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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.
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“Wczoraj
do Ciebie nie należy.

Jutro niepewne....
Tylko dziś jest Twoje” 

JP II

     Przed nami szczególne dni w roku. Początek listopada zaprasza nas 
na cmentarze i do podjęcia re�eksji nad naszym przemijaniem w tonacji 
spadających liści i rytmie zimnych kropel deszczu. Być może jeszcze rok temu 
był tu ktoś z nami, a dziś odwiedzam go właśnie tutaj stając w zadumie i smutku. 
Ten Ktoś za szybko odszedł. Nie był jeszcze przygotowany na to odejście. 
Czy Bóg przyjmie go do siebie, bo ….

     Prawdą jest, że Bóg jest Miłosierny. Co więcej, Jego Miłosierdzie nie zna granic. 
Dzięki temu możemy mieć pewność, że nawet największy grzesznik, jeśli tylko 
przed śmiercią będzie miał tę łaskę i uczyni akt żalu doskonałego, czyli będzie 
żałował swoich grzechów nie tyle z lęku przed Bogiem, ale z miłości do Niego. 
To Bóg odpuści je i przyjmie go do swojej chwały w niebie. To prawda, którą głosi 
Kościół. Często jednak ludzie, słysząc o tym, że Miłosierdzie Boże jest tak 
dalekosiężne, oburzają się na to i myślą sobie: po co mam się męczyć całe życie 
i być wiernym Panu Bogu, skoro można grzeszyć całe życie, a pod koniec się 
nawrócić i pójść do nieba?

     Czy warto jednak tak bardzo ryzykować? Oczywiście Bóg jest Miłosierny, 
tylko On zna nasze serce i wie co w nim jest, zna nas dobrze, wie jakie są nasze 
pragnienia. Ale właśnie te pragnienia nasze są różne. Jak to mówi przysłowie: 
„Jakie życie taka śmierć!”. Moja śmierć, cała jej otoczka będzie zatem 
konsekwencją całego mojego życia. Jeśli w życiu odrzucałem Boga, jeśli On był 
na marginesie, to sam z siebie nie będę miał w sobie tyle siły, aby wzbudzić 
w sobie akt żalu doskonałego, bo tak jak za życia nie myślałem o Bogu, 
tak pewnie w ostatniej chwili Bóg będzie ostatnią Osobą, która mogłaby mi 
przyjść na myśl.  
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     Nie jest więc rzeczą oczywistą, że człowiek będzie umiał w ostatniej chwili 
życia wybrać Boga. Jezus nas przestrzega: „Czuwajcie więc, bo nie wiecie, 
w którym dniu Pan wasz przyjdzie” oraz „Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, 
której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie”. 
     Oczywiście nie chcę w niczym ograniczać Boga i Jego łaski, bo one są 
niezgłębione i Bóg zawsze i do końca będzie walczył o człowieka. Ale nie wolno 
wystawiać Boga na próbę, nie wolno nam nadużywać Jego łaskawości, bo to już 
podchodziłoby pod zuchwałość i grzech przeciwko Duchowi Świętemu. 
     Dlatego warto żyć blisko Boga, bo w ten sposób już tu na ziemi będziemy 
doświadczać nieba. I tego sobie  życzmy. W tej nadziei na wytrwanie w dobru 
pozdrawiam Każdą i Każdego czytającego te słowa obejmując modlitwą. 
                                                          
       Wasz proboszcz ks. Józef  

05 listopada przypadają Imieniny ks. Sławomira Szczodrowskiego, 
naszego byłego Proboszcza. 

Z modlitewną pamięcią
Ks. Proboszcz Józef Grochowski 
i Współbracia
oraz tolkmiccy Para�anie.

Drogi Księże Sławku. 

     Z okazji Imienin życzymy Ci zdrowia, siły i wytrwałości w trudach codziennej 
posługi pasterskiej.
     Niech moc Ducha Świętego nieustannie porywa Twoje Serce do kroczenia 
drogą świętości; wiara, pozwala pokonywać trudności; nadzieja, niech nie zawodzi;  
miłość, niech wszystko zwycięża. 
     Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz, przynosi 
Ci siłę, radość i pokój. 
Niech nieustająca opieka Matki Bożej Wspomożenia 
Wiernych oraz Jej wstawiennictwo 
będą Ci pomocą oraz drogowskazem 
w służbie Bogu i ludziom, których 
spotykasz na tej kapłańskiej drodze. 
     Bóg zapłać za wszelkie dobro 
i Szczęść Boże na dalsze lata 
pasterskiej posługi w Kościele.



Październik, 2016

KS. SŁAWOMIR SZCZO-
DROWSKI HONOROWYM 
OBYWATELEM TOLKMICKA

Niecodzienną  uroczystość 
przeżywaliśmy 30  sierpnia  2016 
w Tolkmicku.

Rada  Miejska,  w  drodze 
uchwały,  postanowiła  na  wnio-
sek  Kapituły,  nadać  honorowe 
wyróżnienie  ks.  Sławomirowi 
Szczodrowskiemu – Proboszczo-
wi  naszej  parafii  w poprzedniej 
kadencji.  Wyróżnienie  to  przy-
znaje się osobom szczególnie za-
służonym  dla  gminy…  a  taką 
osobą jest ks. Sławomir, pracują-
cy obecnie w warszawskim Ora-
torium  prze  Bazylice  Najświęt-
szego Serca Jezusowego.

Ślady jego pracy widać u nas 
na każdym kroku,  co przedsta-
wił  na  sesji  Rady  radny  Zbi-
gniew Kessler.  Trudno jest  nam 
je  wymienić...  Jest  ich  bardzo 
dużo… Wystarczy jednak cofnąć 
się  do  kronik  parafialnych,  do 
wiadomości  i  zdjęć  na  naszej 
stronie, do spotkań z napotkany-
mi  mieszkańcami  i  nie  tylko 
mieszkańcami…do  naszej  pa-
mięci…

Ks.  Sławomir,  to  Człowiek  o 
niebywałej  osobowości,  pozy-
tywnie  „zakręcony”,  kochany 
przez  parafian.  Pozostał  w  na-
szych sercach…

Cieszymy się, że Rada Miejska 
doceniła Jego zasługi i  w obec-
ności wielu mieszkańców, otrzy-
mał  tytuł  HONOROWEGO 
MIESZKAŃCA TOLKMICKA.

Księże  Sławku.  Cóż,  Warsza-
wa  to  nie  Tolkmicko,  ale  niech 
ten tytuł  mobilizuje Cię  do czę-
stych  odwiedzin  naszego  mia-
steczka, zgodnie ze słowami pio-
senki pożegnalnej…

„Twoją  rodziną  Księże,  jest 
prawie każdy z nas,

Odwiedzaj  więc  nas  często, 
jak Ci pozwoli czas”.

Szczęść Boże!!!
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AKTUALNOŚCI
01 września 2016 r. w naszym 

kościele  Mszą  Św.  koncelebro-
waną  pod przewodnictwem ks. 
Lecha  Hebrowskiego,  rozpoczął 
się  Nowy  Rok  Szkolny  i  Kate-
chetyczny  w  Szkole  Podstawo-
wej  im.  Mikołaja  Kopernika 
i Gimnazjum im. Jana Pawła II. 

Mszę  Św. Odprawiał  również 
O. Ewaryst z Kadyn, który wy-
głosił Słowo Boże. Było ono skie-
rowane  do  dzieci  i  młodzieży 
a także  wychowawców,  rodzi-
ców i opiekunów.

Po Mszy Św. wszyscy udali się 
do szkół  na dalszy ciąg uroczy-
stości.

Dzieciom,  Młodzieży,  Dyrek-
cjom,  Nauczycielom,  Kateche-
tom, Rodzicom i Opiekunom ży-
czymy  wszelkich  łask  Bożych, 
jak najlepszych ocen w tym roz-
poczętym dziś roku szkolnym.

Z okazji DNIA NAUCZYCIE-
LA 13-14.10.2016 w naszym ko-
ściele  odbyły  się  Msze  Święte 
dziękczynne,  z  prośbą  o  dalsze 
błogosławieństwo  dla   wszyst-
kich  pracowników  i  uczniów 
Szkoły Podstawowej   oraz Gim-
nazjum  w  Tolkmicku.  Gimna-
zjum obchodziło również Święto 
Patrona, którym jest Św. Jan Pa-
weł II. 

To  już  piękna  tradycja  obu 
szkół,  że  wielkie  uroczystości 
rozpoczynają  od  Mszy  Świętej. 
Bóg zapłać Wam za to.

Po Mszach Świętych wszyscy 
udali się do swoich szkół na dal-
szą część świętowania.

W niedzielę  18 września 2016 
obchodziliśmy święto  rolników, 
sadowników,  ogrodników 
i działkowców. W ich intencji zo-
stała odprawiona Msza Św. kon-
celebrowana,  pod  przewodnic-
twem ks. Lecha Hebrowskiego. 
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Ołtarz główny pięknie ozdobili 
tegorocznymi  zbiorami  Państwo 
Kaczorowscy  i  Państwo  Lecho-
wie, którym składamy serdeczne 
Bóg zapłać.

20 września br. członkinie Koła 
Robótek  Ręcznych,  działającego 
przy naszej parafii, po raz kolejny 
uczestniczyły w warsztatach,  re-
alizowanych  w  ramach  projektu 
„Bez  korzeni  nie  ma  korony 
drzew”.  Tym razem było to  ple-
nerowe  „Spotkania  ze  sztuką 
użytkową”, w Świetlicy wiejskiej 
w Kadynach. 

Na zakończenie pleneru zorga-
nizowano wystawę prac uczestni-
ków  oraz  wycieczkę  po  Kady-
nach,  miejscowości  bogatej  w 
historię i zabytki.

Dziękujemy  organizatorom 
oraz partnerom tego projektu za 
kolejne,  niezapomniane  spotka-
nie, oraz Pani Dorocie Lebiodzie, 
prowadzącej Świetlicę  wiejską  w 
Kadynach  i  towarzyszącym  jej 
mieszkańcom,  za  wspaniałą  go-
ścinność,  której  doświadczyły-
śmy.

W sobotę 08 października gru-
pa naszych parafian wraz z ks. 
Proboszczem Józefem Grochow-
skim, wyjechała do kina na film 
„Jak Bóg da”.

Piękny film – komedia, wywo-
łująca salwy śmiechu ale i reflek-
sje. Polecamy wszystkim, którzy 
mają możliwość jego obejrzenia.

Dziękujemy Ks. Proboszczowi 
Józefowi  za  zorganizowanie 
tego wyjazdu,  za  wspaniałą  at-
mosferę  jaką  nam  stwarzał  w 
czasie  tej  bardzo miłej  „wypra-
wy.

Na kolejny,  piękny film „Wo-
łyń”,  pełen  napięcia,  drastycz-
nych  scen  i  osadzającej  w  głąb 
foteli  muzyki,  wybraliśmy  się 
22 października do  elbląskiego 
Światowida. 

Opiekę  duchową  sprawował 
ks. Proboszcz Józef Grochowski. 
Był też z nami ks. Lech Hebrow-
ski. 
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Dziękujemy  ks.  Proboszczo-
wie za zorganizowanie tego wy-
jazdu Cisza w autobusie w dro-
dze  powrotnej,  świadczyła  o 
głębokich  przeżyciach.  Bardzo 
dobrze,  że  mogliśmy bliżej  po-
znać ten kawałek historii nasze-
go narodu.

18 października odbyło się  w 
świetlicy  parafialnej  spotkanie. 
dot.  reaktywowania Rady para-
fialnej. Uczestniczyło 16 osób.

Do nowego Zarządu Rady Pa-
rafialnej weszli: 

Adam Rublewski – 
przewodniczący,

Magdalena Zientara – 
z-ca przewodniczącego,

Mirosław Rydzewski – 
sekretarz,

Jerzy Gabiec – członek,
Ryszard  Szynkowski – 

członek,
Jan Brodzik – członek,
Barbara Klikowicz – członek,
Witold Sochacki – członek,
Mirosław Sępka – członek.

Pozostali,  obecni na tym spo-
tkaniu,  zostali  członkami  Rady 
parafialnej. 
HUMOR  

 Do  bram  nieba  puka  nowa 
duszyczka. Święty Piotr pyta: 

- Co dobrego uczyniłaś na zie-
mi? 

- Raz dałam 10 zł  nieszczęśli-
wej kobiecie, a kiedy indziej 5 zł 
głodnemu dziecku. 

-  I  cóż  my  z  nią  zrobimy?  - 
mówi święty Piotr do Archanio-
ła . 

- Oddajmy jej te 15 zł  i  niech 
idzie do diabła!

Chrześcijanin  biegnie  na  po-
ciąg,  na  który  już  prawie  się 
spóźnił i modli się: 

-  Boże  proszę  pomóż  mi  że-
bym zdążył!!! 

Nagle upada i wykłada się jak 
długi... 

-  Boże  pomóż  ale  nie  popy-
chaj! 

Dziadek  spowiada  się  w  ko-
ściele.  Ksiądz  udzielił  mu  już 
rozgrzeszenia i puka w konfesjo-
nał: 

-  O,  kurcze,  ale  mnie  ksiądz 
przestraszył.
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CENA PRAWDY
„…poznajcie prawdę, a praw-

da was wyzwoli” (J  8,32) – po-
wiedział  Jezus  do  słuchających 
go ludzi, w tym faryzeuszy. Czy 
zawsze  lubimy  znać  prawdę? 
Kiedy  i  dlaczego  uciekamy 
przed  prawdą?  Czy  prawda 
może  wywołać  w  kimś  gniew, 
graniczący wręcz z nienawiścią? 
Czy może spowodować, by czło-
wiek  zapragnął  skrzywdzić 
tego,  który  go  doprowadza  do 
prawdy?  Może.  I  to  w  dwóch 
przypadkach.

W pierwszym,  gdy prawdzie 
brakuje  miłości,  przekazywana 
jest ona w sposób, którego druga 
osoba nie  jest  w stanie  przyjąć. 
Wtedy zamiast pomagać,  praw-
da rani. A każde stworzenie, gdy 
jest  ranione,  broni  się,  czasami 
nawet  w  sposób  bardzo  agre-
sywny. Jeśli więc pragniemy, aby 
oferowana  przez  nas  prawda, 
przynosiła  dobre  owoce,  zasta-
nówmy się,  jak  przekazać  ją  w 
akceptowalny dla bliźniego spo-
sób;  jak  przekonać  go,  że  na-
szym celem jest jego dobro.

W  drugim  przypadku,  pro-
blem leży w odbiorcy. 

Nieraz  prawda  odkrywa rze-
czy,  na które  człowiek nie  chce 
się  zgodzić  i  które  tak  bardzo 
próbuje  zanegować,  że  jest  na-
wet gotów zniszczyć źródło nie-
chcianych  informacji.  Niczym 
człowiek  oszpecony  fizycznie, 
który aby „ukryć” swój wygląd, 
niszczy  w  domu  wszystkie  lu-
stra. Chociaż takie działanie wy-
daje się absurdalne, bo zniszcze-
nie luster nie poprawi wyglądu 
oszpeconego  człowieka,  to  jed-
nak sporo  osób tak  właśnie  re-
aguje na prawdę. Przypomnijmy 
sobie,  jaki  krzyk  podnosi  się, 
gdy  Kościół  porusza  kwestie 
obrony  życia  nienarodzonych, 
tradycyjnego  modelu  rodziny, 
czy inne kwestie moralne.

I  niestety  w  tym  przypadku, 
niewiele  da  się  zrobić.  Bo  jeśli 
człowiek nie chce wyjść z ciem-
ności, to choćbyśmy zapalili mu 
światło, to on zamknie oczy, aby 
dalej  trwać  w  mroku.  Możemy 
tylko podchodzić do niego z mi-
łością  i  delikatnością,  prosząc 
Ducha  Świętego,  aby  otwierał 
jego serce na prawdę, która wy-
zwala.

Niech będzie to naszym chrze-
ścijańskim,   apostolskim  zada-
niem na ten czas, który Pan Bóg 
nam daje. 
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DZIEŃ SKUPIENIA LITUR-
GICZNEJ SŁUŻBY OŁTARZA

WSPÓLNE  ŚWIĘTOWANIE 
UROCZYSTOŚCI  ŚW.  STANISŁA-
WA  KOSTKI  PATRONA  POLSKI 
I POLSKIEJ MŁODZIEŻY

Dnia 17 września 2016 r . w na-
szej parafii swoje skupienie a za-
razem  i  wspólne  świętowanie 
miała Liturgiczna Służba Ołtarza, 
pragnąca  uczcić  Patrona  polskiej 
młodzieży św. Stanisława Kostkę.

Spotkanie  rozpoczęło  się  o 
godz. 10.00 w kościele konferencją 
na temat:  "Msza św. przeżywana 
świadomie, czynnie i owocnie", a 
po niej krótkie nabożeństwo w in-
tencji  wszystkich  członków  SLO 
i ich rodzin.

Następnie udaliśmy się na "Or-
lik", aby tam podzielić się na dru-
żyny i  rozegrać  różne konkuren-
cje sportowe. 

Główną konkurencją naturalnie 
była  piłka  nożna.  Walka  między 
drużynami  była  zacięta,  ale  jak 
przystało na ministrantów odby-
wała się  w ogromnej życzliwości 
i radości.

Trzecią  część  spotkania  stano-
wił wspólny grill. Utracone siły w 
czasie meczu trzeba było wzmoc-
nić.  Nie  od  dziś  wiadomo,  że 
wspólnota  stołu  łączy  i  buduje 
wzajemne relacje.

Chciałbym  podziękować  Panu 
Robertowi Popiołkowi, że chętnie 
podjął  się  sędziowania i  zorgani-
zowania  konkursów na "Orliku". 
Michałowi Gzowskiemu za przy-
gotowanie smacznego grilla. 

Dziękuję również ministrantom 
z  parafii  Łęcze  i  Pogrodzie  oraz 
ich  duszpasterzom  za  to,  że  do 
nas  dołączyli  tego  dnia  i  w  ten 
sposób  mogliśmy  wspólnie  cie-
szyć się sobą w święto Stanisława 
Kostki.

Ks. Lech Hebrowski
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PIELGRZYMKA DEKANAL-
NA DO KOŚCIOŁA JUBILE-
USZOWEGO MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO 
W TOLK-
MICKU

Pod hasłem "Do końca nas umi-
łował"  odbyła  się  w  sobotę  24 
września Dekanalna Pielgrzymka 
do Kościoła Św. Jakuba Apostoła 
w Tolkmicku, jako Świątyni Roku 
Jubileuszu Miłosierdzia Bożego.

Ogółem  pielgrzymowało  ok. 
400  osób  z  parafii  Dekanatu  El-
bląg – Północ.

Większość osób dotarła autoka-
rami,  samochodami  osobowymi 
i w małych grupach pieszych. 

O godz. 6:00 rano z Elbląga, w 
strugach deszczu, wyruszyła 80 - 
osobowa  pielgrzymka  piesza. 
Część  trasy  prowadziła  „drogą 
ekstremalną”,  znaną  z  Drogi 
Krzyżowej.

Pierwsi pielgrzymi zameldowa-
li  się  w  Tolkmicku  przed  godz. 
11:00. 

Wszystkich witał ks. Proboszcz 
Józef  Grochowski  -  gospodarz 
tolkmickiej parafii.

O godz. 11:00 konferencję na te-
mat Miłosierdzia Bożego wygłosił 
ks. Grzegorz Piśko.

Nabożeństwo pokutne z wysta-
wieniem  Najświętszego  Sakra-
mentu poprowadził ks. Józef Gro-
chowski.  Była  to  też  okazja  do 
spowiedzi,  jak zresztą  przez cały 
czas  trwania  tego  pielgrzymko-
wego spotkania.

Przed  godziną  13:00  wszyscy 
wyszli  przed kościół,  by powitać 
pielgrzymkę  pieszą.  Ich  radosny 
śpiew słychać był z daleka.

Powitał  ich  w  asyście  wszyst-
kich, przybyłych wcześniej księży 
ks. Mieczysław Tylutki – Dziekan 
Dekanatu Elbląg – Północ.
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Odnowiono  Przyrzeczenia 
chrzcielne a następnie wszyscy, ze 
swoimi  intencjami  w  sercach, 
przeszli  przez  „Bramę  Miłosier-
dzia”.

O  godz.  13:00   pielgrzymów 
powitał  pan  Andrzej  Lemano-
wicz – Burmistrz Miasta i Gminy 
Tolkmicko  i  rozpoczęła  się  uro-
czysta  Msza Święta,  koncelebro-
wana,  pod  przewodnictwem  ks. 
Walentego Szymańskiego – Wika-
riusza Generalnego w naszej Die-
cezji.  Słowo  Boże  wygłosił  ks. 
Edward  Rysztowski.  Oprawę  li-
turgiczną zapewniła Schola z Pa-
rafii Świętej Rodziny w Elblągu.

Na  twarzach  obecnych  widać 
było wielkie skupienie i przeżycie 
tej Eucharystii i tej pielgrzymki...

Po  Mszy  Św.  wszyscy  zostali 
zaproszeni  na  bardzo  smaczną 
grochówkę. Nikomu nie zabrakło, 
były  nawet  dokładki.  Przed  ko-
ściołem pielgrzymi  stworzyli  ra-
dosny  „piknik”,  aż  do  godz. 
15:00.

O godz. 15:00 – Godzinie Miło-
sierdzia,  rozpoczęła  się  Koronka 
do Bożego Miłosierdzia, którą po-
prowadził ks. Janusz Łukowski.

Na  zakończenie  tego  piel-
grzymkowego spotkania,  po bło-
gosławieństwie,  wszyscy  ucało-
wali relikwie Św. Siostry Faustyny 
Kowalskiej  –  Sekretarki  Pana  Je-
zusa, które mamy w naszym ko-
ściele.

Jeszcze tylko ogłoszenia organi-
zacyjne  i  nasi  goście  powsiadali 
do autokarów i swoich samocho-
dów,  by  powrócić  do  miejsc  za-
mieszkania.

Dziękujemy  wszystkim  Księ-
żom, bez wymieniania stanowisk, 
którzy uczestniczyli  w tej  pierw-
szej  Dekanalnej  Pielgrzymce  do 
Tolkmicka  -  w  Roku  Jubileuszu 
Miłosierdzia  Bożego,  którzy  za-
dbali  o  jej  sprawną  organizację. 
Dziękujemy  wszystkim  pielgrzy-
mom, którzy zawitali do naszego 
malowniczego miasteczka i  pięk-
nego, zabytkowego kościoła.
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Mamy nadzieję, że nie sprawili-
śmy  Wam  zawodu. Byli  u  nas 
pielgrzymi  z  elbląskich  Parafii: 
Św. Pawła, Św. Wojciech, Św. Ra-
fała, Św. Józefa, Św. Rodziny, Św. 
Alberta, oraz pielgrzymi z Parafii 
w  Łęczu,  Milejewie,  Cieplicach, 
Pogrodziu,  Próchniku,  Kadynach 
i … Tolkmicku.

Wszystkim z serca dziękujemy 
i zapraszamy  do  odwiedzin  w 
wolnym czasie.

Szczęść Boże.

POŚWIĘCENIE TORNISTRÓW 
PIERWSZOKLASISTÓW

Niedzielną  Mszę  Św. 
18.09.2016  przeżywała   bardzo 
kilkunastoosobowa  grupa  naj-
młodszych  uczniów  ze  Szkoły 
Podstawowej  w  Tolkmicku. 
Ksiądz  Lech  poświęcił  wszyst-
kim tornistry  i  przybory  szkol-
ne,   Ksiądz  Proboszcz  dołożył 
do nich piękne książeczki z mo-
dlitwą.  Dzieciom  towarzyszyli 
rodzice, najbliżsi i nauczyciele.

Z  życzeniami   dobrych  plo-
nów  w  postaci  ocen  szkolnych 
wszyscy  radośnie  zakończyli  tę 
Mszę Świętą. 

RÓŻANIEC DLA DZIECI

Październik  jest wyjątkowym 
miesiącem, w szczególny sposób 
poświęconym modlitwie  różań-
cowej. 

W  naszej  parafii,  codziennie 
organizowane  są  nabożeństwa 
różańcowe  dla  dorosłych   a  w 
każdy wtorek i czwartek – Róża-
niec dla dzieci. 
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Prowadzi go z piękną  anima-
cją ks. Lech Hebrowski.  Uczest-
niczy w nim spora grupa dzieci, 
które  chętnie  włączają  się  w  tę 
wspaniałą modlitwę. 

Dziękujemy  dzieciom  za 
uczestnictwo,  katechetce  Pani 
Gabrieli Starosteckiej i ks. Lecho-
wi za podtrzymywania w naszej 
wspólnocie  parafialnej  tradycji 
październikowych   nabożeństw 
różańcowych dla dzieci. 

Różaniec jest modlitwą szcze-
gólną,  która  naprawdę  może 
zdziałać cuda!

PAN MACIEJ ROMANOWSKI 
– STAROSTA ELBLĄSKI, Z 
WIZYTĄ W TOLKMICKIEJ 
PARAFII

Niecodzienną wizytę miały 11 
października   br.   członkinie 
Koła  Robótek  Ręcznych  Matusi 
Małgorzaty,  działającego  już 
dziesiąty rok przy naszej parafii. 
Gościem  specjalnym  był  Pan 
Maciej  Romanowski  -  Starosta 
Elbląski.

Pan Starosta opowiedział nam 
wiele  o  sobie,  swojej  Rodzinie 
i pracy, którą wykonuje na rzecz 
społeczności naszego powiatu.
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To było  bardzo  ciekawe  spo-
tkanie  z  ciepłym,  serdecznym, 
mądrym  Człowiekiem,  jakim 
jest  Pan  Maciej  Romanowicz  – 
nasz  Starosta.  Z  zainteresowa-
niem  słuchaliśmy  tego,  co  mó-
wił...

Cóż,  nadszedł  czas  pożegna-
nia,  wymiana  suwenirów, 
wspólne zdjęcie i … opuścił na-
szą plebanię. Przedtem umówili-
śmy się na kolejne, twórcze spo-
tkanie. 

Panie  Starosto,  dziękujemy  z 
głębi naszych serc, że wśród tylu 
obowiązków,  znalazł  Pan  czas, 
by się z nami spotkać. Deklaru-
jemy pomoc,  na  miarę  naszych 
możliwości.

Niech towarzyszą Panu dobre 
wspomnienia z tego pobytu, my 
oprócz  radości  z  tego  spotka-
nia, zapewniamy pamięć  modli-
tewną w Pana intencji.

Z wyrazami szacunku
Ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski  

i członkinie Koła Robótek Ręcznych 
przy tolkmickiej Parafii.
STATYSTYKI     

W  ostatnim  okresie  grono 
członków  naszego  kościoła  po-
przez Sakrament Chrztu Święte-
go powiększyli: 

Marcel  Galikowski,  Przemy-
sław  Szlitter,  Maja  Siemaszko, 
Maksymilian Miszkowicz.

Do Domu Ojca odeszli: 
Zofia  Urbanowicz,  Ryszard 

Krzysztof  Wieczerzak,  Kazi-
mierz  Niewiadomski,  Andrzej 
Antoni Jurczak. 

Sakrament małżeństwa zawarli: 
Włodzimierz  Lipczyński  – 

Magdalena  Kowal,  Piotr  Mate-
usz Pyra – Patrycja Joanna Wit-
kowska, Mateusz Krzysztof Szy-
dłowski  –  Jolanta  Misztal, 
Dominik Szlitter – Patrycja Ma-
ria Tyczyńska.

Remont organów: 
Serdeczne  Bóg zapłać  składa-

my  wszystkim,  którzy  pośpie-
szyli  z  pomocą  na  remont  na-
szych organów. Są to: 

Stanisława  Szwedko,  Janina 
i Zygmunt  Zielińscy,  Jan  Eber-
towski, Władysław i Anna Dwo-
rzeccy,  Danuta  i  Wiesław  Fran-
ciuk,  Helena  Staszewska,  Lidia 
Barańska, Mateusz i Jolanta Szy-
dłowscy,  Jan  Szymański,  Halina 
Siekierko,  Danuta  i  Zbigniew 
Grudzińscy, Alfreda i Zenon Idzi-
kowscy, Krystyna Pettke z rodzi-
ną, Krystyna i Sebastian Kratkow-
scy,  Urszula  Borowik,  Grupa 
Przewodników z Gdańska, Klara 
Noga.
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Uczestnictwo  w  niedzielnych 
Mszach Świętych.

Z  wyliczeń  w  niedzielę  16 
października  wynika,  że  w 
Mszy  św.  wzięło  udział  481 
wiernych w tym 178 mężczyzn 
i 302  kobiety.  Do  Komunii  św. 
przystąpiło 177 osób  w tym 42 
mężczyzn i 135 kobiet. Parafia li-
czy 2 771 osób. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH i DZIEŃ ZADUSZNY

1  listopada  -   Uroczystość 
Wszystkich  Świętych.  Kościół 
oddaje  cześć  wszystkim,  którzy 
już weszli do chwały niebieskiej, 
a wiernym pielgrzymującym na 
ziemi wskazuje drogę, która pro-
wadzi do świętości. 

UWAGA !!!
W tym dniu Msze św. o godz. 

7.00, 9.00, 10.30 i 18.00. 

O godz. 13.00 zbierzemy się w 
Kościele  na modlitwie  różańco-
wej  za  zmarłych,  poświęceniu 
zniczy  i  kwiatów,  następnie  w 
procesji udamy się na cmentarz. 
Tam poświęcimy groby naszych 
zmarłych.  Zostanie  też  odpra-
wiona uroczysta Msza św. za na-
szych bliskich zmarłych.

02  listopada obchodzimy 
Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych Zmarłych - Dzień Zadusz-
ny.  Dodatkowa  Msza  Św.  o 
godz.  09:00  w  kościele  i  na 
cmentarzu o godz. 12:00.

Od południa Dnia Wszystkich 
Świętych i przez cały Dzień Za-
duszny  można  uzyskać  odpust 
zupełny, ale tylko jeden raz. Wa-
runki uzyskania odpustu są na-
stępujące:
1) pobożne nawiedzenie kościo-
ła lub kaplicy,
2)  odmówienie  "Ojcze  nasz" 
i "Wierzę w Boga",
3) dowolna modlitwa w intencji 
Ojca św.,
4) Spowiedź i Komunia św.

W  dniach  01-08  listopada 
można  także  pozyskać  odpust 
zupełny za nawiedzenie cmenta-
rza  pod  wyżej  wymienionymi 
warunkami.  W  pozostałe  dni 
roku za nawiedzenie cmentarza 
pozyskuje się odpust cząstkowy.
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Wypominki za zmarłych moż-
na składać  w kancelarii i  w za-
krystii,  w  Uroczystość  Wszyst-
kich  Świętych,  również  na 
cmentarzu. Zmarłych wspomina 
się przez cały miesiąc listopad o 
godz.  17:30,  a  następnie,  przez 
cały rok, w każdy pierwszy wto-
rek  miesiąca,  również  o  godz. 
17:30.  W  pierwsze  wtorki  mie-
siąca,  o  godz.  18:00  jest  odpra-
wiana  Msza  Św.  za  zmarłych, 
polecanych  w  wypominkach. 
Przypominamy również  o moż-
liwości  zamawiania  Mszy  Św. 
Gregoriańskich  za  naszych  bli-
skich zmarłych.

Z ŻYCIA ORATORIUM

Inspektorialne Spotkanie Ani-
matorów – w skrócie „ISA” – to 
spotkania  animatorów i  kandy-
datów na animatorów, które od-
bywają się dwa razy w roku: na 
jesieni  i  na wiosnę.  Jest  to czas 
wspólnego  świętowania,  zaba-
wy, modlitwy i formacji.

W tym roku ISA, pod hasłem 
„Miłość  uczy  zaufania”, odbę-
dzie się w dniach 10-13 listopada 
w  Warszawie.  Nasza  młodzież, 
pod  opieką  Pani  Karoliny  Mo-
stowiec,  będzie  brała  udział  w 
tym wydarzeniu.

W  dniu  26  listopada  br.  o 
godz. 15.00, odbędzie się już ko-
lejny  Przegląd  Piosenki  Religij-
nej  CECYLIADA.  Celem  prze-
glądu jest propagowanie śpiewu 
religijnego  wśród  dzieci  i  mło-
dzieży, rozwijanie w nich zami-
łowania do śpiewu, odkrywanie 
Boga w swoim życiu,  dzielenie 
się swoimi talentami wokalnymi 
z innymi.

Zapraszamy  do  zapoznania 
się z regulaminem przeglądu na 
naszej stronie parafialnej. 

Karty  zgłoszeniowe  przyjmu-
jemy do 20 listopada w kancela-
rii parafialnej.
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Cecyliada
26 listopada

2016
(SOBOTA)

godz. 15.00

Przegląd Piosenki Religijnej
KOŚCIÓŁ św. Jakuba Apostoła w tolkmicku

Zgłoszenia do dnia 20 listopada 2016 r.
Informacje na stronie parafialnej 

oraz w Kancelarii Parafialnej 

Zgłoszenia do dnia 20 listopada 2016 r.
Informacje na stronie parafialnej 

Cecyliada
2016
godz. 15.00

Zgłoszenia do dnia 20 listopada 2016 r.
Informacje na stronie parafialnej 

oraz w Kancelarii Parafialnej 

organizator
Oratorium im. Jana Bosko w Tolkmicku, 

Parafia p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku,
Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku.
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