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

 Słońce, woda, wiatr znad Zalewu… 

 Wakacje i urlopy w pełni. Widać to także na ulicach i w wielu innych 

miejscach naszego Miasteczka. Cieszymy się, że Tolkmicko staje się coraz częściej 

wybieranym miejscem wakacyjnego odpoczynku. Przestronnie u nas i spokojnie. 
 

 Wielu z nas – Tolkmiczan, nie wybiera się nigdzie, bo najlepiej u siebie. 

I racja - piękne zachody słońca, krajobrazy, lasy, woda, dobre drogi, standard usług 

medialnych, gastronomicznych itp. Mamy więc wszelkie warunki, by odpocząć 

i we wrześniu zabrać się z nową siłą, zapałem i energią do pracy. No właśnie oby 

był to faktycznie odpoczynek a nie daj Boże rujnowanie zdrowia czy utrata godności, 

gdyż: 

 „Szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, 

a wielu jest takich, którzy przez nią wchodzą.”
 

 To zdanie Jezusa jest idealnym podsumowaniem rzeczywistości, w której 

funkcjonuje współczesny świat. Jak się patrzy na to, co proponuje nam szeroko 

pojmowana współczesna kultura, rozrywka, czy też lansowany światopogląd, 

to faktycznie widać, że jedyną propozycją dla przeciętnego człowieka jest rozrywka 

typu: „baw się póki życia starczy” i „carpe diem – chwytaj dzień”

 Wystarczy popatrzeć na to, co nam proponują media: prymitywne seriale, 

kabarety, programy rozrywkowe typu „show” na niskim poziomie, hołdujące coraz 

niższym antywartościom człowieka. Wmawia się nam, że jedyne co się należy 

człowiekowi to, żeby się dobrze zabawił – często kosztem drugiego – i przy tym 

odpoczął.

 Czy faktycznie najważniejszą przestrzenią naszego życia jest rozrywka? 

Oczywiście jest to jakby „najtańsza”, czyli taka, która najmniej nas kosztuje, 

przestrzeń naszego życia, ale czy jest najważniejsza? 

INFORMATOR



 Trzeba pamiętać, że nasze życie przede wszystkim tworzy wiele innych 

przestrzeni takich jak rodzina, sąsiedztwo, przyjaciele, praca, kraj. 

 Prawda, że to wszystko często jest bardzo trudne, wymaga od nas czasem 

ogromnego wysiłku i poświęcenia. A wtedy włącza się nam jedna z naszych naj-

większych słabości – lenistwo – i podpowiada, by pójść łatwiejszą drogą. 

Problem w tym, że ta łatwa i szeroka droga nie prowadzi wcale do niczego dobrego, 

ale do zguby człowieka. „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi 

do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdują” - mówi Jezus.

 Bóg daje nam możliwość podjęcia decyzji, jasno określając zakończenie 

każdej z dróg. Propozycji jest naprawdę wiele, ale pamiętajmy, że wybór należy 

do każdej i każdego z nas. Czy jestem w stanie zaufać Bogu i mimo wakacyjno – 

urlopowego rozluźnienia pójść za Nim trudniejszą drogą, czy wybiorę to, co wydaje 

się łatwiejsze, przyjemne ale prowadzi często do utraty godności, nałogu, 

uzależnienia? 

 Decyzja jest po Twojej stronie. Wybierajmy mądrze.

 Życzę radosnego, udanego, bezpiecznego i godnego wypoczynku. Odpocząć 

to znaczy po wakacjach czy urlopie - od początku - uczciwie zabrać się do swoich 

codziennych obowiązków, a wtedy świat wokół nas będzie bardziej ludzki…. 

 Czy nie tęsknimy za tym?

Z darem pamięci modlitewnej i błogosławieństwem 

                                                                Ks. Proboszcz Józef 

wraz ze wspólnotą Salezjanów w Tolkmicku
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AKTUALNOŚCI

TRIDUUM PASCHALNE 
I WIELKANOC 2021

Niestety, to już  kolejny rok z po-
wodu pandemii Triduum Paschal-
ne i Wielkanoc  miały inny prze-
bieg  niż  w  latach  poprzednich. 
Obrzędy  Wielkiego  Tygodnia 
i Niedzieli  Zmartwychwstania 
Pańskiego przebiegały  wg wska-
zań naszego ks. Biskupa. Z zacho-
waniem  wszelkich  zaleceń  sani-
tarnych, staraliśmy się przeżyć te 
święta godnie zarówno w koście-
le,  jak i  w naszych Rodzinach, z 
nadzieją, że w przyszłym roku bę-
dzie już normalnie.

NIEDZIELA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 
11.04.2021

Również  Niedziela  Miłosierdzia 
Bożego obchodzona była w stanie 
reżimu sanitarnego z racji pande-
mii. Parafianie dostosowali się do 
zalecanych wymogów.

O  godz.  15:00  zebraliśmy  się  w 
Godzinie  Miłosierdzia  na Koron-
kę  do Bożego Miłosierdzia, a na-
stępnie Mszę świętą w intencji Pa-
rafian. 

Wszystko  odbyło  się  skromnie, 
ale  podniośle,  tym  bardziej,  że 
mamy u siebie relikwie I stopnia 
św.  Siostry  Faustyny  Kowalskiej, 
oraz św. Jana Pawła II – polskiego 
Papieża.
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Jak również relikwie I stopnia bł. 
Michała Sopoćki – spowiednika 
Siostry Faustyny.

Ks.  Andrzej  Dołęgowski  na  za-
kończenie  Mszy  świętej  udzielił 
obecnym  błogosławieństwa  reli-
kwiarzem Siostry Faustyny.

PODZIĘKOWANIE 
ZA SADZONKI ŚWIERKÓW 
DLA NASZEJ PARAFII 14.05.2021

Parafia  św.  Jakuba  Apostoła  w 
Tolkmicku  serdecznie  dziękuje 
Panu  Adamowi  Roczniakowi  – 
Dyrektorowi Regionalnej Dyrekcji 
Lasów Państwowych w Olsztynie, 
za  przekazanie  w  dniu  14  maja 
2021 r. naszej Parafii 300 sztuk sa-
dzonek świerka, które posadzono 
na  naszym   cmentarzu  parafial-
nym.
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Dziękujemy  również  Panu  Mi-
chałowi Gzowskiemu – Rzeczni-
kowi Generalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych za koordynację  tej 
akcji.

IMIENINY KS. ANDRZEJA 
DOŁĘGOWSKIEGO 16.05.2021

Msza św. o godz.11:00
16 maja swoje Imieniny obchodził 
ks. Andrzej Dołęgowski.
Solenizant odprawił  Mszę  świętą 
o godz. 11:00.

Księże Andrzeju.
Życzymy  Ci  samych  radosnych 
i pogodnych  dni  pełnych  szczę-
ścia,  życzliwości  i  miłości  ludzi, 
których spotykasz na tej  kapłań-
skiej drodze. Szczęść Boże.
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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
DUCHA ŚWIĘTEGO

Pani TAMARA FRĄCZKOWSKA 
O DROGACH ŚW. JAKUBA 
APOSTOŁA 23.05.2021

W  Uroczystość  Zesłania  Ducha 
Świętego  mszę  świętą  o  godz. 
09:00  odprawił  ks.  Julian  Dzier-
żak, w koncelebrze z ks. Piotrem 
Boryczko. 

strona 6



LIPIEC, 2021

Ks. Julian wygłosił okolicznościo-
wą homilię.

W  Mszy  św.  uczestniczyła  Pani 
Tamara Frączkowska, Animatorka 
Klubu Przyjaciół Pomorskiej Dro-
gi św. Jakuba Apostoła w Elblągu, 
która po ogłoszeniach,  podzieliła 
się  swoimi  doświadczeniami  z 
pielgrzymek  i  zachęciła  rodziny 
i inne  osoby,  do  uczestnictwa  w 
pielgrzymowaniu na drodze Bra-
niewo – Tolkmicko. 

I KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI 
29.05.2021

29 maja br.  w samo południe 18 
dzieci z naszej Parafii przystąpiło 
do Sakramentu I Komunii Świętej. 

Wszystkie  po  spowiedzi  świętej, 
pięknie ubrane, z niecierpliwością 
czekały  przed  Kościołem Św.  Ja-
kuba Apostoła na wyjście Księży.

Ksiądz Proboszcz po przywitaniu 
Dzieci, Rodziców i Gości,  powie-
dział  kilka słów na temat Sakra-
mentu,  który  miały  przyjąć,  za-
chęcił  do  częstej  spowiedzi 
i komunii świętej.

strona 7



Informator Parafialny     nr 2 (119)/2021   Rok 2021

Dzieci  poprosiły o  błogosławień-
stwo  swoich  Rodziców,  oraz  
Księdza Proboszcza o pokropienie 
wodą święconą.

Po tej ceremonii przed Kościołem, 
wszyscy  weszli  Świątyni  na  dal-
szą część  Uroczystości.

Drogie dzieci, korzystajcie jak naj-
częściej z sakramentów spowiedzi 
i  komunii  świętej,  prosząc  Boga, 
by  udzielał Wam  swojego błogo-
sławieństwa na dalsze dni  i  lata. 
Szczęść Boże.

ZAKOŃCZENIE OKTAWY 
BOŻEGO CIAŁA 10.06.2021

10 czerwca zakończyła się  tego-
roczna  Oktawa Bożego  Ciała.Po 
Nabożeństwie do Najświętszego 
Serca  Pana  Jezusa  z  wystawie-
niem Najświętszego Sakramentu, 
Litanii i procesji w kościele.
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Następnie  po  Mszy  Świętej  ks. 
Andrzej  Dołęgowski  poświęcił 
przyniesione kwiaty i zioła z na-
szych ogrodów i łąk.
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UROCZYSTOŚĆ 
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA 
JEZUSA - ODPUST W KAPLICY 
CMENTARNEJ 11.06.2021

Tradycyjnie  w  Uroczystość  Naj-
świętszego Serca Pana Jezusa, w 
kaplicy cmentarnej pod tym we-
zwaniem,  ks.  Proboszcz   Józef 
Grochowski  odprawił  Mszę 
święta w intencji zmarłych, spo-
czywających na naszym cmenta-
rzu parafialnym. 

Modliliśmy  się  za  naszych  bli-
skich,  którzy  poprzedzili  nas  w 
drodze do wieczności.

W myślach wspominaliśmy chwi-
le  spędzone  razem,  z  myślą,  że 
kiedyś  my też  tu trafimy. Można 
było skorzystać ze spowiedzi św., 
ponieważ był też ks. Andrzej Do-
łęgowski. 
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Dziękujemy  naszym  Duszpaste-
rzom za tę uroczystą Mszę świętą, 
z  możliwością  skorzystanie  ze 
spowiedzi.  Dziękujemy  wszyst-
kim, którzy dzisiaj razem modlili 
się  za  naszych  bliskich.  Bóg  za-
płać.

IMIENINY 
KS. PIOTRA BORYCZKI

29 czerwca Imieniny obchodził ks. 
Piotr Boryczka

Czcigodny Księże Piotrze.
Z  okazji  Imienin  pragniemy zło-
żyć  Ci  życzenia,  aby  dobry  Bóg 
obdarzył  Cię  obfitością  swoich 
łask, dobrym zdrowiem, radością 
i  umiejętnością  przezwyciężania 
kłopotów dnia codziennego.

Niech  wraz  z  mocą  przemiany 
chleba i  wina,  daje Ci moc prze-
miany ludzkich serc.

Życzymy Ci też wszelkiej pomyśl-
ności w realizacji planów i zamie-
rzeń.
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Życzymy tego, by Twoje szlachet-
ne powołanie, przyniosło Ci zado-
wolenie i satysfakcję z wyboru tak 
trudnej i odpowiedzialnej drogi. 

Szczęść Boże na kolejne dni i lata.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE 
PRZY KRZYŻACH 
I KAPLICZKACH
PRZYDROŻNYCH maj 2021

Maj,  to  najpiękniejszy  miesiąc  w 
roku, poświęcony Matce Bożej.
Codziennie  o  godz.  17:30  odpra-
wiane były Nabożeństwa majowe 
z  wystawieniem  Najświętszego 
Sakramentu i Litanią Loretańską z 
uzupełnionymi wezwaniami, oraz 
czytanką na dany dzień i pieśnia-
mi Maryjnymi.

Od wielu lat w naszej Parafii pie-
lęgnujemy  zwyczaj  odprawiania 
dodatkowego Nabożeństwa majo-
wego  w  poniedziałki  i  środy  o 
godz.  19:15  przy  krzyżach  i  ka-
pliczkach  przydrożnych.  W  tym 
roku  modliliśmy  się  w  ośmiu 
miejscach.   W  nabożeństwach 
uczestniczyło  średnio  ponad  20 
osób. Niektóre z nich pielgrzymo-
wały  do  wszystkich  miejsc  na-
szych modlitewnych spotkań.

Dziękujemy tym Parafianom, oraz 
Osobom  i  Rodzinom,  które  z 
ogromną troską podchodzą do re-
montów i  dbałości  o wygląd ka-
pliczek  i  krzyży  przydrożnych. 
Cieszy fakt, że rodzą  się  inicjaty-
wy na kolejne remonty zrujnowa-
nych  kapliczek w naszej parafii.
Szczegóły i zdjęcia z tegorocznych 
Nabożeństw przy krzyżach i  ka-
pliczkach  znajdują  się  na  naszej 
stronie parafialnej.
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W  dzisiejszym  Informatorze  za-
mieszczamy  wszystkie  krzyże 
i kapliczki,  przy których modlili-
śmy się  na nabożeństwach majo-
wych.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA

BOŻE CIAŁO 03.06.2021

W czwartek 03 czerwca obchodzi-
liśmy Uroczystość  Najświętszego 
Ciała  i  Krwi  Chrystusa,  inaczej 
Boże Ciało, z Mszą świętą i  pro-
cesją do czterech ołtarzy.

Udział Parafian i Gości był liczny, 
ponieważ okazja była rzadko spo-
tykana.  Przy ołtarzu stanęli  trzej 
SALEZJANIE – JUBILACI.

Ks.  Julian Dzierżak,  od najmłod-
szych lat Tolkmiczanin, obchodził 
srebrny Jubileusz kapłaństwa. Sa-
lezjanin  od  25  lat,  często  odwie-
dza Tolkmicko. 
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Tu mieszka Jego Mama i Rodzina. 
Przewodniczył  głównej  Mszy 
Świętej.

W koncelebrze brał udział przeło-
żony  ks.  Juliana  –  ks.  Inspektor 
Tadeusz Jarecki, oraz ks. Tadeusz 
Kurto  –  Przyjaciel  ks.  Juliana, 
nasz były wikariusz parafialny. 

Obaj  w  tym  roku  obchodzili  30 
rocznice kapłaństwa.

Czwartym  Salezjaninem,  który 
stanął  do  Mszy  świętej  był  ks. 
Zbigniew Kulesza  -  Ekonom Ze-
społu Szkół   Salezjańskich w Ło-
dzi.

Z  Łodzi,  gdzie  Ksiądz  Julian 
Dzierżak jest Dyrektorem Zespołu 
Szkół  Salezjańskich,  przyjechała 
duża Grupa Jego Podopiecznych, 
Ministranci  i  Schola,  która  mu-
zycznie „oprawiła” tę Mszę Świę-
tą.

W  Mszy  świętej  uczestniczyła 
Mama i Najbliżsi, oraz przyjaciele 
i znajomi, służba liturgiczna, dzie-
ci I – komunijne i inni. 

strona 15



Informator Parafialny     nr 2 (119)/2021   Rok 2021

Każdy chciał wziąć udział w tym 
pięknym  Jubileuszu  naszego 
„Ziomka”.

Homilię  wygłosił  ks.  Inspektor, 
przy organach czuwał Pan Marek 
Żochowski,  a  nad  całością  tego 
wydarzenia  miał  pieczę  ks.  Pro-
boszcz Józef Grochowski i Współ-
bracia z Tolkmicka.

Po Mszy świętej  udaliśmy się  w 
procesji do czterech ołtarzy, usta-
wionych w tradycyjnych już miej-
scach.  Zakupił  je  dwa lata  temu 
ks. Proboszcz. 

By każdy ołtarz był  piękny,  czu-
wają najbliżsi mieszkańcy. 
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Nad  bezpieczeństwem  procesji 
czuwali  Członkowie  naszej 
Ochotniczej straży Pożarnej. Mon-
strancję  z  Najświętszym  Ciałem 
Chrystusa nieśli kolejno celebran-
ci dzisiejszej Mszy świętej. W pro-
cesji  tradycyjnie  wzięły  udział 
wspólnoty  parafialne,  dzieci  I  – 
komunijne, ministranci i liczni Pa-
rafianie.  Towarzyszyła  nam  też 
piękna pogoda.

Tradycyjnie, przed kościołem, dzi-
siejszy  Jubilat  udzielił  błogosła-
wieństwa na cztery strony świata 
Tolkmiczan,  również  tych  nie-
obecnych, oraz wszystkich Gości, 
będących  na  tej  Uroczystości. 
Msza zakończyła się. 

Jeszcze  tylko  dzieci,  biorące 
udział w procesji, otrzymały upo-
minki ufundowane przez Caritas 
w Elblągu.

Bóg zapłać wszystkim za udział w 
tej pięknej Uroczystości. Następne 
Boże Ciało za rok. Do zobaczenia!

ODPUST PARAFIALNY
24 – 25.07.2021

Rozpoczniemy te  obchody w so-
botę  – 24 lipca Mszą  św. o godz. 
12.00 - na zakończenie Rodzinne-
go Pielgrzymowania Jakubowego 
w Roku Świętym 2021

Po  Mszy  świętej  o  godz.  18:00 
udamy  się  procesyjnie na cmen-
tarz, aby modlić  się  za Zmarłych 
tam spoczywających. 

W niedzielę  –  25 lipca zaprasza-
my Wszystkich na doroczną Uro-
czystość  Odpustu  św.  Jakuba 
Apostoła.  W tym roku będzie jej 
przewodniczył ks. Biskup Elbląski 
dr Jacek Jezierski. 

Po południu o godz. 16.00 groma-
dzimy się  w Porcie na ceremonii 
błogosławieństwa  akwenu  i  po-
święceniu jednostek pływających, 
po  czym  ich  Właściciele  zabiorą 
nas  na  rejs  po  Zalewie.  Będzie 
więc wiele emocji. 
Bezpośrednio  po  Mszy  św.  o 
godz.  18:00  kończymy  Uroczy-
stość  odpustową  przy  Kościele 
poświęceniem pojazdów.
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RODZINNE 
PIELGRZYMOWANIE 
JAKUBOWE W ROKU 
ŚWIĘTYM 2021 
na trasie Braniewo – Tolkmicko

W  tym  roku  obchodzimy  ROK 
ŚWIĘTEGO  JAKUBA  APOSTO-
ŁA,  PATRONA  MIASTA  I  KO-
ŚCIOŁA. 

Nasza  świątynia  jest  kościołem 
stacyjnym. Oznacza to możliwość 
uzyskania  odpustów  m.in.  za 
pielgrzymkę do kościoła stacyjne-
go, za udział w nabożeństwie lub 
dłuższą medytację w tym kościele 
(pod zwykłymi warunkami).

Wspólnie z Panią Burmistrz Mag-
daleną Dalman, oraz Panią Tama-
rą  Frączkowska  –  Animatorką 
Klubu Przyjaciół Pomorskiej Dro-
gi św. Jakuba Apostoła w Elblągu 
i Panem Markiem Murdzia – Dy-
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rektorem  Miejsko-Gminnego 
Ośrodka  Kultury  w  Tolkmicku 
postanowiliśmy zachęcić  rodziny 
i  inne  osoby,  do  uczestnictwa  w 
pielgrzymowaniu na drodze Bra-
niewo – Tolkmicko. Przewidziano 
cztery etapy po 8 – 10 kilometrów 
w soboty lipca – pierwsza 3 lipca. 

Na  miejsce  rozpoczęcia  każdego 
etapu  Pani  Burmistrz  zapewniła 
dojazd.,  powrót  z  zakończonego 
etapu w ten sam sposób.

Zgłosiło  się  kilka  osób  z  naszej 
Parafii  i  od  3  lipca  ta  sobotnia 
pielgrzymka trwa. 

Zakończona będzie 24 lipca Mszą 
świętą w naszym kościele. Uczest-
nicy  otrzymają  certyfikaty  piel-
grzyma. 

Dziękujemy wszystkim Organiza-
torom za pomoc w jej organizacji, 
oraz Pielgrzymom za trud przej-
ścia całej trasy. 

HUMOR

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

Jasio wraca ze spaceru.
–  Dlaczego  masz  takie  brudne 
ręce? – pyta mama.
– Bawiłem się w piaskownicy.
– Ale przecież palce masz czyste?
– Bo gwizdałem na psa.

Mały  jeż  cały  dzień  chodził  do-
okoła beczki.  Wreszcie  zatrzymał 
się  i  mówi:  „Kurczę,  kiedy  ten 
płotek się skończy?”.

Na przystanku spotykają się dwaj 
koledzy.
– Co u ciebie? Ożeniłeś się wresz-
cie?
– Jeszcze nie.
– To na co czekasz?!
– Na autobus.
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–  Dlaczego  owca  należy  do  naj-
smutniejszych stworzeń świata?
– Bo za męża może mieć tylko ba-
rana.

 Idzie baca i ciągnie za sobą zega-
rek.
– Baco, czemu ciągniecie zegarek 
na sznurku? – pyta turysta.
– Ja go wreszcie nauczę chodzić!

U lekarza: 
– Czy mógłby mi pan zalecić  ja-
kieś ćwiczenia odchudzające?
– Oczywiście. Proszę kręcić głową 
w prawo i  w lewo, gdy ktoś  bę-
dzie panią częstował słodyczami.

 Żona pokazuje mężowi katalog.
– Patrz, chciałabym mieć takie fu-
tro – mówi.
– To jedz Whiskas, może ci wyro-
śnie...

 Na religii:
– Jasiu, ile jest przykazań Bożych?
– Dziesięć.
– A kościelnych?
– Dwóch: pan Mariusz i pan Sta-
nisław.

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

Jednostka
Operacyjno-Techniczna
w Tolkmicku

Gdy obowiązek wezwie mnie
Tam wszędzie gdzie się pali

Ty mi, o Panie, siłę daj
Bym życie ludzkie ocalił

Przy  jednostkach  OSP  działają 
Jednostki  Operacyjno-Technicz-
ne,  będące  społecznym  odpo-
wiednikiem  jednostek  ratowni-
czo-gaśniczych PSP. 

Osoby wyznaczone do działania 
w  strukturach  takiej  jednostki 
muszą  posiadać  odpowiedni 
wiek (18-65 lat), posiadać aktual-
ne  badania  lekarskie,  jak  rów-
nież  posiadać  ukończone  prze-
szkolenie  pożarnicze  – 
odpowiednie  do  zajmowanej 
funkcji. 

Skład  JOT  po  zaalarmowaniu 
i zebraniu się w remizie, zostaje 
skierowany  w  miejsce  zagroże-
nia  i  bierze  bezpośredni  udział 
w działaniach ratowniczych.
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Aby  nasza  JOT  mogła  służyć 
mieszkańcom,  potrzebne  było 
wsparcie  finansowe  na  zakup 
nowego  sprzętu  do  ratowania 
ludzkiego  życia.  Dzięki  wspar-
ciu Ministerstwa Sprawiedliwo-
ści  oraz  Lasów Państwowych  - 
przy  koordynacji  Pana  Michała 
Gzowskiego – udało się doposa-
żyć naszą JOT. 

Za  środki  od  Lasów  Państwo-
wych (około 7.000,00), udało się 
wymienić  prądownicę  szybkie-
go natarcia oraz piłę motorową. 

Natomiast z przekazanych środ-
ków z Ministerstwa Sprawiedli-
wości (ok 110.000,00) zakupiono: 
parawan wypadkowy -  2  kom-
plety, 
kamerę termowizyjną, 
hełmy -  6 kompletów, 
ubrania  bojowe -  6  kompletów, 
rozdzielacz kulowy, 
prądownice - 2 sztuki, 
radiostacje przenośne - 6 sztuk, 
ubrania ochronne i obuwie - 12 
kompletów. 

Jako mieszkańcy bardzo dziękuje-
my Panu Michałowi Gzowskiemu 
za pamięć  i wsparcie, zaś Straża-
kom  za  ich  trud,  poświęcenie 
i wysiłek w służbie Panu Bogu na 
chwałę, zaś ludziom na ratunek. 
 

Niech  Wasz  patron  ma  Was  za-
wsze w swojej opiece.

Z ŻYCIA ORATORIUM

Nasze  Oratorium,  wspólnie  z 
Klubem  Sportowym  Barkas,  Sto-
warzyszeniem  Tolkmicko  Gmina 
na  fali,  Charytatywne  Tolkmicko, 
oraz  przy  współpracy  z  Lasami 
Państwowymi - na czele z rzeczni-
kiem  LP  Michałem  Gzowskim, 
Grupą  Interwencyjną  Służba Wię-
zienna i Aresztem Śledczym w El-
blągu,  a  także  z  Powiatem Elblą-
skim,  Kardanem  Tolkmicko,  OSP 
Tolkmicko, z 43 Batalionrm Lekkiej 
Piechoty w Braniewie, oraz z gru-
pą przyjaciół, 5 czerwca zorganizo-
waliśmy  długo  wyczekiwany 
Dzień Dziecka. Były liczne atrakcje 
i  całodniowy  festyn  Rodzinny. 
Dziękujemy  wszystkim,  dzięki 
którym  mogliśmy  dostarczyć  tak 
wiele radości naszym dzieciom.
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Nasze Oratorium oraz Stowarzyszenie Tolkmicko Gmina na Fali realizują
projekt pt:„Wolontariat drogą do praworządności”,  którego pomysłodawcą 
jest Towarzystwo Salezjańskie – Inspektoria św. Stanisława Kostki w Warszawie, 
zaś sfinansowany został przez Ministerstwo Sprawiedliwości. 

Projekt jest odpowiedzią na dzisiejsze czasy, w których codziennie mamy 
do czynienia z sytuacjami wchodzenia nieletnich w konflikt z prawem, oraz 
w różne formy uzależnień. 

Dlatego, celem wszystkich działań projektowych jest pokazanie młodemu 
pokoleniu i osobom z ich otoczenia właściwej drogi rozwoju, poprzez 
stworzenie możliwości zaangażowania w działalność różnorodnych form 
wolontariatu.

W ramach projektu - w naszym Oratorium - został utworzony Ośrodek 
Wsparcia i Pomocy, w którym będzie można BEZPŁATNIE uzyskać pomoc: 
psychologiczną, 
prawną, 
terapeutyczną, 
oraz dowiedzieć się o możliwościach włączenia w działania wolontariatu. 

Dzięki staraniom Pana Michała Gzowskiego i dzięki Aresztowi Śledczemu 
w Elblągu - do obsługi projektu - otrzymaliśmy dwa komputery,  za które bardzo 
dziękujemy.
Nim ruszy strona internetowa i zapisy online, już dzisiaj można zgłosić się 
na konsultacje do naszych zewnętrznych specjalistów. 

Projekt daje możliwość konsultacji online, bądź telefonicznej i jest kierowany 
do mieszkańców całej gminy Tolkmicko. 

Koordynator – Magdalena Zientara  502 902 645, 
osrodekwsparcia.tolkmicko@gmail.com 
                Zapraszam do kontaktu 

POTRZEBUJESZ POMOCY?
MOŻESZ ZGŁOSIĆ SIĘ JUŻ DZISIAJ


	Zespół redakcyjny: 
	ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
	AKTUALNOŚCI
	TRIDUUM PASCHALNE 
	I WIELKANOC 2021
	NIEDZIELA 
	MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 11.04.2021
	PODZIĘKOWANIE 
	ZA SADZONKI ŚWIERKÓW 
	DLA NASZEJ PARAFII 14.05.2021
	IMIENINY KS. ANDRZEJA 
	DOŁĘGOWSKIEGO 16.05.2021
	UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA 
	DUCHA ŚWIĘTEGO
	Pani TAMARA FRĄCZKOWSKA 
	O DROGACH ŚW. JAKUBA 
	APOSTOŁA 23.05.2021
	I KOMUNIA ŚWIĘTA DZIECI 29.05.2021
	ZAKOŃCZENIE OKTAWY 
	BOŻEGO CIAŁA 10.06.2021
	UROCZYSTOŚĆ 
	NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA - ODPUST W KAPLICY CMENTARNEJ 11.06.2021
	IMIENINY 
	KS. PIOTRA BORYCZKI

	NABOŻEŃSTWA MAJOWE PRZY KRZYŻACH 
	I KAPLICZKACH
	PRZYDROŻNYCH maj 2021
	UROCZYSTOŚĆ
	NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
	I KRWI CHRYSTUSA
	ODPUST PARAFIALNY
	24 – 25.07.2021
	RODZINNE 
	PIELGRZYMOWANIE 
	JAKUBOWE W ROKU 
	ŚWIĘTYM 2021 
	na trasie Braniewo – Tolkmicko
	HUMOR
	Jednostka
	Operacyjno-Techniczna
	w Tolkmicku
	Gdy obowiązek wezwie mnie
	Tam wszędzie gdzie się pali
	Ty mi, o Panie, siłę daj
	Bym życie ludzkie ocalił

	Z ŻYCIA ORATORIUM

