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parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

PONOWNE NAWIEDZENIE
OBRAZU MATKI BOŻEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ

Ostatni raz mieliśmy tę możliwość 5 lutego 1987r., czyli 25
lat temu.

„MARYJO, KTÓRAŚ UWIERZYŁA,
PROWADŹ NAS DO JEZUSA”

Powitanie nastąpi o godz.
17:00, ale nasze oczekiwanie
rozpoczniemy już o godz.
16:00.

1 sierpnia br. nasza wspólnota parafialna będzie przeżywała niezwykłą uroczystość.
Przez dobę będziemy gościli
Matkę Bożą w Jasnogórskiej
kopii Jej Obrazu.

Cały, szczegółowy program
tych uroczystości wszyscy
otrzymają w najbliższym czasie.
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Drodzy parafianie.
Przed nami wielkie wyzwanie,
związane z Nawiedzeniem kopii
cudownego Obrazu Matki Boskiej
Częstochowskiej. Będziemy mogli
osobiście, przed Jej Obliczem, wyrazić naszą wiarę i uczucia.
Mimo, że jest to okres wakacyjny, postarajcie się już teraz zaplanować tak czas, by móc się spotkać z Maryją. Bóg czyni wiele
cudów za Jej pośrednictwem, warto więc skorzystać z Tych Łask.
Matka Boża przybędzie do nas
1 sierpnia z Pogrodzia - ul. Królewiecką i Świętojańską. Pożegnamy ją 2 sierpnia na Mszy św. o
godz. 15:00 i odprowadzimy do
Kadyn ul. Elbląską.
Postarajmy się o godne jej przywitanie i pożegnanie , ozdabiając
nasze domy i ulice na trasie przejazdu Obrazu, od granic naszej
parafii, od strony Pogrodzia i z
drugiej strony – do Kadyn.
Uroczystość tej rangi wymaga
też należytej dekoracji Kościoła.
Będziemy potrzebowali wiele materiałów
dekoracyjnych
oraz
kwiatów.
Mamy nadzieję, że nasi parafianie będą hojni w składaniu ofiar
do puszek na ten cel w niedziele
15 i 22 lipca.
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Rok 2012

Bardzo prosimy służby mundurowe o pomoc w zorganizowaniu
i sprawnym przebiegu tych uroczystości.
Wszystkich chętnych, którzy
chcieliby włączyć się w przygotowania Uroczystości Nawiedzenia
Obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej, zapraszamy na spotkanie w sali konferencyjnej na plebanii, w środę 4 lipca, po Mszy św.
wieczornej.

NA WESOŁO
Koniec roku szkolnego. Synek
przychodzi ze szkoły.
- Tato, Ty to masz szczęście do
pieniędzy.
- Dlaczego?
- Nie musisz kupować książek na
przyszły rok - zostaję w tej samej
klasie.
Nauczycielka do Jasia:
- Obawiam się, że nie postawię Ci
czwórki z matematyki Jasiu.
- Nie szkodzi proszę pani, piątka
też może być.
Jasiu pyta mamy:
- Mamo, mogę popatrzeć na telewizor?
- Popatrzeć możesz, tylko go nie
włączaj.
Piękna Wiola wjeżdża autem w
mur. Wychodzi z auta i mówi:
przecież trąbiłam. He he!!!
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AKTUALNOŚCI
Składamy serdeczne Bóg zapłać
wszystkim, którzy przyczynili się
do przygotowania ołtarzy na Uroczystość Bożego Ciała, dzieciom
i dorosłym, biorącym udział w orszaku procesyjnym, oraz wszystkim, którzy wzięli udział w tej
manifestacji naszej wiary.
Tydzień temu, w naszym
Domu Rekolekcyjno - Wypoczynkowym, już po raz czwarty przebywała wraz z opiekunami młodzież z Liceum Plastycznego
w Gronowie Górnym. Tolkmickie
klimaty sprzyjają tym młodym ludziom. Znajdują Oni u nas miłą
atmosferę oraz ciekawe miejsca,
by móc uwiecznić je na płótnie.
W
sobotnie
przedpołudnie
23 czerwca br., przed Kościołem
Parafialnym w Tolkmicku można
było zobaczyć plon ich pracy.
Rozpoczynamy wakacje. Nauczycielom i katechetom dziękujemy za całoroczny trud wychowania. Życzymy Wam, oraz
dzieciom i młodzieży wspaniałego wypoczynku. Nie zapominajcie w tym czasie o Bogu, który będzie czuwał nad Wami, bez
względu na to, gdzie się znajdziecie. Życzymy Wam obfitości Jego
Łask.
01 lipca, po Mszy św. o godz.
12:00 odbędzie się spotkanie rodziców i dzieci, wyjeżdżających
na kolonie do Szklarskiej Poręby.

czerwiec

Wyrażamy wdzięczność organizatorom i wychowawcom za pomoc w zorganizowaniu i przebiegu tego wypoczynku. W sposób
szczególny dziękujemy Urzędowi
Miasta i Gminy w Tolkmicku oraz
SALOSOWI RP w Warszawie za
to, że nasze dzieci będą mogły odpocząć w tej pięknej miejscowości.
Pragniemy poinformować, że
w minionym tygodniu odnotowaliśmy 300 000 odwiedzin na naszej stronie internetowej. Cieszymy się, że jest ona tak licznie
odwiedzana przez internautów
z Polski i różnych zakątków świata.
Dziękujemy wszystkim, którzy
dbają o wygląd naszego cmentarza i przestrzegają zasad regulaminu, chociaż znajdują się też
tacy, którzy przysparzają nam kłopotów, ale na szczęście jest ich
mało. Cieszy nas , że osoby, które
wymieniają nagrobki, porządkują
też teren i wywożą gruz ze starych pomników. Składam serdeczne Bóg zapłać za ofiary na utrzymanie cmentarza.
Trwają dalsze prace remontowe
pomieszczeń
na
plebanii.
W sierpniu czeka nas dokończenie
prac, związanych z wymianą instalacji grzewczej. Może tego na
zewnątrz nie widać, ale są to
ogromne przedsięwzięcia, które
na szczęście dobiegają końca. Bóg
zapłać również za Wasze ofiary na
te potrzeby.
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W sobotę 23 czerwca, znany
wszystkim z dwuletniego, owocnego pobytu w naszej wspólnocie
kleryk Piotr Seroczyński otrzymał
w Krakowie święcenia diakonatu.
Z serca życzymy Mu, by Pan Jezus i Maryja otaczali Go Swoją
Opieką w każdym dniu tej drogi
do kapłaństwa. Szczęść Boże.

DNI JAKUBOWE 2012
Tegoroczne Dni Jakubowe poświęcone naszemu patronowi Św.
Jakubowi Apostołowi rozpoczniemy w niedzielę 22 lipca. Przewidujemy w tym dniu koncert organowy w naszym Kościele, oraz
rejs statkiem po Zalewie Wiślanym.
W poniedziałek oddamy hołd
zmarłym, pochowanym na naszym cmentarzu. Udamy się tam
z modlitwą, w procesji, po Mszy
św. o godz. 18:00.
Tego dnia o godz. 21:00 planujemy spotkanie z historią naszego
miasteczka, jakiej nie znamy. Taki
historyczny film, oraz wystawę
starych zdjęć przygotuje Telewizja
Elbląska. Do współpracy w wykonaniu wystawy włączy się Wydawnictwo RADWAN oraz nasza
Biblioteka Publiczna.
We wtorek postaramy się przygotować trochę rozrywki dla dużych i małych na rynku przed kościołem,
w
tym
Spotkanie
Jakubów.
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O godz. 20:00 zagra Kapela Jakubowa z Olsztyna.
Środa – Dzień Odpustu Św. Jakuba Apostoła rozpocznie Uroczysta Msza św. o godz. 12:00. Po
Mszy wiele atrakcji dla duszy
i ciała zapewni Kapela z Tolkmicka oraz Caritas parafialna i Panie
Emerytki z Domu Kultury i Domu
Strażaka.
O godz. 16:00 – w porcie - poświęcenie łodzi i kutrów rybackich, potem tradycyjne przejażdżki po Zalewie Wiślanym.
O godz. 17:00 – występy Zespołu Tolkmiczanki.
O godz. 18:00 – Msza święta.
Bezpośrednio po Mszy – poświęcenie samochodów i innych pojazdów.
O godz. 20:00 zapraszamy na
Koncert Antoniny Krzysztoń, piosenkarki, kompozytorki i autorka
tekstów. Jej twórczość jest zaliczana do nurtu poezji śpiewanej. Jej
występ jest współfinansowany
przez Urząd Miasta i Gminy
w Tolkmicku.
Przez cały czas na rynku będzie
ustawiony namiot cateringowy,
gdzie będzie można smacznie
zjeść, posłuchać muzyki i zatańczyć.
Przewidujemy jeszcze inne
atrakcje… ale o szczegółach poinformujemy wkrótce.
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Drodzy moi.
Rozpoczęły się wakacje. Jesteśmy wdzięczni Bogu i tym
wszystkim, którzy pracują nad
dobrym wychowanie dzieci i młodzieży. Dziękujemy nauczycielom
i katechetom za trud nauczania.
Życzę wszystkim dobrego wypoczynku.
Mimo wakacji, przed naszą
wspólnotą są dwa ważne wydarzenia: Odpust parafialny i Nawiedzenie Matki Bożej w wizerunku kopii Obrazu Jasnogórskiej
Pani. Programy tych uroczystości
będą podawany na bieżąco.
Pragnę prosić Was kochani parafianie o jak najpiękniejsze włączenie się w te uroczystości. Zaangażowanie
będzie
wyrazem
naszej żywej wiary. Dekoracja
ulic, domów i przygotowanie serc
będzie pięknym prezentem dla
Matki Bożej.
Młodzieży przygotowującej się
do sakramentu bierzmowania życzę światła Ducha Świętego.
Wszystkich parafian zapraszam
na bezpośrednie przygotowanie
się do wizyty Matki Bożej, które
poprowadzi ks. Stanisław, znany
nam z misji świętych.
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Drodzy, odczuwamy wspólnie
trudności materialne, nie mniej
jednak staramy się kontynuować
prace remontowe na plebani. Radością
jest
wyremontowanie
i umeblowanie kuchni oraz łazienek w Oratorium dla dzieci.
Przed nami jeszcze ostatnia cześć
wymiany instalacji grzewczej.
Mam nadzieje że z Bożą pomocą
uda się nam to zakończyć.
Cieszy fakt, że nasza plebania
służy młodzieży, nie tylko naszej
ale i innym. To nasze wspólne
dzieło. Jest jednak taki czas, że nie
mieścimy się w tym budynku. Intensywnie myśleliśmy o znalezieniu dodatkowych pomieszczeń.
Z Bożej opatrzności i przychylności Pana Włodzimierza Kapuścianego, Salezjanie z Warszawy nabyli kamienicę przy ul. Kościelnej
5. Mamy nadzieje, że w przyszłości uda się ją wyremontować i będzie służyła dziełu wychowania
w duchu ks. Bosko.
Wyrażam serdeczne podziękowania za wszelką troskę w budowaniu naszej wspólnoty parafialnej, za składane przez Was ofiary
materialne i duchowe. Niech
Boża Matka ma Was w swojej
opiece.
Z darem modlitwy,
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
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PLENER W TOLKMICKU
Liceum Plastyczne
z Gronowa Górnego

Rok 2012

ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI
PRZEZ JANA PAWŁA II

bł. KAROLINA KÓZKÓWNA
1898 – 1914
Karolina Kózkówna ur. 2 sierpnia 1898 we wsi Wał-Ruda koło
Radłowa, w Galicji, zm. 18 listopada 1914 - polska męczennica,
błogosławiona katolicka.
Była czwartym z jedenaściorga
dzieci w ubogiej, chłopskiej rodzinie. Całe życie spędziła w rodzinnej wiosce, aktywnie uczestnicząc
w życiu religijnym. Była bliską
współpracowniczką proboszcza
parafii w Zabawie – ks. Władysława Mendrali – w organizowaniu
życia i grup, pomagała także
w prowadzeniu wiejskiej czytelni.
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Została zamordowana jako 16latka, broniąc się przed zgwałceniem przez rosyjskiego żołnierza
na początku I wojny światowej.
W pogrzebie wzięło udział około
3 tysięcy osób. Zmarłą szybko
otoczył kult męczeństwa i świętości.
18 listopada 1917 roku, na polecenie biskupa Leona Wałęgi, dokonano przeniesienia zwłok Karoliny z miejsca jej pochówku do
specjalnego grobowca położonego w pobliżu kościoła parafialnego w Zabawie.

czerwiec

PS. Jest to już ostatnia biografia
z cyklu ŚWIĘCI I BŁOGOSŁAWIENI PRZEZ JANA PAWŁA II.
Wkrótce przygotujemy krzyżówkę z hasłami dot. życiorysów
przedstawionych osób.

PIELGRZYMKA
NA JASNĄ GÓRĘ

Starania kolejnych biskupów
tarnowskich: Jana Stepy i Jerzego
Ablewicza zainicjowały proces
beatyfikacyjny, rozpoczęty ostatecznie w 1965.
30 czerwca 1986 został przyjęty
dekret o męczeństwie Karoliny
Kózkówny. Podczas wizyty w
Tarnowie, 10 czerwca 1987, papież Jan Paweł II ogłosił ją błogosławioną.
Była młodą dziewczyną, która
oddała życie broniąc swojej czystości, dlatego została ustanowiona patronką Ruchu Czystych Serc
oraz Katolickiego Stowarzyszenia
Młodzieży. Jest także patronką
diecezji rzeszowskiej.
www.wikipedia.org

W sobotę 16 czerwca br. 53 osoby z naszej wspólnoty, pod opieką
księży
Wiesława
Kani
i Krzysztofa Toczyskiego, uczestniczyły w pielgrzymce do Częstochowy.
Okazją do odwiedzenia Jasnogórskiej Pani była XXVII Ogólnopolska Pielgrzymka Arcybractwa
Straży Honorowej NSPJ, dlatego
w naszej grupie znalazły się
Członkinie Straży Honorowej
NSPJ.
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O godz. 9:30 rozpoczęła się
Msza św. koncelebrowana pod
przewodnictwem ks. abpa Wacława Depo – Metropolity Archidiecezji Częstochowskiej.
Po Mszy św. członkinie naszej
Straży Honorowej i inne osoby zainteresowane, uczestniczyły w
spotkaniu z Dyrekcją Arcybractwa w Sali Ojca Augustyna Kordeckiego. W tym czasie reszta
grupy, pod opieką ks. Krzysztofa
zwiedzała ciekawe miejsca na Jasnogórskim Wzgórzu.
O godz. 15:00 wszyscy wzięli
udział w Drodze Krzyżowej na Jasnogórskich Wałach.
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Rozważania na poszczególnych
stacjach wygłosili zelatorzy z różnych ośrodków w Polsce. Pielgrzymi zaprosili Jasnogórską Matkę Bożą do odwiedzenia naszej
Parafii 1 sierpnia br., zapewniając,
że bardzo na Nią czekamy.
Zmęczeni, ale ubogaceni w wiele duchowych przeżyć u stóp Jasnogórskiej Matki , o godz. 17:00
pielgrzymi wyruszyli w drogę powrotną , by po północy dotrzeć do
domów.
Dziękujemy naszym duszpasterzom za umożliwienie nam tego
spotkania z Maryją, Królową Polski.
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POSŁANIE MISJONARZA
ŚWIECKIEGO
NA MISJE DO PERU

W niedzielę 10 czerwca br. tolkmicka wspólnota parafialna miała
okazję przeżyć niecodzienne wydarzenie. Jeden spośród nas, 21letni Adam Kucewicz szczęśliwie
przebrnął przez wszystkie przygotowania w Salezjańskim Ośrodku Misyjnym w Warszawie. Przyszliśmy Go pożegnać przed
wyjazdem na misje do Peru.
Mszę św. koncelebrowaną odprawili: ks. proboszcz Sławomir
Szczodrowski i ks. Marek Kowalski, salezjanin z Ośrodka Misyjnego w Warszawie.
Adam jest jednym z 14 wolontariuszy, którzy w tym roku zdecydowali się na wyjazd do egzotycznych krajów Afryki lub
Ameryki południowej. Część
z nich uświetniła uroczystość posłania.

czerwiec

Świetne słowo Boże, barwne
w różne epizody z własnych przeżyć, wygłosił Bambo Marico, czyli
ks. Marek Kowalski. Rozbawił do
łez parafian, uczestniczących w tej
Mszy św. Adamowi życzył wiele
owocnych przeżyć i doświadczeń
na misjach.
Dodatkowych „atrakcji” dostarczył nam Jean – Chrysostome Sanza Mulangu z Konga, wolontariusz
Międzynarodowego
Wolontariatu Don Bosco przy Salezjańskim Ośrodku Misyjnym
w Warszawie. Były pozdrowienia,
życzenia i oczywiście, piosenka.
Obejrzeliśmy też krótki filmik
z przygotowań
wolontariuszy
w Ośrodku Misyjnym do wyjazdu
na misje.
Najbardziej wzruszającym momentem tej Mszy było poświęcenie i nałożenie krzyża misyjnego
Bohaterowi uroczystości. Uczynił
to ks. proboszcz Sławomir Szczodrowski. Złożył też misjonarzowi
Adamowi życzenia owocnej pracy
na placówce misyjnej, zapewniając o pamięci modlitewnej tolkmickiej wspólnoty.
Kilka słów do obecnych skierował sam bohater, dziękując za zorganizowanie tej uroczystości i zapewnienie o modlitwie.
Adamowi Kucewiczowi, młodemu członkowi naszej wspólnoty, życzymy spełnienia wszystkich
życzeń i marzeń w tej służbie
Bogu. Szczęść Boże.
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STATYSTYKA
W ostatnim czasie:

Rok 2012

PIELGRZYMKA
DO KRAKOWA

Sakrament Chrztu Świętego przyjęli:
- Szymon Marian Lenart
- Eliza Pirsztuk
- Mateusz Siemaszko

W dniach 06 – 08 sierpnia br. organizujemy pielgrzymkę do Krakowa i okolic. Jest jeszcze jedna,
wspaniała okazja do odwiedzenia
tego miejsca.

Sakramentalny Związek Małżeński zawarli:
- Marek Mackiewicz – Ana Lorena
Irula Rivas
- Kamil Budzyński – Justyna Kulikowska
- Karol Szewczyk – Wiesława Bogumiła Chromik

Na prośbę naszej wspólnoty parafialnej otrzymaliśmy Relikwie
Siostry Faustyny Kowalskiej świętej Kościoła katolickiego, zakonnicy, mistyczki, stygmatyczki
i wizjonerki, znanej przede
wszystkim jako głosicielki kultu
Miłosierdzia Bożego. Odbierzemy
je uroczyście 08 sierpnia z rąk Siostry Przełożonej Zgromadzenia
Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w
Sanktuarium Bożego Miłosierdzia
w Krakowie - Łagiewnikach.

Na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadziliśmy zmarłych:
- Krystynę Ostrowską
- Czesława Wiktora Dworzeckiego
- Mariannę Staszewską
- Elżbietę Aurelię Jóźwik
- Jadwigę Hannę Dolną

NA WESOŁO
Siedzi baca na drzewie i śpiewa. Przechodzi turysta.
- Baco, spadniecie, na drzewie
się nie śpiewa.
- Nie spadnę.
Za godzinę wraca turysta, patrzy, a pod drzewem leży baca.
- A mówiłem wam, baco - nie
śpiewa się na drzewie.
- Śpiwo się, śpiwo, ino się nie
tańcy.
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W planie mamy też pobyt
w Wadowicach, Kalwarii Zebrzydowskiej, oraz zwiedzenie Wawelu i zabytków Krakowa.
Koszt pielgrzymki wynosi 350
zł. W tej kwocie znajduje się przejazd, 2 noclegi, 2 śniadania i 2
obiadokolacje, oraz bilet wstępu
na Wawel.
Wyjazd 06 sierpnia o godz. 4:00.
Szczegółowych
informacji
udziela i zapisy przyjmuje
ks. Wiesław.
Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie z dowodem
osobistym oraz wpłatą należności
do dnia 22 lipca.
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SZLAKI ŚW. JAKUBA

Szlaki jakubowe wykształciły
się w średniowieczu i przetrwały
prawie bez zmian do dnia dzisiejszego. Wiodły one do grobu św.
Jakuba Starszego, Apostoła Jezusa
Chrystusa, brata Jana Ewangelisty, pierwszego biskupa Jerozolimy, i pierwszego męczennika spośród Dwunastu - ściętego przez
Heroda Agryppę I w roku 44 r.
n.e. Tradycja podaje, że w VI w.
ciało św. Jakuba miano sprowadzić z Jerozolimy do Hiszpanii do
miasta Iria, gdzie zaginęło. Dopiero w 813 roku grób odnalazł pustelnik Pelayo (Pelagiusz); na jego
lokalizację pustelnika naprowadził deszcz spadających gwiazd
na cmentarne wzgórze – znalazł
tu marmurowy sarkofag z szczątkami apostoła Hiszpanii. Wokół
grobu powstała osada Campus
Stellae (Pole Gwiazd); nazwa później uległa zniekształceniu na
Compostela. Tradycja podaje, że
impulsem do rozszerzenia się kultu apostoła był m.in. fakt, że ukazał się podczas zwycięskiej bitwy
chrześcijan z Maurami w 844 r.
pod Clavijo.

czerwiec

Zyskał przydomek Matamaros
(Pogromca Maurów). Ogłoszony
został wkrótce patronem Hiszpanii.
Pielgrzymki do grobu Apostoła
rozpoczęły się już w IX w. Wtedy
nad relikwiami wzniesiono pierwszy kościół. W 900 r. do Composteli przeniesiono siedzibę biskuSława
kultu
Apostoła
pią.
przekroczyła szybko granice Hiszpanii. Na przełomie XI i XII w.
wybudowano wspaniałą katedrę.
Kult św. Jakuba Starszego Apostoła na ziemiach polskich był
bardzo żywy od samego początku
Największy
chrześcijaństwa.
udział w jego rozwoju od XI w.
mieli benedyktyni, zaś od XIII w.
dominikanie. Odkrycia archeologiczne muszli św. Jakuba w różnych częściach Polski oraz hiszpańskie
źródła
archiwalne
potwierdzają obecność wielu pielgrzymów z Polski w Santiago de
Compostela w dawnych wiekach.
W latach 2005-2010 na terenie
Polski przygotowano dla pielgrzymów z muszlą Jakuba ponad
2200 km oznakowanych odcinków tras.
Ciekawym zjawiskiem, pokazującym żywotność kultu św. Jakuba
w Polsce, jest wielość oddolnych
inicjatyw podejmowania reaktywowania dróg jakubowych, przez
różne podmioty: stowarzyszenia,
fundacje, samorządy.
www.ryszard-wenta.pl
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PRZYSŁOWIA z JAKUBEM
Jaki Jakub do południa, taka też
zima do grudnia; jaki Jakub po południu, taka też zima po grudniu.
Trzy dni przed Jakubem, gdy
deszcz na dworze, niebogato będzie
w rolnika komorze.

Rok 2012

Na święty Jakub chmury, będą
śniegu fury.
Na Jakuba deszcz, złych żniw
wieszcz.
Ciepły święty Jakub - zimne Boże
Narodzenie.
Święty Jakub jasny, zima sucha.
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