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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Para�anie i Sympatycy Dzieła salezjańskiego.

    Praktycznie od miesiąca odczuwamy okresowo temperatury prawdziwego 
lata, które rzeczywiście zaczęło się kilkanaście dni temu. Ale jeśli lato, to wakacje,  urlopy, 
wczasy, więcej wolnego czasu dla rodziny, dzieci, dla znajomych, pora grillowania, łowienia 
rybek - gdyż woda niemal na wyciągnięcie ręki.
 

    Piękny to czas, kiedy wspólnie z rodziną wędrujemy, jeździmy rowerami, rozmawiamy, 
cieszymy się sobą i  gośćmi, którzy nas odwiedzają.Czym faktycznie jest dla nas czas 
urlopowy? To wstęp do głębszej re�eksji, bo przecież wakacje, które są odpoczynkiem 
od wielu spraw, nie mogą być odpoczynkiem od Boga, a wręcz odwrotnie, są  wspaniałą 
okazją, aby pogłębić swoją duchowość, nauczyć się przeżywać wspólnie z rodziną radość 
płynącą z kontaktu z Bogiem. Uczyńmy ten okres, na który tak zawsze czekamy, okresem 
podsumowań ciężkiej pracy, okresem ładowania swoich akumulatorów, nie tylko �zycznych, 
ale również duchowych,  znajdując więcej czasu na rozmowę z rodziną, ze znajomymi, 
a także z Bogiem, którego przecież znajdziemy wszędzie: najpierw w kościołach, ale i w 
przyrodzie, w uroczych krajobrazach czy w ludziach, których spotkamy. Do naszego miasta 
przyjechało już wielu Gości. Podziwiają piękno okolic, do którego już przywykliśmy, 
podkreślają także gościnność i życzliwość Mieszkańców. To dobrze o nas świadczy. 

    Przed nami bowiem centralne święto patronalne Para�i i Miasta - Jakubowe Dni Tolkmicka. 
Niech będą one dla nas okazją do wspólnej radości i bycia razem. Dlatego, oczekując wraz 
z Wami dni pełnych ciepła i wypoczynku, życzę wakacji wspaniałych, pogodnych, udanych, 
ale jednocześnie wzbogaconych pamięcią o Bogu, kościele, Ewangelii i Eucharystii, abyśmy 
po wakacjach mogli się spotkać bogatsi o wrażenia i doznania nie tylko estetyczne, 
ale i duchowe.

    A na ten czas wakacji czy urlopu:

   Z modlitewną pamięcią,
   Wasz Proboszcz Józef 

1.Pożegnaj się – jeśli gdzieś wyjeżdżasz - z bliskimi, ale nigdy z Panem Bogiem.
2. Nie zapomnij zabrać plecaka, medalika i Pisma Świętego.

3. Zabierz wygodne buty, aby można było dojść do kościoła.
4. Kieruj się kompasem - sumieniem, modlitwą, a nigdy nie zbłądzisz.

5. Noś w słońcu okulary, niech ci jednak nie zasłonią Boga.
6. Dbaj o pokarm dla ciała i duszy, aby nie były głodne.

7. Nie śmieć na postoju, ani we własnej duszy.
8. Chodząc po lasach, górach, nie schodź ze szlaku to nie zgubisz drogi.

9. Nie przeklinaj a raczej uśmiechaj się.
10. Wróć z wakacji opalony, zdrowy, a nade wszystko Boży!
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AKTUALNOŚCI
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
29.05.2017

W  Uroczystość  Wniebowstąpie-
nia  Pańskiego  w  naszej  parafii 
przeżywaliśmy  Rocznicę  I  Komu-
nii  Świętej.  28  dzieci,  w pięknych 
komunijnych strojach, w otoczeniu 
Najbliższych,  po  raz  kolejny,  po 
roku,  przystąpiło  do  Komunii 
Świętej,  okazując  tym  samym,  że 
Pan Jezus jest bardzo bliski ich Ser-
com.

Drogie  Dzieci.  Gorąco Wam ży-
czymy,  aby  błogosławieństwo 
Boga,  Rodziców,  Duszpasterzy 
i Parafian, oraz radość i łaska tego 
szczególnego dnia,  na zawsze po-
zostały w Waszych sercach. Szczęść 
Wam Boże.

SREBRNY KRZYŻ ZASŁUGI 
DLA PANA ANDRZEJA MISZTALA
PREZESA SALOS W TOLKMICKU 
10.06.2017

W  sobotę  10  czerwca  Pan  An-
drzej  Misztal  -  Prezes  Organizacji 
Sportowej SALOS przy naszej Pa-
rafii,  za  zasługi  w  działalności 
sportowo-wychowawczej  na rzecz 
dzieci i młodzieży, za pomoc oso-
bom  zagrożonym  wykluczeniem 
społecznym,  potrzebującym 
wsparcia ,  otrzymał  z  rąk  Prezy-
denta  Andrzeja  Dudy  Srebrny 
Krzyż Zasługi. 

GRATULUJEMY

2 000 000 WEJŚĆ NA NASZEJ 
STRONIE INTERNETOWEJ 17.06.2017

Z radością informujemy Was, że 
w sobotę 17 czerwca na naszej stro-
nie  parafialnej   odnotowaliśmy 
2 milionowe  odwiedziny.  Cieszy-
my się, że tam zaglądacie, czytacie 
informacje  z  życia  naszej  parafii, 
oglądacie  zdjęcia,  korzystacie  z 
usług parafii za pomocą poczty in-
ternetowej.
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Statystyki  pokazują,  że  mamy 
wielu czytelników z Polski   i  róż-
nych zakątków świata.

Dziękujemy wszystkim za te od-
wiedziny,  świadczące,  że  nasza 
strona jest Wam potrzebna.
KURS LEKTORSKI  
JAKUBA FRANCIUKA 16 – 21.06.2017

W dniach  16  -  21  czerwca  nasz 
ministrant  Jakub  Franciuk  brał 
udział w Kursie lektorskim w Czer-
wińsku. Decyzją ks. Inspektora An-
drzeja  Wujka,  po  odpowiednim 
przygotowaniu,  został  uroczyście 
promowany  do  pełnienie  służby 
lektora w Zgromadzeniu liturgicz-
nym. Gratulujemy!
ZAKOŃCZENIE OKTAWY BOŻEGO 
CIAŁA 22.06.2017
POŚWIĘCENIE ZIÓŁ I KWIATÓW 

W  czwartek  22.06.2017  zakoń-
czyliśmy Oktawę Bożego Ciała. Po 
nabożeństwie czerwcowym  wokół 
Kościoła odbyła  się procesja z Naj-
świętszym  Sakramentem. Osiem 
dni oktawy Bożego Ciała jest uwa-
żane za czas szczególnej łaski. 

Po  nabożeństwie  ks.  Proboszcz 
Józef Grochowski poświęcił wianki 
i bukiety, wykonane  z pierwszych 
kwiatów i ziół leczniczych. Są one 
symbolem ludzkiej pracy, a jedno-
cześnie utożsamiają  dar Boży, słu-
żący ludziom i wszelkim stworze-
niom. 

Wianek  powinien  być  przecho-
wywany   przez cały rok., nie wol-
no go wyrzucić,  bo jest poświęco-
ny, po roku można go spalić.

Bóg  zapłać  wszystkim,  którzy 
brali  udział  w  Nabożeństwach 
oktawy oraz dzisiaj, w procesji wo-
kół kościoła.
ODPUST W KAPLICY CMENTARNEJ 
pw. NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA  23.06.2017

Tradycyjnie  już  w  Uroczystość 
Najświętszego Serca Pana Jezusa w 
naszej Kaplicy cmentarnej pod tym 
wezwaniem obchodziliśmy odpust 
parafialny.  Mszę  św.  w  intencji 
zmarłych, spoczywających na tolk-
mickim  cmentarzu  odprawił 
ks. Proboszcz Józef Grochowski. 
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Uczestniczyła spora grupa para-
fian,  która  swoją  modlitwą  upra-
szała  Niebo  dla  swoich  bliskich 
zmarłych.

Bóg  zapłać  wszystkim  za  tę 
wspólną modlitwę.
IMIENINY KS. PIOTRA BORYCZKI

29  czerwca  Imieniny  obchodził 
ks. Piotr Boryczka.  Solenizant od-
prawił  Mszę  św. o  godz.  11:00  w 
niedzielę  02.07.2017  r.  Była   też 
okazja do złożenia życzeń.

Szczęść  Boże  Księże  Piotrze  na 
kolejne lata tej kapłańskiej drogi.

PRZYPOMNIENIE

Przypominamy,  że  kancelaria 
parafialna  czynna  jest  we  wtorki 
od  godz.  09:00  do  13:00,  oraz  w 
czwartki od 15:30 do 17:30. Wejście 
od podwórka z boku plebanii.
LATO W MIEŚCIE 2017

  

W dniach 26.06-01.07.2017 odby-
ły się  w naszej  parafii  półkolonie 
dla dzieci ,,Lato w mieście- cofnij-
my się w czasie".

Podczas  tego  tygodnia  dzieci 
były dwa razy w multikinie na fil-
mach  ,,Auta  3"  oraz  ,,Gru,  Dru 
i Minionki". Został  również zorga-
nizowany  turniej  piłki  nożnej,  w 
którym  udział  brali  nie  tylko 
chłopcy, ale również  dziewczynki. 
Turniej   odbył  się  w hali  widowi-
skowej CSE w Elblągu. 

Osoby,  które  nie  chciały  brać 
udziały w grze były w tym czasie 
w  Pałacu  fitnessu,  gdzie   prowa-
dzono dla niech zabawy i ćwicze-
nia na trampolinach.
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Jak co roku odwiedziliśmy Świe-
tlicę  w Kadynach,  w której  dzieci 
wspólnie tworzyły flagi dla swoich 
drużyn.  Grały  również  w  zapo-
mniane już przez niektórych zaba-
wach takie jak np. chorągiewki czy 
krzesełka.

Na Stawach natomiast tworzyły 
swoje plantacje dla ślimaków i żab, 
co sprawiło im dużo radości. Wraz 
z animatorami przeszły tor  survi-
valowy,   który  również  wywołał 
wiele radości.

Przez cały tydzień dzieci zbiera-
ły  punkty  dla  swoich  drużyn,  co 
motywowało  je  do  wspólnej 
współpracy i wzajemnej pomocy.

Dziękujemy  wszystkim sponso-
rom  oraz  współorganizatorom  za 
pomoc  w  zorganizowaniu  dzie-
ciom tego tygodnia.

Asia Lebioda
HUMOR

Nauczyciel napisał  w dziennicz-
ku uczennicy:

– Zosia jest nieznośną gadułą.
Nazajutrz dziewczynka przynio-

sła dzienniczek z adnotacją ojca:
– To pestka. Gdyby pan słyszał jej 

matkę!

Włamywacz skarży się koledze:
–  Ale  miałem  pecha.  Wczoraj 

włamałem się do domu prawnika, a 
on mnie nakrył. Powiedział, żebym 
zmykał i więcej się nie pokazywał.

– No to jednak miałeś szczęście!
– Szczęście?! Policzył sobie 300 zł 

za poradę!.

Ojciec  siedzi  przy  komputerze. 
Do pokoju wchodzi syn.

– Cześć tato, wróciłem!
– Cześć synek, gdzie byłeś?
– W wojsku, tato!

–  Czemu  jesteś  taki  smutny?  – 
pyta student kumpla.

– Wywalili mnie z uczelni.
– A za co?!
– A skąd mam wiedzieć?! Pół roku 

mnie tam nie było.
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UROCZYSTOŚĆ  
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 
I     KRWI CHRYSTUSA   
15.06.2017 

Uroczystość Najświętszego Ciała 
i  Krwi Chrystusa,  Boże Ciało jest 
jednym z  głównych  świąt  obcho-
dzonych w Kościele katolickim. 

Jak co roku,  Uroczystość w na-
szej  parafii  zgromadziła  wiele 
osób,  które  swoją  obecnością  po-
twierdziły  wiarę  w  Jezusa  Chry-
stusa.

Na trasie procesji przygotowano 
cztery  ołtarze.  Nasi  duszpasterze 
zmieniali się przy poszczególnych 
ołtarzach. 

Bogaty był orszak procesyjny, w 
którym nie zabrakło ministrantów, 
dzieci I - Komunijnych i Rocznico-
wych,  dzieci  sypiących  kwiaty, 
osób niosących chorągwie,  figurki 
i różaniec,  Straży  Honorowej  NSJ 
i innych  grup  parafialnych,  oraz 
Was,  Drodzy  Parafianie  i  Goście. 
Wszystkim serdecznie dziękujemy 
za tę obecność.

Na  placu  przed  kościołem 
ks. Proboszcz,  monstrancją  z  Naj-
świętszym Sakramentem, pobłogo-
sławił naszą Parafię na cztery stro-
ny  świata.  Dziękujemy  osobom, 
które  wykonały  ołtarze  na  trasie, 
oraz  wszystkim,  którzy  uczestni-
czyli tej Uroczystości Bożego Ciała. 
Bóg zapłać.

STATYSTYKI     
W ostatnim okresie grono człon-

ków naszego kościoła poprzez  Sa-
krament Chrztu Świętego powięk-
szyli:

Amelia Jarzyna, 
Anastazja Sylwia Gołębiewska, 
Zofia Różeńska, 

Sakrament małżeństwa zawarli: 
Marcin Grzelak – Aneta Chorąży

Do Domu Ojca odeszli: 
Jan Stanisław Pawlak, 
Zofia Krzysztofa Kamińska, 
Irena Myszka
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NASZA POSTAWA 
NA MSZY ŚW.

Wydawałoby się, że wierni regu-
larnie  uczęszczający  na niedzielną 
Eucharystię bardzo dobrze wiedzą, 
jak  się  mają  na  niej  zachować.  W 
rzeczywistości bywa niekiedy ina-
czej.  Warto  zatem  przypomnieć 
pewne  ogólne  zasady,  jakie  obo-
wiązują podczas Mszy św.

Jest rzeczą oczywistą, że podczas 
Mszy św. najważniejsze jest  nasze 
duchowe usposobienie i otwartość 
na dary Bożej łaski wypływające z 
sakramentu  Eucharystii.  Niemniej 
jednak nasze uczestniczenie w niej 
łączy  się  także  z  konkretną  ze-
wnętrzną  postawą  (m.in.  gesty 
i wypowiadane słowa), dzięki któ-
rej w naszych świątyniach ma pa-
nować pewien ład i porządek.
Początek

Na  początku  Mszy  św.  wierni 
przyjmują  postawę  stojącą.  Eucha-
rystię rozpoczynają przeżegnaniem 
się,  wraz  z  celebransem.  Podczas 
aktu pokuty, jeśli ksiądz korzysta z 
tradycyjnej  formuły  rozpoczynają-
cej  się  od  słów:  „Spowiadam 
się…”,  w  trakcie  wypowiadania 
fragmentu: „Moja wina, moja wina, 
moja  bardzo  wielka  wina”  trzy-
krotnie  uderzamy  się  w  piersi  w 
geście  skruchy  i  żalu  za  grzechy. 
Niekiedy na Mszy św. jest obrzęd 
pokropienia  (tzw.  aspersja)  wodą 
święconą,  który  zastępuje  akt  po-
kuty. 

Wtedy, po pokropieniu nas przez 
kapłana,  czynimy  po  raz  kolejny 
znak  krzyża.  Postawę  stojącą 
utrzymujemy do rozpoczęcia Litur-
gii Słowa.
Boże słowo

Podczas  czytań  mszalnych  wła-
ściwych na dany dzień kalendarza 
liturgicznego oraz  psalmu  respon-
soryjnego  przyjmuje  się  postawę 
siedzącą. Wstajemy zaś, gdy rozpo-
czyna się śpiew bądź recytacja akla-
macji  „Alleluja…”  albo  „Chwała 
Tobie…”  przed  Ewangelią.  Kiedy 
celebrans bądź  diakon wypowiada 
zdanie:  „Słowa  Ewangelii 
według…”, czynimy kciukiem trzy 
niewielkie  znaki  krzyża  (na  czole, 
ustach i  piersi).  Stoimy do zakoń-
czenia Ewangelii.  Jeśli  jest kazanie 
bądź  homilia, to siadamy. Podczas 
odmawiania „Wierzę…” (np. w nie-
dziele) oraz modlitwy wiernych na 
nowo przyjmujemy postawę  stoją-
cą.
Liturgia

Podczas tzw. przygotowania da-
rów znów siedzimy (może się zda-
rzyć,  że w czasie Eucharystii  uży-
wa  się  kadzidła;  wtedy  wstajemy 
na  okadzenie  kapłana).  Następnie 
od momentu wezwania:  „Módlcie 
się,  aby  moją  i  waszą  ofiarę…” 
przyjmujemy postawę stojącą, któ-
rą  utrzymujemy do Przeistoczenia 
(po  śpiewie  lub  recytacji 
„Święty…”),  podczas  którego  klę-
czymy na obu kolanach -
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-  zazwyczaj  ministrant  daje  znak 
na uklęknięcie  dzwonkami.  Warto 
wiedzieć, że w czasie wypowiada-
nia  przez  celebransa  słów  konse-
kracji  nad  chlebem  i  winem  oraz 
ukazywania nam Hostii i kielicha z 
Krwią  Pańską  nie  czynimy  żad-
nych gestów, czyli np. nie uderza-
my się w piersi lub nie skłaniamy 
głowy. Patrzymy w kierunku ołta-
rza.

Gdy ksiądz mówi:  „Oto  wielka 
tajemnica wiary”, już nie klęczymy, 
ale stoimy. Kiedy zaś  pada zapro-
szenie do przekazania sobie znaku 
pokoju, możemy najbliższym nam 
osobom podać  rękę  lub po prostu 
ukłonić się. Raczej unikamy wypo-
wiadania zbędnych słów.

Wracamy  do  postawy  klęczącej 
po śpiewie albo recytacji „Baranku 
Boży…”.  Wypowiadając  na  klęcz-
kach zdanie: „Panie, nie jestem go-
dzien…”  (nie  mówi  się  „godny” 
czy  „godna”),  nie  wykonujemy 
żadnych gestów. Komunię św. mo-
żemy przyjąć  na stojąco bądź  klę-
cząc.  Wracamy  na  swoje  miejsce 
i siedzimy  lub  klęczymy.  Na  we-
zwanie  kapłana:  „Módlmy  się”  - 
wstajemy.
Koniec

Podczas  ogłoszeń  parafialnych 
oczywiście  siedzimy.  Na  wezwa-
nie:  „Pan  z  wami”  przed  końco-
wym  błogosławieństwem  ponow-
nie wstajemy. 

Ksiądz nas błogosławi, a my czy-
nimy znak krzyża. Stoimy do mo-
mentu wejścia celebransa do zakry-
stii. Przez cały czas trwania liturgii 
włączamy się w śpiewy i odpowia-
damy na wezwania.  Jeśli  ktoś  jest 
chory albo starszy wiekiem czy jest 
z małym dzieckiem, to takie osoby 
mogą siedzieć w trakcie Mszy św.

Ks. Antoni Tatara
www. niedziela.pl

HUMOR
– Przyszedłem, aby nastroić pań-

stwa pianino.
– Ależ nie wzywaliśmy pana!
– Państwo nie, ale państwa sąsie-

dzi owszem.
:)
Szkot wsiada do taksówki.
– Ile zapłacę za przejazd na dwo-

rzec? – pyta.
– Dwa funty
– A za walizkę?
– Walizkę zawiozę za darmo
–  To  poproszę  walizkę  zawieść 

na dworzec, a ja pójdę piechotą.
:)
Młody rolnik poucza właściciela 

sadu:
– Pan ciągle pracuje starymi me-

todami.  Będę  zdziwiony,  jeśli  z 
tego  drzewa uda się  Panu zebrać 
chociaż 10 kilogramów jabłek.

– Ja też  będę  zdziwiony,  bo za-
wsze zbieram z niego gruszki.
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WYJAZD DO WARSZAWY 
NA ŚWIĘTO UNIWERSYTETU
KARDYNAŁA 
STEFANA WYSZYŃSKIEGO 
29.05.2017

Na zaproszenie ks. Henryka Sko-
rowskiego, byłego Rektora Uniwer-
sytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego  w  Warszawie,  który 
prowadził  u nas ostatnie Rekolek-
cje adwentowe, członkinie Koła Ro-
bótek Ręcznych Matusi  Małgorza-
ty,  oraz  ks.  Proboszcz  Józef 
Grochowski brali udział 29 maja br. 
w Święcie Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego.

 Nasza  grupa  uczestniczyła  w 
poniedziałek, w centralnym punk-
cie Święta jakim była sesja w auli 
Jana Pawła II. Mieliśmy bardzo do-
brą  widoczność  na  przebieg  sesji. 
Były  to  wystąpienia  władz  pań-
stwowych i  uniwersyteckich,  wrę-
czenie  nagród  i  tytułów  nauko-
wych.  W  części  artystycznej 
wystąpił chór UKSW.
Święto  Uniwersytetu  Kardynała 

Stefana  Wyszyńskiego  zakończył 
piknik.  Spotkaliśmy  się  też  przy 
kawie  z  ks.  Henrykiem  Skorow-
skim -  naszym Dobroczyńcą,  oraz 
Jego Pracownikami. Zaskoczeni by-
liśmy  Ich  ogromną  serdecznością 
i gościnnością. 

Bardzo dziękujemy!!!
Kolejnym  punktem  wizyty  w 

Warszawie było spotkanie z ks. Sła-
womirem  Szczodrowskim,  ks.  In-
spektorem  Andrzejem  Wujkiem, 
ks.  Proboszczem  Edmundem  Mo-
dzelewskim,  znajomymi  Księżmi, 
Panem Burmistrzem Dzielnicy Pra-
ga  i  innymi  Osobami.  Odbyło  się 
ono  w Bazylice  na ul.  Kawęczyń-
skiej, w której pracuje nasz były ks. 
Proboszcz.  Ksiądz  Sławek  przyjął 
naszą  grupę  z  ogromną  radością 
i gościnnością.  Wspólnie z naszym 
Księdzem  odprawili  Mszę  św. w 
naszej intencji. 

Dziękujemy wszystkim   za ten 
niezwykły dzień i ogromną gościn-
ność, która na długo pozostanie w 
pamięci naszej Grupy.        
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Tegoroczne Dni Jakubowe w naszym mieście rozpoczynają się w sobotę
22 lipca o godz. 15:00 hejnałem z wieży ratuszowej.

15:10  Zapraszamy wszystkich do Ratusza na otwarcie wystawy: 
 „50-lecie Salezjanów w Tolkmicku. Salezjanie w Polsce i na świecie”.
 

W programie:

zdjęcia Salezjanów, pracujących w Tolkmicku, plansze o Salezjanach w Polsce 
i na świecie, eksponaty muzealne z misji salezjańskich, wystąpienie P. Burmistrza 
A. Lemanowicza, słowo ks. Inspektora Andrzeja Wujka i poczęstunek.

15:00   na Targowisku stoiska wystawienniczo – gastronomiczne Kół Gospodyń 
 i innych – przez  2 dni 

16:00   „Blues Band” -  występ zespołu – P. Binkowski.

17:30   Występy zespołów: Tolkmiczanki” i „Sentyment” - z Ośrodka  Kultury

18:00   w Kościele Msza św. w intencji rybaków. 
 Przejście do portu, poświęcenie łodzi i jachtów, przejażdżki łodziami.

20:00   Występ znanej już Kapeli Jakubowej z Olsztyna

21:30   DJ – uczestnik programu rozrywkowego „IDOL” - zabawa dla wszystkich

SOBOTA  22.07.2017
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Patronat: Starosta Elbląski - Maciej Romanowski

Organizatorzy: Para�a Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko

Partnerzy: Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Tolkmicku, Ochotnicza Straż Pożarna w Tolkmicku, 
SALOS, Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej “TOL-Vita s.c., 

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Tolkmicku 

JAKUBOWE DNI TOLKMICKA 
22 - 23.07.2017



11:00 Msza św. odpustowa  z procesją, której będzie przewodniczył 
 ks. Sławomir Szczodrowski, z oprawą muzyczną Orkiestry Dętej 
 z Zielonki Pasłęckiej

12:30 Przemarsz na targowisko z Orkiestrą 
 koncert Orkiestry oraz zupa rybna dla wszystkich

od 12:00 
 Na targowisku:
 stoiska wystawienniczo – gastronomiczne KGW i innych,muzyka 
 mechaniczna, warsztaty pisania ikon - Światowid Elbląg, kiermasz książek 
 z konkursami - Biblioteka, konkursy sportowo – pożarnicze - Straż Pożarna 
 i Salos, Biała Niedziela– mierzenie ciśnienia i cukru
 

od 13:00 do 16:00  
 Animator dla dzieci - malowanie twarzy, konkursy
 

16:00   Akademia Cyrku w Oratorium im. Św. Jana Bosko w Warszawie - 
 ks. Sławomir Szczodrowski

17:30  Wręczenie nagród i podziękowań
 

18:00 Msza św. w intencji kierowców
 poświęcenie pojazdów
 

 Zakończenie Dni Jakubowych

Organizatorzy starali się, by przebiegały one pod znakiem radości i wielkiego 
świętowania. Zapraszamy do udziału i zabawy wszystkich mieszkańców 
oraz Gości. Mamy nadzieję, że każdy znajdzie coś dla siebie. 
Szczegóły również znajdziecie na naszym załączonym plakacie, oraz na dużych 
plakatach. Liczymy na Wasz udział!!!

Nasze parafialne świętowanie będzie trwało dłużej.

W poniedziałek 24 lipca w kościele o godz. 18:00 Msza Św. w intencji zmarłych 
Parafian, z procesją na cmentarz. Modlitwy za zmarłych, spoczywających 
na naszym cmentarzu.

Wtorek Liturgiczne Święto św. Jakuba Apostoła - patrona miasta i parafii
godz. 12:00 - w Kościele Msza św. z ucałowaniem relikwii Patrona, z koncelebrą 
Księży z Dekanatu Elbląg Północ. Zapraszamy do licznego udziału.

NIEDZIELA  23.07.2017
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POŻEGNANIE 
KS. LECHA HEBROWSKIEGO

W niedzielę  09  lipca  pożegnali-
śmy Ks. Lecha Hebrowskiego.

Ciepłe  słowa podziękowania  za 
rok posługi w parafialnej wspólno-
cie  wygłosił  Ks.  Proboszcz  Józef 
Grochowski, a po nim przedstawi-
ciele Rady parafialnej i grup para-
fialnych. 

Drogi Księże Lechu.
Pragniemy  podziękować  Ci  za 

Twoje świadectwo wiary, za piękne 
słowa,  kierowane  do  nas  podczas 
homilii  za  wszystko  dobro,  które 
nam ofiarowałeś.

 

Dziękujemy  za  każdą  Euchary-
stię, spowiedź, modlitwę, błogosła-
wieństwo.Za  wszystkie  udzielone 
sakramenty  i  za  wszystkie  łaski, 
które dzięki Twojej posłudze otrzy-
maliśmy  od  Pana  -  z  głębi  serca 
dziękujemy!

Życzymy Ci, dużo zdrowia, łask 
Bożych , oraz darów Ducha Święte-
go w dalszej pracy duszpasterskiej. 
Niech  Twoje  serce  przepełnia  Mi-
łość, którą będziesz mógł się dzielić 
z  potrzebującymi i  czerpać  radość 
ze służby Bogu i bliźniemu.

Prosimy  Matkę  Bożą  aby  się 
Tobą  opiekowała  i  nieustannie 
wspierała.  My  będziemy  o  Tobie 
Księże  Lechu  pamiętać  w  modli-
twie i mamy nadzieję, że będziesz 
również o nas pamiętał.

Szczęść Boże.
Ks. Proboszcz Józef Grochowski,
Współbracia i tolkmiccy Parafianie. 
Oprawę liturgiczną Mszy św. za-

pewnili koloniści oraz Pan Organi-
sta z Oratorium Sióstr Salezjanek w 
Kielcach. W koncelebrze Mszy św. 
uczestniczył  ks.  Proboszcz  Grze-
gorz z Kielc.
Drodzy Parafianie. 

Z  przykrością  informuję,  że  w 
najbliższym czasie w naszej Parafii 
będą  posługiwali tylko dwaj Księ-
ża. Będą  więc pewne ograniczenia 
w ilościach odprawianych intencji, 
niekiedy w dostępie do załatwienia 
spraw. 

Będziemy starali się sprostać na-
szym obowiązkom, ale z góry prze-
praszamy,  jeśli  wystąpią  jakieś 
trudności.

       Ks. Proboszcz Józef Grochowski
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