
      

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.

 Nasze ziemskie życie upływa we wspólnocie, z domownikami, z którymi 
widujemy się codziennie, ze współpracownikami i z ludźmi, z którymi spotykamy 
się tylko przygodnie: w kolejce, w autobusie, w pracy czy na ulicy.
 Te właśnie wzajemne powiązania z drugimi sprawiają, że wszyscy 
przyczyniamy się do tworzenia bardzo ważnego czynnika, który wpływa na nasze 
ziemskie życie. Nazywamy go nieraz po prostu atmosferą. Otóż naszym codziennym 
postępowaniem, nacechowanym życzliwością wobec innych przyczyniamy się do 
stworzenia właściwej atmosfery. Ale niestety, możemy ją również zatruwać swoimi 
złymi słowami i uczynkami, obojętnością.
  „Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, 
Mnieście uczynili” – mówi Chrystus (Mt 25,40). „Wszystko, czego nie uczyniliście 
jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili” (Mt 25,45). 
Musimy zawsze pamiętać, że prawdziwa miłość kosztuje. Ona wychodzi ku drugim 
i pragnie dla nich dobra, nawet wtedy, gdy cena jest wysoka. Tak właśnie miłuje 
nas Chrystus. Tej ofiarnej miłości uczymy się w sposób szczególny od Chrystusa.
 Przed nami najlepszy czas na naukę i praktykę tej miłości – Wielki Post. 
Wykorzystajmy tę kolejną w naszym życiu szansę. Wielu z nas, zapewne osobiście 
lub rodzinnie, poczyni jakieś postanowienia wielkopostne. Obyśmy je codziennie 
umieli realizować. Pomocą w tym względzie są specjalne wielkopostne nabożeństwa: 
Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale, jak również Rekolekcje.  Mamy z tych spotkań 
z Chrystusem odchodzić odmienieni, nastawieni na to, by tworzyć atmosferę 
wspólnoty budowanej na ofiarnej miłości.
 Zapraszam serdecznie do tak przeżytego Wielkiego Postu i udziału 
w jego nabożeństwach. 
                                

Z darem modlitwy 
Wasz proboszcz Józef

i Współbracia Salezjanie 

INFORMATOR 
Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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Drogi Księże Proboszczu.
 
Życzymy Ci opieki Świętego Patrona, zdrowia oraz potrzebnych sił 
w wypełnianiu pasterskiego posłannictwa.
Życzymy Ci też mocy Ducha Świętego, który nieustannie porywa 
serca do kroczenia drogą świętości; wiary, która pozwala pokonywać 
trudności; nadziei, która nie zawodzi i miłości, która wszystko 
zwycięża. 
Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz, daje Ci radość z pełnienia 
pasterskiej posługi w naszej Parafii. Niech umacnia Cię w głoszeniu 
i czynieniu miłosierdzia, które otwiera nas na Boga i Jego miłość. 
Księże Proboszczu. Życzymy Ci, byś w  codziennej kapłańskiej 
posłudze doświadczał jak najwięcej ludzkiej życzliwości 
i nieustającego strumienia Bożych łask.
                                                                Szczęść Boże.

Do wszystkich życzeń dołączamyzapewnienie o modlitwie,
                                                               
                           Tolkmiccy Parafianie.

Solenizant odprawi Mszę św. 19 marca /niedziela/ o godz. 11:00. 
Będzie to okazja do złożenia życzeń.

IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA 19.03.2017 

19 marca  Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski 
obchodzi Imieniny. 
Dziękujemy Bogu 
za Jego obecność 
i kapłańską posługę. 
Dziękujemy za otwartość 
na drugiego człowieka, 
za uśmiech, 
życzliwe spojrzenie 
i słowo. 
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ŻYCZENIA 
NA DZIEŃ KOBIET

Jest tyl-
ko jeden dzień w roku, kiedy Pa-
nie mogą poczuć się wyjątkowo - 
8  marca,  czyli  Dzień  Kobiet.  Do 
wszystkich prezentów,  jakie  tego 
Dnia  otrzymacie,  dołączamy  na-
sze życzenia.  

Drogie Panie.
Dziękujemy   Wam  za  chwile 

zrozumienia, wszystkie  gesty do-
broci, setki łagodnych uśmiechów, 
które wypełniają nasze życie.

W dniu Waszego  Święta życzy-
my   Wam  z  całego  serca  zdro-
wia, szczęścia  i  pomyślności.  
Niech los ściele Wam pod nogi  to, 
co  ma  najlepszego  i   niech  Was 
otacza radość, a omija smutek . 

Niech w chwilach radości i tych 
trudnych,  zawsze  będzie  przy 
Was  Maryja,  Matka  Boża,  niech 
Wam nie  szczędzi  swojej  miłości 
i uprasza potrzebne łaski.  

Szczęść Boże.
Ks. Proboszcz Józef Grochowski 

i Współbracia.

HUMOR O KOBIETACH

Przepiszę  pani tabletki  -  mówi 
lekarz  do  pacjentki  z  olbrzymią 
nadwagą.

-  Dobrze,  panie  doktorze.  Jak 
często mam je zażywać?

-  Nikt  ich  pani  nie  każe  zaży-
wać.  Proszę  je  rozsypywać  na 
podłogę trzy razy dziennie i pod-
nosić po jednej.

Stoją  dwie  blondynki  na przy-
stanku.

Jedna czeka na jedynkę, a druga 
na czwórkę.

Przyjechała czternastka wsiadły 
obie.

Sprzedawca do klientki:
-  Ten  odkurzacz  zaoszczędzi 

Pani połowę pracy.
- Doskonale! - ucieszyła się ko-

bieta.
- W takim razie poproszę dwa.

-  Twój  mąż  pamięta  datę  Wa-
szego ślubu?

- Na szczęście nie.
- Na szczęście?
-  Wspominam  mu  o  rocznicy 

kilka razu do roku, i  zawsze do-
stanę coś fajnego...
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AKTUALNOŚCI
ODNOWIENIE, PRZYRZECZEŃ 
MAŁŻEŃSKICH

W  Uroczystość  Świętej  Bożej 
Rodzicielki  i  Nowego Roku 2017 
mieliśmy okazję przeżywać kolej-
ne Odnowienie Przyrzeczeń Mał-
żeńskich.

Na  Mszę  Św.  o  godz.  11:00 
przyszło sporo małżeństw. Towa-
rzyszyli  Im  najbliżsi  –  dzieci 
i wnuki. Niektóre pary odnawiały 
swoje  przyrzeczenia  pokolenio-
wo.

Ksiądz Proboszcz pięknie cele-
brował to nabożeństwo.

Wszystkie pary Wspólnie pono-
wiły  przyrzeczenia  małżeńskie 
i podziękowali sobie nawzajem za 
dobre, choć nieraz trudne chwile. 
Wytrwali!!!

Drodzy  Małżonkowie.  Dzięku-
jemy Wam za to, że daliście świa-
dectwo wzajemnej miłości. Życzy-
my Wam jeszcze  bardzo  długich 
lat  życia  razem  -  w  zdrowiu 
i szczęściu.  Niech  Matka  Boża 
uprasza  Wam  potrzebne  łaski 
a Bóg  niech  błogosławi  Wam 
i Waszym Najbliższym.

Szczęść Wam Boże.
UROCZYSTOŚCI OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO - KOLĘDY 
W WYKONANIU PARAFIALNEJ 
SCHOLKI JAKUBOWEJ 
06.01.2017

Z okazji Uroczystości   Objawie-
nia  Pańskiego  lub  też  inaczej 
Trzech Króli, podczas Mszy Św. o 
godz.11:00 odbył się występ Scho-
li Parafialnej. 
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Dziewczynki  w  składzie:  Oli-
wia  Brzeska,  Wiktoria  Wielesik, 
Justyna  Guzy,  Judyta  Gabiec, 
Maja  Nienierza,  Oliwia  Majkow-
ska uświetniły swoim śpiewem tę 
Mszę. Scholkę prowadzi Pani Ka-
rolina Mostowiec.

Dziękujemy  Pani  Karolinie 
i wszystkim dziewczynkom, które 
pozostały w tym Zespole i swoim 
śpiewem  ubogaciły  dzisiejszą  li-
turgię,  oraz  oddały  hołd  Bożej 
Dziecinie.
JASEŁKA  W  WYKONANIU 
UCZNIÓW  SZKOŁY  PODSTA-
WOWEJ  W  TOLKMICKU 
08.01.2017

08 stycznia na Mszy św. o godz. 
11:00 mieliśmy okazję obejrzeć Ja-
sełka  w  wykonaniu  uczniów 
Szkoły  Podstawowej  w  Tolkmic-
ku. 

Inscenizację  przygotowała Pani 
Gabriela Starostecka -  katechetka 
w tej Szkole.

Humorystyczne  scenki  przed-
stawiały  współczesne  osoby,  za-
wody,  zachowania,  jednak całość 
spinał  biblijny Anioł,  mówiący o 
Narodzeniu Jezusa.

W scenariuszu inscenizacji były 
piękne,  polski  kolędy,  śpiewane 
przez uczestników, Scholkę  para-
fialną  i  wszystkich  wiernych  w 
kościele.

Dziękujemy  Pani  Gabrieli  Sta-
rosteckiej  i  wszystkim  uczestni-
kom  Jasełek  za  to  bardzo  ładne 
przedstawienie,  które  obecni  na 
tej Mszy św. wysłuchali z uwagą 
i radosnymi buziami. Do zobacze-
nia za rok, a może wcześniej w in-
nych przedstawieniach.

Bóg zapłać.
W dniach  07 - 09 lutego w na-

szej Wspólnocie  Parafialnej gościł 
ks.  Andrzej  Wujek  -  Przełożony 
Inspektorii Warszawskiej.  Ks. In-
spektor wizytował Dom Zakonny 
i Parafie w Tolkmicku oraz Łęczu, 
Pogrodziu. 
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Przewodniczył również Mszom 
św. o godz. 7:00 rano w Tolkmic-
ku.

11  lutego przeżywaliśmy  Uro-
czystość  Najświętszej Maryi Pan-
ny z Lourdes oraz XXV Światowy 
Dzień  Chorego.  O  godz.  9:00  na 
Mszy  Św.  w  intencji  chorych, 
udzielono  wiernym  Sakramentu 
Namaszczenia Chorych.

Przypominamy, że  w naszym 
Kościele obchodzimy każdego  25 
dnia  miesiąca Wspomnienie  Św. 
Jakuba Apostoła, patrona tolkmic-
kiej Parafii. Po Mszach św. - ucało-
wanie relikwii Świętego.

W  minionym  tygodniu  Środą 
Popielcową  rozpoczęliśmy  Wiel-
ki Post. 

Na  Mszach  św.  i  Nabożeń-
stwach, wszystkim obecnym, po-
sypano  głowy  popiołem  z  ubie-
głorocznych palm wielkanocnych.

Przez cały Post zapraszamy na 
Nabożeństwa Drogi Krzyżowej - 
w  każdy  piątek  o  godz.  17:30, 
dzieci o godz. 16:00, oraz na  Na-
bożeństwa  Gorzkich  Żali -  w 
każdą niedzielę o godz. 17:30.

Rekolekcje Wielkopostne w na-
szej parafii, w dniach 26 - 29 mar-
ca br., będzie prowadził ks. Kazi-
mierz Kurek - Salezjanin z Płocka. 
Już dziś prosimy o zarezerwowa-
nie czasu na udział w Mszach św., 
naukach rekolekcyjnych oraz sko-
rzystanie z sakramentów Spowie-
dzi i Komunii świętej. Szczegóło-
wy program Rekolekcji załączamy 
w tym Informatorze.
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Tegoroczna  Droga  Krzyżowa 
ulicami  miasta będzie  odprawio-
na  7 kwietnia po Mszy św. wie-
czornej.  Zapraszamy do licznego 
udziału  w  tym  Nabożeństwie 
oraz zmiany przy niesieniu Krzy-
ża.

Dobiegają  końca  prace  remon-
towe  przy  organach  w  naszym 
kościele.  Koszt  tego  remontu  to 
kwota ponad 100 tysięcy złotych. 
Część mamy spłacone. 

Bóg  zapłać  wszystkim  ofiaro-
dawcom,  tym,  którzy  składali 
ofiary  w  kancelarii  parafialnej, 
oraz tym, którzy składali ofiary w 
czasie kolędy duszpasterskiej. 
STATYSTYKA

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

Emilia Stołycia,
Lena Grzegorz

Do Domu Ojca odeszli: 
Zofia Eleonora Stankiewicz, 
Magdalena  Elżbieta  Lewandow-

ska,
Irena Cichoń,
Janina Anna Walotka,
Krystyna Gałązka,
Zdzisław Jan Czerwiński,
Wojciech Żytkiewicz,
Teresa Łukawska,
Ryszard Marian Wojnar,
Jerzy Bronisław Frasunek,

Stefania Fiedorowicz,
Jan Niżnik,
Jadwiga Żukowska,
Zdzisław Rosołowski
Mirosław MarekKrawczykowski,
Irena Ewa Ciesielska

Sakrament małżeństwa zawarli:
Seweryn Romanowski – 
Maria Magdalena Szandrowska

KONKURS 
NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ  PALMĘ 
WIELKANOCNĄ

To już 10 raz nasza Parafia ogła-
sza  Konkurs  na  Najpiękniejszą 
Palmę  Wielkanocną.  Zachęcamy 
wszystkich  do  udziału  w  tym 
konkursie. Bardzo zależy nam na 
udziale  naszych  Parafian  -  indy-
widualnie  lub  zbiorowo,  rodzin-
nie, w grupach. 

Tych  prac  było  mało  w  latach 
ubiegłych,  a  przecież  w  naszej 
wspólnocie  parafialnej  jest  wiele 
osób, które bez trudu mogą wziąć 
udział w tym konkursie. Liczymy 
na Wasz udział. 

Mamy też nadzieję, że wszyscy, 
dotychczasowi  uczestnicy  z  mia-
sta,  gminy  i  powiatu  wezmą  w 
nim udział, a grono to powiększy 
się o nowe osoby, rodziny, szkoły, 
stowarzyszenia i inne grup. Kon-
kurs ma charakter regionalny. Ser-
decznie  zapraszamy  wszystkich 
do udziału. Regulamin w załącze-
niu. 
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Cele konkursu:

- Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców miasta i gminy
  Tolkmicko oraz chętnych spoza tego terenu.
- Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
- Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy
  artystycznej.

Warunki konkursu:

1. Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo -  
    bez ograniczeń wiekowych.

 2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje 
     tylko jedna  nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela 
     grupy.

3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane  z naturalnych surowców 
    takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.

4. Forma i technika wykonania prac dowolna.

5. Minimalna wysokość palmy - 1 metr. 

6. Warunkiem konkursu jest prezentacja palmy przez jej właściciela/właścicieli 
     w pozycji pionowej, w procesji wokół kościoła w Niedzielę Palmową 
     o godz. 10:50 i udział w Mszy Św. o godz. 11:00. 

REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ” 2017

Para�a pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Starostwo Powiatowe w Elblągu, 
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Centrum Spotkań Europejskich  „Światowid” w Elblągu, 
Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko w Tolkmicku ogłaszają konkurs regionalny

„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”.



7. Każda praca powinna być podpisana,  z podaniem następujących danych: 
     imię i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny,
     ilość i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.

8. Prace należy dostarczyć do kancelarii  Para�i św. Jakuba Ap. w Tolkmicku 
     do dnia 03.04.2017 r.

Ocena i nagrody: 

Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:
- zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
- ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
- technikę wykonania,
- dobór materiałów.

O�cjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową 
09.04.2017 r.  po Mszy św. o godz.11:00.

Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu
pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wyniki zostaną podane w Informatorze  para�alnym  oraz innych dostępnych 
mediach.

Ustalenia końcowe:

-  Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
-  Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 27 kwietnia 2017 r., zostaną
   zagospodarowane przez organizatorów.
- W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ  na
  organizację i przebieg  konkursu, decydują organizatorzy.
                                         
Tolkmicko. 09.02.2017 r.

Organizatorzy

PARAFIA 
ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
W TOLKMICKU
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ZAKOŃCZENIE II ETAPU 
REMONTU SALEZJAŃSKIEGO 
OŚRODKA WYCHOWAWCZO- 
EDUKACYJNEGO 
W TOLKMICKU 
GRUDZIEŃ 2016 ROK

Z  końcem  grudnia  2016  roku 
zakończyliśmy  II  etap  projektu, 
mającego na celu remont kamie-
nicy przy ul. Kościelnej 5 w Tolk-
micku, będącej własnością Towa-
rzystwa  Salezjańskiego  w 
Warszawie. 

Przewiduje się tam stworzenie 
ośrodka wychowawczo - eduka-
cyjnego, kierującego swoją ofertę 
do szkół podstawowych, ponad-
podstawowych,  liceów,  ośrod-
ków wychowawczych,  które ze-
chcą  organizować  dla  swoich 
wychowanków warsztaty eduka-
cyjne, zielone szkoły, plenery ar-
tystyczne itp. 

Oferta  kierowana będzie  także 
do miejscowej ludności, jako miej-
sce  spotkań  integracyjnych  przy 
wypieku chleba, w specjalnie wy-
budowanym piecu chlebowym, a 
także wędzeniu ryb. Na bazie pla-
nowanej  do  realizacji  infrastruk-
tury można będzie zorganizować 
dowolne przedsięwzięcie,  mające 
na  celu  działalność  społeczną, 
edukacyjną,  a  także integracyjną. 
Fundusze   na realizację  remontu 
pozyskano  z  Kation  Renovabis 
e.V Kardinal- Dopfner-Haus, Do-
mberg 27, D-85354 Freising - nie-
mieckiej,  katolickiej  organizacji 
charytatywnej.

Przed przystąpieniem do II eta-
pu  prac  wykonano  dezynfekcję 
ścian i belek stropowych porażo-
nych korozją biologiczną. 

Następnie wykonano:
- na poziomie poddasza podło-

gi z dwóch warstw OSB, wzmoc-
nione rusztem z łat pomiędzy bel-
kami stropowymi,

- na poziomie parteru wybrano 
ziemię  pod wykonanie podkładu 
betonowego  podłogi,  wraz  ze 
wzmocnieniem  żelbetowymi  bel-
kami  istniejących  fundamentów 
kamiennych wszystkich ścian ze-
wnętrznych, które były zbyt płyt-
ko  posadowione  względem  no-
woprojektowanej  podłogi, 
następnie  ułożono  folię  izolacyj-
ną, styropian,
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- na poziomie parteru podłogi - 
wylewka betonowa zbrojona siat-
ką stalowa,

- w warstwie izolacji styropianu 
ułożono instalację  c.o., zaś  w po-
ziomie  podkładu  betonowego 
wyprowadzono wszystkie instala-
cje wodno-kanalizacyjne,

-  przed  wykonaniem  prac  po-
sadzki rozebrano wtórne sklepie-
nie piwniczki i zasypano ją,

-  rozebrano ściany przewidzia-
ne do wyburzenia zgodnie z zało-
żonym projektem budowlanym,

- istniejące ściany podmurowa-
no, częściowo nadmurowano, zaś 
ściany zewnętrzne  w strefie fun-
damentowej  uzupełniono,  prze-
murowano i zamurowano wejście 
do piwnicy,

-  ściany  szczytowe  wzmocnio-
no ryglem żelbetowym nad otwo-
rem drzwiowym wykonano nad-
proża  żelbetowe,  spękania  ścian 
zszyto  prętami  w  kilku  war-
stwach spoin muru ceglanego,

- wykonano ławy fundamento-
we  w  warstwach  podłogi  pod 
ścianki działowe.

Na zakończenie projektu trzeba 
jeszcze  poczekać,  starając  się  o 
nowe środki na ten cel.

Dziękujemy Organizacji  Kation 
Renovabis za dotychczasową  po-
moc finansową, dzięki której mo-
gliśmy  wykonać  wymienione  te-
raz i wcześniej prace remontowe.

Wykonawca  prac  remonto-
wych:

PUH BUDCHEM 
Arkadiusz Lewicki
ul. Generała K. Pułaskiego 1G
82 - 300 Elbląg

Ważne i ważniejsze – 
nie tylko w Wielkim Poście

Pewien  człowiek,  idąc  przez 
las, zobaczył drwala, jak z mozo-
łem ścinał kolejne drzewo. Widać 
było,  że  idzie  mu  ciężko:  choć 
uderzenia trafiały w pień drzewa, 
wgłębienie w nim nie poszerzało 
się zbyt szybko. 

Wędrowiec  przyglądał  się 
przez jakiś  czas,  w końcu zagaił: 
„Widzę,  że  to  drzewo  musi  być 
wyjątkowo twarde!”. „Nie, to sie-
kiera  jest  tępa”  –  odpowiedział 
spocony drwal między kolejnymi 
uderzeniami. „A nie można by jej 
naostrzyć?” – zapytał wędrowiec. 
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Zniecierpliwiony drwal odparł: 
„Daj mi pan spokój, nie mam cza-
su,  mam tyle  drzew do wyrąba-
nia!” – i wrócił do swojej pracy.

My też jesteśmy zabiegani, zaję-
ci  tysiącem  spraw.  Jezus  jednak 
uczy nas,  że  nie  możemy wśród 
nich  zapominać  o  najważniej-
szym: o rozmowie z Bogiem. Mu-
simy  znaleźć  czas  na  codzienną 
modlitwę,  na  niedzielną  Mszę 
świętą, na zbliżające się  Rekolek-
cje.  Musimy  wyjść  poza  ten  co-
dzienny  zgiełk,  nabrać  do  niego 
dystansu, spojrzeć na to nasze za-
bieganie  z  Bożej  perspektywy 
i nabrać  sił  do dalszej pracy. Ina-
czej będziemy podobni do drwa-
la, który męczy się nad rąbaniem 
drzew tępą siekierą, tłumacząc, że 
nie ma czasu jej naostrzyć.

50 - LECIE SALEZJANÓW 
W TOLKMICKU
MSZA ŚW. JUBILEUSZOWA 
KONCERT 
CHÓRU REDEMPTORIS

W niedzielę  29.01.2017na Mszy 
Św. o  godz.  11:00  obchodziliśmy 
uroczyście Jubileusz 50 - lecia pra-
cy Salezjanów w naszej parafii.

Mszy  Św.  koncelebrowanej 
przewodniczył  Ksiądz  Andrzej 
Wujek  -  Przełożony  Inspektorii 
Warszawskiej.  On  też  wygłosił 
Słowo Boże. 

Przybliżające  ten  Jubileusz  na 
tle  życia,  działalności  i  świętości 
Założyciela  Zgromadzenia  Sale-
zjańskiego - św. Jana Bosko.
Święty  Ksiądz  z  Turynu  jest 

wzorem  dla  wszystkich  Księży 
Salezjanów  i  Sióstr  Salezjanek, 
pracujących  w  132  krajach  na 
świecie.

Cieszmy  się,  że  przez  50  lat 
wśród nas i dla nas pracują Sale-
zjanie, że starają się być godnymi 
naśladowcami   Świętego Jana Bo-
sko,  że  zawsze starają  się  służyć 
nam  w  sprawowaniu  sakramen-
tów  oraz  udzielając  rad,  porad 
i pomocy, być blisko nas. 
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Cieszymy się również z tego, że 
tak wiele dobrego czynią  dla na-
szych dzieci i młodzieży.

Oprawę liturgiczną Mszy Świę-
tej  zapewnił  nasz  Pan  Organista 
oraz Chór „Redemptoris” z Elblą-
ga,  pod  kierownictwem  Pana 
Leszka Goska.

W podziękowaniu za 50 lat pra-
cy  Salezjanów  w  Tolkmicku, 
przedstawiciele  Rady  Parafialnej, 
na ręce Księdza Inspektora i Księ-
dza  Proboszcza  złożyli  ogromny 
kosz, składający się z 50 róż. Wy-
dany też  został  Jubileuszowy In-
formator  Parafialny,  zawierający 
zdjęcia prawie wszystkich Księży, 
pracujących  w  naszej  parafii  w 
minionym 50 – leciu.

Po Mszy Św. Chór zaprezento-
wał  nam  piękny  Koncert  kolęd 
znanych  i  tych  nieznanych.  Z 
przyjemnością  się  ich  słuchało-
.Bardzo dziękujemy ks. Inspekto-
rowi i  ks. Jackowi,  naszym Księ-
żom oraz  całemu Chórowi  z  Ich 
Przewodnikiem,  za  tę   uroczy-
stość.

Polecamy  wszystkich  naszej 
modlitwie dziękczynnej za dobra, 
jakie  otrzymaliśmy,  z  prośbą  o 
dalszą pracę duszpasterską wśród 
nas.

Szczęść Boże.
Z ŻYCIA ORATORIUM

ZIMA W MIEŚCIE
23 – 28.01.2017
W dniach 23-28.01 nasze Orato-

rium  przy  współpracy  “Make  It 
Different” (MiD - kampania moty-
wacyjno-edukacyjna z zakresu in-
westowania  i  wiary  w  siebie 
i swoje możliwości) zorganizowa-
ło  w  Tolkmicku  półkolonie  dla 
dzieci  i  młodzieży  pod  nazwą 
,,Zima w Mieście".  Brało  w nich 
udział ok. 80 osób.
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Uczestnicy  mieli  zapewnio-
nych wiele atrakcji takich jak la-
birynt   na  sali  gimnastycznej  w 
Gimnazjum,  i  w Szkole  Podsta-
wowej,  basen  w  Elblagu  oraz 
Muzeum  Archeologiczne  w  El-
blągu, w którym został  wyświe-
tlony film holograficzny. 

Odwiedzili  również  Świetlicę 
w  Kadynach  gdzie  było  dużo 
śmiechu i  dobrej  zabawy, dzieci 
malowały  scenografię,  którą  w 
następnych dniach wykorzystały 
do  ozdabiania  swoich  domków 
w tak zwanym ,,Zimowym Mia-
steczku". Zbudowały je wspólnie 
z animatorami.

Atrakcją  było  również  nieco-
dzienne czytanie dzieciom. W so-
botę  wszyscy razem pojechali do 
kina Światowid w Elblągu gdzie 
wyświetlony został film z przebie-
gu całego tygodnia ferii, zmonto-
wany przez ekipę filmową.

Asia Lebioda
WYJAZD DZIECI I MŁODZIEŻY
NA ZIMOWISKO
DO ZAKOPANEGO 
29.01 – 04.02.2017
Drugi tydzień ferii młodzież spę-
dziła  w  górach  w  Zakopanem. 
Mieli  okazję  zobaczyć  Krupówki 
oraz wjechać kolejką na Gubałów-
kę.
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W Białce Tatrzańskiej przez ko-
lejne  4  dni  jeździli  na  nartach 
i snowboardzie.

Gorące  podziękowania  za 
wsparcie  kierujemy  do  sponso-
rów Zimy w mieście i wyjazdu do 
Zakopanego: 

Urzędu Miasta i Gminy w Tolk-
micku, firmy Masfrost,  osób pry-
watnych,  Parafii  im.  Św.  Jakuba 
Apostoła w Tolkmicku, Pani  Do-
roty  Pusio  za  słodycze,  Dyrekcji 
Kina Światowid za udostępnienie 
sali  kinowej,  Świetlicy  w  Kady-
nach za możliwość  zorganizowa-
nia zajęć  oraz wszystkim wolon-
tariuszom  wspomagającym  nasz 
projekt. 

Asia Lebioda

Drodzy Parafianie.
W  ubiegłym  Informatorze  Para-

fialnym  zamieściliśmy,  również 
przy Waszym udziale,  galerię pra-
wie wszystkich Księży, pracujących 
w naszej parafii. Nie dotarliśmy do 
zdjęć  4  księży.  Są  to:  ks.  Ks.  Piotr 
Pawlik - pracujący w latach 1973 - 
01.07.1974,  ks.  Roman  Denisiuk, 
pracujący  w  latach  1976  - 
30.06.1978, ks. Wojciech Biskiewicz 
był  u  nas  w  okresie  03.07.1998  - 
10.12.1998 oraz ks.  Stanisław Nur-
kowski,  pracował  w naszej  parafii 
w okresie 01.08.2002 – 03.07.2003.

Zwracamy się do Was z prośbą o 
przejrzenie zdjęć z uroczystości ro-
dzinnych  w  naszym  kościele  jak 
chrzest, I komunia św., ślub i inne, 
może znajdziecie zdjęcia „poszuki-
wanych” księży. Bardzo prosimy o 
dostarczenie takich zdjęć do kance-
larii parafialnej. Uzupełnią one na-
szą historyczną galerię.
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  Niedziela – 26 marca

  07.00 – Msza św. z nauką ogólną 
  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
  11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
  17.20 – Gorzkie Żale – nauka Pasyjna
  18.00 – Msza św. z nauką ogólną

  Poniedziałek - 27 marca

  07.00 – Msza św. z nauką ogólną 
  08.30 –  Okazja do Spowiedzi Św.
  09.00 –  Msza św. z nauką ogólną
   10.00 -  Spotkanie w Przedszkolu
  10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – Liturgia Słowa
  12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – Liturgia Słowa
            15.00 – Msza św. – Dom Opieki Społecznej
  17.30 -  Okazja do Spowiedzi Św. 
  18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
  19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi – Liturgia Słowa

  Wtorek - 28 marca

  07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
  08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych
  10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – Liturgia Pokutna. Spowiedź
  12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – Liturgia Pokutna. Spowiedź
  17.30 – okazja do Spowiedzi Św. 
  18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
  19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi – Liturgia Pokutna
  
  Środa – 29  marca (zakończenie rekolekcji)

  07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
  08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
              10.30 – Msza św. Szkoła Podstawowa 
  12.10 – Msza św. Gimnazjum
  17.30 – Okazja do Spowiedzi Św. 
  18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną
  19.30 – Msza św. dla młodzieży, okazja do spowiedzi

Rekolekcje Wielkopostne w para�i św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
26.03 – 29.03 2017 roku.

  09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla wszystkich
  11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci

  10.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla Szkoły Podstawowej – Liturgia Słowa
  12.10 – Spotkanie rekolekcyjne dla Gimnazjum – Liturgia Słowa

Rekolekcje Wielkopostne w para�i św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
26.03 – 29.03 2017 roku.
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