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Szanowni Goście,
Drodzy Paraﬁanie,
Z okazji Świąt Zmartwychwstania Chrystusa Pana
składamy wszystkim naszym paraﬁanom oraz ich gościom gorące
i szczere życzenia, aby Chrystus Zmartwychwstały był zawsze
naszą siłą, naszą nadzieją, naszą miłością i naszym życiem.
Niech ta moc, płynąca z Jego Zmartwychwstałego Serca
rozpala nasze codzienne życie, obejmuje wszystkie troski rodzinne,
pomaga w pracy zawodowej i tak prowadzi, abyśmy w każdej
chwili naszego życia i w każdym działaniu czuli i ufali, że Bóg jeden
jest naszym prawdziwym życiem, gdyż jest Bogiem żywych.
Niech te święta, tak właśnie przeżywane pomogą na nowo
odkryć, że Bóg jest zawsze z nami. Spokojnych pełnych zadumy
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, z kapłańskim błogosławieństwem
życzą Wam.
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
Ks. Piotr Boryczka
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IMIENINY
KSIĘDZA PROBOSZCZA
JÓZEFA GROCHOWSKIEGO
19.03.2018

19 marca Imieniny obchodził
ks. Józef Grochowski - Proboszcz naszej Parafii. Dedykujemy Mu trochę spóźnione życzenia.
Czcigodny Księże Proboszczu.
Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci
wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej wspólnocie.
Dziękujemy Ci za ogromną
troskę o sprawy gospodarcze naszej parafii, oraz te duchowe,
począwszy od najmłodszych
dzieci, poprzez młodzież i dorosłych parafian, aż do sędziwego
wieku. Dla wszystkich masz
otwarte serce i dobre słowo.
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Księże Proboszczu, wyrażając
wdzięczność za to wszystko, co
dla nas i naszej Parafii czynisz,
w imieniu całej tolkmickiej
wspólnoty parafialnej składamy
Ci życzenia prawdziwej, apostolskiej odwagi, pokornej zgody na
Boże plany. Niech Pan serc ludzkich Jezus Chrystus - będzie źródłem siły i radości z wykonywanej przez Ciebie służby w
Winnicy Pańskiej.
Niech Matka Boża Wspomożycielka Wiernych wyprasza Ci potrzebne łaski. Niech się spełniają
dobre pragnienia, niech moc Bożego błogosławieństwa wspiera
Cię w każdym zamiarze. Niech
zatem ta kapłańska
posługa
wśród tolkmickich
wiernych
przynosi Ci, Drogi Księże Proboszczu wiele radości i satysfakcji, a przede wszystkim poczucie
spełnienia kapłańskiego posłannictwa.
Życzymy Ci, Drogi Księże Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył
Cię dobrym zdrowiem i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego. Zapewniając o naszej modlitwie,
mówimy dziś z głębi serca:
Bóg zapłać za wszelkie dobro
i Szczęść Boże na dalsze lata pasterskiej posługi.
Tolkmiccy Parafianie
wraz z Księdzem Piotrem
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ŻYCZENIA DLA KAPŁANÓW
NA WIELKI CZWARTEK
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
i Księże Piotrze
Dziękujemy Wam za obecność
wśród nas, za serdeczność i dobroć, za życzliwość i doradę, za
cierpliwość i wyrozumiałość, za
ojcowskie upomnienie, za poświęcanie cennego czasu, za dobre słowo, za uśmiech, za podanie ręki.
Serdeczne dziękujemy Wam
za codzienną służbę Bogu i nam,
parafianom, za sprawowane eucharystie i nabożeństwa, za
udzielane sakramenty.

Życzymy, aby Zmartwychwstały Jezus Miłosierny, którego
Serce jest dobroci i miłości pełne,
umacniał Was w pasterskiej posłudze, dawał moc świadectwu
i głoszonemu słowu, a także obdarował zdrowiem oraz ludzką
życzliwością i wdzięcznością.

Szczęść Boże,
z zapewnieniem o modlitwie
tolkmiccy Parafianie
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus,
Moi Drodzy.
„Po co żyjemy?” To pytanie
zadaje sobie niemal każdy człowiek, niezależnie czy jest Polakiem, Japończykiem, Gabończykiem, czy też Kanadyjczykiem,
niezależnie od tego czy jest księdzem lekarzem, czy też krawcową. Pytanie o sens życia pojawia
się w głowie i sercu każdego
człowieka i stanowi o jego tożsamości. Oczywiście różne mogą
być odpowiedzi na nie, każdy
bowiem ma swoją indywidualną, ściśle osobistą drogę do
szczęścia. Dla jednego będzie to
jedzenie, dla kogoś innego praca, sukces, kasa. Oprócz tych
„materialistycznych” celów życiowych, mogą być te bardziej
duchowe jak rodzina, przyjaciele, czy osobista doskonałość.
Co jest zatem sensem życia
chrześcijanina? Zmartwychwstanie Chrystusa. Ono
ukazuje
chwałę Boga, jest jej odzwierciedleniem. Nikt chyba nie ma wątpliwości, że piękno natury ukazuje
piękno
jej
Stwórcy.
Widzimy to konkretnie na wiosnę, gdy cała przyroda budzi się
do życia z zimowego snu.
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Można powiedzieć, że eksploduje niemal. Tak samo jest z
człowiekiem. Bóg stworzył nas
na swój obraz i podobieństwo,
zatem nie mógł stworzyć bubla,
choć czasem tak może o sobie
człowiek myśleć.
Sprawa z Chrystusem nie
skończyła się w grobie – jak tego
spodziewali się Jego wrogowie.
Jezus zaskoczył wszystkich.
Możemy więc i my żyć pełnią
życia. Tę moc i siłę daje nam
właśnie
Zmartwychwstanie
Chrystusa.
Trzeba nam zatem świadomie
podjąć działania zmierzające do
odbudowania tego podobieństwa i zacząć żyć tak, abyśmy
oddawali Bogu chwałę całym
swoim życiem. Tylko takie życie
da nam pełnię szczęścia, gdyż
będziemy znali naszą jakość! Byśmy to zrozumieli i by to się stało faktem konieczne jest przejście prze Wielki Czwartek,
Wielki Piątek i Wielką Sobotę.
Zapraszam do udziału w Liturgii tych dni z nadzieją na radosne Wielkanocne Alleluja.
Z modlitwą
Wasz proboszcz Józef
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AKTUALNOŚCI
W piątek 23 marca, po Mszy
św. wieczornej, tradycyjnie, ulicami naszego miasta przeszliśmy Drogę Krzyżową. Dziękujemy wszystkim, którzy w niej
uczestniczyli a na koniec ustawili przy Krzyżu swój lampion.
Bóg zapłać Członkom Ochotniczej Straży Pożarnej za pomoc
i uświetnienia tego Nabożeństwa. Informację i zdjęcia znajdziecie na stronie parafialnej.

IV edycja Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej odbyła się w nocy z
23 na 24 marca. O świcie Pielgrzymi dotarli do naszego Kościoła. Na plebanii przygotowaliśmy dla Nich gorącą herbatę
i kawę i ciasto. Bóg zapłać tym
osobom, które upiekły ciasto dla
Pielgrzymów.
Niedziela Palmowa rozpoczyna Wielki Tydzień.

Szczegółowy rozkład Mszy
i Nabożeństw oraz adoracji przy
Grobie Pańskim i godzin święcenia pokarmów zamieściliśmy w
dzisiejszym Informatorze Parafialnym oraz w gablocie i na
stronie parafialnej.

W Wielki Piątek o godz. 17:30
rozpocznie się Nowenna przed
Świętem Miłosierdzia Bożego.
Pan Jezus prosił św. Faustynę,
aby przez tę nowennę, która polega na odmawianiu przez dziewięć dni Koronki do Miłosierdzia Bożego, przygotować się do
uroczystości, w której czcimy
Boga w tajemnicy Jego niezgłębionego miłosierdzia.
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W najbliższą Niedzielę obchodzimy Uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego – najważniejsze Święto w Roku liturgicznym.
Msza Św. Rezurekcyjna w o
godz. 6:00 rano. Nie będzie
Mszy Św. o godz. 7:00, natomiast
w Poniedziałek Wielkanocny –
Msze Św. wg rozkładu niedzielnego.
Przez cały tydzień będzie
trwała Oktawa Wielkanocna. W
piątek nie obowiązuje post na
pokarmy mięsne.
08 kwietnia obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego. O
godz. 15:00 zapraszamy na Godzinę Miłosierdzia: Koronkę
i Mszę Św. z ucałowaniem Relikwii Św. Siostry Faustyny i Bł.
Michała Sopoćki. Po Mszach Św.
Zbiórka do puszek na dzieła miłosierdzia Caritas.
KONKURS REGIONALNY
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ
PALMĘ WIELKANOCNĄ 2018”
To już 11 raz w Niedzielę Palmową podsumujemy wyniki
Konkursu Na Najpiękniejszą
Palmę Wielkanocną”. W chwili,
kiedy zamykamy ten Informator
do druku, a jest to poniedziałek ostatni dzień składania prac, w
Kościele znajduje się 29 przepięknych palm.
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Podsumowanie dopiero przed
nami. Wyniki podamy w Niedzielę Palmową na Mszy św. o
godz. 11:00. Cieszy nas, że Konkurs ma charakter rozwojowy.
W ubiegłym roku mieliśmy 26
palm, w tym - 29, a może będzie
więcej.
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REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
11 – 14.03.2018

W dniach 11 - 14.03.2018 r.
przeżywaliśmy w naszej Parafii
Rekolekcje wielkopostne.

Dziękujemy
wszystkim
uczestnikom tego pięknego Konkursu, Panu Staroście, sprawującemu patronat, oraz sponsorom
i patronom medialnym.

Na Zmartwychwstanie Pańskie przygotowywał nas ks. Sławomir Goworek, Salezjanin z
Sokołowa Podlaskiego, któremu
dziękujemy za przeprowadzone
Rekolekcje, za słowa, że można
żyć inaczej, lepiej i doskonałej,
pod warunkiem, że w naszym
życiu zawsze jest obecny Jezus.

Zapraszamy na Mszę św. o
godz. 11:00 w Niedzielę Palmową!!!
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Rekolekcje były dla nas czasem, by zatrzymać się choć na
chwilę i przemyśleć nasze życie,
by spojrzeć inaczej na drugiego
człowieka, miłość i rodzinę. Słuchając nauk, szukaliśmy w nich
siebie, swojego życia i myśli.

Rok 2018

i skorzystali z sakramentów pokuty i pojednania.
Dziękujemy dzieciom i młodzieży, Dyrekcjom, Wychowawcom i Opiekunom naszych placówek oświatowych, za udział
w mszach św. i nabożeństwach,
Księżom Spowiednikom za wiele godzin w konfesjonałach, oraz
wszystkim, którzy w różny sposób pomogli w przebiegu tegorocznych Rekolekcji.
Bóg zapłać za każde dobro.
TRIDUUM PASCHALNE
I WIELKANOC 2018

Księże Rekolekcjonisto. Będziemy starać się, aby nie zgubić
drogi, którą nam wskazałeś w
głoszonych słowach. Dziękujemy.

Bóg zapłać wszystkim, którzy
uczestniczyli w tegorocznych
Rekolekcjach
wielkopostnych
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Już wkrótce w Kościele Katolickim rozpocznie się Wielki Tydzień. To najważniejszy okres w
roku. Uroczystości rozpoczną się
w Wielki Czwartek i potrwają
do Wielkiej Niedzieli. Jest to tzw.
Triduum Paschalne, które oznacza z łacińskiego trzy dni.

Marzec - Wielkanoc, 2018

Wielki Czwartek to święto
wszystkich kapłanów. My też
będziemy dziękowali naszym
Księżom za ich kapłańską posługę, za to, że są wśród nas. Po
Mszy św. puszka z Najświętszym Sakramentem zostanie
przeniesiona do kaplicy adoracji,
zwanej ciemnicą.
Podczas tych dni w sposób
szczególny rozpamiętywane są
ostatni chwile Jezusa przed sądem i męką, droga krzyżowa,
śmierć Jezusa i jego Zmartwychwstanie.
WIELKI CZWARTEK
Dzień ten rozpoczniemy poranną Jutrznią o godz. 7:00.
Rano nasi duszpasterza będą
uczestniczyli w uroczystej Mszy
Krzyżma w Katedrze Elbląskiej.
Podczas tej Mszy poświęcone
zostaną nowe oleje, przeznaczone do namaszczeń: podczas
chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych. Odnowione
zostaną
również
przyrzeczenia kapłańskie. O
godz. 18:00 będziemy uczestniczyli w uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej . To pamiątka Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia
dwóch Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii.

WIELKI PIĄTEK
Dzień rozpoczniemy o godz.
7:00 Jutrznią. Od rana w kościele
będzie trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu – ulicami, wg załączonego schematu. O
godz. 15:00 zbierzemy się na Koronce do Bożego Miłosierdzia
i ostatniej w tym Wielkim Poście
Drodze Krzyżowej. Tego dnia
obowiązuje post ścisły. O godz.
18:00 odprawiona zostanie Liturgia Męki Pańskiej a po niej
Adoracja Krzyża. Wierni będą
podchodzili i całowali Chrystusa
na krzyżu. Na zakończenie Liturgii, Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony i ustawiony nad Grobem Pańskim.
Jak zawsze, nasi Strażacy zaciągną wartę przy Grobie Chrystusa. Wierni będą trwali na Adoracji. Od Wielkiego Piątku
zapraszamy na Nowennę przed
Uroczystością Miłosierdzia Bożego.
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WIELKA SOBOTA

WIELKA NIEDZIELA

O godz. 7:00 rano Jutrznia, potem tradycyjne święcenie pokarmów.

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczną się
procesją rezurekcyjną o godz.
6:00 rano. Zapraszamy do udziału orszak procesyjny oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tolkmicku. Po procesji odśpiewany zostanie hymn Ciebie
Boga wysławiamy, i rozpocznie
się Liturgia wielkanocna. Przypominamy, że nie będzie tego
dnia Mszy Św. o godz. 07:00.

Poświęcenie pokarmów w naszym 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 Janówku - o godz.10.30.
Prosi się, by osoby, które przyniosły pokarmy do święcenia,
były obecne w czasie tej ceremonii i modliły się razem z kapłanem.
Zapraszamy do Adoracji Najświętszego Sakramentu przy
Grobie Jezusa. Głównym punktem Wielkiej Soboty będzie bardzo uroczysta Wigilia Paschalna
o godz. 18:00. To najważniejsza
Liturgia w Roku Liturgicznym.
Prosimy o zabranie na tę liturgię
świec. Poświęconym ogniem zostanie zapalona świeca paschalna. Poświęcona zostanie też
woda i odnowione będą przyrzeczenia Chrztu Świętego. W
kościele zabrzmią dzwony i radosne Alleluja, które zwiastują
Zmartwychwstanie Chrystusa.
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Wielkanoc jest najstarszym,
największym świętem chrześcijańskim. Gdyby bowiem Chrystus nie Zmartwychwstał, nie
obchodzilibyśmy żadnych innych świąt, którymi w ciągu całego roku się cieszymy. Nie byłoby
również
wspólnoty
chrześcijan, której fundamentem
jest przecież Zmartwychwstanie
Chrystusa.
HUMOR WIELKANOCNY
Dlaczego kogut pieje przez
całe życie?
- Bo ma wiele żon i ani jednej
teściowej.
Mówi kogut do koguta:
- Ty z tą kurą chodzisz na serio, czy tylko dla jaj?

Marzec - Wielkanoc, 2018

DROGA KRZYŻOWA

HUMOR WIELKANOCNY
Zając przychodzi do cukierni.
Widzi marchewkowe ciasto.
- Ile kosztuje 1 kg ciasta?
- 50 zł.
- A ile okruszki?
- Okruszki są za darmo.
- Acha, to poproszę 2 kilogramy okruszków.

Przez cały Wielki Post w każdy piątek wierni przychodzili na
Drogę Krzyżową - dzieci i młodzież o godz. 16:00, dorośli o
17:30.

Dziękujemy dzieciom, młodzieży i dorosłym za liczne
uczestnictwo w tych nabożeństwach.

Szedł mały zajączek do rzeczki i zaczął mówić:
- Jak się mały zajączek wyśpi
to jest wesoły, uśmiechnięty i jest
w stanie przywalić temu głupiemu niedźwiedziowi. Nagle zobaczył niedźwiedzia i zaczął
mówić:
- No, ale jak się mały zajączek
nie wyśpi to takie głupoty gada!
Do wytworni pasztetów przyjechała kontrola z SANEPID-u.
Inspektor z SANEPID-u pyta:
- Czy ten pasztet z zająca jest
naprawdę z zająca?
- Tak, ale prawdę mówiąc dodajemy jeszcze koninę.
- A w jakich proporcjach?
- Pół na pół... jeden zając, jeden koń.

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 15.30 – 17.30
Telefon: 055 231 66 34, 692 477 616 www.salezjanie-tolkmicko.pl
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ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU W WIELKI PIĄTEK 30.03.2018

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

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. Świętojańska, 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, Leśna
18:00 – Liturgia Męki Pańskiej
20:00 – 21:00 – Młodzież

