy?

Pierwszego dnia,  tj.  8 sierpnia, 
zapoznaliśmy  się  ze  sobą  i  po-
dzieliliśmy  na  grupy.  Każdy  ze-
spół  wymyślił  dla  siebie  nazwę, 
okrzyk oraz barwy, a także stwo-
rzył transparent do prezentacji. 

Główną atrakcją tego dnia była 
gra  „W  krainie  pająka”,  rozgry-
wająca  się  na  terenie  całego  bo-
iska na orliku. Na dzieci biegnące 
po pajęcze jaja czyhało wiele nie-
bezpieczeństw, które nie pozwala-
ły ani na moment odejść myślami 
z  miejsca  rozgrywki.  Później  ry-
walizowaliśmy ze  sobą  w zawo-
dach  strzeleckich,  podczas  któ-
rych  niektórzy  odkryli  w  sobie 
łuczniczy potencjał.

Po  intensywnym  poniedziałku 
przyszła  kolej  na...  jeszcze  bar-
dziej  intensywny  wtorek.  Tego 
dnia chłopcy zostali  wezwani na 
mini-poligon  oraz  test  sprawno-
ściowy.  Próbie  poddano  ich  cel-
ność,  opanowanie,  wytrzymałość 
fizyczną i psychiczną w trudnych 
sytuacjach w terenie oraz - przede 
wszystkim  -  umiejętność  współ-
pracy.  Wszystkie  testy  przeszli 
śpiewająco. 
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W  tym  samym  czasie  dziew-
czynki  otrzymały zaproszenie na 
warsztaty prowadzone przez Pa-
tryka  Wojciechowskiego,  na  któ-
rych dowiedziały się  jak zmienić 
zwykły kawałek materiału w ele-
gancką  spódniczkę.  Na  koniec 
ubłoceni i zmęczeni żołnierze zo-
stali  przywitani  w  oratorium 
przez piękne księżniczki i  zapro-
wadzeni na pyszny posiłek.

Trzeciego  dnia  cała  wesoła  fe-
rajna wyruszyła do Pogrodzia, by 
tam odkrywać swoje talenty i roz-
wijać  te  już  posiadane.  Dzieci 
wzięły  udział  w  warsztatach  ta-
necznych, wokalnych, malarskich, 
samoobrony oraz kulinarnych. 

Mąka  sypała  się  w  powietrzu 
i lądowała  na  roześmianych  bu-
ziach,  pięści  szczypały  od  ude-
rzeń w worek treningowy, a stopy 
same podskakiwały, kiedy patrzy-
ło  się  na  taneczne  wygibasy.  Po 
powrocie do Tolkmicka udaliśmy 
się do Muzeum w Ratuszu. 

Tam, zmęczeni i  zziajani,  poło-
żyliśmy  się  na  kocach  i  podu-
chach,  by  z  opaskami  na  oczach 
i słuchawkami  na  głowie  rozru-
szać  naszą  wyobraźnię.  Pomogła 
nam  w  tym  zabawna  opowieść 
Krzysztofa oraz lektura snów św. 
Jana Bosko. 

Nazajutrz udaliśmy się  do Ka-
dyn,  gdzie  po  porządnej  roz-
grzewce rozegraliśmy kilka rund 
w  prawie  każdemu  znaną  grę 
drużynową  –  „Chorągiewki”. 
Śmialiśmy się  do rozpuku, kiedy 
jeden z animatorów, niosąc na rę-
kach małego Franka trzymającego 
piłkę  i  biegnąc  tak  ile  sił  w  no-
gach,  przedarł  się  przez  pół  bo-
iska  i  zdobył  punkt  (animatorzy 
nie mogli dotykać piłki). 
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Po zaciętej, ale też radosnej ry-
walizacji, nastąpiła pora na prze-
testowanie naszej ślizgawki – kil-
kunastometrowego baneru, który 
stworzyliśmy z pomocą animato-
rów z „Make It Different”. Kto by 
pomyślał,  że  materiał,  woda 
i płyn do mycia naczyń, właściwie 
użyte,  mogą  zapewnić  tyle zdro-
wej rozrywki! Poza ślizgawką zaj-
mowaliśmy się też walką na łuki, 
a  dziewczynki  po  profesjonalnej 
stylizacji wcieliły się w rolę mode-
lek – każda z utęsknieniem czeka-
ła  na  swoją  kolej,  by  pozować 
przed aparatem. 

Piątek był dla nas dniem przy-
gód i odkrywania tolkmickich za-
kątków, o jakich nie przypuszcza-
liśmy,  że  istnieją.  Wszystkie  trzy 
grupy wyszły w teren,  by  odna-
leźć zakopane skrzynie pełne dro-
gocennych przedmiotów. Każdy z 
zespołów miał osobną trasę i od-
wiedził  różne miejsca.  A jakie  to 
były miejsca! 

Dom „pod piątką”, przeznaczo-
ny  na  nowe  oratorium,  w  ciągu 
jednej nocy zamienił się w upior-
ną, opuszczoną chatę, w której za-
gościły  na  dobre  mroczne  istoty. 
Dzieci  jednak  wykazały  się  nie-
spotykaną odwagą i były od nich 
bystrzejsze.  Każdej  grupie  udało 
się  rozwiązać  ich przewrotne za-
gadki. Odwiedziły także zaspane-
go i głodnego szczura, nieobecne-
go  myślami  rybaka,  leśnika-
choleryka oraz garbatego dzwon-
nika.  Wszyscy  prawidłowo  od-
czytali  prastare mapy i  odnaleźli 
to,  czego  każde  dziecko  (ale  nie 
tylko!) podświadomie szuka, czyli 
słodyczy. Zmęczeni i zadowoleni, 
wróciliśmy do oratorium na obiad 
i pożegnaliśmy się.
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Ostatni  dzień  rozpoczęliśmy 
Mszą Świętą, podczas której wza-
jemnie podziękowaliśmy sobie za 
wspólnie spędzony czas. Następ-
nie  udaliśmy  się  w  okolice  tzw. 
Halexu,  gdzie na rozległej,  ziele-
niącej się polanie urządziliśmy so-
bie  rodzinny piknik  połączony z 
grami,  zabawami  i  konkurencja-
mi.  Tam  też,  na  terenie  pełnym 
pagórków i  wzniesień,  nasza śli-
zgawka  wreszcie  była  pochyła, 
dzięki  czemu  prędkość  zjazdu 
zwiększyła się, a więc także śmie-
chy i krzyki stały się jeszcze gło-
śniejsze!

Po  tak  intensywnym  i  rado-
snym tygodniu przyszła pora na 
powiedzenie sobie: „Dziękuję i do 
zobaczenia!”.  Wszyscy  jedno-
myślnie  stwierdzili,  zarówno 
dzieci,  rodzice,  jak  i  animatorzy 
wraz  z  organizatorami,  że  tego-
roczne letnie półkolonie były na-
prawdę udane.           

JAKUB SĘPKA

Z ŻYCIA ORATORIUM
Wspaniale, że są ludzie z któ-

rymi żal się rozstać.
Bardzo  dziękujemy  grupie 

MiD, z którą żal było się rozstać, 
oraz młodzieży z naszego Orato-
rium, którzy bardzo ciężko praco-
wali  przy naszym kolejnym pro-
jekcie  Lato  w  Mieście.  To  była 
„dobra robota” i wspaniały czas.

Zapraszamy  dzieci  i  młodzież 
do Oratorium od 5.09 (poniedzia-
łek) w godzinach od 16.00 – 19.00.

Informujemy,  że  dnia  8.09  br 
(czwartek)  o  godz.  19.00  odbę-
dzie  się  Wale Zebranie  naszego 
Stowarzyszenia. Zapraszamy.
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