
      

INFORMATOR PARAFIALNY 
Parafii Kościoła Rzymskokatolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku

kwiecień 2017, 3/95

Ja Jestem
Zmartwychwstaniem
_____________________

Na radosne Święta Zmartwychwstania naszego Pana Jezusa Chrystusa,
pragniemy wyrazić nasze serdeczne życzenia:

Niech Zmartwychwstały Chrystus napełnia Was prawdziwym pokojem, 
niech daje siłę do pokonywania trudności, obdarzając wszelkimi 

potrzebnymi łaskami i błogosławieństwem.

Niech spotkanie z Nim w Poranek Wielkanocny umacnia wiarę 
w Jego żywą obecność w naszym życiu w Jego Słowie, w Sakramentach 

Świętych.

Niech w szczególny sposób darzy łaską zdrowia i siłami potrzebnymi 
do wytrwania w trudnościach życia.

Niech te Życzenia dotrą do Wszystkich naszych Parafian, przebywających 
w te Święta w różnych zakątkach naszej Ojczyzny i za granicą.

 Błogosławionych Świąt i radosnego świętowania życzą Wam

Ks. Proboszcz Józef Grochowski 
i Współbracia

Drodzy Parafianie  i sympatycy dzieła salezjańskiego.

Ewangelia wg. św. Jana
(J 20, 1-9)
Pierwszego dnia po szabacie,
wczesnym rankiem, gdy jeszcze
było ciemno, Maria Magdalena
udała się do grobu i zobaczyła
kamień odsunięty od grobu.
Pobiegła więc i przybyła 
do Szymona Piotra i do drugiego 
ucznia, którego Jezus miłował 
i rzekłado nich: “Zabrano Pana 
z grobui nie wiemy, gdzie Go 
położono.”



      

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia sakramentów Eucharystii
i Kapłaństwa. W tym dniu, kierujemy nasze myśli, modlitwy i życzenia
w stronę wszystkich kapłanów, a szczególnie naszych Duszpasterzy.

Czcigodny Księże Proboszczu, Księże Piotrze, Księże Lechu.
 
Dziękujemy Wam za obecność pośród nas, posługę, życzliwość i modlitwę. 
Niech Dobry Pasterz, który hojnie rozdaje łaskę gorliwości i zapału 
w kapłańskiej posłudze, daje Wam ciągle nowe siły do pracy z ludźmi, 
których każdego dnia stawia na Waszej drodze.  
Niech obdarza Was zdrowiem i  łaską. 
Niech daje Wam mądrość i moc, byście mogli  rozplątywać  nasze nieraz  
trudne, powikłane życie, podnosić z upadku, rodzić nadzieję i miłość.

Czcigodni Księża. 

Święto Wielkiej Nocy, to czas otuchy i nadziei, czas odradzania się wiary 
w siłę Chrystusa.  Życzymy, aby Święta Wielkanocne przyniosły Wam radość, 
pokój oraz wzajemną życzliwość. 
Niech Wam błogosławi Zmartwychwstały Jezus Chrystus. a Maryja swą 
macierzyńską miłością broni, osłania i wyprasza potrzebne łaski.  

Szczęść Boże

Z modlitewną pamięcią 
Para�anie z Tolkmicka.

Wielki Czwartek to wspomnienie ustanowienia sakramentów Eucharystii
i Kapłaństwa. W tym dniu, kierujemy nasze myśli, modlitwy i życzenia
w stronę wszystkich kapłanów, a szczególnie naszych Duszpasterzy.
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OKIEM PROBOSZCZA

Niech będzie pochwalony Jezus 
Chrystus.

 
Drodzy moi.

Bardzo wielu z nas rozpoczyna 
dzień od obejrzenia telewizyjnych 
wiadomości  lub  od  przeczytania 
gazety. Chcemy wiedzieć, co dzie-
je się w Polsce i w świecie. Zdaje-
my sobie sprawę,  że wiadomości 
po kilku godzinach stają  się  nie-
aktualne.  Nowe wydarzenia  bar-
dzo  szybko  wypierają  stare.  Są 
jednak pewne fakty, które nie stra-
ciły swojej aktualności i siły prze-
kazu mimo upływu dwóch tysię-
cy  lat.  Należy  do  nich  zaliczyć 
narodzenie  Jezusa  i  Jego  zmar-
twychwstanie. Dziś myślą wybie-
gamy już  ku zmartwychwstaniu, 
które w najgłębszy sposób tłuma-
czy  sens  przyjścia  Chrystusa  na 
świat.  W  tym  sensie  a  zarazem 
optymizmie  bierze  udział  także 
przyroda.  Z dnia na dzień  coraz 
cieplej i tylko patrzeć, jak eksplo-
zją zieleni i kolorowych kwiatów 
pokryją  się  łąki,  pola  drzewa 
i krzewy.  To  też  symbol  Zmar-
twychwstania.

Narodziny i zmartwychwstanie 
Chrystusa  sprawiły,  że  chrześ-
cĳaństwo stało się religią wyjątko-
wą i nieporównywalną z innymi. 

Pewnemu  profesorowi  młody 
człowiek przyniósł grubą książkę 
i  powiedział:  „Tutaj  przedstawi-
łem całościowo nową, lepszą reli-
gię”.  Profesor, który był  człowie-
kiem  wierzącym,  przekartkował 
dzieło z uwagą,  a potem zauwa-
żył:  „A  jednak  czegoś  brakuje”. 
Autor zaklinał się, że o wszystkim 
pomyślał i wszystko przewidział. 
Wówczas  profesor  odparł:  „Bra-
kuje tu jednego: teraz za te poglą-
dy musi się pan dać ukrzyżować, 
a  potem  zmartwychwstać”  (K. 
Wójtowicz, „Drobnostki”, s.  121). 
Tylko Chrystus potwierdził swoją 
naukę śmiercią i zmartwychwsta-
niem.  Zmartwychwstanie  Jezusa 
stało się zwycięstwem nad ludzki-
mi  grzechami  oraz zwycięstwem 
nad śmiercią. 

Mając  to  wszystko  na  uwadze 
życzmy sobie,  by Święta Wielka-
nocne  były  w  nas  zwycięstwem 
optymizmu  nad  codziennymi 
smutkami i zniechęceniem. Każda 
odrobina dobra i słońca niech bę-
dzie  dla  nas  darem,  a  nie  tylko 
tym  co  nam  się  słusznie  należy. 
Uczy  nas  tego  właśnie  Zmar-
twychwstały Jezus, któremu ode-
brano wszystko a i tak zwyciężył 
i wszystko odzyskał  - dla nas. 

Z  darem  modlitwy  i  wdzięcz-
nością  – ks. Józef – proboszcz ze 
Współbraćmi.
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AKTUALNOŚCI
ŚRODA POPIELCOWA

1  marca  obchodziliśmy  Środę 
Popielcową.  Zgodnie  z  chrześci-
jańską  tradycją,  nasz  kościół  od-
wiedziło  wiele  osób.  Rano,  na 
Mszy św. sprawowanej przez ks. 
Proboszcza  Józefa  Grochowskie-
go,  była  duża  grupa  wiernych, 
porównywalna  z  udziałem  w 
Mszy św. w niedzielnej. Wszyscy 
skorzystali z posypania głów po-
piołem.

Potem  były  Nabożeństwa  dla 
dzieci i młodzieży.

Najpierw  przyszli  uczniowie 
Szkoły Podstawowej, potem dzie-
ci z Przedszkola Miejskiego, a po 
nich młodzież z Gimnazjum.

Z przyjemnością patrzyło się na 
wszystkie,  wymienione  grupy. 
Były one bardzo liczne, może na-
wet kompletne. Każdej grupie to-
warzyszyli wychowawcy, nauczy-
ciele,  katecheci,   oraz Dyrektorzy. 
Cieszyło  się  oko  ks.  Proboszcza, 
który prowadził  te Nabożeństwa, 
oraz ks. Lecha Hebrowskiego, któ-
ry  z  dziećmi i  młodzieżą  czuwał 
nad oprawą liturgiczno - muzycz-
ną tych spotkań.

Dziękujemy  wszystkim  wier-
nym,  którzy  uczestniczyli  w 
Mszach  św.  i  Nabożeństwach. 
Dziękujemy dzieciom i młodzieży, 
nauczycielom,  wychowawcom, 
katechetom,  oraz  Dyrekcjom 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum, 
oraz Przedszkola w Tolkmicku za 
to piękne świadectwo wiary, jakim 
rozpoczęliśmy  tegoroczny  Wielki 
Post. Bóg zapłać.

WYJAZD DO KINA
W sobotę 11 marca duża grupa 

parafian z Tolkmicka i Pogrodzia, 
pod  duchową  opieką  ks.  Lecha 
Hebrowskiego,  wyjechała  do  El-
bląga na film „Zerwany kłos”. 
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Jest  to  pierwszy  film  Fundacji 
Lux  Veritatis  (nadawca  Telewizji 
Trwam).  Powstał  przy  wsparciu 
telewizji  ojca  Tadeusza Rydzyka. 
Jego twórcami są studenci i absol-
wenci Wyższej Szkoły Społecznej 
i Medialnej  w Toruniu.  Sceny fil-
mu  pokazują  realne  cierpienie, 
rany  duchowe  i  krwawe  cięcia, 
które  stały się  symbolem obrony 
dziewiczej niewinności bł. Karoli-
ny Kózkówny. 

Dziękujemy  ks.  Proboszczowi 
za zorganizowanie tego wyjazdu 
i już czekamy na kolejne.

IMIENINY KS. PROBOSZCZA

19  marca  Imieniny  obchodził 
ks.  Proboszcz  Józef  Grochowski. 
W Mszy św. o godz. 11:00, którą 
odprawił Solenizant, uczestniczyli 
licznie zebrani parafianie.

Po  Mszy  św.  Rada  parafialna 
oraz wspólnoty parafialne, stowa-
rzyszenia, szkoły i osoby indywi-
dualne składały życzenia ks. Józe-
fowi. 

Księże  Proboszczu,  niech  nie 
opuszcza  Cię  zdrowie,  zapał  do 
pracy i troska o kościół i wspólno-
tę  parafialną.  Za  wszystko  dzię-
kujemy i życzymy Ci  nieustającej 
opieki  Matki  Bożej  Wspomoży-
cielki Wiernych. Szczęść Boże.
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KURS PRZEDMAŁŻEŃSKI
25 marca odbył się w naszej pa-

rafii kolejny kurs przedmałżeński. 
Wzięło w nim piec par narzeczo-
nych,  planujące  w  najbliższym 
czasie zawarcie Sakramentu mał-
żeństwa. 

DUCHOWA ADOPCJA 
DZIECKA POCZĘTEGO

W sobotę  25 marca, w Uroczy-
stość  Zwiastowania  Pańskiego 
i jednocześnie  Dzień  Świętości 
Życia, na Mszy Św. wieczornej 10 
osób  zadeklarowało  modlitwę  w 
intencji  dziecka  poczętego  a  za-
grożonego  aborcją.  Modlitwa 
trwa  9  miesięcy.  Zachęcamy  do 
niej osoby, W każdej chwili moż-
na  ją  rozpocząć.  Informacje  u 
Księdza Proboszcza.

DROGA KRZYŻOWA 
ULICAMI MIASTA
W piątek 07 kwietnia, tradycyj-

nie, ulicami naszego miasta przej-
dziemy Drogę Krzyżową. 

Zachęcamy  dzieci,  młodzież 
i dorosłych do jak najliczniejszego 
udziału. Niech to będzie prawdzi-
wa manifestacja naszej wiary. Za-
bierzmy z sobą znicze, które zło-
żymy  przy  Krzyżu  obok 
kościoła. Serdecznie  zapraszamy 
do udziału Członków Ochotniczej 
Straży  Pożarnej  do  pomocy 
i uświetnienia tego Nabożeństwa.

KONKURS 
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
PALMĘ WIELKANOCNĄ
Dzisiaj  /Niedziela  Palmowa/, 

na Mszy św. o godz. 11:00 zosta-
nie  podsumowany  „KONKURS 
NA  NAJPIĘKNIEJSZĄ  PALMĘ 
WIELKANOCNĄ”.  

W chwili,  kiedy oddajemy ten 
Informator  do  druku,  palmy  są 
nam  dostarczane,  nie  możemy 
więc z przyczyn oczywistych nic 
więcej napisać. Temat ten opisze-
my szerzej w następnym numerze 
naszego Informatora.

NIEDZIELA 
MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
23  kwietnia  obchodzimy  Nie-

dzielę Miłosierdzia Bożego.  
O  godz.  15:00  zapraszamy  na 

Godzinę  Miłosierdzia:  Koronkę 
i Mszę  Św.  z  ucałowaniem  Reli-
kwii Św. Siostry Faustyny i Bł. Mi-
chała  Sopoćki.  Po  Mszach  Św. 
Zbiórka do puszek na dzieła miło-
sierdzia Caritas.
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REKOLEKCJE 
WIELKOPOSTNE     

 W  dniach   26  -  29.03.2017 
uczestniczyliśmy  w Rekolekcjach 
Wielkopostnych,  które  prowadził 
ks. dr Kazimierz Kurek.  

Czcigodny Księże Rekolekcjoni-
sto!

Zakończyły się   tegoroczne   re-
kolekcje Wielkopostne,  które Pan 
Bóg  dał  na  przeżyć  pod  Twoim 
kierownictwem. Był to dobry czas 
na zatrzymanie się w tym pędzie 
jaki  niesie  ze  sobą  życie,  w któ-
rym zapominamy, co jest napraw-
dę  w tym naszym życiu najważ-
niejsze.

Staraliśmy się skupić , wyciszyć 
i  zasłuchać  w  Słowo  Boże,  w 
prawdy, które głosiłeś.  Twoje na-
uki  wniosły w nasze życie nowe 
spojrzenie na drugiego człowieka, 
miłość, rodzinę. Słuchając ich, sta-
raliśmy się  odnaleźć  w  nich  sie-
bie, swoje życie i myśli.

Dzięki  Twoim  słowom  zrozu-
mieliśmy jak ważne jest to, by żyć 
zgodnie z sobą i z Bogiem, by nie 
poddawać  się  w  trudnych  chwi-
lach i   wszystko Jemu  zawierzyć. 
Mamy nadzieję, że za Twoją przy-
czyną, jesteśmy gotowi na spotka-
nie  ze  Zmartwychwstałym  Jezu-
sem.
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Czcigodny  Księże  Kazimierzu, 
nasz Rekolekcjonisto.

Dziękujemy  Ci  za  trud  i  po-
święcenie  w  głoszenie  rekolekcji 
i życzymy  Ci  obfitych  łask  Bo-
żych,  nieustannej  opieki  Maryi 
Wspomożycielki  Wiernych  oraz 
radości  z  realizacji  kapłańskiego 
powołania.  Niech  Ci  błogosławi 
Jezus  Chrystus,  na  Zmartwych-
wstanie którego nas przygotowy-
wałeś. Bóg zapłać za wszystko.

Zapewniamy,  że  będziemy pa-
miętać  w  modlitwie.  Szczęść 
Boże.

 Ksiądz  Proboszcz  Józef  Gro-
chowski  i  Współbracia  oraz  cała 
wspólnota parafialna z Tolkmicka.

Dziękujemy  również  Księżom 
spowiednikom, parafianom, dzie-
ciom i młodzieży, Dyrekcjom, Na-
uczycielom  i  Wychowawcom 
Szkoły Podstawowej, Gimnazjum 
i  Przedszkola  w  Tolkmicku  za 
udział  w  tych  rekolekcjach.  Po-
dziękowania  składamy  wszyst-
kim osobom, które w różny spo-
sób  pomagały  w  tych  dniach 
rekolekcyjnych.  Wszystkim  Bóg 
zapłać.

STATYSTYKA     
W  ostatnim  okresie  grono 

członków  naszego  kościoła  po-
przez Sakrament Chrztu Świętego 
powiększyli: 

Wiktoria Siedlecka
Tymon Wronkowski
Adam Rudak
Nadia Grabowska

Do Domu Ojca odeszli: 
Jerzy Gogolewski
Alfreda Idzikowska
Bożena Warwas
Leokadia Krzemińska

Sakrament małżeństwa zawarli: 
Sebastian Paziewski 
– Małgorzata Bach
   

HUMOR
Katechetka  przechadzała się po 

klasie, obserwując rysujące dzieci 
I klasy. Od czasu do czasu zaglą-
dała, jak im idzie praca. Podeszła 
do małego Jasia,  który w skupie-
niu coś rysował. Spytała go:

- Co rysujesz?
- Rysuję Boga.
Zaskoczona  nauczycielka  po 

chwili odpowiedziała:
- Ale przecież nikt nie wie, jak 

Bóg wygląda.
Jasiu,  nie  przerywając  rysowa-

nia odpowiedział:
- Za chwilę będą wiedzieli.
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NIEDZIELA PALMOWA

Szósta  niedziela  Wielkiego  Po-
stu  nazywana  jest  Niedzielą  Pal-
mową, czyli Męki Pańskiej, i roz-
poczyna  obchody  Wielkiego 
Tygodnia. 

To właśnie w Niedzielę Palmo-
wą  ma miejsce obrzęd poświęce-
nia  palm i  uroczysta  procesja  do 
kościoła. Zwyczaj święcenia palm 
pojawił się ok. VII w. na terenach 
dzisiejszej Francji. Z kolei procesja 
wzięła  swój  początek  z  Ziemi 
Świętej. To właśnie Kościół w Jero-
zolimie starał się jak najdokładniej 
"powtarzać"  wydarzenia  z  życia 
Pana Jezusa.

Dzisiaj odnowiona liturgia zale-
ca,  aby wierni  w Niedzielę  Męki 
Pańskiej zgromadzili się przed ko-
ściołem  (zaleca,  nie  nakazuje), 
gdzie powinno odbyć się poświę-
cenie  palm,  odczytanie  perykopy 
ewangelicznej o wjeździe Pana Je-
zusa  do  Jerozolimy  i  uroczysta 
procesja do kościoła.

 Podczas  każdej  Mszy  św., 
zgodnie z wielowiekową  tradycją 
czyta się opis Męki Pańskiej. 

Niedziela Palmowa, czyli Męki 
Pańskiej,  wprowadza  nas  coraz 
bardziej w nastrój Świąt Paschal-
nych. 

Kościół zachęca, aby nie ograni-
czać  się  tylko do radosnego wy-
machiwania palmami i  krzyku: " 
Hosanna Synowi Dawidowemu!", 
ale wskazuje drogę jeszcze dalszą 
-  ku Wieczernikowi, gdzie "chleb 
z  nieba  zstąpił".  Potem wprowa-
dza w ciemny ogród Getsemani, 
pozwala  odczuć  dramat  Jezusa 
uwięzionego i opuszczonego, daje 
zasmakować  Jego  cierpienie  w 
pretorium  Piłata  i odrzucenie 
przez człowieka. Wreszcie zachę-
ca,  aby  pójść  dalej,  aż  na  sam 
szczyt Golgoty i wytrwać do koń-
ca. Chrześcijanin nie może obojęt-
nie  przejść  wobec  wiszącego  na 
krzyżu Chrystusa, musi zostać do 
końca, aż się wszystko wypełni... 
Musi  potem  pomóc  zdjąć  Go  z 
krzyża i mieć  odwagę spojrzeć w 
oczy Matce trzymającej na rękach 
ciało Syna, by na końcu wreszcie 
zatoczyć  ciężki  kamień  na  Grób. 
A potem już  tylko pozostaje  mu 
czekać na tę Wielką Noc... To wła-
śnie daje nam Wielki Tydzień, roz-
poczynający się Niedzielą Palmo-
wą. 

Wejdźmy  zatem  uczciwie  w 
Misterium  naszego  Pana  Jezusa 
Chrystusa...
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TRIDUUM PASCHALNE
I WIELKANOC 2017

Już  wkrótce w Kościele Kato-
lickim rozpocznie się Wielki Ty-
dzień. To najważniejszy okres w 
roku. Uroczystości rozpoczną się 
w  Wielki  Czwartek  i  potrwają 
do Wielkiej Niedzieli. Jest to tzw. 
Triduum Paschalne, które ozna-
cza z łacińskiego trzy dni. Pod-
czas tych dni w sposób szczegól-
ny  rozpamiętywane  są  ostatni 
chwile  Jezusa  przed  sądem 
i męką,  droga krzyżowa, śmierć 
Jezusa i jego Zmartwychwstanie. 

WIELKI CZWARTEK 
Dzień  ten  rozpoczniemy  po-

ranną  Jutrznią  o  godz.  7:00. 
Rano  nasi  duszpasterza  będą 
uczestniczyli w uroczystej Mszy 
Krzyżma w Katedrze Elbląskiej. 
Podczas  tej  Mszy  poświęcone 
zostaną nowe oleje, przeznaczo-
ne  do  namaszczeń:  podczas 
chrztu,  bierzmowania,  sakra-
mentu kapłaństwa oraz przy na-
maszczeniu chorych. 

Odnowione  zostaną  również 
przyrzeczenia kapłańskie. 

O  godz.  18:00  będziemy 
uczestniczyli  w uroczystej  Mszy 
Wieczerzy Pańskiej . 

To pamiątka Ostatniej Wiecze-
rzy i ustanowienia dwóch Sakra-
mentów  Kapłaństwa  i  Euchary-
stii.  Wielki  Czwartek  to  święto 
wszystkich kapłanów. My też bę-
dziemy dziękowali naszym Księ-
żom za ich kapłańską posługę, za 
to, że są wśród nas. Po Mszy św. 
puszka  z  Najświętszym  Sakra-
mentem  zostanie  przeniesiona 
do kaplicy adoracji, zwanej ciem-
nicą. 

WIELKI PIĄTEK

Dzień  rozpoczniemy  o  godz. 
7:00 Jutrznią. Od rana w kościele 
będzie  trwała  Adoracja  Naj-
świętszego Sakramentu –  ulica-
mi, wg załączonego schematu. O 
godz. 15:00 zbierzemy się na Ko-
ronce  do  Bożego  Miłosierdzia 
i ostatniej w tym Wielkim Poście 
Drodze  Krzyżowej.  Tego  dnia 
obowiązuje post ścisły. 

O godz. 18:00 odprawiona zo-
stanie  Liturgia  Męki  Pańskiej 
a po niej Adoracja Krzyża. 
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Wierni będą  podchodzili i ca-
łowali Chrystusa na krzyżu. Na 
zakończenie  Liturgii,  Najświęt-
szy Sakrament zostanie przenie-
siony i  ustawiony nad Grobem 
Pańskim. Jak zawsze, nasi Stra-
żacy zaciągną wartę przy Grobie 
Chrystusa.  Wierni  będą  trwali 
na Adoracji. Od Wielkiego Piąt-
ku  zapraszamy  na  Nowennę 
przed  Uroczystością  Miłosier-
dzia Bożego. 

WIELKA SOBOTA 

O godz. 7:00 rano Jutrznia, po-
tem tradycyjne święcenie pokar-
mów. 

Poświęcenie pokarmów w na-
szym kościele w Wielką Sobotę o 
godzinach:  9.00,  10.00,  11.00,  
12.00, 13.00, 14.00 i o godz.16.00,  
w Lipniku - o godz. 10.00, w Ja-
nówku - o godz.10.30. 

Prosi się, by osoby, które przy-
niosły  pokarmy  do  święcenia, 
były obecne w czasie tej ceremo-
nii i modliły się razem z kapła-
nem. 

Zapraszamy do Adoracji Naj-
świętszego  Sakramentu  przy 
Grobie  Jezusa.  Głównym punk-
tem Wielkiej Soboty będzie bar-
dzo uroczysta Wigilia Paschalna 
o godz.  18:00.  To najważniejsza 
Liturgia w Roku Liturgicznym. 

Prosimy o zabranie na tę litur-
gię świec. Poświęconym ogniem 
zostanie  zapalona  świeca  pas-
chalna. Poświęcona zostanie też 
woda  i  odnowione  będą  przy-
rzeczenia  Chrztu  Świętego.  W 
kościele zabrzmią  dzwony i  ra-
dosne  Alleluja,  które  zwiastują 
Zmartwychwstanie Chrystusa. 

WIELKA NIEDZIELA

 Obchody  Niedzieli  Zmar-
twychwstania  rozpoczną  się 
procesją  rezurekcyjną  o  godz. 
6:00 rano. 

Zapraszamy  do  udziału  or-
szak  procesyjny  oraz  członków 
Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w 
Tolkmicku.  Po  procesji  odśpie-
wany  zostanie  hymn  Ciebie 
Boga wysławiamy,  i  rozpocznie 
się  Liturgia  wielkanocna.  Przy-
pominamy,  że  nie  będzie  tego 
dnia Mszy Św. o godz. 07:00. 

Wielkanoc  jest  najstarszym, 
największym  świętem  chrześci-
jańskim.  Gdyby  bowiem  Chry-
stus  nie  Zmartwychwstał,  nie 
obchodzilibyśmy  żadnych  in-
nych świąt, którymi w ciągu ca-
łego roku się cieszymy. Nie było-
by  również  wspólnoty 
chrześcijan, której fundamentem 
jest przecież Zmartwychwstanie 
Chrystusa. 
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO 
SAKRAMENTU 
W WIELKI PIĄTEK 25.03.2016 

Prosimy o adorację  przy Gro-
bie  Pańskim  w  Wielki  Piątek. 
Niech  nie  zabraknie  przynaj-
mniej  przedstawicieli  naszych 
rodzin. Wierzę, że mogę na Was 
liczyć, że Chrystus nawet przez 
chwilę  nie  zostanie  sam…  Bóg 
zapłać. 

Rozkład wg ulic:
08:00 – 09:00 - ul. Królewiecka, 

Zakopiańska, Dzika, Owocowa 
09:00  –  10:00 -  ul.  Elbląska, 

Morska, Nadrzeczna 
10:00  –  11:00 -  ul.  Młyńska, 

Szpitalna,  Słupecka,  Kościelna, 
Ceramiczna, Plac Wolności 

11:00  –  12:00 -  dzieci  SP  w 
Tolkmicku 

12:00 – 13:00 - ul. Portowa 
13:00  –  14:00 -  ul.  Świętojań-

ska,  Lipnik,  Janówek,  Stawy, 
Osiedlowa 

14:00  –  15:00 -  ul.  Szkolna, 
Ogrodowa,  Zawiszy,  Krzywa, 
Kręta , Rybacka 

15:00 – 16:00 - ul. Wybudówka 
Biała,  Kilińskiego,  Kopernika, 
Wiśniowa 

16:00  –  17:00 -  ul.  Mazurska, 
Jagiellońska, Działyńskiego 

17:00  –  18:00 -  ul.  Sportowa, 
Przybytowska, Bażyńskiego, Le-
śna 

18:00 - Liturgia Męki Pańskiej 
20:00 – 21:00 - Młodzież

HUMOR

  –  Czy pamiętaliście,  aby przez 
weekend dwa razy zrobić coś do-
brego? – zapytała pani w szkole.
Na  to  odzywa  się  Jaś:
  – Tak. Jak przyjechałem w sobotę 
do cioci, to się ucieszyła, a jak na-
stępnego  dnia  wyjeżdżałem,  cie-
szyła się jeszcze bardziej!

Na lekcji religii ksiądz pyta:
  - Jasiu, gdzie mieszka Pan Bóg?
  - U nas w łazience.
  - Jasiu, co ty mówisz? Dlaczego?!
  - Bo codziennie rano mama wali 
do drzwi i krzyczy: Boże, jeszcze 
tam jesteś?

Żona latarnika do męża:
  – Kochanie! Wygraliśmy w kon-
kursie!
   – Cudownie! Ale co?!
  – Dwutygodniowe wczasy nad 
morzem!
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