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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. Wielu z nas – Tolkmiczan,
nie wybiera się nigdzie, bo najlepiej u siebie. Piękne przestrzenie,
lasy, woda, dobre drogi, standard usług medialnych itp.
Mamy więc wszelkie warunki, by odpocząć i we wrześniu (od początku) 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.

„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 zabawić –
często kosztem drugiego – i przy tym odpocząć.
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? 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
największych 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.
Drodzy moi. Kończąc, chciałbym Was wszystkich zaprosić na tegoroczne
Dni Jakubowe, które w tym roku obchodzimy w sobotę 23 lipca i w niedzielę
24 lipca. Szczegóły znajdziecie w załączonych programach. W poniedziałek
25 lipca – w Dzień Św. Jakuba Apostoła – patrona miasta i kościoła,
o godz. 18:00 zapraszam wszystkich na Mszę Św. w intencji zmarłych,
spoczywających na naszym cmentarzu. Po Mszy Św., w procesji, udamy się
na cmentarz, na modlitwę i poświęcenie grobów. Proszę, Was, spotkajmy się
na modlitwie i zabawach, które Wam proponujemy w tych Dniach.
Życzę radosnego, udanego,
bezpiecznego i godnego wypoczynku.
Z darem pamięci modlitewnej
i błogosławieństwem,
Ks. Proboszcz Józef
wraz ze wspólnotą Salezjanów
w Tolkmicku
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Z ŻYCIA ORATORIUM

WAKACYJNY HUMOR

W sobotę 9.07.2016r. młodzież z
naszego Oratorium pojechała do
Sopotu na akcję organizowaną
przez kampanię "Make it different".

Mąż:
- Chciałbym te wakacje spędzić
tam, gdzie jeszcze nigdy nie byłem....
Żona:
- Świetnie...Co powiesz na kuchnię?

Jej celem była pomoc dla czteroletniej dziewczynki - Lili, która
nie widzi od urodzenia. Na plaży
przygotowanych było wiele atrakcji m.in. zoorbing football, ślizganie się do wody, strzelanie z łuku
oraz pokaz taneczny. Wszyscy
włączyliśmy się w akcję, uczestniczyliśmy w atrakcjach, zachęcaliśmy ludzi do zaangażowania się
w pomoc, roznosiliśmy ulotki
oraz pomagaliśmy organizatorom.
Ponadto mieliśmy okazję poznać ciekawych i kreatywnych ludzi m.in. projektanta mody, finalistę programu Project Runway
Patryka Wojciechowskiego i tancerkę, uczestniczkę You Can Dance Oliwię Ratyńską. Każdy z państwa może pomóc Lili zebrać
pieniądze na operację wzroku,
wystarczy sms pod numer 72365
o treśćci S3809 (koszt 2,46 zł brutto (w tym VAT)
www.siepomaga.pl/patrz
Make it Different - Można Inaczej
www.midifferent.com

Justyna Sępka

Uczeń wraca z wakacji do szkoły i mówi do kolegi:
- Szkoda, ze tego nie widziałeś, jechałem na słoniu, a obok mnie
dwa lwy...
- I co dalej, i co dalej?...
- Musiałem zejść z karuzeli...
LATO W MIEŚCIE
Serdecznie zapraszamy, dzieci
szkoły podstawowej i młodzież
gimnazjalną, na naszą kolejną akcję Lato w Mieście. Zaczynamy 8
sierpnia (poniedziałek) a kończymy 13 sierpnia (sobota).
Tegoroczny wypoczynek realizujemy przy wsparciu osób medialnych oraz prywatnych i będzie
docierał do młodych ludzi aby
uświadomić im, że: Można Inaczej.
Proponujemy warsztaty motywacyjno-edukacyjne z zakresu inwestowania i wiary w siebie i w
swoje możliwości.
Zapisy (liczba osób ograniczona) od 25 lipca 2016 po każdej
Mszy św. wieczornej.
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LATO W MIEŚCIE
MOŻNA INACZEJ
Poniedziałek, 8 sierpnia 2016
OTO JA - POZNAJMY SIĘ
9.00 - Msza Święta (kościół)
9.40 - Rozpoczęcie półkolonii (kościół)
wyjaśnienie zasad i podział na grupy
10.00 - Stworzenie wizerunku Grup (Nazwa, Okrzyk, Transparent
Barwy, Instrument, Gest charakteryzujący grupę)
12.00 - Wymarsz na Orlik
12.30 - Zawody MiD
Archery Games - Zawody Strzeleckie (ok 1 godz)
Posiłek
“W Krainie Pająka” (ok 1 godz)
14.30 - Wymarsz do Oratorium
15.00 - Zakończenie
Wtorek, 9 sierpnia 2016
“Coś dla mnie, coś dla Ciebie”
9.00 - Spotkanie w Oratorium - Omówienie dnia
9.30 - (zajęcia dla Dziewcząt) “Drugie Życie”
Zajęcia z Patrykiem Wojciechowskim polskim projektantem młodego pokolenia, finalistą programu
telewizyjnego TVN “Project Runway”, Stworzenie kreacji
z starych ubrań.
Make-up pod sesję zdjęciową
Profesjonalna Sesja Zdjęciowa
Posiłek
9.30 (zajęcia dla Chłopców)
“Survival Race” Wymarsz do Lasu
10.00 - Wyjaśnienie zasad oraz rozdanie Ekwipunku
10.30 - Rozpoczęcie “Survival Race”
(tor przeszkód, przełamywanie barier, konkurencje)
12.00 - Sztuka Rozbicia Obozu, posiłek polowy
13.00 - Wymarsz do Oratorium
(zajęcia wspólne)
14.00 - Pokaz Mody, zaprezentowanie kreacji stworzonych
podczas zajęć “Drugie Życie”
15.00 - Zakończenie
MAKE IT DIFFERENT * SALOS * ORATORIUM IM. ŚW.JANA BOSKO * URZĄD MIASTA I GMINY TOLKMICKO

Środa, 10 sierpnia 2016
“Bądź Kreatywny - Bądź Sobą” Pogrodzie
9.00 - Spotkanie w Oratorium
9.30 - Wyjazd do Pogrodzia
10.00 - Warsztaty: Taneczne, Muzyczne, Malarskie,
Samoobrony dla dzieci, Profesjonalna sesja zdjęciowa,
Pieczenie Ciastek - dla najmłodszych
12.00 - Posiłek
12.30 - Wyjazd
13.30 - “Niecodzienne Czytanie Dzieciom - MiD”
Czytanie Bajki, Atrakcje oraz Konkursy
15.00 - Zakończenie
Czwartek, 11 sierpnia 2016
“REJS”
7.50 - Spotkanie w Porcie
8.00 - Rejs Tramwajem Wodnym do Krynicy
Zajęcia z Ratownikami, Zajęcia w Morzu
12.00 - Posiłek
12.30 - Konkurs “Nasz Zamek”
14.30 - Powrót do Oratorium
15.00 - Zakończenie
Piątek, 12 sierpnia 2016
“PIRACI Z NAD ZALEWU - KLĄTWA ZAGINIONEJ SKRZYNI”
Gra terenowa
9.00 - Spotkanie w Oratorium
9.15 - Wyjaśnienie zasad
9.30 - Przygotowanie Grup do Gry Terenowej
10.30 - Rozpoczęcie
12.00 - Posiłek podczas zabawy
14.00 - Podsumowanie
15.00 - Zakończenie
Sobota, 13 sierpnia 2016
“JA I MOJA RODZINA”
10.30 - Msza Święta Podsumowująca Półkolonie
11.40 - Piknik na Boisku przy szkole podstawowej
Zjeżdżalnia MiD, Zorbing Football, Zawody Rodzinne,
Konkurencje z nagrodami i inne Atrakcje
14.30 - Podsumowanie i Podziękowania
15.00 - Zakończenie
PATRYK WOJCIECHOWSKI * PARAFIA ŚW. JAKUBA APOSTOŁA W TOLKMICKU * POGRODZIE WIOSKA DZIECI
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AKTUALNOŚCI
BÓG W KRAKOWIE - KOLEJNY
FILM, KTÓRY OBEJRZELIŚMY

Rok 2016

MSZA ŚW. NA ZAKOŃCZENIE
ROKU SZKOLNEGO

18 czerwca 33 osoby z naszej
parafii, pod duchowym przewodnictwem ks. Wiesława Kani wyjechała do Elbląga na film „BÓG W
KRAKOWIE”.
Jest to film o potędze Bożego
Miłosierdzia i tęsknocie człowieka
za Stwórcą.
„Jego akcja rozgrywa się współcześnie na tle urokliwego, tajemniczego i mistycznego miasta, które sam Bóg postanowił uczynić
stolicą swojego Miłosierdzia. Na
splatających się drogach bohaterów swoje ślady odciskają wielcy
święci: św. Jan Paweł II, św. Brat
Albert, św. Jadwiga, św. Faustyna,
a nawet… św. Rita, a niezwykłe
sceny rozgrywają się w pełnych
mistyki miejscach: pod wawelskim Czarnym Krzyżem, cudowną figurą Dzieciątka Koletańskiego czy przed obrazem Matki
Bożej Wolności.”
Bardzo cieszymy się, że mogliśmy obejrzeć ten piękny film
i dziękujemy ks. Wiesławowi za
kolejną porcję tyle duchowych
przeżyć.
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24 lipca w naszym kościele odprawiono Mszę Św. z racji zakończenia roku szkolnego. Bardzo
licznie uczestniczyły w niej dzieci
i młodzież ze Szkoły Podstawowej w Tolkmicku wraz z Dyrekcją,
Nauczycielami i Rodzicami. Niestety, z Gimnazjum były tylko nieliczne osoby. Szkoda.
Mszę Św. w intencji dzieci
i młodzieży odprawił ks. Dariusz
Machniak. On też wygłosił Słowo
Boże. Życzenia dobrego wypoczynku złożył ks. Proboszcz Józef
Grochowski. Po Mszy Św. wszyscy udali się do szkół na dalszy
ciąg uroczystości.

Lipiec, 2016

Życzymy dzieciom, młodzieży
Nauczycielom, Rodzicom i Opiekunom jak najlepszego wypoczynku. Niech czuwa nad Wami
Matka Boża, niech uprasza potrzebne łaski, abyście po wakacjach wrócili do szkół pełni energii do nauki. Szczęść Wam Boże.
WYJAZD DO KINA NA FILM
BŁOGOSŁAWIONA WINA
16 lipca po raz kolejny i chyba
ostatni z ks. Wiesławem Kanią
wyjechaliśmy na film „Błogosławiona wina”.
To niezwykle barwny dokument fabularyzowany o cudownym obrazie Matki Bożej Kodeńskiej. Obraz został skradziony w
Watykanie przez księcia Mikołaja
Sapiehę. Po udanej ucieczce przed
pościgiem papieskim dociera do
podlaskiej ziemi, by tam dziękować Matce Bożej za odzyskane
zdrowie. Już od pierwszego dnia
obecności obrazu w Kodniu dochodzi do licznych uzdrowień.
Początkowo Sapieha zostaje ukarany przez Papieża Urbana VIII
ekskomuniką, jednak w wyniku
licznych zasług Sapiehy, papież
orientuje się, że niegodny czyn
przynosi błogosławione owoce.
Piękny film kostiumowy.

WAKACYJNY HUMOR
Sąsiadka pyta sąsiadkę:
– No i jakie wrażenia przywiózł
syn z wakacji?
– Wrażenia?... Jeszcze nie wiem,
ale już wiem, jakie przywiózł wyrażenia!
Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim apartament nad
morzem.
- A czy tu często pada deszcz? pyta Kowalski.
- Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz.
Na pustyni wyczerpany turysta
pyta napotkanego Araba:
- Panie, jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek
w prawo.
- Jak ci się podobało nad morzem?
- pyta brunetka blondynkę.
- Strasznie się wynudziłam.
Wszystkie fale były do siebie takie
podobne...
Idzie turysta drogą spotyka
Bacę i pyta się:
- Baco, mogę przejść przez waszą
łąkę bo chcę zdążył na pociąg o
10.40.
- A idźcie, a jak spotkacie mojego
byka to i na ten o 9.15 zdążycie.

Dziękujemy ks. Wiesławowi.
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ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY
Światowe Dni Młodzieży to
międzynarodowe spotkania młodych całego świata, którzy razem
ze swoimi katechetami, duszpasterzami, biskupami i Papieżem
gromadzą się w jednym miejscu,
by wyznać wiarę w Jezusa Chrystusa.

Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był św. Jan
Paweł II. Po Jego śmierci kontynuatorem pięknego dialogu Kościoła
z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży
stał się papież Benedykt XVI, który przewodniczył kolejno spotkaniom w Kolonii (2005), Sydney
(2008) i Madrycie (2011). W lipcu
2013 roku (Rio de Janeiro) z młodzieżą spotkał się Papież Franciszek. On także ogłosił, że następne
spotkanie młodych odbędzie się w
2016 roku w Krakowie, w Polsce.
Tematem XXXI Światowych Dni
Młodzieży Kraków 2016 są słowa: „Błogosławieni miłosierni, albowiem
oni
miłosierdzia
dostąpią” (Mt 5,7).
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Rok 2016

Ojciec Święty Franciszek wybrał
na motto piąte z ośmiu błogosławieństw,
wypowiedzianych
przez Jezusa w Jego Kazaniu na
brzegu
Jeziora
Galilejskiego.
Chciał podkreślić wagę słów Chrystusa na temat istoty szczęścia, bo
to one są sercem nauczania naszego Pana. Jezus, w swoim pierwszym Kazaniu, zostawił nam
osiem wskazówek postaw, przybliżających ludzi do Królestwa
Niebieskiego.
Światowe Dni Młodzieży w Krakowie rozpoczynają się już 26 lipca i będą trwały do 31 lipca.

Źródło: www.krakow2016.com
Z naszej parafii wyrusza do
Krakowa13 - osobowa grupa młodzieży i dorosłych, która będzie
uczestniczyła w tym niezwykłym
wydarzeniu jakim są Światowe
Dni Młodzieży.
Aleksandra Sosnowska – Kessler
MSZA ŚW. TRANSMITOWANA
PRZEZ TELEWIZJĘ POLONIA
I FESTYN
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Za kilka dni będziemy przeżywać wyjątkowe wydarzenie w historii naszego kraju.
Do Polski przyjedzie wielu młodych ludzi z najodleglejszych zakątków całego świata, by w modlitewnym skupieniu towarzyszyć
Papieżowi Franciszkowi w Krakowie i zamanifestować wiarę z tą
siłą, jaka jest właściwa młodości.
Chodzi oczywiście o Światowe
Dni Młodzieży.

Jakkolwiek główne wydarzenia
będą miały miejsce w Krakowie,
to zostały one poprzedzone obchodami na szczeblu diecezjalnym, a nawet parafialnym.

W naszej tolkmickiej Parafii Św.
Jakuba Apostoła w niedzielę 19
czerwca została odprawiona Msza
Św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa Jana Styrny, podczas której
modliliśmy się o dobre przeżycie
tego czasu i jego duchowe owoce
dla uczestników ŚDM. Na Mszy
obecni byli także Ksiądz Inspektor
Andrzej Wujek oraz księża z okolicznych parafii.

Do tolkmickiej młodzieży dołączyli młodzi z innych miejscowości, m. in. Kadyn, Pogrodzia, Łęcza, Suchacza oraz Elbląga. Dzięki
TVP Polonia wydarzenie to obiegło nie tylko całą Polskę, lecz także
dotarło do naszych rodaków żyjących na co dzień za granicą.
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Rok 2016

Cały dzień upłynął radośnie,
bardzo aktywnie. Pogoda dopisywała i wszyscy byli zadowoleni.

Po Mszy Św. wszyscy udaliśmy
się na plac przed Domem Kultury,
gdzie miał miejsce rodzinny festyn. Tam czekało na nas wiele
niespodzianek przeplatanych występami artystycznymi. Na scenie
zaprezentowały się grupy taneczne różnego wieku, Przedszkole
Miejskie w Tolkmicku oraz indywidualni uczestnicy. Plac wypełniony był dziećmi i młodzieżą.
Największą furorę zrobiły wśród
najmłodszych kule-bańki do chodzenia po wodzie. W organizację
tego festynu zaangażowało się
również Oratorium im. Św. Jana
Bosko w Tolkmicku.
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Po takim przygotowaniu pozostało nam tylko oczekiwać w napięciu na rozpoczęcie ŚDM i przyjazd Papieża Franciszka. Wtedy
będziemy towarzyszyć Jemu
i młodzieży z całego świata w
modlitwie, wspominając z uśmiechem na buzi dzień naszych, własnych obchodów w Tolkmicku.

Impreza została dofinansowana
przez Starosto Powiatowe w Elblągu oraz Caritas Diecezji Elbląskiej, którzy zafundowali nagrody
w konkursach.
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Dziękujemy wszystkim organizatorom.

Jakub Sępka
POŻEGNANIA
Z dniem 01 sierpnia br. decyzją
Księdza Andrzeja Wujka, przełożonego Inspektorii Warszawskiej,
z naszej parafii zostają odwołani:
ks. Wiesław Kania, ks. Dariusz
Machniak, dk Cezary Lipka.
Drogi Księże Wiesławie.

Serdecznie dziękujemy Ci za
Twoją dobroć, za modlitwę, za
Słowo Boże, za udzielone sakramenty, za opiekę nad Wspólnotami, za które odpowiadałeś, za niezliczone pielgrzymki i wyjazdy
do kina, za Twój uśmiech, radość
i poczucie humoru, za prezenty z
różnych okazji i bez okazji, za
zdobywanie pieniędzy na różne
remonty i zakupy parafialne, za
wielkie widowiska i wspaniałych
ludzi, których mogliśmy oglądać
za Twoją przyczyną, za...
Księże Wiesławie. Podziękowaniami można by zapisać wiele,
wiele stron, a i tak nie da się wyrazić wszelkiego dobra, które zostawiasz w naszej wspólnocie parafialnej. Za wszystko z głębi
serca Ci dziękujemy.
Na kolejne lata, w nowej placówce, życzymy Ci wytrwałości
w trudnościach oraz zdrowia.
Niech Matka Boża uprasza Ci potrzebne łaski a Pan Bóg niech Ci
błogosławi! Na pewno nie zapomnimy o tak wspaniałym kapłanie, jakim jesteś.

Po 6 latach pracy w naszej parafii, nadszedł czas pożegnania. Jest
to trudny okres. Bardzo zżyliśmy
się z Tobą.

Zostaniesz w pamięci i sercach
parafian. Obiecujemy Ci nasze
modlitwy przez wstawiennictwo
Maryi Wspomożycielki Wiernych!
Szczęść Boże

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
11
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 14.00 –strona
16.00
Telefon: 055 231 66 34, 692 477 616 www.salezjanie-tolkmicko.pl
Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011
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01 sierpnia
dobiega końca
praktyka duszpasterska diakona
Cezarego Lipki, który przebywał
w naszej parafii od 01 sierpnia
2012 r.

Drogi Księże Dariuszu.

Zakończyłeś już swoją posługę
w tolkmickiej parafii. Jesteś na zasłużonym urlopie.
Dziękujemy Ci za Twoją kapłańską postawę, za pracę pośród
nas a zwłaszcza naszych dzieci
i naszej młodzieży.
Dziękujemy Ci, że dzieliłeś się z
nami swoją głęboką wiarą, mądrymi i wyważonymi kazaniami
i przemyśleniami nie tylko w niedziele, ale również w dni powszednie.
Bóg zapłać za wszelkie dzieła
podejmowane w naszej parafii a
zwłaszcza w Oratorium, za które
byłeś odpowiedzialny.
Życzymy Ci zdrowia, siły, wytrwałości i błogosławieństwa Bożego w dalszej posłudze kapłańskiej. Zapewniamy o naszej
pamięci modlitewnej.
Szczęść Boże
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Przychodzi nam dzisiaj podziękować ks. diakonowi Cezaremu
za jego posługę w naszej wspólnocie parafialnej.
Można śmiało stwierdzić, że
prawie cała nasza parafia korzystała z Twojej posługi poprzez
głoszone Słowo, czy udzielanie
Komunii św., dbanie o liturgię,
prowadzenie spotkań z grupami,
a także odwiedzanie chorych.
Dziękujemy Ci za pracę z dziećmi i młodzieżą. Bóg zapłać za tę
radosną, pełną wiary i życzliwości posługę w naszej wspólnocie.
Życzymy, by Pan Bóg pozwolił
Ci już w najbliższym czasie pozdawać ostatnie egzaminy i przyjąć święcenia kapłańskie.

Lipiec, 2016

Życzymy by obdarzał Cię
wszelkimi łaskami, darami Ducha
Świętego, a Matka Najświętsza
niech Cię ma zawsze w swojej
opiece.
Mamy nadzieję, że może kiedyś
trafisz do naszej parafii, już jako
kapłan. Obiecujemy, że będziemy
się za Ciebie modlić, i że pozostaniesz w naszych sercach.
Szczęść Ci Boże
Pod pożegnaniami odchodzących Księży podpisują się:
Ks. Proboszcz
Józef Grochowski
i tolkmiccy parafianie
BEZ KORZENI
NIE MA KORONY DRZEW Warsztaty artystyczne

16 czerwca 2016 r. grupa członkiń Koła Robótek Ręcznych przy
naszej parafii udała się do Aniołowa na kolejne „Warsztaty malarstwa na szkle”. Zainaugurowały
one III edycję projektu „Bez korzeni nie ma korony drzew”.

W Świetlicy „Pod Dobrym
Aniołem”, powitała nas grupa
członków Stowarzyszenia Na
Rzecz Rozwoju Wsi Aniołowo z
Panią Prezes Haliną Cieśla oraz
Panem Sołtysem. Gospodarze
stworzyli bardzo rodzinną atmosferę.
Następnie Panie: Ewa Bednarska Siwilewicz oraz Paula Załuska, wytłumaczyły na czym polega spotkanie czyli warsztaty
artystyczne a dokładnie malarstwo na szkle. Było to bardzo
twórcze spotkanie.
Dziękujemy gospodarzom spotkania, Paniom prowadzącym zajęcia, Paniom uczestniczącym a
przede wszystkim Pani Teresie
Miłoszewskiej
- Kierownikowi
Działu Edukacji Kulturalnej w
Centrum Spotkań Europejskich
Światowid w Elblągu, za wdrożenie tego projektu.
Do zobaczenia w Tolkmicku na
Dniach Jakubowych.
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STATYSTYKI
W ostatnim okresie grono
członków naszego kościoła poprzez Sakrament Chrztu Świętego
powiększyli:
Kornelia Lech
Hanna Małgorzata Rosiak
Laura Sylwia Świerczyńska
Organizatorzy: Stowarzyszenie
Kulturalne „Viva art.” w Elblągu
i CSE „Światowid”.

Do Domu Ojca odeszli:
Jan Lica,
Zygmunt Rulak

Partnerzy:
Stowarzyszenie
Mieszkańców Wsi "Oleśno - wieś
z pomysłem", Stowarzyszenie:
Oratorium św. Jana Bosko w Tolkmicku, Parafia pw. Św. Jakuba
Apostoła w Tolkmicku.

Sakrament małżeństwa zawarli:
Mateusz Tadeusz Szylberg
i Aneta Hrebionko
Dawid Świerczyński i Sylwia
Bąbelewska
Jarosław Józef Gierba – Agata
Depka

Dofinansowano ze środków Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
WAKACYJNY HUMOR
Wnuk pyta swoją ponad osiemdziesięcioletnią babcię:
– Babciu, a jak będziemy już
nad morzem, to będziesz się ze
mną kąpać?
– Chętnie bym z tobą popływała, ale nie wiem, co będzie z moim
kostiumem kąpielowym, bo ma
dziurę na kolanie.
Mały Jasio pisze: „Kochani!
Dziękuję za długi list. Wkrótce
odpiszę,
jak
tylko
go
przeczytam”.
strona 14

Remont organów:
Serdeczne Bóg zapłać składamy
wszystkim, którzy pośpieszyli z
pomocą na remont naszych organów.
Są to: Paweł Tischbein, Krystyna i Mirosław Rydzewscy, Jadwiga Jackowska, Wiesława Charyton
– Kozioł i Roman Kozioł, Halina
Szyszkowska.
DNI JAKUBOWE
i 800 lecie chrztu Lanzanii
W tym roku do programu Dni
Jakubowych włączono serię wydarzeń inspirowanych osiemsetną
rocznicą chrztu Lanzanii.

Lipiec, 2016

W sobotę 23 lipca o godzinie
10.00 przy „Świętym Kamieniu”
rozpocznie się inscenizacja chrztu
Warpody – władcy Lanzanii, nawróconego przez mnicha – misjonarza, Chrystiana. Po ceremonii
chrztu wyruszy w kierunku Tolkmicka procesja symbolizująca pielgrzymkę ochrzczonych Prusów do
Rzymu. Do uczestnictwa w wędrówce, z towarzyszeniem średniowiecznych pieśni w wykonaniu Grupa Waganci Północy,
organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców Tolkmicka i gości.
Do Rzymu (czyli na plac przed
kościołem w Tolkmicku) pielgrzymi
dotrą około 11.30. Tam przyjęci zostaną przez papieża Innocentego
III, otrzymają z jego rąk bullę, potwierdzającą chrzest, a mnich Chrystian odbierze insygnia biskupie.
Wszyscy świadkowie tej sceny
będą mieli okazję wysłuchać opowieści o fascynującej, a wciąż mało
znanej historii chrztu Lanzanii. Po
papieskim błogosławieństwie, kończącym inscenizację, na widzów
i aktorów czekać już będzie na placu przed ratuszem osada pruska
Towarzystwa Naukowego Pruthenia, w której doświadczyć będzie
można wielu aspektów życia wczesnośredniowiecznej wioski: zajrzeć
do kuchni i przygotować strawę,
ulepić sobie z gliny garnek lub kubek, poznać tajniki tkactwa, a nawet odwiedzić wróżkę.

Około godziny 15.00 na Placu
Wolności i wokół kościoła znów
usłyszeć będzie można muzykę,
niezwykłe opowieści adresowane
do słuchaczy w każdym wieku.
Pod kościołem pojawi się dziad-lirnik.
O godzinie 19.00 w kościele zabrzmią lutnie duetu La Compagna.
Muzycy wykonają utwory późnośredniowiecznej i renesansowej Europy, grając na instrumentach zrekonstruowanych na podstawie
zachowanych XVI wiecznych lutni
6-chórowych.
O godzinie 20.00 muzyka powróci na Plac Wolności, by towarzyszyć
wspólnym tańcom historycznym
i tradycyjnym, na tyle prostym, by
każdy mógł się ich szybko nauczyć
i bez skrępowania dać się porwać
zabawie.
Magdalena Dalman
Przewodnicząca Rady Miasta
i Gminy Tolkmicko

Zaproszenie na rejs
Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi
Tolkmickiej „Lanzania” serdecznie
zaprasza wszystkich miłośników
żeglarstwa na bezpłatne rejsy jachtami kabinowymi, które będą odbywały się w czasie wakacji w każdą
niedzielę. O godzinie 14.00 spotkanie w przy hangarze żeglarskim
UKS.
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