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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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  Drodzy Parafianie i świąteczni Goście.

Z okazji świąt Bożego Narodzenia składam wszystkim serdeczne życzenia.
Życzymy Wam przede wszystkim radości i pokoju z narodzenia Jezusa, 
zatrzymania się pośród tej nieustannej bieganiny, zdrowia i obfitości łask 
na ten szczególny Dzień i każdy kolejny Dzień Świąt i Nowego 2021 Roku.
 

Niech radość zagości w naszych sercach, bo Jezus narodzi się dla nas, jako 
maleńka Miłość. Wiemy, jak ten dar jest potrzebny każdemu z nas.

Życzę błogosławieństwa i wielu łask od  Bożego  Dziecięcia wszystkim  
Gościom i Parafianom, ludziom chorym i samotnym, dzieciom i młodzieży, 
tym, co z różnych przyczyn  są daleko od kraju. Życzymy Wszystkim 
radosnych Świąt Bożego Narodzenia i Szczęśliwego Nowego Roku 2021.

    Z kapłańskim błogosławieństwem i modlitwą,
    Ks. Proboszcz Józef Grochowski
    i Współbracia.
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Drogi Księże Proboszczu, 
Księże Henryku, 
Księże Piotrze, 
Księże Andrzeju.

Z okazji Świąt Bożego Narodze-
nia  pragniemy  złożyć  Wam  naj-
serdeczniejsze życzenia.  

Niech Boże Dziecię  doda Wam 
Wszystkim wytrwałości w wierze 
i   sprawi,  że Słowo Boże jeszcze 
łatwiej  będzie  wpadało  do  na-
szych serc. Niech odrzuci troski i 
zmartwienia, a biały opłatek niech 
roztopi  wszystkie  zlodowaciałe 
serca,  tak  aby  pozostała  w  nich 
tylko na miłość, przyjaźń i wyba-
czenie.

Księże Proboszczu,

Tobie i Współbraciom dziękuje-
my za Waszą wierność Bogu i Ko-
ściołowi.  Dziękujemy również  za 
pracę w parafii, w konfesjonałach 
i różnych kapłańskich posługach.
Życzymy Wam wiele  zdrowia, 

modlitwy i  zaangażowania wier-
nych, których Wam Pan Bóg po-
wierzył. 

Niech nikt z Was nie doświad-
czy braku miłości, obojętności, sa-
motności  w te Święta i  cały Rok 
2021.Niech  Jezus  obdarza  Was 
wszystkim co najlepsze. 

Błogosławionych Świąt  Bożego 
Narodzenia i Szczęśliwego Nowe-
go Roku 2021 życzą Wam tolkmic-
cy Parafianie.
Niech będzie pochwalony 
Jezus Chrystus

Drodzy  Parafianie  i  wszyscy 
mili Czytelnicy naszego Informa-
tora.

Czas mĳa bardzo szybko. Coraz 
bliżej  święta Bożego Narodzenia, 
a wraz z nimi ogłoszenie radosnej 
nowiny  o  przyjściu  Chrystusa 
jako  Zbawiciela.  Powinniśmy  się 
dobrze przygotować  na przyjęcie 
naszego Pana. Co zrobić, aby tego 
czasu,  którego  zostało  już  prze-
cież tak niewiele, nie zmarnować? 
Co  zrobić,  aby  go  jak  najlepiej 
przeżyć?

Naokoło  piękne,  kolorowe  re-
klamy, wystawy świątecznie ude-
korowane. W sklepach święta Bo-
żego  Narodzenia  rozpoczęły  się 
już dawno. 

Ze  wszystkich  stron  docierają 
do  nas  także  zachęty  do święto-
wania, tym razem w wąskim gro-
nie najbliższych, z uwagi na zaist-
niałą sytuację. 
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Strach  przed  pandemią,  przed 
drugim człowiekiem, który może 
Cię zarazić.  W całym tym zamie-
szaniu pomija się  sprawy najważ-
niejsze.  Nie  ma  tu  miejsca  na 
Chrystusa  przychodzącego  ze 
swoją  miłością.  Chrystusa,  który 
ukazuje  światu  i  człowiekowi 
Boga jako miłującego Ojca. Chry-
stusa, który stając się człowiekiem 
– jako dziecko - przynosi człowie-
kowi  szacunek,  zbawienie,  czyli 
zaspokojenie wszystkich ludzkich 
tęsknot i  pragnień.  Jak właściwie 
przygotować  się  na  spotkanie  z 
mającym przyjść  Jezusem. Odpo-
wiedzi udziela nam Maryja. Ona 
też oczekiwała, na rozwiązanie.

  Dobrze wiemy, co dzieje się w 
naszych rodzinach, które oczekują 
dziecka. Ile różnych spraw, niepo-
kojów i trosk związanych z poro-
dem. I nikt, kto kocha, nie jest za 
aborcją. Ewangelia pokazuje wiel-
ki spokój Maryi. Maryja uczy nas 
właściwego stosunku do tego, co 
ważne,  że  życie  ludzkie  ma naj-
wyższą wartość.  Miłość, która w 
osobie  Jezusa  Chrystusa  za-
mieszkała w  sercu Maryi, kazała 
Jej iść wiele kilometrów ulicami 
i  drogami,  by  pomagać  starszej 
wiekiem  Elżbiecie,  która  rów-
nież  oczekiwała dziecka. Maryja 
swoją  adwentową  postawą  zapo-
wiada dzieło Jezusa,  który  przy-
szedł, aby nam służyć  i  dać  nam 
zbawienie. 

Być  może,  dopiero  na  Sądzie 
Ostatecznym  dowiemy  się  jako 
Ludzkość, że sposób na rozwiąza-
nie problemów świata, z którymi 
dziś  nie  możemy  coraz  bardziej 
dać  sobie  radę,  Bóg  dał  nam  w 
osobach  Dzieci,  którym  nie  po-
zwoliliśmy się  urodzić,  mordując 
je pod sercami ich matek. 

Uczyńmy ostatnie dni Adwentu 
oczekiwaniem  na  Pana,  który 
przychodzi  do  nas  jako  Dziecko 
ufające nam dorosłym.

Dziękuję
Proboszcz Józef. Szczęść Boże

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH 
I DZIEŃ ZADUSZNY
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Uroczystość  Wszystkich  Świę-
tych i Dzień Zaduszny to dla ka-
tolików dni, w których w sposób 
szczególny  wspominamy  tych, 
których nie ma już wśród nas.

 Czasami było to w tym roku, 
nieraz  dawno,  ale  powracają 
wspomnienia,  najczęściej  te miłe, 
bliskie sercu. Wspólne spotkania, 
przeżywanie  radosnych  i  może 
smutnych chwil, ale razem.

Niestety, w tym roku nie mogli-
śmy  być  blisko  naszych  Zmar-
łych. W piątek o 16:00 Rząd ogło-
sił  decyzję  o  zamknięciu 
cmentarzy  od  północy  30  paź-
dziernika do 2 listopada włącznie.

 Kto mógł, jeszcze przed półno-
cą zapalił znicze. Niestety, z pew-
nością wiele światełek zgasło… 

W  sercach  naszych  pozostały 
gorące wspomnienia. 

Mogliśmy  uczestniczyć  w 
Mszach  św.  w  naszym  kościele 
i modlić  się  za  naszych  bliskich, 
przyjaciół i znajomych, którzy od 
nas  odeszli.  W  Dzień  Zaduszny 
też były Msze św. w kościele… 

Mimo tych trudności pamiętali-
śmy w modlitwach o naszych bli-
skich.  Przez cały listopad trwały 
wypominki za Zmarłych. W kolej-
nych  miesiącach  –  w  I  wtorki  o 
17:30 z Mszą św. o godz. 18:00 za 
tych  Zmarłych.  Zapraszamy  na 
wspólne modlitwy.

Wieczny odpoczynek racz im  
dać Panie…

strona 4



Grudzień, 2020

AKTUALNOŚCI

W niedzielą 29 listopada rozpo-
częliśmy Adwent - okres przygo-
towania do uroczystości Narodze-
nia Pańskiego. 

Podczas  każdej  Mszy  świętej 
Księża błogosławili opłatki, które 
są  dostępne codziennie w zakry-
stii po Mszach Świętych, a w nie-
dzielę  przy  głównym  wyjściu  z 
kościoła. 

Rozprowadzaliśmy  również 
świece wigilijne Caritas. 

W sobotę 12 grudnia br. Odbył 
się kolejny Kurs przedmałżeński. 

W  ostatnim  czasie  zamówili-
śmy tło do szopki świątecznej, po-
dobne do wielkanocnych. Ułatwi 
to montowanie naszej szopki.

Bezpośredni  po  Bożym  Naro-
dzeniu,  w  Niedzielę  27.12.2020, 
obchodzimy  Uroczystość  Świętej 
Rodziny:  Jezusa,  Maryi  i  Józefa. 
Tradycyjnie  już  każdego  roku 
pary małżeńskie odnawiają przy-
rzeczenia małżeńskie.  Tak będzie 
i w tym roku na Mszy Świętej  o 
godz. 11:00, na którą zapraszamy 
Małżonków z Rodzinami.

31 grudnia o godzinie 18:00 od-
prawimy Mszę Świętą dziękczyn-
ną za mijający Rok 2020, z prośbą 
o  Boże  błogosławieństwo  na 
Nowy  Rok  2021.  W  tym  bardzo 
trudnym  czasie  pandemii,  taka 
modlitwa  jest  nam  wszystkim 
bardzo potrzebna.

Składam  serdeczne  podzięko-
wania  za  ofiary  na  potrzeby ko-
ścioła, w tym na wywóz śmieci.
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 Jak wszyscy wiemy, ogranicze-
nia wprowadzone również w ko-
ściołach,  w  tym  mniej  osób  w 
Mszach  Świętych (choć zgodnie z 
przepisami,  nigdy  nie  wypełnia-
my  kościoła  do  dozwolonej 
ilości),  zamknięcie  cmentarza  na 
Wszystkich  Świętych,  brak  ślu-
bów  i  chrztów,  zamawianych 
Mszy  św.,  powoduje  trudności 
związane z utrzymaniem kościoła 
i  licznymi  odprowadzeniami 
kwot na różne cele. Tym bardziej 
dziękuję wszystkim, którzy stara-
ją  się  pomóc  w  tym  trudnym 
okresie. 
PRZYGOTOWYWANIE DO 
ŚWIĄT BOŻEGO 
NARODZENIA
13 – 15.12.2020

Od  niedzieli  13  grudnia,  do 
wtorku 15 grudnia br. w naszym 
kościele  trwały  przygotowania 
wiernych do Świąt Bożego Naro-
dzenia.  Przewodnikiem  na  ten 
czas był nasz współbrat z Łęcza – 
ks. Wiesław Jakowczyk.

Wiele osób skorzystało z Mszy 
Świętych i Sakramentów spowie-
dzi i komunii świętej. 

Udział  w  tych  modlitewnych 
spotkaniach odbył się z  zachowa-
niem wszystkich przepisów sani-
tarnych,  obowiązujących  na  ten 
czas.

Dziękujemy Księdzu Wiesławo-
wi,  Księżom  spowiednikom 
i wszystkim,  którzy skorzystali  z 
tych modlitewnych spotkań. 
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P a r a f i a   R z y m s k o k a t o l i c k a 
p. w.   Ś w.   J a k u b a   A p o s t o ł a
ul. Kościelna 2; 82-340 Tolkmicko
(55) 231 66 34; 692 477 616

      Tolkmicko, 29 listopada 2020 r.
Drodzy Para�anie!

 Okres po świętach Bożego Narodzenia to tradycyjnie czas kolędy. 
U progu Nowego Roku kapłan odwiedza katolickie rodziny z Chrystusowym 
błogosławieństwem, by wspólnie się pomodlić. Prosimy Boga, aby nadchodzący 
rok był przeżyty szczęśliwie i po bożemu. To także czas, kiedy rodziny z troską 
składają swoją doroczną o�arę na utrzymanie para�i.

 W tym roku epidemia uniemożliwiła to spotkanie i wspólną modlitwę, 
dlatego zgodnie z sugestią naszego ks. Biskupa Ordynariusza Jacka Jezierskiego 
w tym czasie Mieszkańcy Tolkmicka i Miejscowości naszej Para�i zostaną 
w poszczególne dni zaproszeni do kościoła na wieczorną Mszę św. w ich intencji. 
Podczas tych Mszy św. będziemy się modlić o Boże błogosławieństwo w życiu 
osobistym, rodzinnym oraz  o wszelkie potrzebne łaski dla całej naszej społeczności. 
Po Mszy św. przedstawiciel rodziny otrzyma tekst modlitw do odmówienia wraz 
z całą rodziną po powrocie do domu. Stół niech będzie odświętnie przygotowany 
tak, jak do kolędy (krzyż, Pismo Święte, świece, woda święcona). Po wspólnej 
modlitwie i poświęceniu domu przez głowę rodziny zachęcam do wspólnego 
posiłku i rodzinnej rozmowy.

 Podchodząc po Mszy św. do ołtarza by odebrać teksty modlitwy możemy 
złożyć  w podpisanej kopercie  swoją doroczną o�arę na utrzymanie para�i. 
W 2021 roku te o�ary są szczególnie ważne, ponieważ mamy zamiar rozpocząć 
prace odnowienia ołtarza głównego naszego kościoła. Być może dojdzie do skutku 
Projekt szerszego remontu naszej świątyni, o który staramy się już od ponad roku, 
a wtedy będą potrzebne fundusze na wkład własny, gdyż to jest warunkiem 
realizacji Projektu.
  Pragnę przy tej okazji podziękować za dotychczasową o�arność 
– między innymi - wsparcie remontu muru ogrodzenia kościoła i odrestaurowanie 
obrazów św. Piotra i Pawła. 

 Z nadzieją na zrozumienie i życzliwość, z nieustającym darem modlitwy,

                                  Proboszcz  -  ks. Józef Grochowski ze Współbraćmi Salezjanami
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ROZKŁAD MSZY 
KOLĘDOWYCH – godz.18:00

Na  Msze  św.  przychodzimy  z 
pojemnikiem na wodę święconą.

                                 
Poniedziałek 04.01.2021

         Kikoły
         Janówek
         Janówek kolonia 
         Stawy
         Wysoki Bór
         Nowy Wiek 
    

Wtorek 05.01.2021
         Szkolna  cała

Czwartek 07.01.2021
         Jagiellońska blok i domki

Piątek 08.01.2021
         Nadrzeczna blok i domki

Sobota 09.01.2021
          Kościelna cała

Poniedziałek 11.01.2021
Morska, Mazurska

Wtorek 12.01.2021
 Zawiszy, Krzywa, Kręta, 

         Rybacka

Środa 13.01.2021
           Świętojańska cała

Czwartek 14.01.2021
 Młyńska blok i domki,
 Plac Wolności,  Słupecka,
 Ceramiczna

Piątek 15.01.2020
Portowa 

         od początku do mostku
Sobota 16.03.2021

        Portowa 
        od mostku do końca, 
        Ogrodowa

Poniedziałek 18.01.2021
Elbląska cała

Środa 20.01.2021
           Królewiecka  cała, 
           Lipowa, Dzika

Czwartek 21.01.2020
           Zakopiańska cała, 
           Owocowa

Piątek 22.01.2021
           Sportowa, Szpitalna

Sobota 23.01.2021
           Przybytowska cała  
           /bloki i domki/, 
           Osiedlowa, Wiśniowa

Poniedziałek 25.01.2021
           Wybudówka Biała – cała

Wtorek 26.01.2021
           Kopernika, Leśna, 
           Pogodna

Środa 27.01.2021
          Bażyńskiego, 
          Działyńskiego

Czwartek 28.01.2021
          Kilińskiego  cała
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SAKRAMENT 
BIERZMOWANIA 

W sobotę 14 listopada br. ks. bi-
skup Wojciech Skibicki  z Elbląga 
udzielił  w  naszym  kościele  20 
młodym  osobom  Sakramentu 
Bierzmowania. 

Złożyli Oni w darze naszej pa-
rafii 2 świeczniki wraz ze świeca-
mi, do odprawiania nabożeństw z 
wystawieniem 

Najświętszego  Sakramentu.  Za 
ten dar Im i Ich Rodzicom składa-
my serdeczne Bóg zapłać.

Wszystkim, którzy skorzystali z 
tego Sakramentu, życzymy darów 
Ducha Świętego na dalsze lata ży-
cia. Szczęść Boże.

HUMOR ŚWIĄTECZNY

Burek mówi do Azora:
-  Już  nie  mogę  się  doczekać 

tych świąt!
- Dlaczego?
- Nie dość, że dostanę dwa wor-

ki świeżuteńkich kości, to jeszcze 
ludzkim  głosem  będę  mógł  po-
wiedzieć swojemu panu, co o nim 
myślę!
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Wieczór wigilijny. Cała rodzina 
gotowa,  stół  zastawiony,  czekają 
tylko  na  pierwszą  gwiazdkę. 
Oczywiście  przy  stole  jedno  do-
datkowe, puste miejsce. Nagle pu-
kanie do drzwi.

- Kto tam?
- Strudzony wędrowiec, czy jest 

dla mnie miejsce?
- Jest.
- A mogę skorzystać?
- Nie.
- Ale dlaczego?!
- Bo tradycyjnie musi być puste!

Jasio pyta ojca:
- Kiedy jest wigilia Bożego Na-

rodzenia?
- 24 grudnia.
- Do licha! To jednak katechetka 

miała rację!
STATYSTYKI PARAFIALNE 
ZA ROK 2020  do 15.12.2020

Kończący się  rok, to okazja do 
podsumowania statystyk parafial-
nych w tym okresie:

- ochrzczono 11 dzieci
- do I Komunia św. przystąpiło 

w II turach  26 dzieci
-  z  Sakramentu  Bierzmowania 

skorzystało 20 osób z naszej para-
fii

- w roku 2020 ślubowało 5 par

- niestety, na miejsce spoczynku 
odprowadziliśmy 33 Zmarłych

SZLACHETNA PACZKA

Kolejny finał Szlachetnej Paczki 
w gminie Tolkmicko za nami. 

Było  pięknie,  momentami  ba-
jecznie. Myślę, że może nie zmie-
niliśmy  całego  świata,  ale  udało 
się  nam  w  czyjeś  życie  wnieść 
choć odrobinę radości. 

W tegorocznym projekcie  było 
27  Rodzin  i  dzięki  pomocy  ze-
wnętrznych osób, 5 Rodzin poza 
projektem. 
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Jeżeli  nie  pomogliśmy  wszyst-
kim  potrzebującym  Rodzinom, 
będzie  szansa  w  kolejnym  roku. 
Nad  każdą  zgłoszoną  Rodziną 
popracujemy  tak,  aby  znalazła 
swojego Darczyńcę. 

Teraz  moment  mych  skrom-
nych podziękowań. 

Rodzinom, za zaufanie. 
Cudownym  Wolontariuszom: 

za czas, pracę,  za pomoc, wspar-
cie mnie i całego projektu. 

Pani Małgorzata Madej, wraz z 
grupą  cudownych  przyjaciół,  za 
wsparcie  przed  Świętami  osób 
starszych, samotnych z Suchacza. 

Do  naszych  Darczyńców dołą-
czył  Michał  Gzowski,  któremu 
pięknie dziękuję. 

Moje słowa uznania i podzięko-
wania, płyną do Jednostka Opera-
cyjno-Techniczna  w  Tolkmicku 
i Osp  Łęcze  na  których  zawsze 
możemy liczyć, a także do Szkoły 
Podstawowej w Tolkmicku, która 
również przygotowała paczkę dla 
jednej z Rodzin i za to, że kolejny 
rok z rzędu możemy korzystać  z 
sali  gimnastycznej  i  mieć  tam 
swój, paczkowy magazyn. 

Kolejnego  wsparcia  udzielił 
mam,  Klub  Motocyklowy  Orzeł 
reprezentowany  przez  mojego 
przyjaciela  Darka  Ostrowskiego 
oraz Kardan Tolkmicko i wielolet-
ni,  niezawodny  przyjaciel  Adam 
Rublewski.  Były  też  osoby  pry-
watne,  byli  Wolontariusze  ze 
szkoły  podstawowej  w  Tolkmic-
ku, którym pięknie dziękuję.
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To  szlachetne  pomagać,  wie-
dząc, że nie otrzyma się nic w za-
mian. 

Za kilka dni Święta. 
Chciałam  życzyć  Państwu  na 

ten  wyjątkowy,  świąteczny  czas, 
momentów  roziskrzonych  choin-
ką. Aby każdy, stał się  dla kogoś 
Radosną  Nowiną,  radosnym 
uśmiechem,  chwilą  szczęścia  dla 
kogoś, kto bardzo tego potrzebuje 
i oczekuje. Aby Państwa marzenia 
stały się realne, a Nowy Rok niech 
będzie motorem do wielu sukce-
sów zawodowych i osobistych.

Pięknie dziękuję,
Magdalena Zientara

KOLEJNE WSPARCIE
DLA OSP

Prawie, 100 tysięcy złotych trafi 
do  jednostek  Ochotniczej  Straży 
Pożarnej  w  Tolkmicku,  Łęczu 
i Pogrodziu. 

Strażacy  Ochotnicy,  otrzymają 
nowe mundury bojowe oraz  no-
woczesny sprzęt gaśniczy. Środki 
pochodzą z Funduszu Sprawiedli-
wości,  który  pozostaje  w  dyspo-
zycji  Ministra  Sprawiedliwości. 
Ich  pozyskanie  było  możliwe 
dzięki  determinacji  dwóch  tolk-
miczan  -  Michała  Gzowskiego 
oraz Andrzeja Misztala.

HUMOR ŚWIĄTECZNY

Święty Mikołaj siedzi nad prze-
ręblą  trzymając  w  ręku  wędkę. 
Podchodzi do niego Jaś i pyta:

- Łowi pan ryby?
- Nie, prezenty.
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