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WIZJA
ŚWIĘTEGO PIELGRZYMA
Po zesłaniu Ducha Świętego
apostołowie wyruszyli w świat, by
głosić Dobrą Nowinę. Według tradycji, św. Jakub Starszy przyjechał
do Hiszpanii. W nocy z 1 na 2
stycznia 40 roku w mieście Saragossa odpoczywał ze swymi
uczniami na brzegu rzeki Ebro.
Nagle usłyszał anielskie głosy
śpiewające "Ave Maria". Po chwili
pojawiła się Matka Boża, stojąca
na marmurowej kolumnie.
Najświętsza Panna poprosiła
Apostoła, żeby zbudował świątynię z ołtarzem w pobliżu kolumny,
na której stała. - W tej świątyni, za
moim pośrednictwem, Bóg będzie
działał cuda - obiecała. Potem
Matka Boża znikła, a Jakub zaczął
budować kościół wokół kolumny,
na której stała.

To pierwsze w dziejach objawienie prywatne jest częstym motywem w hiszpańskiej sztuce. Św. Jakub jest patronem tego kraju, a
figura Matki Bożej z Kolumny, stojąca w bazylice w Saragossie, najbardziej czczoną Madonną.
Luis Paret y Alcázar namalował
objawienie św. Jakuba. W wizji artysty Matka Boża z Dzieciątkiem
siedzi na tronie, otoczona przez
anioły. Jakub ma przypiętą do tuniki muszlę, typową ozdobę stroju
pielgrzyma do Santiago de Compostela, miejsca kultu patrona
Hiszpanii.
Leszek Śliwa
"Gość Niedzielny" Nr 30 – 23.07. 2006r.

CERAMIKA TOLKMICKA
Tolkmicko, jeszcze kilkadziesiąt
lat temu było kwitnącym ośrodkiem ceramicznym o wielowiekowej tradycji. Rzemieślnicy miejscowi w oparciu o bogate złoża gliny,
wyrabiali ceramikę użytkową, zaspakajając zapotrzebowanie okolicznych miast: Fromborka, Braniewa, Elbląga, Królewca a nawet
Torunia. Nie bez powodu nazywano Tolkmicko miastem garncarzy.
W okresie największego rozkwitu
(u schyłku XIX w.) działało tu około 40 samodzielnych warsztatów
garncarskich.
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W okresie międzywojennym,
wraz z rozpowszechnieniem się
blaszanych naczyń emaliowanych,
produkcja garncarska znacznie
podupadła. Z 15 zakładów, działających przed wojną pozostały cztery. Około roku 1930 istniał już tylko warsztat garncarski Johannesa
Seegera oraz nowo otwarty Zakład
Ceramiki Artystycznej. Ta mało
dziś znana, działająca zaledwie
kilkanaście lat, wytwórnia zasługuje na dokładniejsze opracowanie. Powstawały w niej naczynia
nawiązujące do miejscowych tradycji, sięgano też po modne w latach 30-tych wzory.
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W 1948 r. zakłady postanowiono
zlikwidować. W stanie likwidacji
pozostawały do 1952 r., produkując doniczki i sprzęt rybacki.
www.frombork.art.pl/pl/ceramika-z-tolkmicka
Drodzy Parafianie. Wkrótce zostanie oddana do użytku sala wystawowa na wieży kościoła. Marzeniem naszym jest, by obok
innych eksponatów, mówiących o
historii naszego miasta, znalazła
się tam tolkmicka ceramika.

Wyroby sygnowano wyciskanym w masie herbem Tolkmicka z
napisem Tolkemiter Erde, znakowi
towarzyszyły napisy: Ostdeutsche
Handarbeit. Zakład pracował do
końca II wojny światowej. Przestał
działać w styczniu 1945 r. po zajęciu Tolkmicka przez wojska radzieckie.
W maju 1946 r. podjęto próbę
wznowienia działalności pod nazwą Bałtyckie Zakłady Ceramiczne. Rozpoczęto produkcję naczyń
codziennego użytku. Choć ze zbytem nie było problemów, a w 1947
r. wyroby zakwalifikowano na wystawę przemysłu artystycznego w
Warszawie, to jednak zakład od
początku borykał się z trudnościami finansowymi i brakiem surowców.
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Może ktoś z Was posiada takie
zbiory, lub pojedyncze eksponaty,
może ma wiedzę, kto je może
mieć. Bardzo proszę o taką informację. Może dojdziemy do porozumienia, by je od Was otrzymać
lub wypożyczyć. Bardzo nam na
tym zależy.
Liczę na Waszą pomoc.
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
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PIELGRZYMKA
DO CZĘSTOCHOWY 20-21.06.2014

20 czerwca, do Częstochowy
udała się kolejna grupa pielgrzymów z naszej parafii. Na Jasną
Górę dotarli wczesnym rankiem.
Zdążyli na odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Boskiej. Podziękowali Jej za szczęśliwą podróż.
O godz. 10:30 wszyscy uczestniczyli w Mszy Świętej koncelebrowanej. Przewodniczył jej ks. biskup Stanisław Salaterski z
Diecezji Tarnowskiej, który jest
członkiem Arcybractwa Straży
Honorowej Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Kilka osób z naszej
grupy pielgrzymkowej, to też
członkinie Straży NSPJ. W liturgii
słowa uczestniczyła Pani Wiesława Charyton – Kozioł.
Po Mszy Św. członkinie Straży
Honorowej udały na spotkanie z
Dyrekcją Arcybractwa. W tym czasie inni pielgrzymi wraz z ks. Darkiem, który był na ten czas opiekunem duchowym, zwiedzali Jasną
Górę i jej skarby. Jeszcze inni, ten
czas spędzali na własny sposób,
na adoracji Najświętszego Sakramentu, modlitwie, zadumie, korzystaniu z Sakramentów, powierzeniu Matce Bożej swoich spraw.
W Godzinie Miłosierdzia wszyscy
uczestniczyli w Drodze Krzyżowej
na Jasnogórskich Wałach. Niestety,
trzeba było wracać do domu.

Pielgrzymi są wdzięczni Bogu
i naszym duszpasterzom, że z ich
pomocą, mogli odwiedzić to cudowne miejsce i przed Obliczem
Matki Bożej doświadczyć wiele
duchowych przeżyć.
STATYSTYKI PARAFIALNE

W ostatnim okresie Sakramentu
Chrztu udzielono:
Paulinie Wiśniewskiej,
Wojciechowi Sierzputowskiemu,
Oliwierowi Waśkowskiemu,
Mateuszowi Tchorzewskiemu.
Z Sakramentu Małżeństwa skorzystali:
Sebastian Józef Cymański
i Lucyna Janiszewska,
Kris Lilley i Dorota Różańska,
Radosław Grzegorz Lech
i Beata Baran,
Daniel Michal Jasinski
i Marta Monika Boryczewska
Grono zmarłych z naszej parafii
powiększył Ś.P. Józef Kurek
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AKTUALNOŚCI
W dniach 20 - 25 czerwca 2014r.
w Domu Rekolekcyjnym przy
tolkmickiej parafii, przebywała
młodzież z Liceum Plastycznego
w Gronowie Górnym. Mieszkańcy
miasta mogli ich zobaczyć w różnych miejscach. Na sztalugi malarskie przenosili zabytki, przyrodę,
wody Zalewu Wiślanego i inne,
ciekawe dla ich oczu miejsca. Plon
tej pracy można było zobaczyć na
ekspozycji, wykonanej na naszym
rynku.
27 czerwca 2014 roku dla
wszystkich uczniów, nauczycieli i
wychowawców Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Tolkmicku,
nadszedł zasłużony czas wypoczynku. Tradycją w naszym miasteczku jest, że Ci, którzy na co
dzień żyją w zgodzie z przykazaniami boskimi, z wiarą zakończyli
okres nauki i z Bogiem rozpoczęli
czas wakacji. Dzieciom, młodzieży,
nauczycielom i katechetom , życzymy wiele radości z wypoczynku, byście z nową energią mogli
rozpocząć po wakacjach kolejny
rok szkolny. Niech Wam Błogosławi Jezus Chrystus, w którego Uroczystość rozpoczęliście te wakacje.
Po raz kolejny dzieci z naszej
parafii uczestniczyły w obozie
sportowo – rekreacyjnym, zorganizowanym w Zakopanem przez
Stowarzyszenie SALOS.
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Dziękujemy sponsorom, którzy
zadbali, by ten wypoczynek doszedł do skutku. Są to: Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, LOTTO,
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Parafia Św. Jakuba Apostoła w
Tolkmicku.
22 czerwca br. uczestniczyliśmy
w Mszy Św. prymicyjnej , sprawowanej przez ks. Leonarda Szewczyka. Znamy go z licznych pobytów w naszej wspólnocie, z racji
obowiązkowych praktyk w drodze
do święceń kapłańskich. Księże
Leonardzie, na tej nowej, trudnej
kapłańskiej drodze, życzymy Ci
wiele Bożego Błogosławieństwa.
Szczęść Boże.
Kaplica na naszym cmentarzu
już w XVIII otrzymała patronat
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Ksiądz proboszcz Sławomir Szczodrowski zainicjował w tym roku
sprawowanie Odpustu w kaplicy,
w Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W Mszy Św.
uczestniczyła duża grupa parafian.
Dziękujemy za tę nową Uroczystość w naszej wspólnocie, z nadzieją, że w przyszłym roku będzie nas na takiej Mszy jeszcze
więcej.
Organizowana jest nowa Róża
Różańcowa. Brakuje jeszcze kilku
osób, by mogła zaistnieć. Może są
osoby chętne do codziennego odmawiania 1 dziesiątki Różańca?
Zapisy przyjmuje ks. Wiesław.
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Przypominamy o konieczności
wcześniejszego zgłaszania w kancelarii parafialnej wszystkich prac,
wykonywanych na cmentarzu, w
celu otrzymania stosownego druku, zezwalającego na ich wykonanie.
Jesteśmy też zaniepokojeni kradzieżami i objawami wandalizmu
w miejscu wiecznego spoczynku
naszych zmarłych. Prosi się o zgłaszanie nazwisk osób, mających takie naganne zachowania. W przeciwnym razie konieczne będzie
założenie monitoringu, na który
będą potrzebne środki finansowe.

Młodzież i rodzice podziękowali ks. Biskupowi oraz naszym
duszpasterzom za przygotowanie
i udzielenie im tego ważnego Sakramentu.
Droga Młodzieży. Niech Wam
Błogosławi Duch Święty i Matka
Boża na dalsze lata Waszego życia.
Szczęść Wam Boże.

UROCZYSTOŚĆ PRZYJĘCIA
SAKRAMENTU BIERZMOWANIA

W niedzielę 29 czerwca br., w
Uroczystość Św. Apostołów Piotra
i Pawła, w naszej wspólnocie przeżywaliśmy Uroczystość przyjęcia
Sakramentu Bierzmowania przez
dużą grupę młodzieży. Otrzymali
go z rąk ks. Biskupa Józefa Wysockiego, który wygłosił również homilię, nawiązującą do życia patronów tego dnia, szczególnie Św.
Piotra.
O udzielenie Sakramentu Bierzmowania prosili rodzice młodzieży oraz ks. Proboszcz Sławomir
Szczodrowski.
Oprawa liturgiczna przygotowana była przez kandydatów oraz
Pana organistę. Nad całością czuwał ks. Dariusz Machniak.

HUMOR WAKACYJNY
Grupa turystów błądzi w górach. Wieczór zapada, a tu ani śladu człowieka i nadziei na nocleg.
- Mówił pan, że jest najlepszym
przewodnikiem po Tatrach – krzyczy jeden z uczestników wycieczki.
- Zgadza się, ale to mi już wygląda
na Bieszczady!
Pani w szkole mówi do dzieci:
- Życzę wam dobrych wakacji i że byście po nich wrócili mądrzejsi!
A dzieci odpowiadają:
- Nawzajem, proszę pani!
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus.
Tak niedawno zakończył się rok
szkolny i katechetyczny.
Pragnę podziękować wszystkim
nauczycielom,
wychowawcom
i katechetom za trud nauczania
i wychowania przyszłych pokoleń.
Niech czas wakacji będzie dla Was
i Waszych podopiecznych czasem
błogosławionym.
Życzę odpoczynku i nabrania sił
do dalszego, inspirującego działania na rzecz wychowania w duchu
chrześcijańskiej miłości.
Nasza wspólnota przygotowuje
się do obchodów kolejnych Dni Jakubowych.
Zapraszam Was wszystkich do
wspólnego świętowania. Na nasze
uroczystości zaproszenie przyjął
nowy Biskup Ordynariusz ks. Jacek Jezierski oraz władze samorządowe.
Niedzielna Msza Święta, transmitowana przez TV Polonia, będzie wielkim wydarzeniem w życiu naszej wspólnoty parafialnej, a
powiedziałbym,
że
wykracza
poza nasze środowisko.
Warto, Drodzy, do tego wydarzenia się przygotować i uczestniczyć.
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Zapraszam na wszystkie inne
punkty załączonego programu.
Mam nadzieję że Dni Jakubowe
wpiszą się w historię naszego miasta. Ze źródeł historycznych wynika ze św. Jakub patronuje nie tylko
parafii ale i całemu miastu.
W niedzielę 27 lipca, po Mszy
Św. o godz. 13.00, przejdziemy
uroczyście na nowe Targowisko
miejskie. Będzie to swego rodzaju
„pielgrzymowanie po Szlaku Św.
Jakuba”. Spodziewamy się wielu
pielgrzymów, zespołów artystycznych i gości, którzy wyrazili chęć
uczestniczenia w naszych uroczystościach. Jak przystało na dobrych gospodarzy, okażmy im serdeczną gościnność.
Drodzy parafianie!
Nie ustajemy w pracach przy
wstawianiu okien i witraży. Mam
nadzieję, że uda nam się uzupełnić
w najbliższym czasie rozety. Polecam się Waszym ofiarom. Św. Jan
Paweł II powiedział: „Człowiek
jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest; nie przez to,
co ma, lecz przez to, czym dzieli
się z innymi.” Polecam się waszej
solidarności w utrzymaniu naszej
zabytkowej świątyni.
Drodzy. Przed nami jeszcze wiele pracy i różnych wyzwań jak np.
zagospodarowanie sali wystawowej w wieży kościelnej.
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Ze względu na okres wakacji,
nie będę pisał o innych.
Wypoczywajcie w zdrowiu i z
Bożym Błogosławieństwem, czego
życzę Wam z modlitwą.
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

JANUSZ LASKOWSKI

Laskowski wystąpił z nią na Festiwali Piosenki Polskiej w Opolu
w 1977 roku i otrzymał Nagrodę
Dziennikarzy oraz Nagrodę Publiczności.
W latach 90 piosenkarz reprezentował nurt muzyki disco polo,
bardzo wówczas lubianej i promowanej przez media.
Artysta wciąż pozostaje czynny
artystycznie i występuje, także dla
zagranicznej Polonii. Bierze udział
w wielu charytatywnych przedsięwzięciach. Jego koncerty przyciągają zarówno starszych, jak
i młodszych fanów jego twórczości.
www.rmf.fm
Zapraszamy Was na koncert Janusza Laskowskiego w sobotę
26 lipca o godz. 20:00, na Targowisku miejskim.

Janusz Laskowski, to piosenkarz
muzyki rozrywkowej i autor takich przebojów jak "Żółty jesienny
liść" czy "Beata z Albatrosa".
Urodził się w 5 stycznia 1946
roku w miejscowości Pożarki na
Wileńszczyźnie.
Karierę muzyczną rozpoczął w
latach 60. Szybko zaskarbił sobie
sympatię publiczności. Jego niekwestionowanym hitem stała się
piosenka "Kolorowe jarmarki",
która w 1977 roku podbiła serca
milionów Polaków.

HUMOR WAKACYJNY
Grupa turystów zwiedza ruiny
średniowiecznego zamku. Mały
chłopiec przygląda się resztkom
muru i pyta:
- Tatusiu, to tutaj mama uczyła
się jeździć naszym samochodem?
strona 7

Informator Parafialny

nr 5 (71)/2014

HUMOR WAKACYJNY
Wnuk pyta swoją ponad osiemdziesięcioletnią babcię:
– Babciu, a jak będziemy już nad
morzem, to będziesz się ze mną
kąpała?
– Chętnie bym z tobą popływała,
ale nie wiem, co będzie z moim
kostiumem kąpielowym, bo ma
dziurę na kolanie.

WITRAŻE
W ostatnim okresie ofiary na remont witraży złożyli:
Zofia Podgórska, Antonina Socha, Anita i Adam Rublewscy, Jerzy
i Maria Dudek, Jolanta i Andrzej
Szandrowscy, Jolanta Socha, Jolanta
i Andrzej Sangowscy, Jadwiga Wydymus, Eugenia Kowalska, Hanka i
Marian Michaliszyn, Elżbieta i Eugeniusz Zbiciak, Rodzina Państwa
Pettke, Daniela Bukowska, Młodzież, która przyjęła Sakrament
Bierzmowania, Irena Miozga, Janina Szynkowska, Gustaw Ułanowski, Rodzina Państwa Tadrów.

Bóg zapłać wszystkim, którzy
pośpieszyli z pomocą.
UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI PAŃSKIEJ -19.06.2014

Uroczystość Bożego Ciała w naszej parafii jest zawsze obchodzona bardzo uroczyście, z udziałem
wielu członków tolkmickiej wspólnoty i gości.
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O godz. 12:00 Mszę Św. koncelebrowaną, sprawował ks. Andrzej
Wujek, przełożony Inspektorii
Warszawskiej, który wygłosił również Słowo Boże.
Po Mszy Św. uczestniczyliśmy
w procesji eucharystycznej ulicami
miasta. Można powiedzieć, że była
to publiczna manifestacja naszej
wiary.
Cztery ołtarze na trasie procesji
przygotowali tradycyjnie mieszkańcy.
Na zakończenie procesji, ks.
Proboszcz Sławomir Szczodrowski
udzielił błogosławieństwa naszemu miastu i jego mieszkańcom.
Podziękował też tym, którzy
wykonali ołtarze, księżom, służbie
liturgicznej, orszakowi procesyjnemu, chórowi mieszkańcom i gościom, którzy aktywnym udziałem
w
tej
uroczystości,
potwierdzili przynależność do Kościoła katolickiego.
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„PCHLI TARG”
W tym roku, po raz pierwszy
zapraszamy Was do zorganizowania w czasie Dni Jakubowych stoisk pod hasłem „Pchli targ”.
Pchli targ, to rodzaj bazaru, na
którym można nabyć lub wymienić różne towary oraz produkty,
głównie używane lub sprzedawane po niskich cenach.

Czekamy na Was w niedzielę 27
lipca. Organizatorzy wskażą Wam
miejsca na stoiska.
Uwaga: Na naszym „pchlim targu” nie będą tolerowane osoby z
wyraźnie komercyjnym podejściem. One zorganizują sobie stoiska w innym miejscu naszego targowiska.

ŚW. KRZYSZTOF

Nazwa pchli targ mogła się
wziąć z faktu, że na takich targach,
zauważano bardzo szybki obrót
towarem, a także poruszanie się
kupujących po straganach, stąd
porównanie do pcheł, które zachowują się w podobny sposób.
Potraktujmy to jako zabawę. Poszukajmy różnych przedmiotów w
starych kufrach, można poprosić
też sąsiadów, dzieci, młodzież
i wspólnie zorganizować
takie
stoisko. Chętnie widziane będą
różne robótki, ręcznie wykonana
biżuteria, zabawki, przedmioty
użytku domowego itp.
Na pchlim targu możesz wymienić lub sprzedać po niskich cenach książki, które Tobie są już
niepotrzebne, a szkoda ich wyrzucić. Może dzieci przyniosą swoje
stare, ale nadające się do użytku
zabawki?
Pomysłów jest wiele. Zaangażujcie się w tę „pchlotargową” zabawę.

(zm. Około 250) O życiu Św.
Krzysztofa brak dokładnych wiadomości. Pewne jest, że żył na początku trzeciego wieku i że zmarł
śmiercią męczeńską, ale reszta
wiadomości oparta jest na przekazach ustnych i legendach.
Miał się urodzić w Kanaanie
pod koniec II wieku w rodzinie
pogańskiej. Legenda mówi, że rodzice dali mu na imię Reprobus,
co miało znaczyć Odrażający.
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Był bardzo brzydki: olbrzymi
wzrost, potężne ciało i niekształtna
głowa przypominająca głowę psa.
Odznaczał się także ponadludzką
siłą. Może dlatego postanowił zaciągnąć się na służbę u najpotężniejszego władcy. Najpierw zaciągnął się u władcy swojej krainy.
Przekonał się jednak, że król bardzo boi się szatana, przyjął więc
służbę u niego. Potem okazało się,
że szatan boi się Chrystusa. To
sprawiło, że zainteresował się
Chrystusem, poznał Jego naukę
i przyjął chrzest. Za pokutę postanowił osiedlić się na Jordanem
i przenosić ludzi przez rzekę na
swych potężnych ramionach.
Pewnej nocy usłyszał, że dziecko prosi o przeniesienie na drugi
brzeg. Wziął je na ramiona i zaczął
nieść. Dziecko stawało się coraz
cięższe, tak że w pewnym momencie Reprobusowi groziło utonięcie.
Dotarł jednak do drugiego brzegu
i spytał "Kim jesteś?". Usłyszał:
"Jam jest Jezus, twój Zbawiciel.
Dźwigając mnie, dźwigasz cały
świat". Na pamiątkę tego zdarzenia Reprobus miał otrzymać greckie imię Christophoros, co oznacza
"niosący Chrystusa". Legenda
wspomina też, że Pan Jezus przywrócił Krzysztofowi normalny
wygląd. Uroczystość Św. Krzysztofa, patrona kierowców obchodzimy 25 lipca.
www.adonai.pl
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Z ŻYCIA ORATORIUM
Wakacje w Oratorium rozpoczęły się z dniem zakończenia roku
szkolnego. Dzieci i młodzież wraz
z ks. Darkiem, uczestniczą w zajęciach sportowych na Orliku oraz
zajęciach żeglarskich organizowanych wspólnie z UKS Tolkmicko.
Od dnia 12 do 20 lipca br. organizujemy, dla uczestników Oratorium, „Rekolekcje, żeby poznać
Boga”. Ćwiczenia duchowe odbywają się podczas spływu kajakowego Czarną Hańczą.
26 lipca br od godz. 16.00, w ramach „Dni Jakubowych”, zapraszamy dzieci, młodzież oraz dorosłych do naszego „Ogródka
Jakubowego” (na terenie nowego
targowiska miejskiego). Czekają
Was liczne konkursy z nagrodami
oraz wesoła zabawa.
ZAPRASZAMY !!!
Zapraszamy chętnych na lato w
mieście czyli „Boskie Wakacje”,
które przy współpracy z Urzędem
Miasta i Gminy Tolkmicko będą
zorganizowane w dniach 12 – 20
sierpnia 2014 r. w godz. 10.00 –
15.00. W planie: wyjazd do kina,
rajdy rowerowe, zajęcia sportowe
na plaży oraz na Orliku, przejażdżki konne w Stajni w Narusie,
ognisko i wiele innych atrakcji. Zapisy i informacje w kancelarii parafialnej u ks. Darka.
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