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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

“Jeżeli jestem wolny,
to znaczy, że mogę

użyć własnej wolności
dobrze, lub użyć jej

źle” JP II

 Jak koszmarny byłby świat, gdyby Chrystus nie stał się człowiekiem – 
jednym z nas.  Jeżeli dzisiaj, po dwudziestu wiekach chrześcijaństwa i głoszenia 
Ewangelii, życie na ziemi jest tak trudne, napiętnowane kon�iktami w tylu 
miejscach na świecie, to jak wyglądałoby życie ludzi, gdyby Ewangelii nikt nie 
głosił? Gdyby ludzie przestali wierzyć w Boga. Gdyby przestali zachowywać 
Boże przykazania. Gdyby zamiast miłości i przebaczenia, stosowali prawo 
odwetu i zemsty. Gdyby przestali się modlić, spowiadać. Gdyby zabrakło takich 
ludzi jak  Jan Paweł II, jak Matka Teresa z Kalkuty. Gdyby zabrakło tylu 
wspaniałych chrześcijan, którzy dzisiaj żyją pośród nas i wyświadczają ludziom 
tyle miłości i dobra. Czy chcielibyśmy żyć w takim świecie? ….

 A ja tak bardzo chciałbym, by każdy z nas wiarą dostrzegał w swoim 
życiu narodzonego w Betlejem Jezusa, więcej, doświadczył Jego obecności – 
czuł jego obecność. A ja chciałbym, by każdemu z nas Jezus przyniósł pokój, 
życzliwość, szacunek, uśmiech, dobroć…. 



Drodzy Para�anie i Sympatycy dzieła salezjańskiego.

 Przed nami Adwent – czas radosnego i aktywnego oczekiwania 
na spotkanie z Jezusem w Boże Narodzenie. Symbolem tego oczekiwania jest 
świeca roratnia – znak Matki Bożej. Świeca daje światło w mroku, ale sama 
spala się. Symbolem Adwentu jest także lampion przez którego ozdobne 
ściany wydobywa się światło. To również znak Matki Bożej noszącej w swym 
wnętrzu pod sercem Chrystusa – Światłość Świata. Symbol adwentu to także 
wieniec adwentowy z 4  świecami na znak 4 niedziel adwentu i czterech stron 
świata z utęsknieniem oczekujących narodzin Zbawcy.        

 Jaki byłby świat bez Chrystusa? Możemy się chyba domyśleć – 
ale i zauważyć  patrząc na to co się wokół nas dzieje - jeśli Chrystusa wyrzuca 
się z codziennego życia. Dlatego chciejmy z taką głęboką wiarą być świadkami 
Jego Ewangelii w rodzinie, w środowisku pracy, w spotkaniach towarzyskich. 

 Mam nadzieję, że to poruszenie faktem rozpoczynającego się Adwentu
i bliskością Boga nie pozwoli nam trwać w smutku i beznadziejności, ale będzie 
ożywiającą mocą do tego, by iść i oznajmiać braciom, że życie zawsze jest 
Nadzieją w Jezusie! I w Nim ma swój sens. 
    
        Z modlitwą
       Wasz Proboszcz Józef

 Zapraszamy do zakupu oryginalnych, ręcznie wykonanych
ozdób choinkowych i świątecznych 
wykonanych przez dzieci i młodzież

naszego Oratorium

Niedziela, 4 i 11 grudnia 2016 po każdej Mszy św.
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IMIENINY 
30 listopada obchodzimy litur-

giczne Święto Świętego Andrze-
ja Apostoła - patrona małżeństw, 
podróżujących,  rybaków,  ryce-
rzy, orędownika zakochanych.

  
Tego dnia Imieniny obchodzą: 

Ks. Andrzej Wujek – Przełożony 
Salezjanów  Inspektorii  War-
szawskiej  oraz Pan Andrzej Le-
manowicz  –  Burmistrz  Miasta 
i Gminy Tolkmicko.

Czcigodny 
Księże Inspektorze.

Z okazji  Imienin życzymy Ci 
zdrowia,  siły  i  wytrwałości  w 
trudach  codziennej  posługi  pa-
sterskiej, mocy Ducha Świętego, 
który nieustannie  porywa serca 
do  kroczenia  drogą  świętości, 
wiary,  która  pozwala  pokony-
wać trudności, nadziei, która nie 
zawodzi i miłości, która wszyst-
ko zwycięża. 

Niech  Chrystus  Pan  –  Dobry 
Pasterz – przynosi Ci siłę, radość 
i  pokój  z  pełnienia  pasterskiej 
posługi  w  naszej  Inspektorii. 
Niech umacnia Cię w głoszeniu 
i czynieniu  miłosierdzia,  które 
otwiera na Boga i Jego miłość.

Szczęść Boże.
                          Ks. Proboszcz

Józef Grochowski i Współbracia
    oraz tolkmiccy Parafianie

Panie Burmistrzu.

Z okazji Imienin proszę przy-
jąć  najlepsze  życzenia  dużo 
zdrowia  i  siły  na  każdy  dzień, 
wytrwałości  i  cierpliwości  w 
pracy, pogody ducha i wielu po-
wodów do radości, prawdziwe-
go  dobra  i  szczerej  życzliwości 
spotykanych ludzi  oraz  rodzin-
nej miłości, ciepła i codziennego 
szczęścia. 

Szczęść Boże.
Ks. Proboszcz

Józef Grochowski i Współbracia
    oraz życzliwi Parafianie
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AKTUALNOŚCI

RÓŻANIEC DŹWIĘKIEM 
PISANY – 28.10.2016

Niecodzienne  przeżycie  mieli 
wszyscy, którzy przyszli na Na-
bożeństwo  Różańcowe  28  paź-
dziernika br..

Do naszego kościoła, już kolej-
ny  raz  został  zaproszony  Pan 
Krzysztof  Orankiewicz –  znany 
z  niekonwencjonalnych  metod 
modlitwy i zabawy.Pan Krzysz-
tof,  przeniósł  wszystkich do Je-
rozolimy,  gdzie  wspólnie  z 
Chrystusem  przeszliśmy  całą 
Cz.3 Różańca – Tajemnice Bole-
sne. Za  pomocą  dźwięku  oraz 
wyobraźni każdy z nas stworzył 
sobie własny obraz miłości Pana 
Boga do Człowieka.

Panie Krzysztofie, to była nie-
zapomniana modlitwa i przeży-
cia, za którą serdecznie dziękuje-
my i prosimy o jeszcze.

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

1  listopada  -  Uroczystość 
Wszystkich  Świętych  miał  cha-
rakter bardzo radosny. Wspomi-
naliśmy wszystkich tych, którzy 
żyli przed nami i wypełniając w 
swoim  życiu  Bożą  wolę,  osią-
gnęli  wieczne szczęście  przeby-
wania z Bogiem w niebie.

Kulminacyjnym  punktem  ob-
chodów  tej  Uroczystości   była 
Msza Św. w kaplicy cmentarnej, 
ponieważ  pogoda  spłatała  nam 
figla i nie mogła być odprawiona 
na cmentarzu polowym.

Przewodniczył  jej  ks.  Julian 
Dzierżak w asyście ks. Tadeusza 
Pawluka i ks. Proboszcza Józefa 
Grochowskiego.  Ksiądz  Julian 
i ks.  Tadeusz,  to  Księża  wywo-
dzący się z naszej parafii. Obecni 
byli Ojcowie Franciszkanie z Ka-
dyn.  Ich  parafianie  też  spoczy-
wają na naszym cmentarzu.
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Ks.  Julian  Dzierżak  wygłosił 
 Słowo  Boże.  Przypomniał 
 prawdę o powszechnym powo-
łaniu do świętości. Każdy otrzy-
mał  dar  zbawienia,  bo  Jezus 
Chrystus  złożył  ofiarę  za 
wszystkich ludzi. Od każdego z 
nas jednak zależy, w jakim stop-
niu  przyjmie  od  Boga  ten  dar 
świętości.

 02  listopada  -  w  Dzień  Za-
duszny,Wspomnienie  Wszyst-
kich  Wiernych  Zmarłych,  w 
samo południe, w kaplicy cmen-
tarnej, odprawiona została Msza 
Święta  koncelebrowana,  pod 
przewodnictwem  ks.  Tadeusza 
Pawluka. On też wygłosił Słowo 
Boże,  o potrzebie  naszej  modli-
twy  za  wszystkich  wiernych 
zmarłych…

Przez cały listopad odmawia-
ne były wypominki za zmarłych. 
Nabożeństwa  wypominkowe 
będą odprawiane przez cały rok 
- w każdy I wtorek miesiąca - o 
godz. 17:30. 

Po nich będzie Msza Św. w in-
tencji  zmarłych,  polecanych  w 
wypominkach.

WYJAZD NA FILM HISTORIA 
MARII  

20  listopada,  grupa  tolkmic-
kich  parafian,  pod  duchowym 
przewodnictwem ks. Lecha He-
browskiego,  udała się  do elblą-
skiego Światowida na film „Hi-
storia Marii”.

„Jest  on  oparty  na  faktach. 
Film przedstawia  historię   głu-
chej i niewidomej od urodzenia 
Marie Heurtin, żyjącej we Fran-
cji pod koniec XIX wieku.
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Niewidoma  i  niesłysząca  od 
urodzenia 14-letnia Marie Heur-
tin nie potrafi komunikować się 
ze  światem.  Marie  Trafia  pod 
skrzydła  młodej  Siostry  Małgo-
rzaty, która dostrzega w niej nie-
zwykły potencjał możliwości.

 
Za  wszelką  cenę  stara  się 

przywrócić ją światu i wydobyć 
z ciemnej i głuchej otchłani, w ja-
kiej przebywa od urodzenia.”

Piękny, wzruszający film, któ-
ry polecamy do obejrzenia.

Ks.  Proboszczowi  Józefowi 
Grochowskiemu  dziękujemy  za 
zorganizowanie tego wyjazdu.

Bóg zapłać.

PRZEGLĄD PIOSENKI 
RELIGIJNEJ „CECYLIADA” 
26.11.2016

To już kolejny raz w naszej pa-
rafii organizujemy CECYLIADĘ 
ku   czci  Św.  Cecylii,  patronki 
chórzystów,  lutników,  muzy-
ków,  organistów,  zespołów wo-
kalno-muzycznych.  Cieszy  się 
ona  dużym  powodzeniem 
wśród małych i  starszych sym-
patyków pieśni religijnych z te-
renu miasta i gminy oraz nasze-
go powiatu. Patronat honorowy 
tego Przeglądu objął Pan Maciej 
Romanowski – Starosta Elbląski. 
Organizatorami  są:  Oratorium 
im. Św. Jana Bosko w Tolkmicku, 
Parafia  Św.  Jakuba  Apostoła  w 
Tolkmicku, Caritas parafialna w 
Tolkmicku,  Miejsko  –  Gminny 
Ośrodek Kultury w Tolkmicku.

Szczegóły  podamy w następ-
nym Informatorze Parafialnym a 
wcześniej – na stronie interneto-
wej naszej parafii.

RORATY

Tradycyjną  mszą  świętą  od-
prawianą w okresie Adwentu są 
tzw. Roraty. To msza odprawia-
na ku czci  Marii  Panny,  na pa-
miątkę tego, że przyjęła nowinę 
zwiastującą  fakt,  że  zostanie 
matką Jezusa.

strona 6



Listopad, 2016

 Roraty  w  naszym  kościele 
będą  odprawiane  codziennie  o 
godz. 07:00 rano a dla dzieci we 
wtorki i czwartki o godz. 16:00.

Nie  zapominajmy  o  koloro-
wych  świecach  i  lampionach, 
wyrażających  nasze   czuwanie. 
Światło jest też wyrazem radości 
z  bliskiego  już  przyjścia  Chry-
stusa.
REKOLEKCJE ADWENTOWE

Rekolekcje  adwentowe  w na-
szej  parafii   będziemy  odpra-
wiać w dn. 11 - 13 grudnia br. 

Nauki  rekolekcyjne  będzie 
głosił  Ksiądz  Profesor  Henryk 
Skorowski  –  były  Rektor  Uni-
wersytetu  Kardynała  Stefana 
Wyszyńskiego w Warszawie.

Program  Rekolekcji  przedsta-
wiamy w załączeniu. 

Postarajmy  się  wszyscy,  by-
śmy mogli jak najliczniej skorzy-
stać  z  Mszy Świętych  i  głoszo-
nych  nauk  oraz  Sakramentów 
Spowiedzi  i  Komunii  Świętej, 
przygotowujących nas do naro-
dzin Dzieciątka Jezus. 
NARODOWE ŚWIĘTO 
ODZYSKANIA 
NIEPODLEGŁOŚCI 11.11.2016

11  listopada,  to  ważna  data 
dla wszystkich Polaków. 

Tego  dnia  Polska  odzyskała 
niepodległość  po 123 latach za-
borów.  Świętujemy  tę  bardzo 
ważną rocznicę bardzo radośnie.
10 listopada uroczyste  obchody 
tej ważnej w historii Polski rocz-
nicy rozpoczęły się Mszą Św. w 
tolkmickim kościele .

Uczestniczyły  w  niej  władze 
naszego  miasta  i  Dyrektorzy 
tolkmickich  instytucji.  Przyszła 
też spora grupa mieszkańców.

Kościelne  ławki  wypełniła 
młodzież  z naszego Gimnazjum 
im.  Jana Pawła II  oraz dzieci  z 
Przedszkola  Miejskiego  „Bajko-
wy Las”. 
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Towarzyszyli  im  Dyrektorzy, 
nauczyciele,  opiekunowie  i  ro-
dzice. Wszyscy z uwagą uczest-
niczyli w Mszy Św. i wysłuchali 
Słowa  Bożego  ks.  Lecha  He-
browskiego.

Po Mszy wysłuchaliśmy pięk-
nego  montażu  słowno  –  mu-
zycznego  w  wykonaniu 
uczniów  Gimnazjum.  Małą 
wstawkę  dały też  dzieci  przed-
szkolne. Pięknie, że od najmłod-
szych lat uczą się historii naszej 
Ojczyzny. 

Na zakończenie tej patriotycz-
nej Uroczystości mogliśmy obej-
rzeć  wspaniale wykonany Polo-
nez  –  nasz  narodowy  taniec, 
również w wykonaniu młodzie-
ży z Gimnazjum.

Dziękujemy  wszystkim,  któ-
rzy uczestniczyli w tych uroczy-
stościach.  Szczególnie  serdecz-
nie  dziękujemy  młodzieży  z 
Gimnazjum,  za  starannie  przy-
gotowany  program,  oraz  malu-
chom za wiersz „Kto ty jesteś”.

Dziękujemy  osobom,  odpo-
wiedzialnym  za  przygotowanie 
montażu, przybliżającego „tam-
te dni”.

HUMOR
Jasiu  wraca  do  domu  i  roz-

paczliwie płacze.
- Co się stało?
- Łowiliśmy ryby z tatą, aż tu 

nagle trafiła się  naprawdę  wiel-
ka sztuka. Ale jak zaczął ją wy-
ciągać, to się zerwała.

- Daj spokój Jasiu. To nie jest 
powód  do  płaczu.  Powinieneś 
się z tego śmiać.

- I tak zrobiłem mamusiu...

Katechetka pyta się Jasia:
- Jasiu, kiedy Adam i Ewa byli 

w raju?
- Jesienią.
- A dlaczego akurat jesienią? - 

pyta zdziwiona katechetka.
- Bo wtedy dojrzewają jabłka.
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OWOCOWANIE
Najważniejszym aktem w ży-

ciu  człowieka  jest  owocowanie, 
czyli rozwój swojego życia. Sen-
sem życia człowieka jest trakto-
wanie  życia  jako  dar  miłości. 
Ważne,  aby  ludzkie  drogi  pro-
wadziły do  Boga  Ojca.  Krocze-
nie  za  Jezusem  i  wsłuchiwanie 
się  w  słowa  Ducha  Świętego 
przynosi konkretne owoce w ży-
ciu  człowieka:  miłość,  radość, 
pokój,  cierpliwość,  uprzejmość, 
dobroć,  wierność,  łagodność, 
opanowanie.
Żyć  pełnią  życia  to  stosować 

się  do  tych  wskazówek,  które 
daje nam Duch Święty. To nadaje 
sens, a sens człowieczemu życiu 
nadaje wiara.

Patrz  oto  zwykły  orzech  o 
twardej skorupie. Potrzeba dość 
dużej siły, a czasem młotka, by ją 
rozgnieść. Ale tam w środku jest 
maleńkie  ziarenko,  kilka  gra-
mów  substancji,  w  której  kryje 
się moc. Tak wielka moc, że jeśli 
zaistnieją odpowiednie warunki, 
jest ona w stanie rozerwać twar-
dą skorupę, co więcej, jest w sta-
nie  wbić  się  korzeniami  w zie-
mię  na  kilka metrów i  wznieść 
do góry kilkaset kilogramów cię-
żaru,  którym  jest  drzewo.  Ta 
moc jest w stanie w ciągu kilku-
nastu lat wydać tysiące owoców.

W momencie  chrztu św. taka 
moc została wszczepiona w nas. 
Moc, której celem jest owocowa-
nie.  A owocowanie to nic inne-
go,  jak  życie  przeżywane  jako 
dar miłości. Ta moc potrafi roze-
rwać  nasze  dotychczasowe  ży-
cie,  przemienić  je  i  wydać  sto-
krotny owoc.

Jak wykorzystujemy ukrytą w 
nas moc? Gdy kiedyś  nadejdzie 
moment, że staniemy przed Bo-
giem,  co  zobaczymy?  Owoce, 
które  przynieśliśmy,  czy  może 
ukryty  szczelnie  w  skorupie 
orzech? 

Prośmy  więc  Boga,  byśmy 
mieli odwagę zdecydować się na 
to, by On zaczął  w nas działać, 
by porozrywał  twarde skorupy, 
które sami umacniamy.

Wiara  to  moc,  która  prze-
kształca  życie,  która  ożywia. 
Niech  ta  moc  zacznie  w  nas 
działać.
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HUMOR
Tata pyta Jasia:

- Synku, dobrze Cię ubrałem?
- Tak,  ale mama najpierw za-

kłada skarpetki, a później buty.

Ekspedientka do małego Jasia:
- Proszę stanąć na końcu kolej-

ki.
- To niemożliwe - odpowiada 

rezolutny  malec.  Tam  już  ktoś 
stoi.

Jasiu do mamy:
- Mamo, zgadnij, co było dziś 

w przedszkolu na obiad.
- Nie wiem.
- Coś na "klu".
- Kluski?
- Nie – klupnik

Jasiu pisze z wakacji do babci:
-  Kochana  babciu.  Piszę  do 

Ciebie z wakacji  bardzo wolno, 
bo mama wspominała mi często, 
że nie możesz już szybko czytać.

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.

Z ŻYCIA OTARORIUM

Tegoroczne jesienne ISA w war-
szawskim Oratorium przy ul. Ka-
węczyńskiej  odbyło  się  pod  ha-
słem:  "Miłość  uczy  zaufania". 
Pojechaliśmy tam jako 10-cio oso-
bowa reprezentacja  z  tolkmickie-
go  Oratorium.  W  czasie  trwania 
tego  spotkania  mieliśmy  okazję 
wraz z pozostałymi Animatorami 
naszej  Ispektorii  do wspólnej  za-
bawy, wymiany doświadczeń ora-
toryjnych a także modlitwy. Brali-
śmy  udział  m.in.  we  wspólnych 
mszach  św.  i  modlitwach  gdzie 
obstawialiśmy je muzycznie, kon-
ferencjach  i  warsztatach  związa-
nych z tematem przewodnim ISA, 
oratoryjnym  turnieju  siatkówki 
oraz  odwiedziliśmy  Planetarium 
przy Centrum Nauki Kopernik.
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UROCZYSTOŚĆ 
NIEPOKALANEGO 
POCZĘCIA NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY - GODZINA 
ŁASKI DLA ŚWIATA 
12:00 - 13:00

Jest  taka  jedna  godzina  w 
roku, gdy Niebo pochyla się tak 
nisko nad ziemią, że Bóg jest na 
wyciągnięcie  ręki.  I  Jego  od-
wieczne skarby miłości. Jest taka 
jedna  godzina  w  roku,  gdy 
wszystko jest możliwe. Obietni-
ca z nią związana jest naprawdę 
wielka!  Oto  Matka  Najświętsza 
ogłasza,  że  przez  sześćdziesiąt 
minut  w  roku  Niebo  staje  nad 
nami otworem, że każdy, kto w 
tym  czasie  zamknie  trzymany 
nad  głową  parasol  niewiary, 
otrzyma od Boga to, co mu naj-
bardziej potrzebne.

Matka Boża, objawiając się  w 
Święto Niepokalanego Poczęcia, 
8  grudnia  1947  r.,  pielęgniarce 
Pierinie  Gilli  w Montichiari  we 
Włoszech powiedziała:

„Życzę  sobie,  aby  każdego 
roku w dniu 8 grudnia, w połu-
dnie obchodzono Godzinę Łaski 
dla całego świata.

Dzięki modlitwie w tej godzi-
nie  ześlę  wiele  łask  dla  duszy 
i ciała.

Będą  masowe  nawrócenia. 
Dusze zatwardziałe i  zimne jak 
marmur  poruszone  będą  łaską 
Bożą  i  znów  staną  się  wierne 
i miłujące  Boga.  Pan,  mój  Boski 
Syn  Jezus,  okaże  wielkie  miło-
sierdzie,  jeżeli  dobrzy  ludzie 
będą się modlić za bliźnich.

Jest  moim  życzeniem,  aby  ta 
Godzina  była  rozpowszechnio-
na. Wkrótce ludzie poznają wiel-
kość tej Godziny łaski.

Jeśli ktoś nie może w tym cza-
sie  przyjść  do  kościoła,  niech 
modli się w domu.”

Godzina  Łaski...Nie  przegap 
tych sześćdziesięciu minut nasy-
conych bliskością Nieba.

www.mocmodlitwy.info.pl
Nie zapomnij!!!

O godz. 12:00 
spotykamy się na 
modlitwie w naszym 
kościele. 
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