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

 Kończymy czas Wielkiego Postu. Przed nami ostatni etap z mocnym 
akcentem Wielkiego Tygodnia. Podążamy za Jezusem niosącym Krzyż naszego 
zbawienia mając w pamięci jeszcze Jego wcześniejsze słowa: „Moje owce słuchają 
mego głosu, Ja znam je, a one idą za Mną”. Zatrzymajmy się na chwilę nad obrazem 
Dobrego Pasterza. Jaka relacja łączy pasterza z owcami?

 Owce nie idą za kimś obcym, co więcej, będą unikać obcego człowieka. 
Tak właśnie jest z relacją człowieka do Jezusa. Jeśli znamy Jego głos to będziemy 
za Nim iść. Ten głos to Boże Przykazania, czytanie Pisma Świętego każdego dnia, 
uczestnictwo we Mszy św. Owszem, czasem zdarza się, że można się zgubić na 
tej drodze za Jezusem.  Lecz Jego miłość nie pozwala Mu na to, żeby nas zostawić. 
On ciągle nas szuka, nie tylko wtedy, gdy się zagubimy, ale także, gdy świadomie 
oddalimy się od Niego. Niezwykłe jest to, że jak cenne są dla Niego zagubione 
owce. Dla nich gotowy jest opuścić 99 owiec, by szukać jednej, która zginęła. 
Jezus jednak nie opuszcza owych 99 owiec, lecz pozostawia je w bezpiecznym 
miejscu. Dopiero wtedy rusza na poszukiwania, gdy stado jest zabezpieczone.
Szczególnie wyjątkowe są słowa o tym, że Pan Bóg „jagnięta nosi na swej piersi”. 
Warto odnaleźć siebie w tym niezwykłym obrazie. Bóg nosi mnie na swojej piersi, 
blisko serca. A gdy mimo to odejdę od Niego, On pozostawi stado, żeby szukać 
mnie, zagubionego na szlakach ludzkiego życia. Warto się również zastanowić 
nad tym, w którym obrazie owcy odnajduję siebie bardziej. Czy bliżej mi do tej 
owcy, która zawsze jest przy pasterzu, czy może bliżej mi do zagubionej owcy, 
która oddaliła się od Pasterza i stada. 

 Możliwe również, że trzeba zrewidować swój własny obraz i zobaczyć, że 
nawet jeśli nie odchodzę daleko, to jednak wciąż się gubię. Jak to cudownie, że mój 
Bóg jest właśnie taki, pełen miłości, która jest niepojęta. Oby mój zachwyt nad Jego 
miłością wciąż wzrastał i przybliżał mnie do Niego.
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 Idąc za pasterzem, można dojść jedynie do celu. Tym celem dla każdego
chrześcijanina jest niebo. Niebo, to nie miejsce, ale stan wiecznego szczęścia 
człowieka. A wieczności nie da się zbudować z bylejakości. Nie da się zbudować 
szczęścia kiedy w kościele będę jedynie odświętnym gościem. Nie da się 
zbudować nieba, kiedy obca będzie mi regularna, codzienna modlitwa. 
Nie zdobędziesz nieba dając zły przykład najmłodszym, karmiąc ich od jak 
najmłodszych lat przekleństwami czy bluźnierstwami. Zdobyć niebo można 
wykonując rzetelnie swoje codzienne zadania. Nie potrzeba wielkich czynów. 
Po prostu realizujmy swoje powołanie, aby iść za Pasterzem i dojść do celu 
jakim jest niebo. 

 Przedsmakiem tej rzeczywistości niech będą bezpiecznie przeżyte  
zbliżające się Święta Wielkanocne. Radosnego Alleluja.  

               Wasz Proboszcz ze Współbraćmi.

ROK ŚWIĘTEGO JAKUBA W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ 2021

Rok 2021 będzie obchodzony jako Rok świętego Jakuba [starszego, większego] 
Apostoła. Odbiera on szczególną cześć w sanktuarium, które znajduje się 
w Hiszpanii, w Santiago de Compostela. Od XI w. do Composteli przybywali 
każdego roku pielgrzymi z chrześcijańskiej Europy. Wytyczono wiele szlaków, 
które prowadziły do miejsca czci św. Jakuba. Pomorska droga do Santiago 
[nadbałtycka] prowadziła z Królewca, przez Braniewo i Elbląg do Gdańska, 
a stamtąd do Świnoujścia i dalej.W ciągu ostatnich kilkunastu lat zainteresowanie 
pielgrzymowaniem [camino] do Santiago wzrosło także w Polsce. Odtwarzane są 
dawne średniowieczne szlaki i wytyczane nowe.

Warto przypomnieć wielką tradycję europejską i odkryć ją na nowo. Dlatego też 
ustanawiam następujące kościoły diecezji elbląskiej, znajdujące się przy dawnym 
średniowiecznym szlaku do grobu Apostoła, kościołami stacyjnymi Roku świętego 
Jakuba 2021:
• kościół św. Mikołaja w Elblągu [w jego pobliżu istniał do początku XVII w. 
   kościół filialny pw. św. Jakuba]
• kościół św. Jakuba w Tolkmicku – zbudowany w I połowie XIV w.
• kościół św. Jakuba w miejscowości Tuja – z poł. XIV w., 
   jest filią parafii Marynowy na Żuławach
• kościół św. Jakuba w Niedźwiedzicy na Żuławach – z 1342 roku.
Penitencjaria Apostolska związała z przeżywaniem Roku Jakubowego możliwość 
uzyskania odpustów:
1. Za pielgrzymkę do kościoła stacyjnego, za udział w nabożeństwie lub dłuższą 
medytację w tym kościele [pod zwykłymi warunkami].
2. Dla osób w podeszłym wieku i chorych, które w swoim domu będą łączyć się 
duchowo z obchodami jubileuszu [pod zwykłymi warunkami].

+Jacek Jezierski, biskup elbląskiElbląg, dn. 6 stycznia 2021
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IMIENINY KSIĘDZA 
PROBOSZCZA 
JÓZEFA GROCHOWSKIEGO 
19.03.2021

Czcigodny Księże Proboszczu. 
W  imieniu  całej  naszej  Rodziny 

parafialnej,  proszę  przyjąć  z  głębi 
serc płynące Życzenia Imieninowe

Dziś  chcemy  wyrazić  swoją 
wdzięczność  Panu  Bogu  za  Twoją 
obecność w naszej parafii, za to że 
jesteś  naszym  duszpasterzem 
i przewodnikiem  duchowym,  za 
inicjowanie różnych przedsięwzięć 
religijnych  i  kulturalnych,  za  go-
spodarską dbałość o nasz  parafial-
ny kościół,  cmentarz, inne obiekty, 
za  niestrudzone  polepszanie  ich 
stanu.

Drogi  Solenizancie.  Dziękujemy 
Ci  za  uśmiech,  otwartość  i  życzli-
wość oraz za wszelkie dobro jakie-
go za Twoją  przyczyną  codziennie 
doświadczamy.

Dziękujemy Ci za skromność, po-
bożność,  która  ujmuje  wszystkich 
parafian, oraz za gorliwą modlitwę 
w intencji nas wszystkich. Dzięku-
jemy  za  każde  błogosławieństwo 
i udzielony Sakrament, za budowa-
nie wspólnoty, za domową  atmos-
ferę.

Kochany Księże Proboszczu. 
    Prosimy Boga, by pozwolił Ci zo-
stać z nami przez kolejne lata i nie 
pozwolił  nam  zagubić  się  w  tym, 
nie  wiadomo  dokąd  pędzącym 
świecie, pełnym pokus i ułudy. 
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  Bądź  dla  nas  dalej  przykładem 
Ojca, kochającego swoje dzieci, ale, 
jak trzeba,  karć  nas i  wskazuj,  jak 
mamy żyć  zgodnie z przykazania-
mi Boga.
 

Życzymy Ci zdrowia w codzien-
nym życiu kapłańskim i życzliwo-
ści parafian. 

W szczególności życzymy Ci Bo-
żych łask, wszelkich darów Ducha 
Świętego.  Staramy  się  pamiętać  o 
Tobie w naszych skromnych modli-
twach. 

Księże  Proboszczu.
Niech  Matka  Boża  Wspomoży-

cielka  Wiernych  i  Święty  Józef  – 
Twój  Patron,  wypraszają  Ci  zdro-
wie i potrzebne łaski na kolejne lata 
Twojej kapłańskiej posługi.  Szczęść 
Boże.

                 Współbracia Salezjanie
                    i tolkmiccy Parafianie

 

Solenizant odprawił Mszę świętą 
w piątek 19 marca o godz. 18:00 w 
asyście ks. Tadeusza Pawluka i ks. 
Andrzeja Dołęgowskiego. Na orga-
nach grał ks. Piotr Boryczka. 

Po  Mszy  św. Parafianie  składali 
ks.  Proboszczowi  życzenia  imieni-
nowe.

ZMARŁ     
KS. HENRYK KORZENIOWSKI

ur. 04.09.1944 –  
Trójca 
(obecnie: Ukraina)

Curriculum vitae:

1961-1962 – Nowicjat: 
         Czerwińsk nad Wisłą

02.08.1962 – Śluby zakonne: 
         Czerwińsk nad Wisłą

1962-1963 – Studia filozoficzne: 
         Woźniaków

1963-1965 – Asystencja: 
         Łódź-św. Barbara

1965-1966 – Asystencja: 
         Warszawa-Bazylika

1966-1968 – Studia filozoficzne: 
        Czerwińsk nad Wisłą

1966-1972 – Studia teologiczne: 
                  Ląd nad Wartą

13.06.1972 – Święcenia kapłańskie: 
         Ląd nad Wartą

1972-1973 – Dębno: 
                 współpracownik 

         w duszpasterstwie
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1973-1975 – Debrzno: 
         kierownik katechizacji

1975-1976 – Aleksandrów Kujawski:
         katecheta

1976-1984 – Woźniaków: 
                  ekonom, 
                   rekolekcjonista

1984-1991 – Ełk: 
        organizator placówki, 
        dyrektor wspólnoty, 
        proboszcz (od 1988 r.)

1991-2000 – Łódź –  św. Teresa: 
         dyrektor wspólnoty, 
         proboszcz

2000-2002 – Zgierz: 
         misjonarz ludowy, 

                  rekolekcjonista
2002-2008 – Olsztyn-Gutkowo: 

         dyrektor wspólnoty, 
         proboszcz

2008-2011 – Czerwińsk nad Wisłą: 
         misjonarz ludowy, 

                  rekolekcjonista
2011–2017 – Lutomiersk: 

                  misjonarz ludowy, 
                  rekolekcjonista

2017–2018 – Głosków: 
         kapelan Domu Opieki 
         w Zalesiu Górnym

2018–2021 – Tolkmicko: 
          współpracownik 

                   w duszpasterstwie

POGRZEB KS. HENRYKA 
KORZENIOWSKIEGO - 
EŁK 09.03.2021

Informację o śmierci ks. Henryka 
Korzeniowskiego  przyjęliśmy  w 
naszej parafii ze smutkiem.

06 marca 2021 w wieku 77 lat, w 
49  roku  święceń  kapłańskich  od-
szedł  ks.  Henryk  Korzeniowski  - 
organizator  placówki  w Ełku oraz 
pierwszy proboszcz tej parafii.

W naszej parafii ks. Henryk pra-
cował  od  18  listopada  2018  r.  do 
śmierci, jako pomoc duszpasterska.

Uroczystości pogrzebowe odbyły 
się  we wtorek 09.03.2021 w parafii 
św. Rafała Kalinowskiego w Ełku.  
Wystawienie  ciała  i  modlitwa  ró-
żańcowa  –  rozpoczęła  się  o  godz. 
9.00. 
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O  godz.  11.00  -  Msza  św.  pod 
przewodnictwem Bp. Adriana Gal-
basa.  Po  Mszy  św.  pochówek  na 
cmentarzu nr.  2 w grobowcu sale-
zjańskim.

W Pogrzebie wzięła udział dele-
gacja z Tolkmicka pod przewodnic-
twem  ks.  Proboszcza  Józefa  Gro-
chowskiego.

Parafia św. Rafała Kalinowskiego 
w  Ełku  na  Facebooku  zamieściła 
film i zdjęcia z pogrzebu ks. Henry-
ka Korzeniowskiego, do obejrzenia 
których zapraszamy naszych Para-
fian. 

APEL WOJEWODY WARMIŃSKO-
MAZURSKIEGO W ZWIĄZKU Z 
SYTUACJĄ EPIDEMICZNĄ

Artur Chojnacki 
Wojewoda Warmińsko-Mazurski

W  związku  z  trudną  sytuacją 
epidemiczną  w  województwie 
warmińsko-mazurskim, związaną 
z  wysokim  poziomem  zakażeń 
koronawirusem  i  hospitalizacji  z 
powodu COVID-19,  zwracam się 
z uprzejmą prośbą do duszpaste-
rzy wszystkich parafii  na terenie 
diecezji elbląskiej. 

W trosce o nasze wspólne bez-
pieczeństwo  zdrowotne,  gorąco 
apeluję o przestrzeganie rygorów 
obowiązujących na terenie nasze-
go  województwa  i  zaleceń  sani-
tarnych. 

Proszę  o  przypominanie  wier-
nym o obowiązku zasłaniania ust 
i nosa maseczką, zachowania dy-
stansu i stosowania dezynfekcji.

Powstrzymanie  pandemii  w 
dużej mierze zależy od naszej od-
powiedzialności i solidarności.
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AKTUALNOŚCI
UROCZYSTOŚĆ 
BOŻEGO NARODZENIA 2020

Ostatnie  Święta  Bożego Narodze-
nia i Święto Świętego Szczepana Mę-
czennika odbyły się  z  zachowaniem 
wszystkich  obostrzeń,  wynikających 
z przepisów sanitarnych na ten czas.

Nie  zmieniano  rozkładu  Mszy 
świętych. Kościół, był pięknie udeko-
rowany  przez  Osoby,  które  zwykle 
tym się zajmują. 

Ksiądz  Proboszcz  zakupił  nowy 
baner, z widokiem na Betlejem. 

Osoby chętne mogły wejść do ko-
ścioła o różnych porach dnia, ponie-
waż zwyczajowo jest on u nas otwar-
ty.

Ksiądz  Proboszcz  i  Współbracia 
życzyli Parafianom i Gościom błogo-
sławionych  Świąt  Bożego  Narodze-
nia  i  Szczęśliwego  Nowego  Roku 
2021.

NIEDZIELA ŚWIĘTEJ 
RODZINY JEZUSA, MARYI 
I JÓZEFA 27.12.2020

Tradycyjnie już w pierwszą nie-
dzielę po Bożym Narodzeniu Ko-
ściół  katolicki  obchodzi  niedzielę 
Świętej Rodziny. 

U nas ta tradycja też jest żywa.

„Każda Rodzina podobnie jak Ro-
dzina  Nazaretańska  jest  pomysłem 
Ojca niebieskiego i do każdej zaprosił  
się na stałe Syn Boży. Każda Rodzi-
na pochodzi od Boga i do Boga pro-
wadzi".
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Do słów Papież Leona XIII na-
wiązał w homilii również ks. Pro-
boszcz  Józef  Grochowski,  który 
odprawiał Mszę św. o godz. 11:00. 
Trzeba przyznać,  że zgromadziła 
się duża grupa Małżonków, wraz 
z Rodzinami. 

Miło  było,  że  w  odnowieniu 
przyrzeczeń  małżeńskich  uczest-
niczyły  rodziny  wielopokolenio-
we:  dziadkowie,  dzieci  i  wnuki. 
Była to wzruszająca Msza święta 
i z pewnością na długo pozostanie 
w pamięci uczestników.

Ksiądz Proboszcz  na  pamiątkę 
tej Uroczystości przygotował upo-
minki,  które  po  błogosławień-
stwie  otrzymały  wszystkie  pary 
małżeńskie.

Módlmy się, by ta piękna trady-
cja  nie  wygasła  w  naszej  parafii 
i w przyszłym roku spotkamy się 
w jeszcze większym Gronie.
Życzymy  wszystkim  błogosła-

wieństwa  Bożej  Dzieciny,  opieki 
Maryi,  Matki  Bożej  i  św.  Józefa, 
Opiekuna Jezusa. 

Szczęść Boże.

UROCZYSTOŚĆ OBJAWIENIA 
PAŃSKIEGO

06 stycznia obchodziliśmy Uroczy-
stość Objawienia Pańskiego – Trzech 
Króli.  Mimo  pandemii,  w  Mszach 
świętych  uczestniczyła  spora  grupa 
Parafian. 

Na Księża poświęcili  kredę,  którą 
zanieśliśmy  do  domów.  Tradycyjnej 
kolędy jednak nie będzie…

MSZE ŚWIĘTE KOLĘDOWE
U progu Nowego Roku kapłan od-

wiedza katolickie rodziny z Chrystu-
sowym  błogosławieństwem,  by 
wspólnie się pomodlić. 
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W tym roku  epidemia  uniemożli-
wiła to spotkanie i wspólną modlitwę, 
dlatego  zgodnie  z  sugestią  naszego 
ks.  Biskupa  Ordynariusza  Jacka  Je-
zierskiego w tym czasie Mieszkańcy 
Tolkmicka i Miejscowości naszej Pa-
rafii  zostali  w poszczególne dni  za-
proszeni  do  kościoła  na  wieczorną 
Mszę św. w ich intencji. 

Podczas tych Mszy św. modliliśmy 
się o Boże błogosławieństwo w życiu 
osobistym, rodzinnym oraz  o wszel-
kie  potrzebne  łaski  dla  całej  naszej 
społeczności. Po Mszy św. przedsta-
wiciel rodziny otrzymywał tekst mo-
dlitwy do odmówienia wraz z całą ro-
dziną, po powrocie do domu. Można 
było  złożyć  w  podpisanej  kopercie 
swoją doroczną ofiarę na utrzymanie 
parafii. 

Przy tej okazji ks. Proboszcz dzię-
kował  za  zrozumienie  i  życzliwość, 
za dotychczasową ofiarność – między 
innymi wsparcie remontu muru ogro-
dzenia kościoła i odrestaurowanie ob-
razów św. Piotra i Pawła.

Serdeczne Bóg zapłać  za wspólną 
modlitwę. 

IMIENINY KS. HENRYKA 
KORZENIOWSKIEGO 
19.01.2021

19 stycznia Imieniny obchodził 
Ksiądz Henryk Korzeniowski.

Dziękują Księdzu  za obecność 
wśród  nas  i  kapłańskie  posługi, 
sprawowane na miarę  Jego zdro-
wia  i  możliwości,  nikt  nie  przy-
puszczał, że będą to Jego ostatnie 
Imieniny ...
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UROCZYSTOŚĆ ŚW. JANA 
BOSKO 31.01.2021

31 stycznia 2021 roku obchodzi-
liśmy  kolejną  Uroczystość  św. 
Jana Bosko,  Założyciela  Zgroma-
dzenia Salezjanów. Cieszymy się, 
że jesteśmy z Wami na dobre i na 
złe od 54 lat.

Księdzu Proboszczowi Józefowi 
Grochowskiemu  i  Współbraciom 
życzymy wiele  łask Bożych,  wy-
praszanych przez Świętego Patro-
na.

ŚWIĘTO OFIAROWANIA 
PAŃSKIEGO - MATKI BOŻEJ 
GROMNICZNEJ 02.02.2021

02  lutego,  dla  upamiętnia  ofiaro-
wanie  Jezusa  Chrystusa  w  Świątyni 
Jerozolimskiej,  obchodziliśmy Świę-
to  Ofiarowania  Pańskiego,  inaczej  
Święto Matki Bożej Gromnicznej.

Według starej legendy Matka Boża 
odpędzała  światłem  gromnicy  stado 
wilków od domów mieszkalnych.

Podczas  Mszy  świętych  Księża 
błogosławili i święcili świece, zwane 
gromnicami. Zapalona  świeca  sym-
bolizuje zmartwychwstałego Chrystu-
sa.

Zgodnie z tradycją, należy poświę-
coną  świecę  zapalać  w  trudnych 
chwilach, np. gdy zdarzy się burza z 
piorunami czy wichura. 

Młodzi ludzie już tego nie pamię-
tają,  że przed wielu laty, dużą  wagę 
przywiązywano do tego, aby zapalo-
ną świecę gromniczną, włożyć w ręce 
umierającego, by na spotkanie z Bo-
giem wyszedł z płonącą lampą. 

Tego  dnia  obchodziliśmy również 
Dzień Życia Konsekrowanego. 
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WSPOMNIENIE ŚW. BŁAŻEJA

03 marca obchodziliśmy wspo-
mnienie św. Błażeja. Za Jego wsta-
wiennictwem  prosiliśmy  Boga  o 
zdrowie gardła i o łaskę dobrego 
korzystania z daru mowy. Pod ko-
niec Mszy świętej wierni otrzyma-
li  błogosławieństwo,  połączone z 
prośbą o zachowanie od tych cho-
rób.

WSPOMNIENIE ŚW. AGATY,  
DZIEWICY I MĘCZENNICY.

05.03  kościół  obchodził  wspo-
mnienie  św. Agaty,  Dziewicy i  Mę-
czennicy. 

Tego  dnia  Księża  błogosławili 
chleb,  który  wg  tradycji  chroni  w 
czasie piorunów i pożarów.

ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO. 
WSPOMNIENIE NAJŚWIĘTSZEJ 
MARYI PANNY Z LOURDES 
11.02.2021

11  lutego  obchodziliśmy  wspo-
mnienie Najświętszej Maryi Panny z 
Lourdes , oraz Światowy Dzień Cho-
rego.  Z tej okazji  o godz. 09:00 ks.  
Proboszcz  Józef  Grochowski  odpra-
wił  dodatkową  Mszę  św.  w intencji 
chorych z naszej parafii, oraz udzielił 
obecnym  sakramentu  namaszczenia 
chorych.
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Mimo  siarczystego  mrozu,  na  tę 
Mszę przyszło więcej parafian, niż w 
innych dniach. Zaopatrzenie się w ten 
sakrament jest bardzo ważne. Prawie 
każdy  z  nas  na  coś  choruje.  Jedni 
mniej,  drudzy  więcej  …  Nigdy  nie 
wiadomo kiedy  będzie on nam bar-
dzo potrzebny ...

ŚRODA POPIELCOWA
POSYPANIE GŁÓW POPIOŁEM 
POKUTNYM 17 .02. 2021

Tegoroczną  Środę  Popielcową  ob-
chodziliśmy w pandemii coronawiru-
sa.  Na Mszach świętych Duszpaste-
rze   głosili  Słowo  Boże  na 
rozpoczynający  się  Wielki  Post,  za-
chęcając  do  zrobienia   postanowień 
wielkopostnych. Potem, jak zwykle - 
poświęcenie  popiołu  i  posypanie 
głów.

Ksiądz  Proboszcz  poinformował 
parafian o chorobie ks. Henryka Ko-
rzeniowskiego i poważnym Jego sta-
nie,  z  zagrożeniem  życia.  Prosił 
wszystkich o modlitwę w Jego inten-
cji.

Na koniec Mszy  Celebrans udzie-
lił wszystkim błogosławieństwa.

KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI 
13.03.2021

 13 marca przeprowadzono  ko-
lejny  kurs  przedmałżeński  dla 
osób,  które w najbliższym czasie 
mają zawrzeć Sakrament małżeń-
stwa.  Wzięło w nim udział     6 
par.  Życzymy  narzeczonym  jak 
najlepszego przygotowania się do 
tego Sakramentu i Bożego błogo-
sławieństwa w jego realizacji.
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DZIEŃ ŚWIĘTOŚCI ŻYCIA 

     25 marca  obchodziliśmy Uroczy-
stość  Zwiastowania  Pańskiego  - 
Dzień Świętości Życia. Na Mszy św. 
o  godz.  18:00  mieliśmy  możliwość 
podjęcia  się  modlitwy  za  duchowo 
adoptowane  jeszcze  nienarodzone 
dziecko.

ŚWIECE WIELKANOCNE – 
CARITAS

Tradycyjnie już  w Wielkim Po-
ście rozprowadzamy świece wiel-
kanocne  w  Całkowity  dochód 
przekazujemy na Caritas Diecezji 
Elbląskiej.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA 
BOŻEGO 11.04.2021

W  1  Niedzielę  po  Wielkanocy 
obchodzone jest w Kościele Kato-
lickim Święto ku czci Bożego Mi-
łosierdzia ustanowione w 2000 r. 
przez papieża Jana Pawła II pod-
czas kanonizacji św. Faustyny Ko-
walskiej.  Poprzedza  je  nowenna 
do  Miłosierdzia,  począwszy  od 
Wielkiego Piątku. 

Tradycyjnie, zbierzemy się tego 
dnia w kościele o godz. 15:00 na 
Koronkę  do  Miłosierdzia  Bożego 
i Mszę świętą z wystawieniem re-
likwii św. Jana Pawła II, św. Sio-
stry Faustyny i bł. Michała Sopoć-
ko, które na stałe są  wystawione 
w naszej świątyni.

I KOMUNIA ŚWIĘTA
Tegoroczna  I  Komunia  Święta 

będzie miała miejsce w sobotę 29 
maja  o  godz.  12:00.  Spowiedź 
dzieci  i  ich  rodzin  w  piątek  28 
maja o godz. 16:00.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

W dniach 07 – 10 marca w na-
szej parafii odbyły się  Rekolekcje 
Wielkopostne.  Trochę  „okrojone” 
ze względu na coronawirusa, ale 
z  pięknym  Słowem  Bożym,  gło-
szonym  przez  ks.  Stanisława 
Szestowickiego  –  Proboszcza  z 
Pogrodzia.
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W  konfesjonałach  czekali  nasi 
Księża i Współbracia z sąsiednich 
parafii. Przy zachowaniu obowią-
zujących przepisów sanitarnych, z 
Rekolekcji  skorzystała spora gru-
pa Parafian.
PODZIĘKOWANIE KSIĘDZU 
REKOLEKCJONIŚCIE 

Czcigodny Księże Rekolekcjoni-
sto.  W sercach mamy jeszcze ra-
dosne wspomnienia z głoszonego 
Słowa  Bożego  w  czasie  Misji 
Świętych, oraz Peregrynacji kopii 
Obrazu  Matki  Boskiej  Często-
chowskiej.  Potrafisz pięknie, pro-
stym językiem wejść  w  głąb  na-
szych  serc.  Dlatego  z  wielkim 
zapałem wsłuchiwaliśmy się w to 
wszystko, co Pan Bóg chciał nam 
powiedzieć  poprzez Twoje słowa 
w  tegorocznych  Rekolekcjach 
Wielkopostnych.

Czas  Wielkiego  Postu  jest  dla 
każdego z nas dobrym powodem 
do zatrzymania się w tym pędzie 
jaki niesie ze sobą życie. 

Pędzie, w którym zapominamy, 
co jest  naprawdę  w tym naszym 
życiu najważniejsze.

Księże  Stanisławie.  Rekolekcje 
wniosły w nasze życie nowe spoj-
rzenie na drugiego człowieka, mi-
łość,  rodzinę.  Zachowamy  w  pa-
mięci  wiele  słów  z  Twoich  nauk 
oraz wskazania które, jako katoli-
cy  winniśmy  stosować  w  swoim 
życiu. Szczególnie warto zapamię-
tać, że: „Bóg nas kocha, ale trzeba 
abyśmy na Jego miłość  odpowia-
dali swoją miłością.”.

To piękne, w jaki sposób mówił 
Ksiądz o życiu, o trudnościach,  o 
ich pokonywaniu, by osiągnąć za-
mierzony cel, by miłość  mogła się 
spełnić.  Wiele  innych wskazówek 
sprawia,  że  z  radością  możemy 
oczekiwać  Zmartwychwstania 
Pańskiego.

Czcigodny Księże Rekolekcjoni-
sto. Dziękujemy Ci z całego serca 
za wygłoszone do nas Słowo Boże, 
za dary Ducha Świętego, które po-
przez  Twą  posługę  rekolekcyjną 
stały  się  naszym  udziałem  i  po-
zwoliły każdemu z nas zastanowić 
się nad swoim życiem.

Zawierzamy w modlitwie Twoją 
kapłańską  posługę.  Życzymy, aby 
Pan  Bóg  udzielał  Ci  wszelkich 
łask,  a  Matka  Boża  Wspomoży-
cielka  Wiernych  niech  otacza  Cię 
nieustanną  opieką.Bóg  zapłać  za 
wszystko.  Szczęść  Boże na każdy 
dzień Twojego życia.

Z wdzięcznością,
tolkmiccy współbracia i parafianie
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TRIDUUM WIELKANOCNE 
I WIELKANOC

Ze  względu  na  pandemię,  nie 
jesteśmy w stanie określić dokład-
nie, jak będą wyglądały tegorocz-
ne  Święta  Zmartwychwstania 
Pańskiego i inne obrzędy. 

Te  informacje  będziemy  poda-
wali  na  bieżąco  w  ogłoszeniach 
parafialnych w kościele, na tabli-
cach informacyjnych i  na stronie 
parafialnej.

WIZYTACJA 
KS. INSPEKTORA  
TADEUSZA JARECKIEGO
W TOLKMICKIEJ WSPÓLNOCIE 
11-13.03.2021

W dniach 11 – 13 marca br. w tolk-
mickiej wspólnocie salezjańskiej od-
było się Spotkanie ks.  inspektora Ta-
deusza  Jareckiego  ze  współbraćmi 
pracującymi  w  Tolkmicku,  Pogro-
dziu, Łęczu i Próchniku. Ks. Inspek-
tor  wizytował  każdą  parafię  i  prze-
prowadzał „ojcowskie „ rozmowy.

Księże Inspektorze. Dziękujemy z 
te  odwiedziny  i  sprawowane  Msze 
św.

STATYSTYKI PARAFIALNE 
od 1 stycznia 2021r.

W  tym  okresie  Sakrament 
Chrztu świętego przyjęli:

Aleksander Pałka,
Maria Niziurska,
Leon Rutkowski.
Grono Zmarłych z naszej para-

fii powiększyli:
Jadwiga Samsel,
Krystyna Kłos,
Janina Zbiciak,
Urszula Dycha,
Elżbieta Dagmara Wróblewska, 
Sławomira Błaszko,
Robert Kazimierz Podlaski,
Katarzyna Buczyńska
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HUMOR

Zajączek  wchodzi  do  baru 
i mówi:

-  Kto  mi  pomalował  rower  na 
zielono?!

Cisza. 
Wstaje niedźwiedź i mówi:
- Ja, bo co?!
A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak dłu-

go schnie farba!

Przychodzi  zajączek  na  stację 
benzynową i pyta:

- Są banany?
Kasjer odpowiada:
- Nie ma.
Na drugi  dzień  zajączek przy-

chodzi i pyta o to samo i otrzymu-
je taką samą odpowiedź. Ta sama 
sytuacja powtarza się przez kolej-
ne  2  dni.  W końcu  piątego dnia 
zajączek idzie na stację  benzyno-
wą i widzi tabliczkę: - "Brak bana-
nów".

Zajączek mówi:
- Kłamczuchy!!! A jednak były!

Z ŻYCIA TOLKMICKA …
Do stowarzyszenia „Tolkmicko 

Gmina na Fali”, dzięki bardzo do-
brej współpracy z AŚ  w Elblągu, 
trafiły trzy budy dla kotów oraz 
koce. Jedna stanęła w porcie, na-
tomiast kolejne czekają na zakoń-
czenie prac przy ul. Młyńskiej. 

Bardzo  dziękujemy  Panu  Mi-
chałowi  Gzowskiemu  za  kolejną 
inicjatywę  i  mamy  nadzieję,  że 
Tolkmicko  stanie  się  miastem 
przyjaznym zwierzętom. 
ORATORIUM

Nasze  tolkmickie  Oratorium, 
przystąpiło do projektu „Wolonta-
riat  drogą  do  praworządności”, 
którego pomysłodawcą i realizato-
rem  jest  Towarzystwo  Salezjań-
skie. W ramach projektu,  realizo-
wane  będą  różnorodne  działania 
ukierunkowane  na  wsparcie  tak 
zwanej trudnej młodzieży. Projekt 
jest  ogólnopolskim  programem 
kształcenia  prawno-społeczno-o-
bywatelskiego,  w ramach którego 
będzie można bezpłatnie  uzyskać 
pomoc:  psychologiczną,  prawną, 
terapeutyczną  i  dowiedzieć  się  o 
możliwościach włączenia młodzie-
ży w działania wolontariatu.

Szczegóły wkrótce na stronach 
internetowych i fb.
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