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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus
Moi drodzy Parafianie , Goście i Turyści.
Wakacyjna kanikuła i urlopy w pełni. I dobrze, bo trzeba wypocząć,
zmienić miejsce, klimat, środowisko by zregenerować siły. Widzę jednak niekiedy,
że pogubił się współczesny człowiek. Zatracił wartości. Zmieszał czas. Nie ma już
czasu pracy, odpoczynku i czasu modlitwy.
Niedziela nie rożni się niczym od poszczególnych dni tygodnia, a świątynia
to taki sam budynek jak hala sportowa lub centrum handlowe, albo muzeum.
Czy tak nie jest? Otóż popatrzmy na zewnętrzny strój uczestników niedzielnej
Eucharystii. Czym on się różni od stroju chodzących wśród witryn sklepowych?
Czym się różni od stroju ucznia w szkole? Czym od pracownika w zakładzie pracy?
Chyba tylko tym, że w szanujących się firmach jest bardziej elegancki niż w świątyni.
Zatracił człowiek świętość Domu Boga.
Podobnie ma się ze słowem. Jego wartość i odpowiedzialność za wypowiedziane
słowa nic już nie znaczą albo prawie nic. W wymiarze religijnym jest to doskonale
widoczne przy sprawowaniu sakramentów.
Począwszy od chrztu, kiedy to rodzice i chrzestni składają konkretne
zobowiązania. Niestety większość z nich to tylko puste gadanie. Za tym nie idą
konkretne czyny. Chrzestni przypominają sobie o podopiecznych tylko przy
określonych okazjach, a rodzice trudzą się tylko w kierunku sukcesu dla swoich dzieci.
Po kilku latach od chrztu przychodzi chwilowe i czasami przymusowe przypomnienie,
gdy trzeba przygotować dziecko do I Komunii św. Potem znów kilka lat przerwy i czas
na bierzmowanie ( i to już tylko dla nielicznych). A po nim znów Bóg jest niepotrzebny.

Jeszcze jeden moment decyzji jaką drogę wybrać: stanąć przy ołtarzu i w ten
sposób wypełnić odwieczną tradycję, a może nie wiązać sobie życia i…? Związek
nieformalny jest zawsze bezpieczniejszy, przecież trzeba dobrze się sprawdzić.
Dziś widzimy jakąś niebezpieczną pogoń by zawsze być pierwszym, często
kosztem drugiego, być ważniejszym, zawsze mieć rację. Walki o pierwszeństwo
doświadczyli także apostołowie. Jezus przeciwstawia się podobnym pragnieniom.
On ustala inny porządek. W królestwie Bożym, kto chce być pierwszym, musi stać
się ostatnim ze wszystkich i sługą wszystkich. Największym i pierwszym w królestwie
Bożym będzie ten, który okaże pokorę i uniży się. Prawdziwa wielkość i władza
objawia się w postawie służby. Choć te stwierdzenia wydają się trudne do przyjęcia,
są bardzo prawdziwe. Taką postawę odnajdujemy w Jezusie. On, będąc Bogiem,
uniżył samego siebie i stał się człowiekiem. Co więcej, On przyszedł nie jako ten,
któremu trzeba służyć, ale jako ten, który służy.
Takiej postawy nauczył się od Chrystusa św. Jakub Apostoł, nasz Patron, do
którego Święta się przygotowujemy (25 lipca i Jakubowe Dni Tolkmicka – 28 i 29 VII) .
On całkowicie oddał swoje życie, służąc Chrystusowi i braciom. Pozostał wierny aż
do męczeńskiej śmierci i został wywyższony w królestwie Bożym.
Drodzy. Po II wojnie światowej w pewnej wsi uprzątnięto kościół z gruzów.
Na ołtarzu ustawiono sklejoną z kawałków rozbitą figurę Chrystusa. Nie miała jednak
rąk… Ludzie nie mogli ich odnaleźć w gruzach. Wtedy ktoś umieścił przy nogach
Zbawiciela tabliczkę z napisem: „Nie mam innych rąk, oprócz waszych”. Chrystus
posłużył się apostołami, posłał ich, by głosili Dobrą Nowinę mieszkańcom Galilei.
Posługiwał się do tego specjalnego zadania wybranymi na przestrzeni wieków
uczniami.
Dzisiaj Bóg postanowił szerzyć swoje królestwo, posługując się nami.
Naszymi rękami, nogami, ustami, sercami. Nie zapominajmy, że Chrystus na nas
liczy.
Z serdecznym zaproszeniem do wspólnego świętowania Odpustu
i Jakubowych Dni Tolkmicka.
Wasz proboszcz Józef
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IMIENINY
KS. PIOTRA BORYCZKI

Bóg zapłać i szczęść Boże w
dalszej posłudze kapłańskiej.

25 - LECIE KAPŁAŃSTWA
KS. TADEUSZA PAWLUKA
24.06.2018

29 czerwca ks. Piotr Boryczka
obchodził Imieniny. Po Mszy św.,
którą odprawił w swojej intencji,
przyszedł czas na życzenia.
Wiele ciepłych słów i życzeń
powiedział ks. proboszcz Józef
Grochowski. Życzenia złożyli
przedstawiciele Rady parafialnej
oraz Grup parafialnych, a także
indywidualne Parafianie.

25 lat temu, w czerwcu, diakon
Tadeusz Pawluk otrzymał święcenia kapłańskie. To nasz „ziomek”. Zanim powstała Parafia w
Kadynach, był naszym Parafianinem.

Księże Piotrze. Niech Jezus
Chrystus Ci siły w posłudze kapłańskiej i głoszeniu Słowa Bożego, a Matka Najświętsza niech
ma Cię zawsze w swojej opiece.

Rodzina jest bardzo religijna.
Tata przez wiele lat był organistą
w tolkmickim kościele.
Mama, od najmłodszych lat, w
każdą niedzielę, razem z dziećmi
zasiadała w ławkach blisko ołtarza.
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W rodzinie księdzem był też
Wujek Jubilata. Trudno się więc
dziwić, że w młodym Tadeuszu
dojrzewała myśl o kapłaństwie.

Jubilat o godz. 11:00 odprawił
Mszę Świętą w tolkmickim kościele, w której uczestniczyła Rodzina, Znajomi, Przyjaciele, liczni Parafianie.
Odprawił ją w intencji chorych
Rodziców, Rodziny i wszystkich,
którzy stanęli na Jego kapłańskiej
drodze. W koncelebrze uczestniczył ks. Proboszcz Józef Grochowski.
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Po ewangelii ks. Proboszcz
wygłosił bardzo ciepłe kazanie,
mówiąc wiele dobrego o dzisiejszym Jubilacie. Liturgii towarzyszył Chór parafialny pod przewodnictwem Księdza Piotra.
Na zakończenie Mszy, po błogosławieństwie ogólnym, były
życzenia w imieniu Rady Parafialnej i tolkmickich Parafian.
Były też życzenia osobiste, w
tym od Pani Halinki Siekierko,
która znalazła swoje miejsce w
życiu wszystkich Salezjanów od
początku ich pracy w Tolkmicku,
w tym w dojrzewaniu do kapłaństwa i w życiu Księdza Tadeusza.
Na zakończenie Mszy św. ks.
Tadeusz błogosławił osobiście
osoby chętne i rozdawał okolicznościowe obrazki. Wszyscy zostali zaproszeni do świetlicy parafialnej na słodki poczęstunek,
przygotowany przez Rodzinę.
Księże Tadeuszu, Szczęść Boże
na dalsze lata tej kapłańskiej drogi.
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AKTUALNOŚCI
ODPUST W KAPLICY CMENTARNEJ
08.06.2018

08 czerwca
obchodziliśmy
Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Pod tym wezwaniem jest nasza kaplica cmentarna.

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO
22.06.2018

Tradycyjnie już, wakacje dzieci
i młodzieży rozpoczynają się od
Mszy św. w naszym kościele.
O godz. 08:00 rano, dzieci
i młodzież oraz Dyrekcja, Grono
Pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej, oraz Rodzice, Pani Przewodnicząca Rady Miasta i Gminy i Pan V-ce Burmistrz Miasta,
uczestniczyli w Mszy św. odprawionej przez O. Ewarysta - Proboszcza z Kadyn. Rangi temu
wydarzeniu dodał poczet sztandarowy Szkoły.

Mszę św. odpustową w intencji zmarłych, spoczywających na
naszym cmentarzu odprawił ks.
Piotr Boryczka. On też wygłosił
okolicznościowe kazanie.
Wieczny odpoczynek
zmarłym dać Panie.

racz
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Oprawę liturgiczną zapewnili
uczniowie, a na organach grał ks.
Piotr. Kazanie okolicznościowe
wygłosił O. Ewaryst.

Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski i Ksiądz Proboszcz z Kadyn, złożyli dzieciom i młodzieży,
oraz
wszystkim
Nauczycielom i Wychowawcom
yczenia dobrego wypoczynku,
wielu niepowtarzalnych przeżyć.
Prosili też, by nie zapominali o
Bogu, o niedzielnych Mszach
Świętych.
Po uczniach Szkoły Podstawowej do kościoła przyszła młodzież z Gimnazjum. Modlił się z
nimi ks. Proboszcz Józef Grochowski, dziękując za miniony
rok nauki.
Na
zakończenie,
życzył
wszystkim dobrego wypoczynku
i radosnego powrotu do szkoły.
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JAKUB FRANCIUK
PROMOWANY
DO PEŁNIENIA SŁUŻBY
CEREMONIARZA
W ZGROMADZENIU
LITURGICZNYM – 20.06.2018

W ostatnim czasie Jakub Franciuk, nasz Parafianin, ministrant,
którego wszyscy znamy, uczestniczył w Czerwińsku w kursie na
ceremoniarza.
Kandydaci byli wprowadzani
w głębsze rozumienie liturgii,
oraz lepsze poznanie wszystkich
przepisów, dot. celebracji liturgicznych.
W ramach ćwiczeń praktycznych kandydaci doskonalili swoje umiejętności kierowania zespołem ludzi, posługujących w
celebracjach niedzielnych i świątecznych, a także w czasie Triduum Paschalnego, odpustu parafialnego i innych uroczystości.
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Kuba Franciuk należycie przygotował się do tej pracy i został
uroczyście promowany do pełnienia służby ceremoniarza w
zgromadzeniu liturgicznym.
Brawo Kuba. Gratulujemy.

POKAZ
SZTUCZEK CYRKOWYCH
05 sierpnia br., po Mszy św.
wieczornej, na placu przed kościołem, odbędzie się pokaz sztuczek cyrkowych w wykonaniu
pana Piotra Tomczaka - Dyrektora Państwowej Szkoły Sztuki
Cyrkowej w Julinku. Będzie On
gościł w naszym miasteczku
wraz z ks. Sławomirem Szczodrowskim i dziećmi z warszawskiego Oratorium. Zapraszamy
wszystkich na ten pokaz.

JAKUBOWE
DNI TOLKMICKA
28 - 29.07.2018
Szybkimi krokami zbliża się
Święto naszego Miasta, Parafii
i całej Gminy. Patronem tych uroczystości jest Święty Jakub Apostoł.
Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, by ten czas był dla
nas ciekawy, przyjemny, pełen
atrakcji.
Zapraszamy wszystkich na to
wspólne świętowanie!!! Szczegóły dotyczące dni 28 i 29 lipca
znajdziecie na plakacie.
Dodatkowo we wtorek 24 lipca
o godz. 18:00 zapraszamy
wszystkich do kościoła na Mszę
św. w intencji naszych zmarłych.
Po Mszy, w procesji, udamy się
na cmentarz, gdzie przejdziemy
z modlitwą alejkami między grobami. Na poszczególnych „stacjach” zatrzymamy się na poświęcenie grobów.
Dzień 25 lipca, to liturgiczne
Święto Św. Jakuba Apostoła. O
godz. 12:00 w kościele zbierzemy
się na Mszę św. odpustową. W
koncelebrze wezmą udział Księża z Dekanatu Elbląg Północ. Po
Mszy św. ucałowanie relikwii
Św. Jakuba Apostoła - patrona
Parafii i naszego Miasta.
strona 7

Informator Parafialny

nr 4(105)/2018

Program na sobotę i niedzielę
jest dokładnie wypisany na plakatach.
Drodzy Parafianie i Goście, liczymy na Wasz udział w tym
wspólnym Święcie.

HUMOR WAKACYJNY
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.

LATO W MIEŚCIE
30 lipca - 5 sierpnia 2018
To już kolejny raz oferujemy
letni wypoczynek dzieciom z
Tolkmicka i naszej Gminy. Zapraszamy do skorzystania z tych dni
pełnych atrakcji i niespodzianek.
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Organizatorzy to: Oratorium
im. św. Jana Bosko w Tolkmicku,
SALOS Tolkmicko, Parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.
Współpraca: Urząd Miasta
i Gminy Tolkmicko, Masfrost
Tolkmicko, Ośrodek Pomocy
Społecznej w Tolkmicku.
Zajęcia będą odbywały się w
godzinch: od 9.00 do 15.00 - 15.30
(przy dniach wyjazdowych powrót później) Wiek uczestnika:
Szkoła Podstawowa - od ukończonej kl. I.
Dzieci codziennie otrzymają
obiad (drugie śniadanie we własnym zakresie).
W programie:
wyjazd do kina
wyjazd na basen
wyjazd do Władysławowa
wyjazd do Kadyn
festyn rodzinny połączony z grillem (organizator zapewnia kiełbaski i pieczywo)
zabawa terenowa
gry i zabawy sportowe
Mamy nadzieję, ze wszyscy
będą zadowoleni z tego wypoczynku.
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WOKÓŁ ZALEWU
WIŚLANEGO Z TERCETEM
BANDURZYSTEK „ORIANA”
W poniedziałek 13 sierpnia o
godz. 18:30 zapraszamy wszystkich na koncert „Wokół Zalewu
Wiślanego z Tercetem Bandurzystek ORIANA”. Na organach będzie grał znany nam już prof.
Henryk Gwardak.
Tercet ORIANA jest jednym z
najlepszych zespołów na Ukrainie, laureatem wielu prestiżowych konkursów i festiwali prezentujący mistrzowską sztukę
gry na bandurze. Bandura jest instrumentem muzycznym, który
stał się narodowym symbolem
Ukrainy. Zespół jest znanym i
częstym gościem za granicą,
gdzie niejednokrotnie przedstawiał tradycję Ukraińską na koncertach o najwyższym poziomie.
Profesora Henryka Gwardaka
znamy już wszyscy z koncertów
organowych w naszym Kościele.
Piękna muzyka i piękne wykonanie przez bardzo dobrych Artystów, sprawi, że nikt nie wyjdzie z Kościoła zawiedziony.
Zapraszamy więc wszystkich na
tę duchową ucztę.
Wstęp wolny.
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HUMOR WAKACYJNY
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.
Mąż: Chciałbym te wakacje
spędzić tam, gdzie jeszcze nigdy
nie byłem....
Żona: - Świetnie...Co powiesz
na kuchnię?
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...
Ida dwa koty na pustyni, jeden
mówi do drugiego - stary jaka
duża kuweta
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