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Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
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 Drodzy Parafianie, Goście i Sympatycy Dzieła Salezjańskiego.

 Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam 
wszystkim rodzinnych, błogosławionych, dobrych, spokojnych i pełnych 
duchowej radości świąt Bożego Narodzenia.
 Niechaj Dzieciątko Jezus znajdzie godne mieszkanie w Waszych 
sercach i zostanie przyjęte z wiarą i miłością.
Niech Jezus obdarzy hojnie łaską i pokojem Wasze rodziny i domy,  
a światło gwiazdy betlejemskiej niech będzie znakiem na Waszym szlaku 
do prawdziwego szczęścia.
 Wraz z życzeniami dzielę się z Wami opłatkiem, znakiem jedności 
w Chrystusie i zawierzam Was Maryi, Matce Zbawiciela.
Niech Boża Łaska towarzyszy Wam przez cały Rok 2022. 
Szczęść Boże. Z modlitwą

Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski
I Współbracia Salezjanie.

 Czcigodny Księże, Proboszczu
 Księże Piotrze, Księże Dionizy i Księże Andrzeju.

 Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składamy najserdeczniejsze 
życzenia Księdzu Proboszczowi i wszystkim Kapłanom z naszej wspólnoty.
 Niech Boża Dziecina  obdarza Was swymi łaskami, byście wytrwale 
podążali obraną przez siebie drogą życiową, pełniąc służbę Bogu i ludziom.
 Niech Was Bóg wspiera swoją miłością oraz mocą.  Niech Betlejemska 
gwiazda świeci swoim światłem każdemu z Was, oświetlając drogę życia 
i wszystkie Wasze sprawy. Wesołych Świąt Bożego Narodzenia

i Szczęśliwego Nowego Roku 2022
   życzą Wam Tolkmiccy Parafianie.
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JAKUBOWE DNI 
TOLKMICKA 24 - 25.07.2021

Kolejne  Jakubowe  Dni  Tolk-
micka  rozpoczęły  się  w  sobotę 
24 lipca o godz. o godz. 16:00.

W programie przygotowanym 
przez  Urząd  Miasta  i  Gminy 
i Miejsko  –  Gminny  Ośrodek 
Kultury były popołudniowe wy-
stępy rodzimych zespołów, pre-
zentacja multimedialna Pani Ta-
mary Frączkowskiej ”Camino de 
Santiago  –  zacznij  od 
Tolkmicka  ,  propagująca  Drogi 
Jakubowe  do  Hiszpanii,  gdzie 
znajduje  się  grób  św.  Jakuba 
Apostoła, patrona naszego mia-
sta i kościoła. Można było zwie-
dzić  wystawę  „Tolkmicko  na 
Pielgrzymkowych Szlakach Śre-
dniowiecznej Europy”.

Na  rynku  przed  Ratuszem 
trwały  występy  artystyczne 
i koncert Ireny Salwowskiej z ze-
społem. 

O  godz.  22:00  oglądalnością 
cieszył się pokaz tańca z ogniem 
Grupy Fireshow. 

Wokół Placu były rozstawione 
stoiska  handlowo  –  gastrono-
miczne  kół  i stowarzyszeń  z 
Miasta  i  Gminy,  oraz  przyjezd-
nych handlowców.

W czasie  trwania  Festynu,  w 
miejscowym  Ośrodku  Zdrowia 
można  było  nieodpłatnie  za-
szczepić  się  szczepionką  prze-
ciw covid-19.
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Tego dnia powitaliśmy w Ko-
ściele Pielgrzymów Rodzinnego 
Pielgrzymowania  Pomorską 
Drogą św. Jakuba, którzy zakoń-
czyli ostatni etap z Braniewa do 
Tolkmicka.

Ksiądz  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski w asyście ks. Andrzeja 
Dołęgowskiego  –  Pielgrzyma, 
odprawili  Mszę  św.  w  intencji 
naszych  Bohaterów.  Wszyscy 
otrzymali  Certyfikaty  odbytej 
pielgrzymki.  Specjalne  podzię-
kowania należą się wspomnianej 
już Pani Tamarze Frączkowskiej, 
która koordynowała wraz Księ-
dzem Proboszczem i Panią Bur-
mistrz  Magdaleną  Dalman, 
przebieg  tej  trasy.  Należy  za-
uważyć, że Pani Burmistrz prze-
szła wszystkie odcinki.

W  sobotę  wieczorem  udali-
śmy się tradycyjnie na cmentarz, 
z  modlitwą  za  naszych  Zmar-
łych.

W  niedzielę  25  lipca  -  Dzień 
św.  Jakuba  Apostoła.  O  godz. 
11:00  w  kościele  rozpoczęła  się 
Msza  święta  odpustowa  pod 
przewodnictwem JE. ks. Biskupa 
Elbląskiego dra Jacka Jezierskie-
go. 

W Mszy św. uczestniczyła De-
legacja Policji Miejskiej w Elblą-
gu, obchodząca swoje Święto pa-
tronalne.  Przewodniczył  jej 
komendant  Robert  Muraszko 
i Diecezjalny  kapelan  Policji  ks. 
Waldemar  Maliszewski.  W gro-
nie  współcelebransów był  rów-
nież Dziekan Dekanatu Tolkmic-
ko  ks.  Edward  Rysztowski  – 
Proboszcz Parafii św. Rodziny w 
Elblągu  oraz  ks.  Tadeusz  Paw-
luk,  nasz  Współbrat  z  Suwałk. 
Ks.  Biskup  wygłosił  okoliczno-
ściowe Słowo Boże na temat tak 
ważnej dla nas Policji i św. Jaku-
ba Apostoła Starszego – patrona 
miasta i kościoła.
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Po Mszy świętej odbyła proce-
sja  wokół  kościoła,  zakończona 
błogosławieństwem  na  placu 
przed świątynią.

Jeszcze jedna atrakcja … Sma-
żalnia Ryb „Ryneczek” poczęsto-
wała obecnych bardzo smaczną 
zupą rybną.

O  godz.  16:00,  tradycyjnie 
uczestniczyliśmy w poświęceniu 
przez ks. Proboszcza łodzi i jach-
tów,  oraz  akwenu  portowego. 
Bardzo  uczynni  rybacy  i  inni, 
mający sprzęt  pływający, zapra-
szali  obecnych  na  przejażdżki 
po wodzie. Dziękujemy Im za to 
z całego serca.

Po Mszy św. o godz.  18:00,  z 
racji  Święta  św. Krzysztofa,  pa-
trona kierowców – przed kościo-
łem odbyło się  poświęcenie  sa-
mochodów  i  innych  pojazdów. 
Było około 140 samochodów, nie 
tylko z Tolkmicka. Piękna trady-
cja,  do  której  nie  trzeba  nama-
wiać …

Dziękujemy  Organizatorom 
Dni  Jakubowych,  w  tym  rów-
nież  Pielgrzymki,  za  przygoto-
wanie  tegorocznego  świętowa-
nia.  Są  to:  Burmistrz  Miasta 
i Gminy  Tolkmicko,  Parafia  św. 
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Jakuba  Apostoła  w  Tolkmicku, 
Miejsko – Gminny Ośrodek Kul-
tury  w  Tolkmicku.  Dziękujemy 
za  patronat  medialny  Redakcji 
Elbląskiego  Gościa  Niedzielne-
go, a za przeprowadzenie szcze-
pienia  naszemu  Ośrodkowi 
Zdrowia.  Dziękujemy  wszyst-
kim,  których nie  wymieniliśmy 
a  wnieśli  swój  anonimowy 
wkład, by uatrakcyjnić obchody 
naszego Święta. Bóg zapłać.

NIEZWYKŁE ODWIEDZINY 
FIGURY ŚWIĘTEGO JAKUBA 
APOSTOŁA
21.08.2021

21sierpnia br. tolkmiccy Para-
fianie, Pielgrzymi i Goście mieli 
okazję spotkać niezwykłego Go-
ścia.

 

Drogą  wodną,  z  Krakowa, 
pielgrzymując  do  Santiago  de 
Compostella,  zatrzymał  się  u 
nas  św.  Jakub  Apostoł,  patron 
naszego Miasta i Parafii. 

Była to bardzo ważna wizyta 
w Roku Świętego Jakuba. Figura 
została przygotowana na zamó-
wienie  włóczków  krakowskich. 
Flisacy zamówili wizerunek św. 
Jakuba u krakowskiego rzeźbia-
rza Tomasza Lilpopa. 

Rzeźba przepłynęła na trady-
cyjnym galarze cały szlak Wisły.

Punktualnie  o  godz.  12:00 
dzwony  bijące  na  „Anioł 
Pański” oznajmiły, że nasz Gość 
dojechał do Kościoła św. Jakuba 
Apostoła w Tolkmicku. 

Ksiądz  Proboszcz  modlił  się 
razem  z  Parafianami  i  Gośćmi, 
dziękując  Bogu,  że  doszło  do 
tego spotkania i prosząc Święte-
go Jakuba by swoim wstawien-
nictwem  wypraszał  wszystkim 
potrzebne łaski u Boga. 

O  godz.15:00  zebraliśmy  się 
na Koronkę do Bożego Miłosier-
dzia i inne modlitwy.
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O  godz.  17:00  ks.  Proboszcz 
odprawił nabożeństwo do Świę-
tego  Patrona,  a  o  godz.  18:00 
rozpoczęła się Msza święta, któ-
rej przewodniczył ks. Proboszcz 
w  asyście  ks.  Andrzeja  Dołę-
gowskiego. 

Okolicznościowa  Ewangelia 
dotyczyła  prośby  Matki  Jakuba 
i Jana:  „Powiedz,  żeby  ci  dwaj 
moi  synowie  zasiedli  w Twoim 
królestwie  jeden  po  prawej,  a 
drugi  po  lewej  Twej  stronie” 
i słowa te były myślą  przewod-
nią krótkiego kazania, które wy-
głosił  ks.  Proboszcz.  Oprawę 
muzyczną  Mszy zapewnił  Chór 
parafialny  pod  przewodnic-
twem ks. Piotra Boryczki.

Po  błogosławieństwie  wier-
nych,  ks.  Proboszcz  poprosił  o 
kilka  słów  Organizatora  tego 
pięknego rejsu.  Na zakończenie 
wszyscy  otrzymali  jeszcze  bło-
gosławieństwo  relikwiarzem  z 
relikwiami  św. Jakuba -  I  stop-
nia,  które mamy w naszym ko-
ściele.

Czas  dobiegał  końca,  poże-
gnaliśmy naszego Świętego Go-
ścia, na którego czekali wierni w 
Gdańsku.

Dziękujemy  Organizatorom 
i naszym Księżom za ten modli-
tewny czas. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy pomogli w zorgani-
zowaniu  i  przeprowadzeniu 
nawiedzenia  Figury  św.  Jakuba 
Apostoła  w  naszym  kościele. 
Serdeczne Bóg zapłać Członkom 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Tolkmicku, oraz Panu Adamowi 
Rublewskiemu  ,  a  wszystkim 
obecnym za wspólną modlitwę. 

Gdańsk był w tym  roku ostat-
nim  odcinkiem  pielgrzymki  do 
Santiago de Compostella.   Ciąg 
dalszy podróży Figury Św. Jaku-
ba  Apostoła   do  Hiszpanii  bę-
dzie kontynuowany drogą  mor-
ską w przyszłym roku.
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ROZPOCZĘCIE ROKU 
SZKOLNEGO 
I KATECHETYCZNEGO
DLA KLAS IV-VIII 01.09.2021r.

01  września  br.  Mszą  świętą 
koncelebrowaną,  pod  przewod-
nictwem ks. Proboszcza O. Kali-
sta z Kadyn i ks. Andrzeja Dołę-
gowskiego  rozpoczęto  w 
naszym  Kościele  Nowy  Rok 
szkolny i katechetyczny. 

Grał na organach i śpiewał ks. 
Piotr  Boryczka.  W  konfesjona-
łach czekali: ks. Proboszcz Józef 
Grochowski i ks. Dionizy Mróz.

Na tę  Mszę  świętą, rozpoczy-
nającą Nowy Rok szkolny przy-
szło aż  15 słownie: piętnaścioro 
uczniów z Paniami Nauczyciel-
kami. 

Komentarz  pozostawiamy 
wszystkim,  a  zwłaszcza  rodzi-
com i dzieciom… 

POŚWIĘCENIE 
TORNISTRÓW 
PIERWSZOKLASISTÓW 
05.11.2021

05  września  na  Mszy  św.  o 
godz. 11:00, Przedszkole, klasy I, 
II  i  III,  rozpoczęły  nowy  Rok 
szkolny  i  katechetyczny.  Pod-
czas tej Mszy ks. Andrzej Dołę-
gowski poświęcił przybory i tor-
nistry  szkolne 
Pierwszoklasistów.

Wszystkim Dzieciom i ich Ro-
dzicom,  w  tym  rozpoczętym 
roku  życzymy  na  każdy  dzień 
opieki  Matki  Bożej  Wspomoży-
cielki Wiernych.
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REMONT KOŚCIOŁÓW 
SZLAKU JAKUBOWEGO

Drodzy  Parafianie  i  wszyscy 
Sympatycy  Parafii  św.  Jakuba 
Apostoła,  miasta  Tolkmicko 
i uroczych  okolicznych  miejsco-
wości  nad  Zalewem Wiślanym. 
Zwracam się  z prośbą  o pomoc 
w rozwiązaniu  problemu przy-
znanej  nam  dotacji  na  remont 
trzech kościołów w dwóch para-
fiach: Tolkmicku i  Łęczu (nasza 
parafia jest liderem projektu).

Kiedy  ponad  trzy  lata  temu 
ubiegaliśmy  się  o  przyznanie 
nam dotacji, sytuacja w Tolkmic-
ku  wyglądała  inaczej  niż  dziś, 
gdy  dotacja  w  kwocie  3,5  mln 
PLN została nam przyznana. Po-
nieważ warunkiem skorzystania 
z  dotacji  jest  posiadanie  przez 
nas środków na pokrycie wkła-
du  własnego,  w  tym wypadku 
wynoszącego ponad 500 tysięcy 
PLN, tworząc projekt liczyliśmy 
na  pomoc  Parafian  oraz  lokal-
nych  przedsiębiorstw,  mając  z 
ich strony obietnice wsparcia.

Niestety,  został  zamknięty  je-
dyny duży zakład przemysłowy 
w  okolicy,  firma  "Masfrost",  co 
diametralnie  zmieniło  sytuację 
w całej okolicy, nie tylko wśród 
osób do tej pory pracujących w 
"Masfroście", ale również dotkli-
wie uderzając w jego lokalnych 
kontrahentów. Ponieważ czas na 
zapewnienie  wkładu  własnego 
jest na tyle krótki, że mam pełną 
świadomość  braku  możliwości 
zgromadzenia  takiej  kwoty,  po-
zwalam się zwrócić się do Was z 
prośbą o pomoc. 

Tolkmicko  i  Kadyny  od  cza-
sów Pokoju  Toruńskiego  aż  do 
rozbiorów były ziemiami polski-
mi należącymi do Korony (stąd 
królewski  status  Elbląga).  Wła-
ściciel Kadyn, Jan Bażyński, był 
przewodniczącym  Związku 
Miast  Pruskich  do  Kazimierza 
Jagiellończyka z prośbą  o przy-
łączenie do Królestwa Polskiego, 
został  też  pierwszym  starostą 
Tolkmickim.  Projekt  restauracji 
kościołów naszych parafii w ra-
mach  pielgrzymiego  Szlaku  Ja-
kubowego,  wiodącego  do  San-
tiago  de  Compostella,  ma  za 
zadanie przybliżać zarówno dzi-
siejszym mieszkańcom oraz  tu-
rystom jak i następnym pokole-
niom  historię  polskości  tych 
ziem,  polskości  z  wyboru  i  z 
wolnej decyzji ich mieszkańców. 
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Jest  pewnym  dramatem,  że 
ziemie te, związane nierozdziel-
nie z postacią Mikołaja Koperni-
ka,  postrzegane  są  przez  pry-
zmat  zaborów  oraz  historii 
okresu  międzywojennego,  czyli 
niespełna  150  lat,  podczas  gdy 
historia  ich  polskości  trwa  od 
połowy XV wieku, czyli 350 lat 
do samych zaborów.

Ponieważ dla naszych kościo-
łów:  w  Tolkmicku,  Łęczu 
i Próchniku  możliwość  skorzy-
stania z tak znacznej dotacji jest 
unikalną  szansą,  zaś  brak środ-
ków własnych wiąże nam ręce, 
bardzo proszę o pomoc.

Skrót opisu prac związanych z 
projektem jest dostępny na stro-
nie parafialnej.

Z wyrazami szacunku,
ks. Józef Grochowski

proboszcz
KSIĄDZ 
DIONIZY MRÓZ – NOWY 
DUSZPASTERZ W PARAFII

29 sierpnia br.  powitaliśmy  w 
naszej  wspólnocie  parafialnej 
i zakonnej ks. Dionizego Mroza. 

Ksiądz  Dionizy  ma  55  lat. 
Ostatnio  pracował  jako  pro-
boszcz w Rogiedlach. 

Jest  rekolekcjonistą,  mediato-
rem pojednawczym i Ojcem du-
chowym  Łowickiej  Pielgrzymki 
Młodzieżowej na Jasną Górę. 

Życzymy  ks.  Dionizemu 
wszelkich darów Bożych w pra-
cy  duszpasterskiej  i  życzliwego 
odbioru tego posługiwania.

UROCZYSTOŚĆ SADZENIA 
DĘBÓW PAMIĘCI

22  września  2021  roku  przed 
Ośrodkiem Kultury  w Tolkmic-
ku odbyła się uroczystość sadze-
nia Dębów Pamięci, realizowana 
w  ramach  programu  edukacyj-
nego  "Katyń  ...ocalić  od  zapo-
mnienia".
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Na uroczystości zostały posa-
dzone dwa Dęby na cześć: Józe-
fa  Wierzbowskiego  -  Aspiranta 
Policji  Państwowej  oraz  Jana 
Barczyńskiego -  Aspiranta  Poli-
cji Państwowej.

Patronat nad uroczystością ob-
jął  Urząd  Miasta  i  Gminy  w 
Tolkmicku oraz  Stowarzyszenie 
Miłośników Pieśni Patriotycznej.

Uroczystość poprzedziła msza 
święta  w  Kościele  Świętego  Ja-
kuba  Apostoła  w  Tolkmic-
ku. Odprawił  ją  ks.  Proboszcz 
Józef Grochowski,  który wygło-
sił również okolicznościowe Sło-
wo Boże.  Na organach grał  ks. 
Piotr Boryczka

W Mszy świętej uczestniczyło 
wielu znakomitych Gości, zapro-
szonych przez Organizatorów.

 Całość  miała bardzo podnio-
sły charakter.
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Cieszy nas fakt, że w naszym 
miasteczku  ważne  uroczystości 
organizowane przez Urząd Mia-
sta i Gminy, oraz inne jednostki 
miejskie i nie tylko, odbywają się 
z udziałem Kościoła.

Parafia  dziękuje  za  udział  w 
Mszy świętej  i  piękny przebieg 
dalszych  wydarzeń  przy  Miej-
sko – Gminnym Ośrodku Kultu-
ry.

Więcej można  znaleźć na stro-
nie: 
www.facebook.com/dalman-
magdalena i stronie parafialnej.

HUMOR

Co mówi bombka do bombki?
Chyba nas powieszą.
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NABOŻEŃSTWA 
RÓŻAŃCOWE DLA DZIECI - 
październik 2021

Październik, to miesiąc szcze-
gólny,  w  którym  wspólnie  od-
mawiamy  Różaniec  do  Naj-
świętszej Maryi Panny.

W  naszym  kościele  dorośli 
i młodzież przychodzili codzien-
nie  o  godz.  17:30,  natomiast 
dzieci  -  we wtorki  i  czwartki  o 
godz. 16:00.

Na swoje nabożeństwo dzieci 
grupa 30 - 40 osób przychodziła 
chętnie. 

Prowadził je ks. Andrzej Dołę-
gowski, który ubogacał tę modli-
twę  w  różny  sposób,  tak,  by 
włączyć w nią wszystkie dzieci. 
Na początek i na koniec Różańca 
dzieci  śpiewały pieśni Maryjne. 
Otrzymywały też  obrazki – ko-
lorowanki. To  piękne,  że  wiele 
dzieci  tak  przychodziło  na  tę 
modlitwę.

Dziękujemy ks. Andrzejowi za 
przygotowanie  i  prowadzenie 
nabożeństw,  a  dzieciom -  za  te 
modlitewne  spotkania.  Dzięku-
jemy też Rodzicom, którzy przy-
chodzili razem ze swoimi pocie-
chami.

UROCZYSTOŚĆ 
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

01 listopada w Kościele kato-
lickim obchodzimy Uroczystość 
Wszystkich Świętych, za wszyst-
kich chrześcijan, którzy osiągnęli 
stan zbawienia  i  przebywają  w 
niebie.
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W  naszej  Parafii,  tradycyjnie 
już tego dnia mamy dodatkową 
mszę  świętą,  poprzedzoną  pro-
cesją  z  kościoła  na  cmentarz 
i poświęceniem  grobów  zmar-
łych.

Tak było i w tym roku, może 
skromniej,  jak przed pandemią, 
ale  uroczyście,  z  zachowaniem 
środków ostrożności.Mszę świę-
tą  odprawił  ks.  Dionizy  Mróz. 
On też wygłosił Słowo Boże. 

W  koncelebrze  uczestniczył 
też  O.  Kalist  –  franciszkanin  z 
Kadyn, z których zmarli chowa-
ni są na naszym cmentarzu.

Można  było  skorzystać  z  sa-
kramentu  spowiedzi.  Oprawę 
muzyczną  liturgii zapewnił  pan 
Marek Żochowski.

Ksiądz  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski  bardzo  serdecznie  po-
dziękował  wszystkim,  którzy 
uczestniczyli  w  Mszy  świętej, 
oraz  odwiedzili  swoich  Zmar-
łych,  oraz tym,  którzy  pomogli 
zorganizować tę uroczystość

Zachęcił  też  do  modlitwy  w 
intencji  uzyskania  odpustu 
przez zmarłą osobę, którą może-
my  takim  sposobem  wprowa-
dzić do Nieba.
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WSPOMNIENIE
WSZYSTKICH WIERNYCH 
ZMARŁYCH
DZIEŃ ZADUSZNY 02.11.2021

02  listopada  obchodziliśmy 
dzień zadumy, refleksji i pochy-
lania się  nad Wszystkimi Wier-
nymi Zmarłymi, którzy odeszli z 
tego świata, a których dusze nie 
zaznały jeszcze spokoju. 

To dusze w czyśćcu cierpiące, 
które  przygotowują  się  na  spo-
tkanie  Boga  twarzą  w  twarz. 
Czekają na naszą modlitwę, ofia-
rę, uzyskany odpust.

Tradycyjnie spotkaliśmy  się w 
naszej kaplicy cmentarnej na Eu-
charystii, za dusze, którym chce-
my przyspieszyć wejście do Kró-
lestwa Niebieskiego.

Mszę  świętą  celebrował  ks. 
Andrzej  Dołęgowski,  w  asyście 
ks. Proboszcza Józefa Grochow-
skiego  i  ks.  Dionizego  Mroza, 
który  wygłosił  okolicznościowe 
Słowo Boże.

Wspólną  modlitwą,  a  potem 
indywidualną, wielu z nas może 
przybliżyło spotkanie z Bogiem 
Zmarłej Osobie, polecanej w od-
puście zupełnym. 

Bóg zapłać udział.

NIE ŻYJE KSIĄDZ 
STANISŁAW  HAJKOWSKI

Informujemy,  że  14  listopada 
br. w Łodzi, w 68 roku życia, 50 
ślubów zakonnych i  41 kapłań-
stwa  zmarł  ks.  Stanisław  Haj-
kowski. 
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Pamiętają Go starsi Parafianie, 
ponieważ  ks.  Stanisław  praco-
wał  u  nas  jako wikariusz para-
fialny w latach 1982 – 1983. Zo-
stał  pochowany  w 
Różanymstoku. 

W pogrzebie 17 listopada brał 
udział  ks.  Proboszcz Józef  Gro-
chowski i ks. Piotr Boryczka.

Wieczny odpoczynek racz Mu 
dać Panie…

ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ
POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI
11.11.2021

W  Uroczystości  Odzyskania 
przez  Polskę  Niepodległości, 
uczestniczyła spora Grupa Para-
fian  i  Gości,  w  tym  Pani  Bur-
mistrz  -  Magdalena  Dalman, 
Pani Ewa Niewiadomska – Dy-
rektor Biblioteki, tolkmiccy Rad-
ni.

Ksiądz  proboszcz  Józef  Gro-
chowski  odprawił  Mszę  świętą 
w intencji  Ojczyzny,  oraz  przy-
bliżył historię tego Święta. Chór 
parafialny  pod  przewodnic-
twem  ks.  Piotra  Boryczki 
uświetnił oprawę tej mszy.

W  Mszy  świętej  uczestniczył 
od  początku pan Kuba Michal-
ski – autor,  kompozytor, wokali-
sta i gitarzysta.

  Nasz Gość zaśpiewał  piosen-
ki  do  wierszy  wielkich  poetów 
jak:  Norwid,  Mickiewicz,  Le-
śmian, Asnyk, Tuwim i inni. 
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Wszystkie  z  patriotycznym 
przekazem.  Dziękujemy  za  to 
piękne  spotkanie  i  odkrywanie 
poezji na nowo.

Po Koncercie,  Pani  Burmistrz 
złożyła  wiązankę  kwiatów pod 
tablicą  pamiątkową  Józefa  Pił-
sudskiego  przed  Miejsko  – 
Gminnym Ośrodkiem Kultury. Z 
powagą odśpiewano Hymn Pol-
ski,  którym zakończono to spo-
tkanie.

Dziękujemy  Organizatorom 
i wszystkim, przybyłym na Uro-
czystość,  która  przypomniała 
nam bolesną część polskiej histo-
rii,  o  której  nigdy  nie  możemy 
zapomnieć.

WYJAZD DO KINA     NA FILM   
„ZUPA NIC” 17.10.2021

W  niedzielę  17  października 
grupa parafian z Tolkmicka pod 
przewodnictwem ks. Proboszcza 
Józefa Grochowskiego, wyjecha-
ła do Kina „Światowid” w Elblą-
gu na film „Zupa nic”. Byli też z 
nami: ks. Dionizy Mróz i ks. An-
drzej Dołęgowski.

Do obejrzenia tego filmu zain-
spirowały nas sceny, kręcone w 
Tolkmicku i pobliskim Frombor-
ku.

Nie  żałujemy  tego  popołu-
dnia. Film dostarczył nam sporo 
radości  i  przypomniał  czasy,  w 
których  żyliśmy i  które  dobrze 
pamiętamy.

HUMOR

Fąfarowa pyta męża:
- Gdzie ty uzbierałeś tyle grzy-

bów przed samą Wigilią?
- U Kowalskich na strychu.
- To oni tam hodują grzyby?
- Nie, suszą.
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WYJAZD NA FILM 
WYSZYŃSKI - ZEMSTA 
CZY PRZEBACZENIE 
26.09.2021

W niedzielę  26 września 40 - 
osobowa grupa parafian z Tolk-
micka,  Pogrodzia,  oraz Elbląga, 
pod  duchowym  przewodnic-
twem ks. Proboszcza Józefa Gro-
chowskiego wyjechała do elblą-
skiego  „Światowida”  na  film 
fabularny  o  kardynale  Stefanie 
Wyszyńskim i Matce Róży Czac-
kiej, których uroczystości beaty-
fikacyjne  przeżywaliśmy  12 
września. 

Wszyscy z zadowoleniem wy-
chodzili z kina, bowiem film był 
bardzo  ładny  i  zapoznał  nas  z 
wieloma  nieznanymi  faktami  z 
życia beatyfikowanych Osób.

ADWENT 2021

Rozpoczęliśmy  Adwent  – 
okres  przygotowania  do  Naro-
dzenia Pańskiego.

W   pierwszą  niedzielę  na 
Mszach św. zostały poświęcone 
opłatki  na  wigilijne  stoły,  które 
zostały dostarczone do Waszych 
domów przez upoważnione oso-
by. Z pewnością  w każdej kato-
lickiej Rodzinie, w Wigilię Boże-
go  Narodzenia  podzielicie  się 
nimi, składając bliskim życzenia. 
Pamiętajmy też, że oprócz świe-
cącej  choinki,  na  stole  wigilij-
nym  powinna  stać  paląca  się 
świeca Caritas,  które rozprowa-
dzamy w Parafii.

WIGILIA 
POD TOLKMICKIM NIEBEM 
18.12.2021

Tradycyjnie  już,  w  naszym 
Mieście, przed Bożym Narodze-
niem  organizujemy  WIGILIĘ 
POD TOLKMICKIM NIEBEM.
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Tak będzie i w tym roku. Za-
praszamy wszystkich mieszkań-
ców Miasta i Gminy Tolkmicko, 
również Gości, którzy nas w tym 
czasie  odwiedzą,  na  wspólne 
świętowanie  Wigilii  przed  Uro-
czystością Narodzenia Pańskiego 
–  w sobotę  18  grudnia  o  godz. 
16:00  na Placu przed Ratuszem.

Głównymi Organizatorami są: 
Urząd Miasta i Gminy Tolkmic-
ko,  Parafia  św.  Jakuba  w  Tolk-
micku, CARITAS Diecezji Elblą-
skiej,  Sklep  internetowy 
SELGROS  z  Gdańska,   Miejsko 
Gminny  Ośrodek  Kultury  w 
Tolkmicku,  oraz szkoły,  instytu-
cje,  stowarzyszenia,  zespoły 
i osoby prywatne z miasta i gmi-
ny, które przygotują wigilijne po-
trawy  i  program  artystyczny, 
czyli  kolędy,  śpiewane  też 
wspólnie.  Niech  tego  popołu-
dnia  echo  niesie  naszą  radość 
bardzo daleko…

Pamiętajcie  –  18  grudnia  – 
godz.  16:00  –  Plac  Wolności  w 
Tolkmicku.

Przypominamy  o  obowiązku 
zakładania maseczek m.in. w ko-
ściele i dużych spotkaniach, na-
wet na wolnym powietrzu. Pro-
simy  też  o  zachowanie  między 
sobą  odpowiednich  odstępów  i 
dezynfekcji rąk. Wirus atakuje!!!

W NAJBLIŻSZYM CZASIE….

Drodzy Parafianie.
Wkrótce  będziemy  obchodzić 

Uroczystość  Narodzenia  Pań-
skiego,  Uroczystość  Świętej  Ro-
dziny i Nowy Rok 2022.

Szczegóły na ten czas będzie-
my  zamieszczać  w  kolejnych 
ogłoszeniach  parafialnych.  Już 
dzisiaj życzymy Wam radosnych 
i rodzinnych spotkań i wspólne-
go przeżywania tych chrześcijań-
skich  Świąt.  Niech  pozostawią 
one w waszych pamięciach ślad 
na  długi  czas.  Zadbajcie  szcze-
gólnie o dzieci, by trwały w tra-
dycjach  przekazanych  nam 
przez  naszych  Rodziców 
i Dziadków. Jeśli nie przeszkodzi 
nam pandemia, spotkamy się na 
kolędzie.  Postaramy  się  odwie-
dzić wszystkich, którzy otworzą 
nam drzwi na te radosne spotka-
nia.

Do  usłyszenia  i  zobaczenia 
wkrótce.

Ks. Proboszcz Józef Grochowski

HUMOR

Rozmawiają dwaj przedszkola-
cy:

- Czy masz już choinkę?
- Mam, ale sztuczną.
-  A święty  Mikołaj  był  już  u 

ciebie?
- Był, ale też sztuczny.
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PUNKT KONSULTACYJNY

Przypominamy,  że  dzięki  To-
warzystwu  Salezjańskiemu,  Mi-
nisterstwu  Sprawiedliwości 
i współpracy z Panem Michałem 
Gzowskim,  przy  Oratirium  zo-
stał  utworzony  punkt  konsulta-
cyjny. Można korzystać z pomo-
cy  prawnej,  psychologicznej. 
Bardzo dużo osób zgłasza się na 
spotkania  on  line,  telefoniczne 
oraz osobiste. Projekt jest wielo-
letni, a konsultacji udzielają  ze-
wnętrzni specjaliści. 

Koordynatorem  projektu  jest 
Magdalena Zientara.   

Potrzebujesz pomocy, wsparcia 
lub konsultacji, to zadzwoń  pod 
numer 502 902 645, bądź  napisz 
wiadomość e – mail: 

osrodekwsparcia.tolkmicko@g-
mail.com

SZLACHETNA PACZKA

To  już  kolejny,  czwarty  raz 
mam ogromną przyjemność pro-
wadzić  szlachetną  przygodę  z 
tolkmickimi Rodzinami.

Przez cztery lata - z tegoroczną 
edycją  i  opublikowanymi  histo-
riami - do projektu włączyliśmy 
105 Rodzin. 

Nie zwolniliśmy tempa i cięż-
ko pracowaliśmy, aby tegoroczne 
Święta były dla naszych Rodzin 
radosne.  Dla nas to piękny czas i 
dobre  poczucie  jego  spędzenia, 
to  spotkania  z  innymi  szlachet-
nymi Ludźmi oraz wdzięczność i 
uśmiech  tych,  którym  pomaga-
my. Bo pomaganie wyzwala cu-
downe emocje. A z fajną paczką 
w Paczce jest naprawdę  cudow-
nie, a pomaganie RAZEM poma-
ga  przełamać  rutynę,  możemy 
odbudowywać  więzi  osłabione 
wielomiesięczną  izolacją,  a  tak 
naprawdę  RAZEM możemy  też 
więcej. 

DZIĘKUJĘ mojemu Zespołowi 
Wolontariuszy.  Cieszy  fakt,  że 
każdego roku jest nas coraz wię-
cej. Szkole Podstawowej za uży-
czenie  magazynu,  Michałowi 
Gzowskiemu  oraz  wszystkim 
osobom za pomoc i  wsparcie w 
przygotowaniu podarunków dla 
Darczyńców.  Przyjaciołom,  zna-
jomym,  Straży  Pożarnej  z  Tolk-
micka,  Łęcza  i  Milejewa  za  po-
moc  w  Weekendzie  Cudów. 
Rodzinom  za  zaufanie.  I  KAŻ-
DEMU kto nas wspierał dobrym 
słowem i gestem. 

Magdalena Zientara
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Niedziela – 12 grudnia
 07.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 09.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 11.00 – Msza św. z nauką dla dzieci i młodzieży
 18.00 – Msza św. z nauką ogólną

Poniedziałek – 13 grudnia
 07.00 – Msza św. z nauką ogólną 
 08.30 –  Okazja do Spowiedzi Św.
 09.00 –  Msza św. z nauką ogólną
              14.30 – Msza św. – Dom Opieki Społecznej
 16.00 – Msza dla uczniów Szkoły Podstawowej
 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 – 14 grudnia 
 07.00 – Msza św. z nauką ogólną
 08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
 09.00 – Msza św. z nauką ogólną
 16.00 – Msza dla uczniów Szkoły Podstawowej
 17.30 – okazja do Spowiedzi Św. 
 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
 19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży, okazja do spowiedzi – 
                             Liturgia Pokutna

Środa – 15 grudnia 
 07.00 – Msza św. z nauką ogólną
 08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
 09.00 – Msza św. z nauką ogólną
 16.00 – Msza dla uczniów Szkoły Podstawowej
 17.30 – okazja do Spowiedzi Św. 
 18.00 – Msza św. z nauką ogólną
 19.30 – Msza święta dla młodzieży, okazja do spowiedzi 

Rekolekcje Adwentowe w parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku,
12 - 15 grudnia 2021 roku.

Rekolekcje głosi: ks. Tadeusz Niedziela, salezjanin – misjonarz,
pracujący w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie

Rozkład rekolekcji:
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