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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.

Drodzy Para�anie i sympatycy dzieła salezjańskiego.

 Często słyszy się, że nieważne, czy ktoś chodzi do kościoła, czy też nie – 
najważniejsze to być dobrym człowiekiem. Ale unikanie zła i czynienie dobra to 
dopiero wstęp do prawdziwej pracy nad sobą. Tak łatwo zatrzymać się w rozwoju, 
powtarzając wytarty slogan, że najważniejsze to być dobrym człowiekiem. 

 Dopiero Jezus ukaże ostateczną prawdę o Tym, który "Jeden tylko jest 
Dobry" (Mt 19,17). I dlatego istotą naszej pracy nad sobą nie jest tylko korekta 
zewnętrznych postaw czy trenowanie silnej woli i dobrego charakteru. Najpierw 
chodzi o otwarcie się na Źródło prawdziwego dobra – na Boga.

 Współczesny świat, oglądany przez pryzmat mediów i rynku reklamowego, 
jest nastawiony na wygodę i korzystanie z życia. Robi się wszystko, aby dogodzić 
ciału – aby pięknie wyglądać, dobrze zjeść i wypocząć. Łatwo też zauważyć, że 
reklamy telewizyjne pełne są pięknych kobiet, które swoim wdziękiem kuszą do 
robienia takich czy innych zakupów. Pomysłodawcy reklam manipulują kobiecym 
ciałem i wystawiają je na sprzedaż, reklamując jakiś towar. W tym kontekście 
bardzo surowo brzmią słowa Jezusa: A ja wam powiadam: Każdy, kto pożądliwie 
patrzy na kobietę, już się w swoim sercu dopuścił z nią cudzołóstwa.
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 Te słowa Jezusa można zaliczyć do tych wypowiedzi, które chętnie byśmy 
wykreślili z kart Ewangelii. Jakoś nie pasują do naszej rzeczywistości i do obyczajów, 
które są powszechnie akceptowane. Jednak nie możemy unikać trudnych tematów 
i udawać, że te słowa nas nie dotyczą. Trzeba je przyjąć jako Dobrą Nowinę. 
W przestrogach Jezusa odnajdujemy troskę o godność ludzkiego ciała. W Piśmie 
Świętym ciało oznacza całego człowieka w jego jedności �zyczno-duchowej. 
Człowiek to nierozerwalna jedność ciała i ducha. To bardzo ważne stwierdzenie, 
ponieważ pomaga nam odkryć dwie sfery ludzkiego życia, które wzajemnie się 
uzupełniają i przenikają i które muszą istnieć razem. Św. Paweł powie, że człowiek 
jest stworzony dla Boga, a rozpusta, czyli grzech, od Boga go oddziela. 

 Człowiek został stworzony na obraz i podobieństwo Boga samego i stąd 
powinien żyć dla Niego, aby do Niego kiedyś powrócić. Przeznaczeniem całego 
człowieka, a więc duszy i ciała, jest zmartwychwstanie. Dlatego nie można 
bezcześcić swojego ciała grzechem. Miejmy to na względzie planując zbliżające się 
urlopy i wakacje. Niech rodzice będą czujni pozwalając swym dzieciom na różnego 
rodzaju wyjazdy.

 Dlatego zastanówmy się przez chwilę, co ma dla nas największą wartość. 
Rodzina? Zdrowie? Pieniądze? Kariera? Godność? Własny kąt, w którym czujemy się 
bezpiecznie? A może czas, na którego brak tak często narzekamy? 

 Dlaczego rzeczy materialne i niematerialne – takie jak np. przyjemność, 
doznanie -  mają takie znaczenie w naszym życiu? Dlaczego przywiązujemy się do 
nich tak mocno, że ich brak zaburza nasze prawidłowe funkcjonowanie?  Posiadanie 
czy przyjemność same w sobie nie są złe. Problem zaczyna się jednak wtedy, kiedy 
one przysłaniają nam inne cele w życiu, a przede wszystkim blokuje realizację 
powołania otrzymanego od Boga i  samego Boga. 
 Miejmy to w pamięci planując wakacje i urlopy.

                               Z kapłańskim błogosławieństwem na ten czas
                                       Ks. Proboszcz Józef Grochowski
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IMIENINY
KS. PIOTRA BORYCZKI 
29.06.2018

Czcigodny Księże Piotrze.

Dzień  Imienin, to jedna z nie-
wielu  okazji,  by  wyrazić  Ci 
wdzięczność za trud posługi ka-
płańskiej w naszej wspólnocie, za 
Msze  święte,  głoszone  słowo 
Boże, sakramenty, piękną  grę na 
organach  i  prowadzenie  Chóru 
parafialnego i Wspólnoty  Straży 
Honorowej  Najświętszego  Serca 
Pana Jezusa.

Życzymy Ci, Drogi Księże, aby 
dobry  Bóg  obdarzył  Cię  obfito-
ścią  swoich  łask,  dobrym  zdro-
wiem,  radością  i  umiejętnością 
przezwyciężania  kłopotów  dnia 
codziennego. 

Życzymy  Ci  też  prawdziwej 
apostolskiej  odwagi  i  pokornej 
zgody na realizację  Bożych pla-
nów! 

Niech Jezus Chrystus Ci siły w 
posłudze kapłańskiej i głoszeniu 
Słowa Bożego, a Matka Najświęt-
sza niech ma Cię zawsze w swo-
jej opiece.

Bóg  zapłać  i  szczęść  Boże  w 
dalszej posłudze kapłańskiej.

                        
Ks. Proboszcz Józef Grochowski

ze Współbraćmi
                 i tolkmiccy Parafianie

HUMOR

Rozbitek na maleńkiej  łupinie 
dryfuje  po  morzu.  W  pewnej 
chwili podpływa do niego trans-
atlantyk. Rozbitek chwyta linę.
– Dokąd płyniecie? – pyta.
– Do Hongkongu.

Rozbitek puszcza linę:
– To mi nie po drodze.

Gospodarz  rozmawia  z  no-
wym sąsiadem:
– A krowy macie?
– Mamy.
– A świnie chowacie?
– A przed kim?

– Przyszedłem, aby nastroić pań-
stwa pianino.
– Ależ nie wzywaliśmy pana!
– Państwo nie, ale państwa sąsie-
dzi owszem.
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AKTUALNOŚCI

POGRZEB KS. CZESŁAWA SZULIMA 
SALEZJANINA

05.04.2018 na naszym Cmenta-
rzu  parafialnym  odbył  się  po-
grzeb ks. Czesława Szulima - Sa-
lezjanina  -  w  76  roku  życia,  56 
ślubów zakonnych i 46 roku ka-
płaństwa.

Ks. Czesław pracował w latach 
1995 - 2000 jako Proboszcz Parafii 
Najświętszego Serca Pana Jezusa 
w Łęczu. 

Tam  właśnie  odbyła  się  Msza 
św.  pogrzebowa  koncelebrowa-
na, pod przewodnictwem ks. Jac-
ka  Jezierskiego  -  Biskupa  Elblą-
skiego,  w  asyście  ks. 
Przemysława Solarskiego - Wika-
riusza  Przełożonego  Inspektorii 
Warszawskiej,  ks.  Mieczysława 
Tylutki - Dziekana Dekanatu El-
bląg  Północ,  Księdza  Marka  Ja-
nowskiego - Dziekana Dekanatu 
Katedralnego  w  Ełku,  oraz  po-
nad 30 współbraci. 

W pogrzebie uczestniczyła naj-
bliższa Rodzina i wierni z parafii, 
w których pracował Zmarły.

Ksiądz Czesław Szulim został 
pochowany w grobowcu Salezja-
nów na Cmentarzu parafialnym 
w Tolkmicku

Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
08.04.2018

Jak co roku W Niedzielę Miło-
sierdzia Bożego parafianie zebra-
li się licznie o godz. 15:00 na Go-
dzinę Miłosierdzia Bożego.

Ksiądz  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski  rozpoczął  ten  czas  Ko-
ronką  do  Bożego  Miłosierdzia 
przed  obrazem  Jezusa  Miłosier-
nego  i  Relikwiami  św.  Siostry 
Faustyny  Kowalskiej  oraz  Jej 
Spowiednika - bł. Michała Sopoć-
ki. 
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Po Koronce ucałowaliśmy Reli-
kwie Księdza Sopoćko, a następ-
nie rozpoczęła się Msza Św., któ-
rą  zakończyliśmy  ją 
ucałowaniem  Relikwii  św.  Sio-
stry Faustyny.
WIZYTACJA NADZWYCZAJNA 
KSIĘDZA RADCY REGIONALNEGO 
TADEUSZA ROZMUSA 24 – 26.04.2018

W dniach 24 - 26 kwietnia 2018 
roku w naszej  wspólnocie para-
fialnej gościliśmy Księdza Radcę 
Regionalnego  Tadeusza  Rozmu-
sa sdb, który przeprowadzał wi-
zytację nadzwyczajną dzieła sale-
zjańskiego.  Taka  wizytacja 
odbywa się co 5 lat w każdej pa-
rafii.

Ksiądz  Radca  rozmawiał  ze 
wszystkimi  współbraćmi  z  na-
szych salezjańskich parafii, zapo-
znał się z ich kłopotami i sukce-
sami, odprawiał Msze św., głosił 
słowo Boże.  Spotkał  się  także z 
Członkiniami  Koła  Robótek 
Ręcznych. 

W programie miał też wizytę u 
ks. Biskupa Jacka Jezierskiego. 
NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
PRZY KRZYŻACH I KAPLICZKACH 
MAJ 2018

Przez  cały  miesiąc  maj,  po-
święcony  w  sposób  szczególny 
Matce Boskiej, modliliśmy się  w 
kościele na nabożeństwach majo-
wych. 

Dodatkowo,  w  każdy  ponie-
działek  i  każdą  środę  chodzili-
śmy na nabożeństwa przy krzy-
żach i kapliczkach przydrożnych. 
To piękna tradycja. 
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Dziękujemy wszystkim, którzy 
w tych nabożeństwach uczestni-
czyli.
ZMARŁ FRANCISZEK SZYMBORSKI -  
TATA KSIĘŻY: MARKA I JACKA

Grupa naszych Parafian, wraz 
z  Księżmi  uczestniczyli  w  po-
grzebie  w   Kazuniu  Polskim  k. 
Warszawy. 

Składamy  wyrazy  głębokiego 
współczucia  oraz  słowa  otuchy 
dla Księży Marka i  Jacka Szym-
borskich z powodu śmierci Taty 
FRANCISZKA.

Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie.

ŚWIĘTO SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA 
W TOLKMICKU 18.05.2018

Do tradycji już należy, że Szko-
ła Podstawowa w Tolkmicku ob-
chody  Święta  Patrona  Mikołaja 
Kopernika, rozpoczyna od Mszy 
św. 

Dzieciom  i  młodzieży,  towa-
rzyszyła Pani Dyrektor, Nauczy-
ciele  i  Opiekunowie  klas,  oraz 
Pan  Józef  Zamojcin  -  v-ce  Bur-
mistrz Miasta, i Pani Magdalena 
Dalman -  Przewodnicząca  Rady 
Miasta i Gminy. 

Nie  zabrakło  pocztu  sztanda-
rowego  oraz  „samego  Mikołaja 
Kopernika”.

Dzieci,  Pani  Dyrektor  i  Na-
uczyciele  byli  przebrani  w  „ko-
smiczne” stroje. 

Po  Mszy  św.  wszyscy  wrócili 
do Szkoły na dalszy ciąg święto-
wania.
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Dziękujemy  wszystkim,  za  tę 
manifestację  wiary, którą  każde-
go  roku  rozpoczynacie  Święto 
swojej Szkoły.
ROCZNICA I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
03.06.2018

Po roku od I Komunii Świętej, 
03  czerwca  br.  dzieci  odnowiły 
swoją przyjaźń z Bogiem. Po bło-
gosławieństwie  Rodziców  i  po-
święceniu  przez  ks.  Proboszcza, 
wszyscy  weszli  do  kościoła.  Po-
dobnie,  jak  przed  rokiem,  śpie-
wem,  czytaniami  mszalnymi  i 
procesją  z  darami,  dzieci  uwiel-
biały Pana Boga.

Drogie  Dzieci,  niech  Matka 
Boża  wyprasza  Wam  potrzebne 
łaski,  a  Pan  Jezus  niech  wysłu-
chuje  Jej  i  Waszych  próśb. 
Szczęść Wam Boże.

W piątek 08 czerwca w naszej 
kaplicy cmentarnej odbył się od-
pust ku czci Najświętszego Serca 
Pana Jezusa.  Pad takim wezwa-
niem jest nasza kaplica.

O godz. 12:00 Mszę  świętą  za 
zmarłych, spoczywających na na-
szym  cmentarzu,  odprawił  ks. 
Piotr Boryczka.

NABOŻEŃSTWA CZERWCO-
WE  do  NAJŚWIĘTSZEGO  SER-
CA  PANA JEZUSA odprawiane 
są codziennie w miesiącu czerw-
cu -  o godz. 17:30. Zapraszamy 
na nie wszystkich czcicieli  Pana 
Jezusa.

Zbliżają  się  DNI JAKUBOWE. 
Obchodzone będą  w dniach 28- 
29  lipca  br.  Liturgiczne  święto 
Św. Jakuba Apostoła, z udziałem 
Księży z Dekanatu Elbląg - Pół-
noc, będziemy obchodzili 25 lip-
ca.

Wszystkie  szczegóły  podamy 
w następnym numerze Informa-
tora.
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SAKRAMENT 
BIERZMOWANIA 19.05.2018

19 maja w naszym kościele, na 
Mszy św. koncelebrowanej,  pod 
przewodnictwem J.E.  Ks.  Bisku-
pa Jana Styrny, 36 młodym oso-
bom z Parafii w Tolkmicku, oraz 
z Parafii w Łęczu, wraz z podle-
głymi  filiami  w  Suchaczu 
i Próchniku,  ks.  Biskup  udzielił 
Sakramentu Bierzmowania.

Bierzmowanie  ma  utwierdzić 
w nas to, co zaczęło się podczas 
chrztu. 

Wypływająca  z  przyjęcia  tego 
Sakramentu  łaska,  ma  być  dla 
nas źródłem duchowej siły, aby-
śmy byli zdolni do wyznawania 
swojej wiary i wprowadzali ją w 
codzienne  życie  -  podkreślił  ks. 
Biskup.

Msza św. miała bardzo uroczy-
sty  charakter.  Młodym  ludziom 
towarzyszyli  rodzice,  rodziny 
i znajomi, oraz księża i katecheci, 
którzy  przygotowywali  ich  do 
przyjęcia Sakramentu.

Wszystkim,  którzy  otrzymali 
ten Sakrament życzymy, by mocą 
Ducha Świętego  umocnili  swoją 
więź  z Kościołem i świadczyli o 
swojej  wierze  chrześcijańskiej 
słowem, któremu będą  towarzy-
szyły czyny.

Szczęść Wam Boże
JUBILEUSZ 30 - LECIA 
ŚWIĘCEŃ KAPŁAŃSKICH 
KS. PROBOSZCZA JÓZEFA 
GROCHOWSKIEGO 25.05.2018
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25  maja  ks.  Proboszcz  Józef 
Grochowski obchodził 30 roczni-
cę Święceń kapłańskich. 

Jubilat   odprawił  Mszę  św. 
wieczorną,  po której  przyjął  ży-
czenia  od  Parafian,  Rady  Para-
fialnej, wspólnot parafialnych.

Jubilat  zaprosił  wszystkich 
obecnych na słodki poczęstunek 
w świetlicy parafialnej, przygoto-
wany  przez  Panie  z  Różańca 
i Koła  Robótek  Ręcznych.  Spo-
tkanie było bardzo serdeczne.

Księże Proboszczu. 
Szczęść Boże na kolejne, 

długie lata.

UROCZYSTOŚĆ 
I KOMUNII ŚWIĘTEJ 
27.05.2018

27 maja w naszej Parafii Dzieci, 
ich Rodzice i Najbliżsi przeżywa-
li Uroczystość I Komunii Świętej. 
Do tego Sakramentu przystąpiła 
duża grupa - aż 38 osób.

Przed  Kościołem  wszystkich 
powitał ks. Proboszcz Józef Gro-
chowski. 

Poświęcił  On  dzieci  i wszyst-
kich zgromadzonych. Dzieci po-
prosiły  Rodziców  o  błogosła-
wieństwo  i  wszyscy  weszli  do 
Kościoła na Mszę Świętą.

Podczas liturgii dzieci wykona-
ły I i II czytanie, oraz psalm i mo-
dlitwę  wiernych.   Do  ołtarza 
przyniosły tez dary. Na zakończe-
nie  Mszy,  podziękowały  Rodzi-
com - za dar życia i wychowania, 
Nauczycielom i Pani Katechetce - 
za  trud  wychowania,  Księdzu 
Proboszczowi - za przygotowanie 
i udzielenie tego Sakramentu.
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Dzieciom  życzymy  wiele  łask 
Bożych na kolejne lata życia.
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA 
I     KRWI CHRYSTUSA  
BOŻE CIAŁO 31.05.2018

Uroczystość  Najświętszego 
Ciała  i  Krwi  Chrystusa,  w  Ko-
ściele  Katolickim uroczystość  li-
turgiczna ku czci  Najświętszego 
Sakramentu.  Wierni  szczególnie 
wspominają  Ostatnią  Wieczerzę 
i przeistoczenie chleba i  wina w 
Ciało i Krew Jezusa Chrystusa.

Uroczystość  ma  charakter 
dziękczynny i radosny. 

W  Polsce  obchodzi  się  ją  w 
czwartek po Uroczystości  Trójcy 
Świętej, a więc jest to święto ru-
chome,  wypadające  zawsze  60 
dni po Wielkanocy.

Tę  piękną  uroczystość  obcho-
dziliśmy też 31 czerwca w naszej 
parafii.  Tłumnie  zebrali  się  tolk-
miccy wierni i goście. Mszę św. o 
godz. 11:00 odprawił ks. Andrzej 
Wujek  -  przełożony  Salezjanów 
Inspektorii Warszawskiej. 
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On też wygłosił okolicznościo-
we kazanie.

Po komunii i ogłoszeniach, do 
orszaku  procesyjnego  ustawiły 
się  dzieci  I  -  Komunijne  i  I  - 
Rocznicowe, oraz sypiące kwiaty. 
Jak  zwykle,  w  orszaku  wzięła 
udział  służba  liturgiczna,  Pan 
Organista,  wspólnoty  parafialne 
i osoby  na  stałe  przypisane  do 
niesienia  chorągwi,  szarf,  figu-
rek, różańca itp.

Na  trasie  ustawiono 4  piękne 
ołtarze.  Dziękujemy  serdecznie 
osobom, które je wykonały.

Monstrancję z kościoła do I oł-
tarza niósł ks. Inspektor, do II oł-
tarza niósł ją ks. Piotr, do III - ks. 
Proboszcz, do IV znów ks. Piotr. 

Przy IV ołtarzu Monstrancję  z 
Najświętszym  Sakramentem 
przejął  ks.  Inspektor,  który  na 
placu przed kościołem pobłogo-
sławił  na  cztery  strony  świata 
miasto i jego mieszkańców, rów-
nież tych, daleko od domu.

Po wprowadzeniu procesji  do 
kościoła  i  schowaniu  Najświęt-
szego Sakramentu do tabernaku-
lum, nastąpiło zakończenie Uro-
czystej Mszy św.

Bóg zapłać  wszystkim, którzy 
wzięli  udział  w  tej  manifestacji 
wiary.

HUMOR

Policjant zatrzymuje kierowcę.
– Proszę o prawo jazdy.
– Jak to? – dziwi się kierowca. – 
Przecież  dałem  je  panu  w  ze-
szłym tygodniu.

– Stary, wczoraj ukradli mi auto!
– I co? Dzwoniłeś na policję?
– Jasne! – I co powiedzieli?
– Że to nie oni.

– Andrzej, pożycz stówę!
– Dobrze, ale od kogo?
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STATYSTYKI PARAFIALNE

W  tym  roku  z  Sakramentu 
Chrztu Świętego skorzystali:

Maria Piotrowska,
Helena Godlewska,
Adam Lipczyński,
Eryk Ernest Sobieszczański,
Jakub Folc,
Kinga Kulikowska,

Sakrament  Małżeństwa  za-
warli: 

Mateusz Wołoszyn 
i Monika Siekierko

Na  miejsce  wiecznego  spo-
czynku odprowadziliśmy:

Annę Jaworską, 
Halinę Sokoluk
Andrzeja Dworzeckiego,
Henrykę Chromik,
Jerzego Matuszaka
Zenobię Łubnicką,
Grażynę Kulikowską, 
Halinę Groszek,
Ewę Rosołowską,
Krystynę Osak, 
Tadeusza Jankowskiego,
Lucynę Kropisz,
Martę Zagaja,
Ludwikę Kałuzińską,
Władysławę Jaros,
Bogdan Furs

Ofiary na obcinkę  drzew zło-
żyli:

Danuta   i  Wiesław Franciuk, 
Daniela  Bukowska,  Marek  Żo-
chowski  z  małżonką,  Krystyna 
i Mirosław  Rydzewscy,  Lucyna 
Kropisz,  Barbara  Grochowska, 
Ewa i Ryszard Szynkowscy, Sabi-
na  Gregor,  Teresa  Starostecka, 
Irena Pusio, Barbara Lustyk.

Ofiarodawcom  składamy  ser-
deczne Bóg zapłać

HUMOR

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.

Wilk zatrudnia do pracy lisicę:
–  Potrzebujemy  przede  wszyst-
kim pracowników odpowiedzial-
nych.
–  To  się  dobrze  składa  –  odpo-
wiada  lisica.  –  W  poprzedniej 
pracy ilekroć  coś  złego się stało, 
zawsze mówili, że to ja jestem za 
to odpowiedzialna.
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