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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

Ks. Proboszcz Józef Grochowski
                                                    i Współbracia

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam ciepła i rodzinnej atmosfery 
przy wigilijnym stole. 
Przy zapachu świątecznego drzewka i dźwiękach kolęd, w gronie Najbliższych 
przeżywajcie piękne chwile Narodzenia Pańskiego.
 Szczególne życzenia kieruję do naszych Para�an za granicą, do osób 
samotnych, starszych i chorych, do tych, będących w miejscach odosobnienia. 
Niech nie opuszcza Was Wszystkich nadzieja i pomyślność, niech spełnią się 
te najskrytsze marzenia w Waszym życiu osobistym i zawodowym. 
 Na radosne i błogosławione przeżywanie Świąt Bożego Narodzenia 
oraz na każdy dzień Nowego 2017 Roku z całego serca błogosławię.
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 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy Wam 
najserdeczniejsze życzenia. Niech Boża Dziecina obdarza Was 
swymi łaskami, byście wytrwale podążali obraną przez siebie 
drogą życiową, pełniąc służbę Bogu i ludziom. 
 Niech Bóg wspiera  Was swoją miłością oraz mocą. 
Niech Betlejemska gwiazda świeci swoim światłem każdemu 
z Was, oświetlając drogę życia i wszystkie Wasze sprawy. 
 Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 2017 

                                       życzą Wam tolkmiccy Para�anie

Drogi Księże Proboszczu, 
Księże Piotrze i Księże Lechu. 

           „Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój….” 

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

 Przed nami jedne z najbardziej oczekiwanych dni w roku – Święta Bożego 
Narodzenia. Lubimy je wszyscy: dzieci, młodzież, dorośli. Odpowiedni nastrój, 
odświętnie przybrany dom i obejście, zapach choinki, smak opłatka i potraw 
wigilijnych, przenoszą nas wszystkich w klimat domu rodzinnego, w którym jako 
dzieci z przytkniętymi noskami do szyby oczekiwaliśmy pierwszej gwiazdki, 
zwiastującej narodziny Bożej Dzieciny.  

 Boże Narodzenie to nasze wspólne rodzinne święto, gdyż niezależnie 
ile dziś mamy lat, jesteśmy Dziećmi Bożymi. Jezus w szopce jako Dziecię z całym 
zaufaniem wyciąga do nas swe rączki i mówi: „Przyjdźcie do mnie wszyscy”. 
To nie jest sloganowe powiedzonko przywódcy politycznego. Jezus nie szuka 
za wszelką cenę wyznawców, tylko pokornie czeka, by każdy z nas skorzystał 
z Jego zaproszenia. On nas nie zawiedzie. W Nim zawsze znajdziemy pokrzepienie, 
ukojenie i umocnienie.      



 Wzorem więc ubogich, biednych ale mądrych życiowo pasterzy 
betlejemskich przychodzimy z kolędą, by wyznać: „witaj Jezu z dawna żądany, 
tyle tysięcy lat wyglądany. Na Ciebie króle, prorocy czekali, a Tyś tej nocy nam się 
objawił”. 

 Jezus mówi o sobie, że jest „cichy i pokornego serca”. Wierząc w Jego 
specjalną miłość do każdego z nas, mamy być „znakiem sprzeciwu” w świecie 
proponującym nam wizję człowieka sukcesu.
Miłość sprawiła, że Ojciec niebieski posłał swojego Syna na ziemię, by doświadczył 
tego wszystkiego, co jest udziałem ludzi, łącznie z odrzuceniem, gdyż narodził się 
przecież w  ubogiej szopce -  poza społecznością świętującego Betlejem. 

 Ta Miłość skłoniła następnie Jezusa do podjęcia działalności publicznej, 
nauczania i uzdrawiania, które znalazły szczyt w Jego największym akcie miłości, 
jakim było oddanie życia za nas na krzyżu. Nie bójmy się więc przyjść do Chrystusa 
w Święta Jego Narodzenia z naszymi troskami i słabościami. Przyjmijmy Jego 
propozycję pomocy. On wtedy będzie przewodnikiem i mocą w każdej sytuacji, 
w tym już za parę dni Nowym 2017 a kolejnym roku naszego, daj Boże mądrego 
i odpowiedzialnego życia. 

 Niech pokój Boży zagości w naszych rodzinach, sąsiedztwach, 
w środowiskach pracy i odpoczynku.
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AKTUALNOŚCI
ODWIEDZINY 
ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA 04.12.2016

W niedzielę  04 grudnia,  dzieci 
uczestniczące w Mszy św. o godz. 
11:00  odwiedził  Święty  Mikołaj. 
Miłego  Gościa  powitał  Ksiądz 
Proboszcz Józef Grochowski. 

Święty  Mikołaj,  po  modlitwie 
porozmawiał  z  dziećmi  a  potem 
wszystkie obdarował swoją podo-
bizną, wykonaną z czekolady.

Do zobaczenia 
  za rok!

RORATY, W TYM DLA DZIECI

Przez cały Adwent o godz. 7:00 
rano  w  naszym  kościele  odpra-
wiane są Msze św. roratnie. Rora-
ty z udziałem dzieci są odprawia-
ne we wtorki  i czwartki o godz. 
16:00.  

Niestety, nie przychodzi na nie 
zbyt wiele dzieci.  Tym, które ko-
rzystają z tej formy modlitwy, ser-
decznie  dziękujemy.  Bóg  zapłać 
Rodzicom, którzy przychodzą  ze 
swoimi pociechami. 
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WIGILIA POD TOLKMICKIM 
NIEBEM  17.12.2016

Wczoraj - 17 grudnia 2016 r., na 
placu  przed  Ratuszem  zgroma-
dziło się sporo osób, które chciały 
wziąć  udział  w  tym  przedświą-
tecznym wydarzeniu.

Ksiądz  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski  odczytał  ewangelię, 
przeznaczoną na ten dzień. Wszy-
scy  składali  sobie  życzenia  na 
Święta  Bożego  Narodzenia 
i Nowy Rok 2017. 

Organizatorzy  przygotowali 
wiele potraw wigilijnych oraz bo-
żonarodzeniowe  kolędy.   Całość 
patronował  Pan  Burmistrz  An-
drzej Lemanowicz. Szerzej  o tym 
wydarzeniu napiszemy w następ-
nym Informatorze.

Bóg  zapłać  wszystkim  organi-
zatorom   za  kultywowanie  tej 
wieloletniej tradycji, a tym, którzy 
tego dnia przyszli na to wigilijne 
spotkanie, dziękujemy za udział .
WIGILIA 
I BOŻE NARODZENIE 2O16

W sobotę 24 grudnia obchodzi-
my  Wigilię  Narodzenia  Pańskie-
go.  Msza Św. tylko o  godz.  7:00 
rano, a o północy Pasterka.

Jeśli pola zielone, gdy się Chrystus ro-
dzi,  kiedy  Zmartwychwstaje,  śnieg  z 
mrozem kołaczom przeszkodzi.

Zachęcamy  Was  do  godnego 
przeżycia Wigilii w gronie najbliż-
szych, wspólnej modlitwy, wysłu-
chania  ewangelii,  połamania  się 
opłatkiem,  wspólnej  wieczerzy 
i śpiewania kolęd.

W  Uroczystość  Bożego  Naro-
dzenia nie ma Mszy Św. o godz. 
7:00 rano, pozostałe – wg rozkła-
du niedzielnego.

W  Uroczystość  Św.  Szczepana 
Msze Św. wg rozkładu niedzielne-
go. 
UROCZYSTOŚĆ  ŚWIĘTEJ 
RODZINY  30.12.2016

30   grudnia  br.   obchodzimy 
Uroczystość  Świętej  Rodziny:  Je-
zusa, Maryi i Józefa.  Z  uwagi na 
to, że jest to dzień zwykły,  Błogo-
sławieństwa  Bożego  wszystkim 
Małżeństwom   będącym  w  ko-
ściele udzielimy w Nowy Rok na 
Mszy Św. o godz. 11:00. Zaprasza-
my  również  wszystkich  bliskich 
tych Małżonków, którzy z pewno-
ścią ubogacą tę Uroczystość swoją 
obecnością i będą świadkami od-
nowienia  przyrzeczeń  małżeń-
skich  swoich  Rodziców  lub  bli-
skich. 
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ZAKOŃCZENIE 
ROKU KALENDARZOWEGO - 
31.12.2016

Sobota   jest  ostatnim  dniem 
Roku 2016. O godz. 18:00 będzie 
odprawiona Msza św. dziękczyn-
na za łaski otrzymane w kończą-
cym się  roku,  zakończona  nabo-
żeństwem  i  błogosławieństwem 
Najświętszym Sakramentem.
NOWY ROK – 01.01.2017

W Nowy Rok obchodzimy Uro-
czystość Świętej Bożej Rodzicielki 
Maryi.  Nie  będzie  Mszy  Św.  o 
godz. 7:00. Pozostałe Msze Św. – 
wg rozkładu niedzielnego.
KOLĘDA DUSZPASTERSKA

Kolędę  duszpasterską.  rozpo-
czynamy 28 grudnia /środa/. Po-
czątek o godz. 15:30, w soboty – 
od 10:00 i od 14:00. Rozkład kolę-
dy  na  najbliższy  tydzień  będzie 
podawany w niedzielę.

W czasie kolędy, w dni powsze-
dnie, Msza św. będzie odprawia-
na tylko o godz. 7:00 rano.

HUMOR

-  Mamo,  z  mego  listu  do  św. 
Mikołaja  wykreśl  kolejkę  elek-
tryczną, a wpisz łyżwy.

- A co, nie chcesz już pociągu?
- Chcę, ale jeden już znalazłem 

w Waszej szafie.

REKOLEKCJE ADWENTOWE 
ZAKOŃCZONE   
11 - 13.12.2016

Zakończyliśmy  Rekolekcje  ad-
wentowe w naszej parafii.  Nauki 
rekolekcyjne  dla  dorosłych głosił 
były Rektor Uniwersytetu Kardy-
nała  Stefana  Wyszyńskiego  w 
Warszawie,  Jego  Magnificencja 
Ksiądz  profesor,  doktor  habilito-
wany  Henryk  Skorowski  –  Sale-
zjanin.

Gdy w Boże Narodzenie pola są zielo-
ne, na Wielkanoc będą śniegiem przywa-
lone.
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Nauki  dla  dzieci  i  młodzieży 
głosił  Kierownik  Katedry  Muzy-
kologii  Uniwersytetu  Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warsza-
wie Ksiądz doktor habilitowany – 
Krzysztof Niegowski – Salezjanin.

Czcigodny Ojcowie.
 

Dziękujemy  Wam  za  Słowo 
Boże,  kierowane do nas.  Z pew-
nością odmieniło ono  serca wielu 
z  nas,  uczestniczących  w  na-
ukach:  dorosłych,  dzieci  i  mło-
dzieży.  Był to czas, który przybli-
żył  nas  do  Boga  i  pomógł 
zrozumieć sens Adwentu i oczeki-
wania na przyjście Pana.

                                                 

Dzięki Waszym pięknym kaza-
niom, w naszych sercach i rodzi-
nach prawdziwie narodził  się  Je-
zus  Chrystus.  Bo  prawdziwa 
rodzina,  to  rodzina  Bogiem 
silna…

Drodzy Księża Rekolekcjoniści. 
Dziękujemy  Wam  za  troskę, 
uśmiech i  każde dobro doświad-
czone od Was. 

Będziemy żyć  nadzieją,  że Pan 
Jezus  przyjdzie  jak  najszybciej  a 
my godnie Go przyjmiemy. 
Życzymy Wam Drodzy Ojcowie 

obfitości  darów Ducha Świętego, 
dużo miłości od Boga i ludzi, na 
każdy  dzień  dalszej  pracy  dusz-
pasterskiej.. 

Obiecujemy modlitwę i również 
o nią prosimy. 

Szczęść Boże! 

     Ksiądz Proboszcz
    Józef Grochowski,

       Współbracia w kapłaństwie
                  i tolkmiccy Parafianie

HUMOR

Wieczór wigilijny. Cała rodzina 
gotowa,  stół  zastawiony,  czekają 
tylko  na  pierwszą  gwiazdkę. 
Oczywiście  przy  stole  jedno  do-
datkowe, puste miejsce. Nagle pu-
kanie do drzwi.

- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest 

dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!
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POEZJA
Przy wigilijnym stole,
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jako mówi wam wszystkim
Dawne, prastare orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiądzie.

Sercem Go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota -
Oto co czynić wam każe
Miłość - największa cnota.

J. Kasprowicz
Z ŻYCIA ORATORIUM

Dnia 26 listopada w naszym ko-
ściele,  pod  patronatem  honoro-
wym  Pana  Macieja  Romanow-
skiego  –  Starosty  Elbląskiego, 
odbył  się  Przegląd Piosenki Reli-
gijnej „CECYLIADA”, ku czci Św. 
Cecylii, patronki chórzystów, lut-
ników, muzyków, organistów, ze-
społów  wokalno  -  muzycznych. 
Oficjalnego  otwarcia  spotkania 
dokonał ks. Lech Hebrowski. 

Powitanie  i  prezentacje  po-
szczególnych  występów  popro-
wadziło  rodzeństwo  :  Mirella 
i Błażej  Burcewicz.  Ponieważ  był 
to  „Przegląd”,  nie  było  jury 
i miejsc.

Za  swoje  występy  uczestnicy 
otrzymywali gromkie brawa. Każ-
dy  występujący  na  "Cecyliadzie" 
otrzymał skromny upominek i dy-
plom uczestnictwa. Jako przeryw-
nik  ks.  Proboszcz  zaśpiewał  z 
dziećmi "gdy wszyscy Święci  idą 
do  Nieba".  Na  zakończenie  tego 
wieczoru  wszyscy  Animatorzy  i 
Scholka Jakubowa wykonali utwór 
"Gdy Janek Bosko" w podziękowa-
niu  ks.  Proboszczowi  Józefowi 
Grochowskiemu za jego zaangażo-
wanie  w  tworzenie  wspólnie  z 
nami naszej oratoryjnej wspólnoty. 

Asia Lebioda

Informujemy,  że w dniach 23 – 
28 stycznia 2017 po raz kolejny na-
sze  Oratorium  wraz  z  MiD'em 
(kampania  Make  it  Different)  bę-
dzie  organizatorem  wypoczynku 
zimowego dla  dzieci  i  młodzieży. 
Będzie to możliwe dzięki wsparciu 
Urzędu Miasta i Gminy Tolkmicko 
oraz  firmy  Masfrost.   Zapisy  na 
Zimę  w  Mieście  15  stycznia  po 
każdej Mszy św. Więcej informacji 
wkrótce na plakatach.
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