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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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 Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
 Drodzy Para�anie i Sympatycy Dzieła salezjańskiego w Tolkmicku,

 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 – Boga, który kocha i dlatego wymaga. Akurat jest taka szansa, bo 
przez Środę Popielcową wejdziemy w Wielki Post – kolejny już w naszym życiu. Ważne 
byśmy nie bali się poznać prawdy o nas samych. Byśmy zobaczyli, co tak na serio cenimy 
sobie i jest dla nas ważne. 

  Czy faktycznie jestem dobrym …
 

 Drodzy moi.

 Zastanówmy się przez chwilę, co ma dla nas największą wartość. Rodzina? 
Zdrowie? Pieniądze? Kariera? Własny kąt, w którym czujemy się bezpiecznie? 
A może czas, na którego brak tak często narzekamy? Dlaczego rzeczy materialne 
i niematerialne mają takie znaczenie w naszym życiu? Dlaczego przywiązujemy się 
do nich tak mocno, że ich brak zaburza nasze prawidłowe funkcjonowanie? 



 Z jednej strony dzięki nim czujemy się bezpiecznie, a z drugiej kieruje nami 
zwyczajnie ludzkie przywiązanie do posiadania. Posiadanie samo w sobie nie jest złe. 
Problem zaczyna się wtedy, kiedy nasze dążenie do posiadania oraz przyzwyczajenie 
do tego, co posiadamy jest tak silne, że przysłania nam inne cele w życiu, a przede 
wszystkim blokuje realizację powołania otrzymanego od Boga.

 Wielki Post to właśnie taki czas, gdy wyciszamy hałas świata pełnego reklam 
i zgiełku, przyciszamy a może i wyłączamy non stop grające radio, czy telewizor 
w naszym domu, by usłyszeć proszący o pomoc głos dziecka wchodzącego tak 
szybko w dorosłe życie, czy też coraz bardziej słabnącą w bezradności starzejącą 
się codziennie matkę, ojca, czy inną bliską przecież osobę. Nie zmarnujmy tego 
czasu, bo on już nigdy nie wróci.

 Z darem modlitwy i zaproszeniem na wielkopostne nabożeństwa do wspólnej 
re�eksji nad życiem. 

     

 

 Dziękujemy Bogu za Księdza Proboszcza i Jego posługę w naszej Para�i. 
Dziękujemy za otwartość na drugiego człowieka, za uśmiech i życzliwe spojrzenie, 
za ogromną troskę o nasz kościół i wszystkich Para�an.

 Drogi Księże Proboszczu. 
Z tej okazji pragniemy złożyć Ci najlepsze i najserdeczniejsze życzenia Bożego 
błogosławieństwa i opieki św. Patrona, który niech wspiera wszelkie Twoje poczynania 
i każdą dobrą myśl, oraz tego co jest dobrem, błogosławieństwem, radością, ludzką 
życzliwością i codzienną troską o Swoje owieczki. Życzymy Ci zdrowia, siły i wytrwałości 
w trudach codziennej posługi pasterskiej.

 Niech Chrystus Pan – Dobry Pasterz, przynosi Ci siłę, radość i pokój, niech 
umacnia Cię w głoszeniu i czynieniu miłosierdzia, które otwiera nas na Boga i Jego miłość.

 Dziękujemy Ci za Twoją codzienną pasterską troskę, cierpliwość, skromność i dobroć. 

 Niech nieustająca opieka Matki Bożej oraz Jej wstawiennictwo będą pomocą 
oraz Twoim drogowskazem na tej trudnej, kapłańskiej drodze.

      Szczęść Boże

 Księże Proboszczu, zapewniamy Cię o naszej modlitewnej 
pamięci.    

      Ks. Piotr, ks. Henryk
      i tolkmiccy Para�anie
Solenizant odprawi Mszę św. 19 marca o godz. 18:00. 
Będzie to też okazja do złożenia podziękowań i życzeń Imieninowych. 

IMIENINY KS. PROBOSZCZA JÓZEFA GROCHOWSKIEGO – 19.03.2019

Ks. Proboszcz Józef ze Współbraćmi Salezjanami
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AKTUALNOŚCI

ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY. 
ODNOWIENIE ŚLUBÓW  MAŁŻEŃSKICH. 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MAŁŻEŃSTW 
30.12.2018

Święto Świętej Rodziny Kościół 
katolicki  co  roku  obchodzi  w 
pierwszą niedzielę po Bożym Na-
rodzeniu i tak było u nas.

Na Mszę św. o godz. 11:00 przy-
szło wiele małżeństw, często z ro-
dziną.  Odprawiał  ją  ks.  Julian 
Dzierżak.  Chór  parafialny  pod 
kierownictwem ks. Piotra Borycz-
ki przygotował oprawę muzyczną 
tej liturgii. Ksiądz Julian wygłosił 
bardzo ładne Słowo Boże, skiero-
wane do Małżonków i Ich Rodzin.

Małżonkowie  odnowili  przy-
rzeczenia  małżeńskie  i  otrzymali 
osobiste błogosławieństwo ks. Ju-
liana Dzierżaka. Ksiądz Proboszcz 
Józef  Grochowski  przygotował 
dla  każdej  Rodziny  drobną  pa-
miątkę z tej uroczystości.

Jedna  z  par  małżeńskich  tego 
dnia obchodziła 45 – lecie zawar-
cia  Sakramentu  Małżeństwa  i  w 
Jej  intencji  ks.  Julian  odprawił 
Mszę św.

Niedziela  Świętej  Rodziny  a 
szczególnie Msza święta w której 
uczestniczyliśmy, była modlitwą o 
świętość  uczestniczących  w  niej 
Rodzin,  oraz  wszystkich  mał-
żeństw i rodzin w naszej Parafii.

Szczęść  Wam  Boże  na  dalsze 
lata.
IMIENINY
KS. HENRYKA KORZENIOWSKIEGO 
19.01.2019
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Mszy  świętej  koncelebrowanej 
przewodniczył Solenizant. Życze-
nia złożył Księdzu Henrykowi ks. 
Proboszcz,  a  następnie  przedsta-
wiciele Grup parafialnych. 

Czcigodny Księże Henryku,
z okazji Imienin życzymy Księ-

dzu  wiele  radości,  zdrowia,  wy-
trwałości,  spokoju  i  pogody  du-
cha na tej kapłańskiej drodze.

Niech  Najświętsza  Panna  ota-
cza  Księdza Matczyną  miłością  i 
opieką,  zwłaszcza  w  trudnych 
chwilach  i  wyprasza  u  swojego 
Syna  wszelkie  potrzebne  Łaski. 
Życzymy  Księdzu  wiele  powo-
dów do uśmiechu.

Zapewniamy o modlitwie
Szczęść Boże

UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA BOSKO 
31.01.2019

Tradycyjnie już tego dnia zebra-
liśmy się w kościele na Mszy św. 
w rocznicę śmierci św. Jana Bosko 
– patrona Salezjanów i nas, para-
fian, którym Oni służą ponad pół 
wieku. 

Mszę  św.  odprawił  ks.  Pro-
boszcz  Józef  Grochowski  i  ks. 
Henryk  Korzeniowski.  Na  orga-
nach grał ks. Piotr Boryczka, któ-
ry  wraz  z  Chórem  parafialnym 
przygotował  oprawę  liturgiczną 
tej  Mszy świętej.  Po Mszy ucało-
waliśmy  relikwie  świętego  Księ-
dza z Turynu. 

Dziękujemy   naszym  Księżom 
za  posługę  kapłańską  w  naszej 
parafii,  prosimy  o  obfitość  łask 
Bożych i obiecujemy modlitwę. 

Szczęść Boże
ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO 
SCENKA TEATRALNA SCHOLI 
„BARKA” Z MILEJEWA 02.02.2019
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Święto  Ofiarowania Pańskiego, 
inaczej  Matki  Bożej  Gromnicznej 
obchodziliśmy  tradycyjnie  czter-
dziestego  dnia  po  Bożym  Naro-
dzeniu. Jest to pamiątka ofiarowa-
nia  Pana  Jezusa  w  Świątyni 
Jerozolimskiej  i  dokonania  przez 
Matkę  Bożą  obrzędu  oczyszcze-
nia. 

Tego dnia poświęciliśmy grom-
nice,  z  którymi  przyszliśmy  do 
kościoła.

Msza św. o godz. 09:00 została 
ubogacona występem Scholi „Bar-
ka” z Parafii Św. Stanisława w Mi-
lejewie, która przedstawiła scenkę 
„Bóg przychodzi  do nas każdego 
dnia”.  Przesłaniem  występują-
cych dzieci było, że Bóg nie musi 
się  nam objawić  osobiście,  ale  w 
postaci  biednego człowieka,  pro-
szącego  o  miłosierdzie.  Jak  się 
wtedy zachowamy? 

Gratulujemy  Dzieciom,  Rodzi-
com  i  Opiekunom  tej  ogromnej 
chęci modlitwy, wyrażanej w inny 
sposób. 

Wszystkim  gorąco  dziękujemy 
za  ubogacenie  liturgii.  Jesteśmy 
otwarci na kolejne kontakty …
NOWY BISKUP W DIECEZJI 
ELBLĄSKIEJ

Ojciec  Święty  Franciszek  usta-
nowił  ks.  Wojciecha  Skibickiego 
biskupem  pomocniczym  diecezji 
elbląskiej.  Ogłoszenie  decyzji  pa-
pieskiej odbyło się w kurii diece-
zjalnej 14 lutego 2019 roku.
Życzymy  Księdzu  Biskupowi 

radosnych  doświadczeń  w  tej 
trudnej  pracy. Niech Matka Boża 
wyprasza Księdzu potrzebne łaski 
na każdy dzień. Szczęść Boże.
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KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W 
PARAFII W NASZEJ PARAFII
16.03.2019

Parafia św. Jakuba Apostoła or-
ganizuje  kolejny  Kurs  przedmał-
żeński  dla  osób  planujących  w 
najbliższym czasie zawrzeć Sakra-
ment małżeństwa. Poprowadzi go 
ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski. 
Rozpoczęcie  w  kościele  dnia  16 
marca br. o godz. 10:00.

WIELKI POST
czas duchowego przygotowania 
do świąt wielkanocnych

W Środę Popielcową, rozpoczy-
na  się  w  Kościele  czterdziesto-
dniowy czas Wielkiego Postu.

 Gł wne przesłanie tego okresuό  
koncentruje  się  na  duchowym 
przygotowaniu  chrześcijan  do 
godnego  przeżywania  świąt 
Zmartwychwstania  Pańskiego, 
największych  świąt  chrześcijań-
stwa związanych z wydarzeniami 
męki  śmierci  i  zmatwychwstania 
(Paschy) Chrystusa. Ponieważ nie-
dziele  były  wyłączone  z  postu, 
aby zachować  40 dni pokutnych, 
ich początek przypadał na środę; 
stąd Środa  Popielcowa.  Od  1570 
roku  był  to  już  zwyczaj  po-
wszechnie  obowiązujący  w  Ko-
ściele. W tym dniu na znak poku-
ty  posypywano  głowy  popiołem 
przypominając  sobie  o  prawdzi-
wej wartości życia przy Bogu.

Okres Wielkiego Postu trwa do 
liturgii Wielkiego Czwartku, kt raό  
z kolei rozpoczyna właściwe jed-
no wielkie Święto Paschalne cele-
browane  w  ramach  trzech  dni, 
tzw. Triduum Paschalne. W ciągu 
całego okresu, idąc śladem biblij-
nej zachęty: poszczenia, modlitwy 
i  jałmużny,  przyjmowano  r żneό  
praktyki pokutne, aby uwydatnić 
wagę  tego  okresu  i  należycie 
przygotować  się  do  właściwych 
świąt. W związku z tym cała ze-
wnętrzna  oprawa  liturgiczna 
przyjęła  r wnież  odpowiedniąό  
formę:  przez cały czas Wielkiego 
Postu na przykład nie śpiewa się 
Alleluja; w jego miejsce wykonuje 
się inny śpiew przed Ewangelią. 
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Poleca  się  r wnież  używaniaό  
szat  liturgicznych  koloru  fioleto-
wego.

Duchowość  Wielkiego Postu to 
trwalsze  przylgnięcie  do  Boga, 
nawr cenie  serca  człowieka  kuό  
Niemu oraz  pojednanie  z  bliźni-
mi, wyrażone w:
-  większej  wstrzemięźliwości  w 
jedzeniu i piciu,
- większym zasłuchaniu się w Sło-
wie Bożym, w czym mają pom cό  
r wnież  organizowane rekolekcjeό  
parafialne,
-  unikaniu  zbytecznego  rozpro-
szenia w postaci hucznych zabaw,
- większym skupieniu się na mo-
dlitwie, zar wno tej prywatnej jakό  
i wsp lnotowej,ό
- wykazaniu większej wrażliwości 
na potrzeby innych,
- korzystaniu z sakramentu poku-
ty i pojednania,
- uczestnictwie w r żnych ćwiczeό -
niach  wielkopostnych,  na  przy-
kład  w  nabożeństwach  wielko-
postnych  (gorzkie  żale,  droga 
krzyżowa),  lub  podejmowaniu 
pewnych  szczeg lnych  postanoό -
wień  mających wykazać  bezinte-
resowność,  szlachetność  serca, 
uśmiech i życzliwość w stosunku 
do innych.

Wszystkie te zachęty zbiera tra-
dycyjna praktyka wielkopostnego 
skupienia się na modlitwie, poście 
i jałmużnie. 

W rzeczywistości wszystkie one 
mają na celu wskazanie, że pierw-
szym działającym w naszym ży-
ciu  jest  B g,  kt ry  jest  w  stanieό ό  
skutecznie  pokierować  nasze  ży-
cie, uleczyć nasze ewentualne za-
gubienie  się  w  grzechu  i  pysze, 
czy  zatrzymać  choćby  na  chwilę 
nasze  ciągłe  zabieganie.  Oczywi-
ście,  my  ze  swojej  strony  podej-
mujemy  te  działania  mając  na 
uwadzę  zbawcze posłanie Jezusa 
Chrystusa, a szczeg lnie Jego deό -
cyzję  ofiarowania swego życia za 
nas, bo to jest gł wny motyw naό -
szego nawr cenia.ό

www.jakatolik.com
Środa  Popielcowa  06.03.2019 

godz. 07:00, 09:00 i 18:00.
Droga Krzyżowa w naszym ko-

ściele  w  każdy  piątek  o  godz. 
17:30, a dla dzieci i młodzieży – o 
godz. 16:00.

Gorzkie  żale  -  w  niedziele  o 
godz. 17:30.

Rekolekcje  wielkopostne  –  od 
07 do 10 kwietnia 2019
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RENOWACJA OBRAZÓW
ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA

Drodzy moi.
W  najbliższym  czasie  planuje-

my renowację wystawionych przy 
bocznych  ołtarzach  obrazów  św. 
Piotra i św. Pawła. Koszt każdego 
z nich to ok. 12 000 zł. Bardzo li-
czymy  na  pomoc  finansową 
wszystkich  Parafian  i  Sympaty-
ków  naszego  Kościoła.  Mile  wi-
dziany będzie udział osób o imio-
nach  tych  Patronów.  Ofiary 
przyjmujemy w zakrystii i kance-
larii, z wpisaniem do Księgi Ofia-
rodawców.

 Bóg zapłać  za pierwsze ofiary 
na ten cel.
  

                Z wyrazami szacunku 
ks. Proboszcz 

Józef Grochowski

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE 2019

Tegoroczne  Rekolekcje  wielko-
postne poprowadzi  ks.  Stanisław 
Ługowski sdb - duszpasterz para-
fialny w Parafii św. Jana Bosko w 
Sokołowie Podlaskim.

Szczegółowy 
program 
rekolekcji 
w załączeniu. 
Postarajmy się  tak zaplanować 

czas, byśmy mogli uczestniczyć w 
mszach  św.  i  nabożeństwach  w 
tym okresie, oraz skorzystać z sa-
kramentów.
HUMOR

Dwóch  staruszków  rozmawia 
przy bramie cmentarza.
– Ile ty masz lat? – pyta jeden
– 81, a ty?
– 99.
– To tobie w ogóle nie opłaca się je-
chać do domu!

Na  przystanku  kobieta  widzi 
umorusanego i  zasmarkanego ma-
łego chłopca. 
– Chłopczyku, czy ty nie masz chu-
steczki?
– Mam, ale obcym nie pożyczam.
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KONKURS REGIONALNY
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ 
WIELKANOCNĄ 2019

To już dwunasty raz w naszym 
kościele  ogłaszamy konkurs  „Na 
najpiękniejszą  palmę  wielkanoc-
ną”.

Zaczynaliśmy lokalnie, ze Szko-
łą  Podstawową,  Gimnazjum 
i Przedszkolem  Miejskim,  potem 
włączył  się  Ośrodek  Kultury 
i Dom Pomocy Społecznej. 

W  kolejnych  latach  dołączały 
do tego konkursu szkoły z terenu 
gminy oraz stowarzyszenia. 

Kiedy  nadszedł  szedł  czas,  że 
na zaproszenie odpowiedziały in-
stytucje i osoby spoza naszej gmi-
ny,  postanowiliśmy w 2017 roku 
zmienić ten konkurs na Regional-
ny.

Cieszy fakt, że przez te wszyst-
kie lata wspierał  nas w współor-
ganizacji Urząd Miasta i Gminy w 
Tolkmicku,  przez  pięć  ostatnich 
lat  -  Centrum  Spotkań  Europej-
skich „Światowid” w Elblągu, a w 
2017  roku  do  grona  sponsorów 
dołączyło  Starostwo  Powiatowe 
w  Elblągu,  a  Pan  Starosta  objął 
osobiście  Konkurs  swoim  patro-
natem. 

W  tym  roku  do  współpracy 
włączył się również Caritas Diece-
zji Elbląskiej. 

I tak jest w tym roku. Patrona-
tem  medialnym  objęły  nas:  Re-
dakcja  Dziennika  Elbląskiego 
i Redakcja Gościa Niedzielnego.

Nagrody dla  uczestników fun-
dują: Starostwo Powiatowe w El-
blągu, Centrum Spotkań Europej-
skich  „Światowid”  w  Elblągu, 
Urząd  Miasta  i  Gminy 
w Tolkmicku, Caritas Diecezji El-
bląskiej,  oraz  Parafia  św.  Jakuba 
Apostoła w Tolkmicku.  

Zapraszamy do udziału w kon-
kursie  osoby  indywidualne,  ro-
dziny,  szkoły, przedszkola,  insty-
tucje,  stowarzyszenia  i  grupy, 
oraz  wszystkich,  którzy  chcą 
z nami tworzyć ten piękny klimat 
Niedzieli  Palmowej.  Zaproszenie 
obejmuje  mieszkańców  powiatu 
elbląskiego, ale nie odrzucimy też 
palm z innych miejscowości.

Regulamin   można znaleźć na 
naszej stronie parafialnej:

 www.salezjanie-tolkmicko.pl
Tam też  w zakładkach Aktual-

ności  i  Galeria (w układzie chro-
nologicznym)  znajdują  się  infor-
macje  i zdjęcia  z  poprzednich 
konkursów.

Liczymy  na  liczny  udział  w 
konkursie  Regionalnym  na  Naj-
piękniejszą  Palmę  Wielkanocną 
2019.

Organizatorzy
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REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO
 „NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ”  2019
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Starostwo Powiatowe w Elblągu, 
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Caritas Diecezji Elbląskiej, Centrum Spotkań 

Europejskich „Światowid” w Elblągu, Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana Bosko 
w Tolkmicku ogłaszają konkurs regionalny „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną”

 Patronat honorowy – Starostwo Powiatowe w Elblągu, 
Patronat medialny – Gość Niedzielny, Dziennik Elbląski.

Cele konkursu:
- Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców powiatu
  elbląskiego, 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 też prezentacja palmy przez jej właściciela
    /właścicieli w pozycji pionowej, w procesji wokół kościoła 
    w Niedzielę Palmową 14.04.br.  o godz. 10:50 i udział w Mszy Św. 
    o godz. 11:00. 
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 Parafii św. Jakuba Apostoła 
    w Tolkmicku lub do Kościoła w Tolkmicku do dnia 08.04.2019 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,
- Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową 
  14.04.2019 r.  po Mszy św. o godz.11:00.
- Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu
   pamiątkowe dyplomy i upominki.

Wyniki zostaną podane w Gościu Niedzielnym, Dzienniku Elbląskim, 
Informatorze parafialnym, na stronie parafialnej oraz innych dostępnych 
mediach.

Ustalenia końcowe:

-  Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
-  Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 27 kwietnia 2019 r., zostaną
   zagospodarowane przez organizatorów.
- W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ na
  organizację i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.
                                                                                                                

Tolkmicko. 25.02.2019 r.       Organizatorzy

Parafia Św. Jakuba Apostoła 
w Tolkmicku



Poniedziałek, 08 kwietnia
 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
          14.30 – Msza św. – Dom Opieki Społecznej
 16.00 – Msza dla dzieci i młodzieży
 17.30 –  Okazja do Spowiedzi Św. 
 18.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, 
  okazja do spowiedzi – Liturgia SłowaWtorek, 09 kwietnia

  

 07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
 08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
 09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych
 16.00 – Msza dla dzieci i młodzieży
 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, 10 kwietnia (zakończenie rekolekcji)
           07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna dla wszystkich
 08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
 09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną 
 16.00 – Msza dla dzieci i młodzieży
 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
07 – 10 kwietnia 2019
       Rozkład rekolekcji

Niedziela, 07 kwietnia
 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


	Zespół redakcyjny: 
	ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
	AKTUALNOŚCI
	ŚWIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY. 
	ODNOWIENIE ŚLUBÓW  MAŁŻEŃSKICH. 
	BŁOGOSŁAWIEŃSTWO MAŁŻEŃSTW  30.12.2018
	KS. HENRYKA KORZENIOWSKIEGO 19.01.2019
	UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA BOSKO  31.01.2019
	ŚWIĘTO OFIAROWANIA PAŃSKIEGO SCENKA TEATRALNA SCHOLI 
	„BARKA” Z MILEJEWA 02.02.2019

	NOWY BISKUP W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
	KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI W PARAFII W NASZEJ PARAFII
	16.03.2019
	WIELKI POST
	czas duchowego przygotowania do świąt wielkanocnych
	RENOWACJA OBRAZÓW
	ŚW. PIOTRA I ŚW. PAWŁA
	REKOLEKCJE
	WIELKOPOSTNE 2019
	HUMOR
	KONKURS REGIONALNY
	NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2019

