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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

Drodzy Parafianie i Sympatycy Dzieła Salezjańskiego
 
Po adwentowej refleksji, w skupieniu i ciszy wyczekiwania na wigilijną gwiazdę, 
niech przyjdzie do Was Pan i umocni Was swoim pokojem, byście go mogli 
rozdawać wszędzie tam, gdzie jest niepokój.

Niech Boża Dziecina rozpromienia swoim blaskiem Wasze życie, dodaje sił
i ufności, otacza opieką i spełnia marzenia.

Błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2019

życzy
ks. Proboszcz Józef Grochowski 

i Współbracia Salezjanie
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ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW

Drogi  Księże  Proboszczu,  oraz 
Księże Piotrze i Księże Henryku.

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia  składamy  Wam  najserdecz-
niejsze  życzenia.  Niech  Boża 
Dziecina obdarza Was swymi ła-
skami,  byście  wytrwale  podążali 
obraną  przez  siebie  drogą  życio-
wą,  pełniąc  służbę  Bogu  i  nam, 
Parafianom. 

Niech  Was  Bóg  wspiera  swoją 
miłością  oraz mocą.  Niech Betle-
jemska  gwiazda  świeci  swoim 
światłem każdemu z Was, oświe-
tlając drogę życia i wszystkie Wa-
sze sprawy. 

Wesołych Świąt  i  Szczęśliwego 
Nowego Roku 2019 

życzą Wam 
tolkmiccy Parafianie

OKIEM PROBOSZCZA
Moi Drodzy Parafianie i Goście.

Kim jest Jezus?
Co  wyróżnia  chrześcĳaństwo 

spośród innych religii? 

Z pewnością przykazanie miło-
ści  bliźniego  rozwinięte  aż  do 
przykazania miłości nieprzyjaciół. 
Ale jest jeszcze bardziej radykalny 
wyróżnik  chrześcĳaństwa.  Jest 
nim fakt Wcielenia Syna Bożego, 
fakt, że Syn Boży stał się człowie-
kiem,  jednym z  nas,  we  wszyst-
kim  do  nas  podobnym  z  wyjąt-
kiem grzechu.

Ta prawda o Bogu, który stał się 
człowiekiem,  aby  przywrócić  lu-
dziom  godność  dzieci  Bożych;  o 
Bogu, który uniżył samego siebie, 
aby  wywyższyć  człowieka;  ta 
prawda od samego początku była 
najtrudniejsza  do  przyjęcia.  Św. 
Jan pisze o tym już na samym po-
czątku  swojej  Ewangelii:  „Przy-
szedł do swojej własności, a swoi 
Go  nie  przyjęli”.  O  tym  mówi 
również  jedna  ze  współczesnych 
kolęd. 

My mamy szansę zachować się 
inaczej.  Dlatego  niech  każdy  z 
Nas w tegoroczne Boże Narodze-
nie spróbuje chociaż przez chwilę 
podjąć  medytację,  rozmyślanie 
nad własnym życiem. Szczególnie 
nad tym, jak przedziwnie układa 
się Nasze życie. 

Choć  w  pierwszym  momencie 
może nam się wydawać, że nasze 
dotychczasowe  życie  to  zbitka 
bardzo wielu niepowiązanych ze 
sobą  i  często  trudnych  chwil,  to 
jednak głębsza refleksja doprowa-
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dzi  nas  do  zgoła  innych  wnio-
sków. Podejmując rzetelną reflek-
sję  odkryjemy  pośród  mnogości 
wydarzeń  przedziwną  celowość 
poszczególnych  epizodów.  Tak 
jakby w naszym życiu realizował 
się  jakiś  niezwykły, nie do końca 
nam  znany  projekt.  To  właśnie 
plan przygotowany przez Boga.

 Oczywiście, mając wolną wolę 
możemy go odrzucić, możemy go 
też  modyfikować.  Ale  automa-
tycznie Pan Bóg się „adaptuje” do 
naszych  decyzji  i  szuka  innego 
sposobu,  by  do  nas  dotrzeć,  by 
nam podsunąć  właściwą  decyzję. 
Spróbujmy dzisiaj  u progu świąt 
Bożego Narodzenia zachwycić się 
tym, jak wspaniała jest  Boża mi-
łość.  Jak  bardzo  nas  umiłował 
stwarzając świat i  przygotowując 
ludzkość na przyjęcie swego Syna 
- Jezusa. Spróbujmy też zobaczyć 
jak wielką  miłością  obdarzył  nas 
Bóg,  który  ciągle  jest  przy  nas 
i czyni nas swoimi współpracow-
nikami. Nieustannie zaprasza nas 
do  współpracy,  a  kiedy  nie  za-
wsze  odpowiadamy  na  Jego  za-
proszenie, On i tak szuka innych 
sposobów, żeby do nas dotrzeć i z 
nami się spotkać. 

Pomyślmy  również  podczas 
wieczornej  wigilii  w  gronie  naj-
bliższych, spoglądając na szopkę, 
śpiewając  kolędy,  o  nas  samych, 
gdy dopiero co się narodziliśmy.

Pomyślmy o tym, że jak z przyj-
ściem Zbawiciela zaczął  się  reali-
zować  plan  zbawienia,  tak  i  w 
momencie  mojego  narodzenia 
rozpoczął  się  Boży  plan  mojego 
zbawienia. Spójrzmy na siebie na-
wzajem bardzo życzliwie podcho-
dząc  z  białym  chlebem  opłatka 
i składając  życzenia.  Łamiąc  się 
tym chlebem przełammy wszelkie 
niechęci i zło i podzielmy się nim 
jak  dzielimy  się  z  bliskimi  co-
dziennym życiem. 

               Z darem wdzięczności, 
modlitwy i pamięci o Każdym 

i Każdej z Was
                            Proboszcz Józef 

z ks. Piotrem i ks. Henrykiem
NOWY DUSZPASTERZ
W PARAFII

Serdecznie witamy ks. Henryka 
Korzeniowskiego,  salezjanina, 
który  decyzją  przełożonego  In-
spektorii  Warszawskiej,  został 
skierowany do pracy duszpaster-
skiej w naszej parafii. 
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Życzymy  ks.  Henrykowi,  by 
dobrze czuł się wśród nas, by spo-
tkał  się  z  Waszą  życzliwością,  a 
Matka Boża niech otacza Go swo-
ją opieką i wyprasza potrzebne ła-
ski. 

Szczęść Boże
NOWY INSPEKTOR 
INSPEKTORII WARSZAWSKIEJ

13  grudnia  2018  r.  przełożony 
generalny  salezjanów  ks.  Ángel 
Fernández  Artime  mianował  ks. 
Tadeusza  Jareckiego  nowym  in-
spektorem  Inspektorii  warszaw-
skiej salezjanów na lata 2019-2025.

Oficjalnie  ks.  Tadeusz  Jarecki 
obejmie Urząd Inspektora Inspek-
torii  Warszawskiej  w  czerwcu 
2019 roku.

Księdzu Inspektorowi Nomina-
towi  życzymy  błogosławieństwa 
Bożego w posłudze, do której zo-
stał powołany. 
Życiorys ks. Tadeusza Jareckie-

go znajdziemy na stronie: 
http://salezjanie.pl/

AKTUALNOŚCI
8  grudnia  ks.  Proboszcz  Józef 

Grochowski  przeprowadził  kolej-
ny  Kurs  przedmałżeński.  Wzięły 
w nim udział  24  osoby,  które  w 
najbliższym czasie planują zawar-
cie Sakramentu Małżeńskiego. 
Życzymy  Wam  Bożego  błogo-

sławieństwa w tej  drodze do Sa-
kramentu, a potem wspólnego ży-
cia  na  długie  lata,  wraz  z 
pociechami,  którymi  Pan  Bóg  z 
pewnością Was obdarzy. 

8  grudnia  w  Uroczystość  Nie-
pokalanego Poczęcia Najświętszej 
Maryi Panny, duża grupa parafian 
zebrała się o godz. 12:00 w koście-
le na Godzinie Miłosierdzia. W tę 
modlitwę wprowadził nas ks. Mi-
rosław Barański  -  pijar,  który  do 
godz. 13:00 służył posługą w kon-
fesjonale.Bóg zapłać wszystkim za 
wspólną modlitwę

Jutro  wigilia  Bożego  Narodze-
nia. O godz. 07:00 ostatnie Roraty.  
Nie  będzie  Mszy  Św.  o  godz. 
18:00. O północy Pasterka. 

We  wtorek  Uroczystość  Naro-
dzenia  Pańskiego.  Nie  będzie 
Mszy Św. o godz. 07:00 rano. Po-
zostałe Msze święte – bez zmian. 

W środę Święto Św. Szczepana. 
Msze Św. wg rozkładu niedzielne-
go. Taca przeznaczona na Wyższe 
Seminarium Duchowne. 
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Zachęcamy  Was  do  odwiedze-
nia i adoracji żłóbka. Jest to wspa-
niała okazja, by rodzice i dziadko-
wie  mogli  przybliżyć 
najmłodszym parafianom historię 
Narodzenia Pańskiego. 

W niedzielę  30 grudnia obcho-
dzimy Święto Świętej Rodziny: Je-
zusa,  Maryi  i  Józefa.  Tradycyjnie 
już,  na  Mszy  Św.  o  godz.  11:00 
Odnowienie Ślubów małżeńskich 
i  Błogosławieństwo  Małżonków 
i ich Najbliższych. 

W  poniedziałek   31  grudnia 
ostatni dzień roku 2018. Msza Św. 
dziękczynna  za  łaski  otrzymane 
w tym roku o godz. 18:00. 

We  wtorek  Nowy  Rok  2019. 
Uroczystość  Świętej  Bożej  Rodzi-
cielki Maryi. Nie ma Mszy Św. o 
godz. 7:00. Pozostałe Msze Św. wg 
rozkładu niedzielnego. Tego dnia 
obchodzimy Światowy Dzień Mo-
dlitw o Pokój. 

6 stycznia obchodzimy Uroczy-
stość  Objawienia  Pańskiego,  ina-
czej Trzech Króli. Msze Św. z po-
święceniem  kredy  wg  rozkładu 
niedzielnego. 
UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH 
ŚWIĘTYCH 01.11.2018

Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych  była  piękną  manifestacją 
wiary, oraz pamięci o naszych bli-
skich zmarłych.

Główna część  rozpoczęła się  w 
kościele pod przewodnictwem ks. 
Piotra Boryczki i ks. Juliana Dzier-
żaka. W procesji wszyscy przeszli 
na cmentarz , gdzie modlił się już 
ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski. 
Poświęcenie grobów poprowadził 
również ks. Piotr z ks. Julianem.

Mszę  świętą  koncelebrowaną 
odprawił  ks.  Julian  Dzierżak  w 
asyście  ks.  Proboszcza  i  Ojców 
Franciszkanów  z  Kadyn.  Ksiądz 
Piotr służył spowiedzią w kaplicy 
cmentarnej.

Na  cmentarzu  zebrała  się  bar-
dzo duża grupa wiernych, nie tyl-
ko z naszej parafii. 
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Wszyscy w zadumie i z powagą 
uczestniczyli w Mszy świętej, od-
prawionej  w  intencji  naszych 
zmarłych.  To  chyba  znaczyło,  że 
Oni  wciąż  są  bliscy  naszym ser-
com.  Oprawę  muzyczną  Mszy 
i nagłośnienie  całego  cmentarza 
zapewnił  pan  Marek  Żochowski, 
nasz Organista.

Dziękujemy  wszystkim,  za  tę 
obecność,  pomoc  i  wspólną  mo-
dlitwę.
WSPOMNIENIE WSZYSTKICH 
WIERNYCH ZMARŁYCH -
ZADUSZKI 02.11.2018

Wspomnienie Wszystkich Wier-
nych  Zmarłych,  czyli  Zaduszki 
obchodziliśmy  2  listopada,  dniu, 
w  którym  wspominamy  bliskich 
zmarłych odwiedzając cmentarze, 
paląc świeczki, ale też  udzielając 
pomocy  duszom,  które  są  w 
czyśćcu. 

Tradycyjnie uczestniczyliśmy w 
Mszy  św.  koncelebrowanej,  tym 
razem  pod  przewodnictwem  ks. 
proboszcza  Józefa  Grochowskie-
go, w asyście ks. Juliana Dzierża-
ka  i  ks.  Piotra  Boryczki.  Licznie 
zebrali się parafianie w samej ka-
plicy i przed kaplicą. Z pewnością 
wiele osób ofiarowało swoje mo-
dlitwy i  sakramenty jako odpust 
zupełny za bliską, zmarłą osobę.

Dziękujemy  wszystkim  za 
udział w tej Mszy św., odwiedzi-
ny  miejsc  spoczynku  osób  bli-
skich, oraz modlitwy w ich inten-
cji.

strona 6



Grudzień, 2018

MSZA ŚWIĘTA DLA DZIECI
I MŁODZIEŻY     09.11.2018  

09 listopada o godz. 09:00, Ko-
ściół Św. Jakuba Apostoła w Tolk-
micku wypełnił się dziećmi i mło-
dzieżą  z  miejscowej  Szkoły 
Podstawowej,  oraz  Gimnazjum. 
Obecni  byli  Dyrektorzy  Szkół, 
oraz Nauczyciele i Opiekunowie z 
tych placówek.

Okazja  była  niepowtarzalna, 
niecodzienna  –  100  ROCZNICA 
ODZYSKANIA  NIEPODLEGŁO-
ŚCI PRZEZ POLSKĘ. Mszę świętą 
w  intencji  OJCZYZNY  odprawił 
ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski. 
Na organach grał ks. Piotr Borycz-
ka.  Z racji  tak ważnej  okoliczno-
ści,  nie  zabrakło Pocztu sztanda-
rowego Szkoły Podstawowej oraz 
chorągiewek z biało - czerwonymi 
barwami.

Ksiądz Proboszcz wygłosił oko-
licznościowe  kazanie,  ubogacone 
nagraniem patriotycznej  piosenki 
o Ojczyźnie.  Uczestnicy tej  Mszy 
św. brali w niej udział z ogromną 
uwagą. 

Z pewnością ta data zapisze się 
w ich pamięci na długie lata.

Dziękujemy  dzieciom  i  mło-
dzieży, oraz Dyrekcjom i Nauczy-
cielem naszych placówek wycho-
wawczych, że tradycyjnie, wielkie 
wydarzenia w życiu swoich szkół, 
rozpoczynają  od Mszy św. w na-
szym Kościele. 

Bóg zapłać.
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100 - LECIE ODZYSKANIA NIE-
PODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ - 
OBCHODY GMINNE 11.11.2018

W samo południe 11 listopada 
rozpoczęliśmy  gminne  obchody 
100  Rocznicy  Odzyskania  Nie-
podległości przez Polskę.

Z  wieży  ratuszowej  wiatr  po-
niósł  słowa Hymnu Polskiego, w 
wykonaniu  sporej  grupy  miesz-
kańców.

O  godz.  13:00  rozpoczęła  się 
uroczysta  Msza  Św.  koncelebro-
wana, pod przewodnictwem Ojca 
Ewarysta z Kadyn. 

Współuczestniczyli  w  niej:  ks. 
Proboszcz  Józef  Grochowski,  ks. 
Janusz Niksa – Proboszcz z Łęcza, 
ks.  Stanisław  Szestowicki  –  Pro-
boszcz z  Pogrodzia,  oraz Współ-
brat Ojca Ewarysta. 

Na organach grał  ks. Piotr Bo-
ryczka,  który  również  przygoto-
wał  na  tę  okoliczność  pieśni  w 
wykonaniu Chóru parafialnego.

Kościół  był  wypełniony  mło-
dzieżą  z  wszystkich  placówek 
oświatowych  w  naszym  mieście 
i gminie,  oraz  wychowawcami, 
rodzicami  i  parafianami.  Każdą 
szkołę  reprezentował  poczet 
sztandarowy.  Na Mszę  św. przy-
byli  również  włodarze  Miasta, 
oraz  Pani  Przewodnicząca  Rady, 
przyszła Pani Burmistrz. Kazanie 
okolicznościowe wygłosił Ks. Pro-
boszcz z Pogrodzia który w pięk-
ny sposób przybliżył nam historię 
Rocznicy.

Na  zakończenie  ks.  Proboszcz 
Józef  Grochowski  podziękował 
wszystkim,  którzy  przygotowali 
tę  Uroczystość,  oraz  tak  licznie 
wzięli udział w Mszy Świętej.
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Po Mszy Św. nastąpiło poświę-
cenie okolicznościowej tablicy pa-
miątkowej na ścianie Ratusza. Do-
konał  tego  ks.  Janusz  Niksa  – 
Proboszcz z Łęcza.

Ta  ceremonia  zakończyło  I 
część obchodów 100 Rocznicy Od-
zyskania  Niepodległości  przez 
Polskę. 

Na  okolicznościowy  program 
artystyczny  wszyscy  zostali  za-
proszeni do Miejsko – Gminnego 
Ośrodka Kultury w Tolkmicku.

Dziękujemy wszystkim,  którzy 
przyczynili się do zorganizowania 
i uświetnienia tego Święta.
REKOLEKCJE ADWENOWE 
16 – 18.12.2018 r.

W dniach od 16 do 18 grudnia 
2018 roku w naszym Kościele od-
były  się  Adwentowe  rekolekcje 
parafialne. 

Przeprowadził  je  ks.  Ryszard 
Kowalski – salezjanin z Sokołowa 
Podlaskiego. 

Nauki  głoszone przez  rekolek-
cjonistę  gromadziły  dużo  wier-
nych z Parafii. 

Były one kierowane do różnych 
grup: dzieci i młodzieży ze Szkoły 
Podstawowej  i  Gimnazjum,  mło-
dzieży studiującej,  dorosłych,  lu-
dzie  starszych  i  chorych,  miesz-
kańców  Domu  Pomocy 
Społecznej. 

Był  to  czas  zadumy i  refleksji, 
które  z  pewnością  w  niejednej 
osobie  dokonają  pozytywnych 
zmian; czas włożony w przygoto-
wanie  nas  do  spotkania  z  Naro-
dzonym Jezusem.

strona 9



Informator Parafialny     nr 7(108)/2018    Rok 2018

18 grudnia, na zakończenie Re-
kolekcji,  na Mszy św. dla dzieci, 
przeżyliśmy obłóczyny ministran-
tów. 

Pięciu chłopców otrzymało po-
święcone białe komże, które nało-
żyli im Rodzice wraz z Księdzem 
Proboszczem.  Chłopcy  otrzymali 
także  legitymacje,  uprawniające 
ich  do  służby  ministranckiej  w 
każdym kościele. 

Była  to  piękna,  wzruszająca 
chwila dla nich, Rodziców, Księży, 
oraz zebranych w kościele. 

Drodzy Chłopcy, niech ta służ-
ba jeszcze bardziej zbliży Was do 
kościoła, a nowonarodzony za kil-
ka dni Jezus niech Wam błogosła-
wi w życiu.

Drogi  Księże  Rekolekcjonisto. 
Na  zakończenie,  dziękujemy  Ci 
za głoszenie słowa Bożego w na-
szym  kościele,  uświadomienie 
nam, jak ważnym w naszym ży-
ciu  powinien  być  Jezus  i  Jego 
Matka Maryja, wiara i modlitwa;

że  winy  powinniśmy przebaczać 
szczerze  i  z  serca,  tak  jak  Jezus 
Miłosierny nam przebacza”. 

Wprowadziłeś  nas w czas Ad-
wentu,  w  którym  szczególnie 
mamy zwrócić  uwagę  na  modli-
twę, sakrament pokuty i pojedna-
nia  oraz  eucharystię.  Wierzymy, 
że  to  wszystko  daje  nam  sam 
Chrystus, abyśmy stali się ludźmi 
czuwającymi i z radością oczeku-
jącymi spotkania z Nim.
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Drogi Księże Ryszardzie.  Dzię-
kując  Ci  za  Twoją  obecność  po-
śród  nas,  życzymy  jednocześnie, 
abyś  w  swojej  dalszej  posłudze 
kapłańskiej i zakonnej nieustannie 
doświadczał Bożej miłości i łaski, 
która  niech  spływa  na  Ciebie 
przez dobroć  i  serdeczności  tych 
do których zostałeś i będziesz po-
słany.

Życzymy  Księdzu  Rekolekcjo-
niście obfitych darów łask płyną-
cych z tajemnicy Bożej Miłości ob-
jawionej  w  ciszy  Nocy 
Betlejemskiej,  oraz  wiele  pokoju, 
spokoju i błogosławieństwa Boże-
go w Nowym Roku 2019. Szczęść 
Boże.

Bóg zapłać za wszystko.
Ks. proboszcz Józef Grochowski

Współbracia
i tolkmiccy Parafianie

KOLĘDA 2018 / 2019
W piątek 28 grudnia rozpoczy-

namy kolejną  wizytę  duszpaster-
ską w Waszych domach. 

Mamy  nadzieję,  że  wzorem 
ubiegłych lat, spotkamy się z Wa-
szą  życzliwością  i  miłym przyję-
ciem. Bardzo prosimy, by w tych 
spotkaniach  uczestniczyli  wszy-
scy członkowie Rodzin. 

Niech  nasze  rozmowy  służą 
lepszemu poznaniu nas - Duszpa-
sterzy  i  Was  -  naszych  Parafian. 
Niech wspólna modlitwa i zaśpie-
wana kolęda umocni naszą wiarę, 
a Boża Dziecina niech błogosławi 
Wam na cały Nowy Rok 2019.

Będziemy wdzięczni za przygo-
towanie na kolędę: 

- Stołu nakrytego obrusem, naj-
lepiej białym,

-  Krzyża  i  dwóch  zapalonych 
świec,

- Naczynia z wodą święconą,
-  Zeszyty  dzieci  uczestniczą-

cych w szkolnej katechezie,
-  Należy  wyłączyć  telewizor 

oraz radio,
- Odświętny ubiór będzie wyra-

zem szacunku.

Rozkład kolędy na tydzień i po-
niedziałek kolejnego tygodnia, bę-
dziemy  podawali  w  niedziele  w 
ogłoszeniach, gablotach i na stro-
nie parafialnej.

Kolędę  rozpoczynamy  o  godz. 
15:30 a w sobotę o godz. 10:00.

Na czas kolędy zawieszamy od-
prawianie Mszy św. o godz. 18:00 
w dni powszednie.
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PRZYSŁOWIA
Jaki Nowy Rok, taki cały rok.
Na Nowy Rok pogoda,  będzie 

w polu uroda.
Na Nowy Rok przybywa dnia 

na barani skok.
Na Boże Narodzenie masz lute-

go widzenie.
W Boże Narodzenie bardzo bia-

ło, wiosną śniegu jest niemało.
Królowie  pod szopkę,  dnia  na 

kurzą stopkę.
W  dzień  Adama  i  Ewy  daruj 

bliźnim gniewy.
Na Boże Narodzenie weseli się 

wszystko stworzenie.
Na Boże Narodzenie masz lute-

go widzenie.

Wigilia pod tolkmickim
Niebem – 16.12.2018 r.

To  już  kolejna  „Wigilia  pod 
tolkmickim Niebem”.

Na  Placu  Wolności  –  central-
nym  miejscu  w  mieście,  między 
Ratuszem  a  Kościołem  parafial-
nym, ustawiono namioty do wy-
dawania dań wigilijnych oraz wy-
stępów artystycznych.

Organizatorów,  jak  zwykle, 
było bardzo dużo. 

Wymieniamy  trzy  jednostki 
wiodące  w  przygotowaniu  tego 
spotkania: Urząd Miasta i Gminy 
z  Panią  Burmistrz  Magdaleną 
Dalman na czele, Parafia św. Jaku-
ba  Apostoła  w  Tolkmicku,  oraz 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kul-
tury w Tolkmicku. 
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W przygotowanie tego spotka-
nia, jak zwykle włączyły się tolk-
mickie  instytucje,  Szkoła  Podsta-
wowa  z  Tolkmicka  i  Pogrodzia, 
Ochotnicza Straż Pożarna, stowa-
rzyszenia,  koła  zainteresowań 
i osoby  prywatne.  Bardzo  ładnie 
dopisali radni z Panem Przewod-
niczącym Rady na czele.
Spotkanie  wigilijne  rozpoczęła 
Pani Burmistrz, życząc radosnych 
Świąt  oraz  spełnienia  marzeń  w 
Nowym Roku 2019. 

Ksiądz  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski  przeczytał  Ewangelię  o 
Narodzeniu Pana Jezusa, oraz do-
łączył  się  do  życzeń  Pani  Bur-
mistrz. 

      Rozniesiono opłatki i wszyscy za-
częli składać sobie życzenia. To są 
zawsze  wzruszające  chwile,  po-
zwalające zapomnieć  choć  na tro-
chę  o  chorobie  i  przykrych  spra-
wach.  Na  niedzielne  spotkanie 
bardzo licznie przyszli mieszkańcy 
miasta. Program artystyczny przy-
gotował Ośrodek Kultury w Tolk-
micku,  Szkoła  Podstawowa  w 
Tolkmicku  i  Pogrodziu.  Trzeba 
przyznać,  że niektóre dzieci  mają 
piękne głosy. Kolęd i pastorałek w 
ich wykonaniu chciało się słuchać. 

Cały  program,  w  wykonaniu 
dzieci  i  dorosłych  „wdzięcznie 
wpadał  w ucho”.  Również  potra-
wy wigilijne były bardzo smaczne. 

strona 13

Zespół redakcyjny: 
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara

Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 15.30 – 17.30
Telefon: 055 231 66 34, 692 477 616 www.salezjanie-tolkmicko.pl
Konto parafii: Bank Spółdzielczy w Malborku Oddział w Tolkmicku

55 8303 0006 0050 0500 1560 0001 NIP 578-25-16-245

http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/


Informator Parafialny     nr 7(108)/2018    Rok 2018

Nikt głodny nie odszedł. Atrak-
cją tego spotkania był Święty Mi-
kołaj, z wielkim workiem prezen-
tów, ufundowanych przez Caritas 
Diecezji Elbląskiej. Dopisała rów-
nież pogoda.

Wigilijne spotkanie należy zali-
czyć  do udanych.  Dobrze  spisali 
się  wszyscy  organizatorzy 
i współorganizatorzy. 

Dziękujemy  więc  wszystkim z 
całego serca za pomoc. Dziękuje-
my  też  mieszkańcom,  licznie 
zgromadzonym  na  tegorocznej 
Wigilii pod tolkmickim Niebem.

Do zobaczenia za rok.

SZLACHETNA PACZKA
Szlachetna  Paczka  to  ogólno-

polska akcja,  która trwa już  od... 
osiemnastu  lat!  Po  raz  pierwszy 
paczki  do  potrzebujących  trafiły 
w 2000 roku, wtedy obdarowano 
30 rodzin. 

Akcja  organizowana jest  przez 
Stowarzyszenie  Wiosna.  W  tym 
roku,  dzięki  kilku  wolontariu-
szom, udało się  po raz pierwszy 
zrealizować  Szlachetną  Paczkę  w 
gminie Tolkmicko i Milejewo. 
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Celem akcji  jest mądra pomoc, 
czyli  taka,  która  pomaga  i  daje 
szansę  na zmianę.  Rodzin w po-
trzebie  szukają  wolontariusze, 
spotykają  się  z  nimi,  diagnozują 
ich sytuacje, dowiadują się o pro-
blemach i potrzebach. 

W tym roku, grupa cudownych 
osób oderwała się  na kilka tygo-
dni  od codzienności  i  dostrzegła 
historie,  które są  wokół  nas. Na-
sza  Szlachetna  Paczka  połączya 
wiele  osób:  potrzebujących,  wo-
lontariuszy, darczyńców. Do tego-
rocznego projektu zostały włączo-
ne  23  Rodziny  z  naszej  gminy 
i gminy Milejewo. Wartość, ponad 
250 przekazanych Paczek, to oko-
ło 100 tys. złotych.

Darcyńca  przygotowując  pacz-
kę, wybierał z systemu konkretną 
Rodzinę. Zazwyczaj w pomoc an-
gażowało  się  kilka,  kilkanaście 
osób,  które  wspólnymi  siłami 
kompletowały  potrzebne  rzeczy. 
Paczki zastały przekazane wolon-
tariuszom, a następnie rozwiezio-
ne  8  -  9  grudnia  potrzebującym 
Rodzinom.

Osoby zaangażowane w pomoc 
prosiły, aby pozostać anonimowe, 
dlatego  dziękuję  każdemu  kto 
przyczynił się, że ten projekt uda-
ło  się  nam  zrealizować,  że  być 
może zmieniliśmy choć jedno ży-
cie,  lub  też  wnieśliśmy  w  czyjś 
świat coś dobrego. Dziękuję. 

Magdalena Zientara, Lider SZP

USTANOWIENIE DEKANATU 
TOLKMICKO 03.12.2018

Dekretem ks. Biskupa Jacka Je-
zierskiego  z  dnia  26  listopada 
2018 roku, ustanowiony został  w 
Diecezji  Elbląskiej  nowy dekanat 
o nazwie Dekanat Tolkmicko. 

Do nowego Dekanatu należy 6 
parafii,  wyłączonych z Dekanatu 
Elbląg  –  Północ:  Wniebowzięcia 
Najświętszej Maryi Panny w Cie-
plicach, Świętej Rodziny w Elblą-
gu,  Świętego  Antoniego  Padew-
skiego  w  Kadynach, 
Najświętszego  Serca  Jezusowego 
w Łęczu, Świętego Mikołaja w Po-
grodziu, Świętego Jakuba Aposto-
ła w Tolkmicku. 

Dekanat  Tolkmicko  został 
utworzony  dla  efektywniejszego 
działania  pasterskiego  i  admini-
stracyjnego  wymienionych  Para-
fii.

Dziekanem Dekanatu  Tolkmic-
ko został ks. Edward Rysztowski, 
proboszcz Parafii Świętej Rodziny 
w  Elblągu,  a  zastępcą  Dziekana 
został  nasz  ks.  Proboszcz.Jest  to 
dla  nas  ogromnym  wyróżnie-
niem, za które dziękujemy ks. Bi-
skupowi. 

Dekret  ustanawiający  powsta-
nie  Dekanatu  Tolkmicko w załą-
czeniu i na naszej stronie parafial-
nej: www.salezjanie-tolkmicko.pl
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