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Drodzy Paraﬁanie,
Goście i sympatycy dzieła salezjańskiego w Tolkmicku
Od jakiegoś czasu w Polsce na drogach pojawia się coraz więcej
fotoradarów. Możemy się domyślać, że jest to także działanie celowe,
aby kosztem gapiostwa kierowców podreperować budżet państwa.
Kiedy posłucha się rozmów kierowców, słychać wiele pretensji
i pomstowań na ten fakt. Jednak prawdą jest, że kierowcy nagminnie
przekraczają prędkość, a my generalnie mamy problemy z akceptowaniem
przepisów.
Przy różnych okazjach krytykujemy bezmyślność prawa. W wielu
momentach czujemy się zobligowani do przestrzegania przepisów,
z którymi wewnętrznie się nie możemy zgodzić. Czujemy, że dźwigamy
jakiś ciężar, że prawo jest nam narzucone, choć kłóci się z naszym
zdrowym rozsądkiem.
Tak samo przyjmujemy przepisy prawa Bożego. Jest wiele rzeczy,
z którymi współcześni ludzie nie potraﬁą się zgodzić, nie potraﬁą ich
przyjąć i zaakceptować. Mamy mnóstwo wątpliwości co do aborcji,
eutanazji; zupełnie nie potraﬁmy zaakceptować nauki Bożej wobec naszej
seksualności. Kościół, głosząc wierność przykazaniom, naucza, że jest to
podstawa, fundament dobrego życia i pewna droga do świętości. Mimo to
odczuwamy Boże prawo jako ciężar, który jest nam narzucony z zewnątrz.
Tymczasem rozpoczęły się wakacje, urlopy, czas jakby większego luzu,
odpoczynku, oderwania się od codziennych zajęć, wykonywanego zawodu.
Czy również możemy odpuścić sobie życie religijne? Absolutnie nie,
gdyż Pan Bóg nie robi sobie urlopu i nie ma wakacji od miłości względem
nas. Każdego dnia Bóg daje nam niezliczone znaki swojej miłości.
Lecz my musimy umieć dostrzec te znaki – wiedzieć, że nie są to zbiegi
okoliczności czy przysłowiowy łut szczęścia, lecz dowody Bożej obecności
w naszym życiu.

Widzimy, na przykład, że Bóg doskonale rządzi czasem. Nie pozwala
na to, abyśmy byli przeciążeni pracą czy wymaganiami nałożonymi na nas.
Bóg niejako rozkłada w czasie nasze obowiązki, tak abyśmy mogli odpocząć.
Tak samo, znając i rozumiejąc nasze potrzeby, Bóg udziela nam pomocy
wtedy, kiedy jej potrzebujemy: może to być pomocna dłoń, odwołanie
jakiejś sprawy do załatwienia, nagła inspiracja pozwalająca kontynuować
pracę; Bóg ciągle gra główną rolę w teatrze naszego życia. Nawet wtedy,
gdy pomoc nie nadchodzi lub kiedy chorujemy czy jesteśmy przepracowani,
to również są znaki: może powinniśmy nieco zwolnić lub coś zmienić czy po
prostu uwierzyć w niezmierzoną moc Bożą, która pomoże wszystko rozwiązać.
Te znaki są wokół nas. Musimy tylko otworzyć oczy, zobaczyć
i uwierzyć. Spróbujmy spojrzeć chociażby na dzisiejszy dzień. Ile było w nim
spraw, które ułożyły się po naszej myśli, „zbiegów okoliczności”.
Czy potraﬁmy w tym dostrzec Bożą opiekę, Jego troskę o nas?
Czy też wszystko usilnie racjonalizujemy? Jezus daje nam znaki na miarę
naszych serc. Ten sam wschód słońca, szczyt górki, naturalny krajobraz
będzie dla jednego tylko zwykłym, codziennym widokiem, podczas gdy inna
osoba zachwyci się jego pięknem i wielkością Boga, który stworzył świat.
Wyłącznie otwarte serce potraﬁ dostrzec znaki Boga. Wakacje i urlopy
to czas by i ten dar Boży dostrzec. Prośmy więc, aby Pan nas uzdrawiał
i uzdalniał do dostrzegania Jego obecności w naszym życiu.
Z darem życzliwości, modlitwy i zaproszeniem do udziału w liturgii
do naszej świątyni i miłego świętowania podczas Jakubowych Dni Tolkmicka
ks. Józef

Planując wakacje
zaplanuj udział w niedzielnej Mszy Świętej
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NOWY PRZEŁOŻONY
INSPEKTORII WARSZAWSKIEJ

NOWY BISKUP POMOCNICZY
W DIECEZJI ELBLĄSKIEJ

06 kwietnia tłumy wiernych z
Diecezji, kilkuset kapłanów i osób
życia konsekrowanego oraz biskupi wzięli udział w uroczystościach święceń biskupich ks. Wojciecha Skibickiego. Konsekracja
odbyła się w katedrze św. Mikołaja w Elblągu, a głównym szafarzem święceń był biskup elbląski
Jacek Jezierski.
13 grudnia 2018 r. przełożony
generalny Salezjanów ks. Ángel
Fernández Artime mianował ks.
Tadeusza Jareckiego, dotychczasowego dyrektora i proboszcza w
Ełku, nowym Inspektorem Inspektorii Warszawskiej Salezjanów na lata 2019-2025.
15 czerwca w Ełku, w salezjańskim kościele położonym nad jeziorem, ks. Tadeusz Jarecki objął
urząd Inspektora Warszawskiej
Inspektorii.
Dokonało się to podczas uroczystej Eucharystii, w której m.in.
wzięła udział licznie zgromadzona Rodzina Salezjańska, w tym
nasz ks. Proboszcz Józef Grochowski.
Księdzu Inspektorowi życzymy
błogosławieństwa Bożego w posłudze, do której został powołany
w naszej Inspektorii.

Ksiądz Wojciech Skibicki ma 49
lat. Jest związany Diecezją elbląską od wczesnego dzieciństwa.
Od 4 roku życia mieszkał w Malborku, tam też ukończył szkołę
średnią. Kapłanem jest od 24 lat.
Życzymy Księdzu Biskupowi
Błogosławieństwa Bożego na tym
nowym odcinku kapłańskiej drogi. Szczęść Boże.

HUMOR WAKACYJNY
Rozmawiają dwie pchły:
- Gdzie byłaś na wakacjach?
- Na Krecie
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KONKURS REGIONALNY
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ
WIELKANOCNĄ 2019” 14.04.2019

To już dwunasty raz w naszym
kościele podsumowaliśmy konkurs „Na najpiękniejszą palmę
wielkanocną”. Rosnące zainteresowanie spowodowało, że postanowiliśmy dwa lata temu zmienić
ten konkurs na Regionalny.

Cieszy fakt, że przez te lata
wspierał nas Urząd Miasta i Gminy w Tolkmicku, przez pięć ostatnich lat - Centrum Spotkań Europejskich Światowid w Elblągu.
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Dwa lata temu do grono sponsorów dołączyło Starostwo Powiatowe w Elblągu, a Pan Starosta objął osobiście Konkurs
swoim patronatem. W tym roku
grono
współorganizatorów
i sponsorów powiększyło sią o
CARITAS nasze Diecezji.

Patronatem medialnym objęły
nas: Redakcja Elbląskiego Gościa
Niedzielnego i Redakcja Dziennika Elbląskiego.
Na tegoroczny konkurs wpłynęło 41 prac z terenu miasta, gminy i powiatu - o 10 palm więcej
niż w roku ubiegłym. Nad ich
tworzeniem pracowało ponad 450
osób. Cieszymy się, że ¼ prac, to
palmy wykonane przez Rodziny.
Udział w Konkursie wzięły różne
grupy, instytucje stowarzyszenia,
które znamy od kilku lat, ale bardzo serdecznie powitaliśmy nowych Uczestników z nadzieją, że
będą brali udział w kolejnych
konkursach.
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Tegoroczne prace były bardzo
ładne, wykonane zgodne z wymogami regulaminu. Przekrój
wiekowy - od 2 lat do… trudno
powiedzieć… bardzo dojrzałego
wieku.

Prace podzielono na kategorie.
Listę nagrodzonych zamieściliśmy na stronie parafialnej.
Wszyscy otrzymali nagrody
oraz dyplomy okolicznościowe,
ufundowane przez wymienionych wyżej współorganizatorów.
Bardzo serdecznie dziękujemy
Uczestnikom za te piękne palmy.
Mamy nadzieję, że za rok również się spotkamy, może w jeszcze większym gronie…

DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI MIASTA 12.04.2019

Jak to dobrze, że w naszej Parafii podtrzymywane są wieloletnie
tradycje. Do nich należy też Droga Krzyżowa ulicami miasta. Prowadził ks. Proboszcz Józef Grochowski,
oraz
ks.
Henryk
Korzeniowski.
Na poszczególnych stacjach
krzyż niosły różne wspólnoty parafialne i stany. W asyście Krzyża
szli z pochodniami niezawodni
Członkowie naszej Ochotniczej
Straży Pożarnej.

Dziękujemy serdecznie Współorganizatorom i Sponsorom nagród, Komisji oceniającej prace,
Redakcjom medialnym i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób
pomagali w pracach przy tym
konkursie.
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Oni też zabezpieczali trasę procesji i nieśli Krzyż na ostatniej stacji. Ułożyli Go przed Kościołem
po zakończeniu Drogi Krzyżowej.

Z pewnością zapalone na Krzyżu lampki widzieli z daleka
uczestnicy Ekstremalnej Drogi
Krzyżowej do Tolkmicka i do
Fromborka, którzy o świcie dotarli do naszego miasteczka.
Dziękujemy parafianom, którzy
wzięli udział w tej manifestacji
wiary, Strażakom, którzy chętnie
służą Kościołowi przy różnych
okazjach, oraz wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili
się do uświetnienie tej Drogi
Krzyżowej. Można na Was liczyć.

Rok 2019

Tradycyjnie już, w naszym Kościele obchodzimy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Mamy piękny obraz Jezusa Miłosiernego, oraz Relikwie I stopnia św. Siostry Faustyny Kowalskiej i bł. Michała Sopoćki,
spowiednika Siostry Faustyny.

O godz. 15:00 zebraliśmy się
Nabożeństwie do Bożego Miłosierdzia: koronce, litanii, modlitwach i ucałowaniu relikwii bł.
księdza Michała Sopoćki.

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO 28.04.2019

Następnie uczestniczyliśmy w
Mszy św., celebrowanej przez ks.
Proboszcza Józefa Grochowskiego.
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Na organach grał i śpiewał ks.
Piotr Boryczka. Zakończyliśmy
Mszę ucałowaniem relikwii św.
Siostry Faustyny Kowalskiej – sekretarki Pana Jezusa.

Cieszy fakt, że mimo czasami
zimna i deszczu, spora grupa Parafian uczestniczyła w tych Maryjnych spotkaniach.

MABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH
PRZYDROŻNYCH

Niech Maryja wyprasza Wam
potrzebne łaski.
Szczęść Boże.
HUMOR WAKACYJNY

Maj, to miesiąc poświęcony
szczególnie Matce Bożej Maryi.
Codziennie o godz. 17:30 w kościele odbywały się nabożeństwa
majowe.

W poniedziałki i środy dodatkowo modliliśmy się przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych.

Pewien Szkot przyjechał w lecie
do Polski. Był właśnie na targu, gdy
zachciało mu się pić. Na jednym ze
straganów zobaczył przekupkę
sprzedającą ogórki kiszone z beczki.
- Po ile ogórki?
- Po tysiąc za sztukę.
- A woda po ogórkach? - Za darmo.
- To ja poczekam, aż pani sprzeda
ogórki!

Na pustyni wyczerpany turysta
pyta Beduina:
- Jak dojść do Kairu?
- Cały czas prosto, a w czwartek
w prawo.
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ROCZNICA I KOMUNII
ŚWIĘTEJ 26.05.2019

Rok 2019

TRIDUUM PASCHALNE
I WIELKANOC 2019
Tradycyjnie już w naszym kościele obchodziliśmy Triduum
Paschalne – od Wielkiego Czwartku do Wielkiej Soboty, a następnie, w Wielką Niedzielę - Uroczystość
Zmartwychwstania
Pańskiego.

26 maja na Mszy św. o godz.
11:00 dzieci, które w ubiegłym
roku przystąpiły do I Komunii
Świętej, obchodziły I Rocznicę
tego
radosnego
wydarzenia.
Przed kościołem Dzieci, Rodziców i Rodziny powitał ks. Proboszcz Józef Grochowski. Po błogosławieństwie i poświęceniu
Dzieci, wszyscy, w asyście służby
liturgicznej weszli do kościoła na
Mszę Świętą Rocznicową.
Wszystkim Jubilatom życzymy
częstych kontaktów z Jezusem
i Jego błogosławieństwa na każdy
dzień. Szczęść Wam Boże.
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W Wielki Czwartek uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej . To pamiątka
Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch Sakramentów Kapłaństwa i Eucharystii, to święto
wszystkich kapłanów.

Lipiec, 2019

Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski umył nogi 12 Apostołom.
Dziękowaliśmy naszym Księżom
za ich kapłańską posługę, za to, że
są wśród nas.
Po Mszy św. puszka z Najświętszym Sakramentem została przeniesiona do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą.

W Wielki Piątek od rana trwała
Adoracja Najświętszego Sakramentu.

Wierni podchodzili i całowali
Chrystusa na krzyżu. Na zakończenie Liturgii, Najświętszy Sakrament przeniesiono i ustawiono
nad Grobem Pańskim. Strażacy
zaciągnęli wartę przy Grobie
Chrystusa. Wierni trwali na Adoracji.

W Wielka Sobotę od rana święciliśmy pokarmy na świąteczny
stół. Wierni trwali na Adoracji
Najświętszego Sakramentu przy
Grobie Jezusa.
Głównym punktem Wielkiej Soboty była bardzo uroczysta Wigilia Paschalna o godz. 18:00.

O godz. 18:00 odprawiono Liturgię Męki Pańskiej a po niej
trwała Adoracja Krzyża.
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To najważniejsza Liturgia w
Roku Liturgicznym.
Poświęconym ogniem została
zapalona świeca paschalna. Poświęcono też wodę. Odnowione
zostały przyrzeczenia Chrztu
Świętego. W kościele zabrzmiały
dzwony i radosne Alleluja, zwiastujące Zmartwychwstanie Chrystusa.
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.
Niedzielę Zmartwychwstania
rozpoczęliśmy procesją rezurekcyjną o godz. 6:00 rano w asyście
orszaku procesyjnego, oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tolkmicku. Po procesji odprawiono Liturgię wielkanocną.

Dziękujemy wszystkim, którzy
w tych Dniach trwali na modlitwie, oraz uczestniczyli w Mszach
i obrzędach, przygotowujących
nas do Zmartwychwstania Jezusa.

HUMOR WAKACYJNY

Do Biura Informacji Turystycznej wchodzi wczasowicz i pyta:
- Co warto obejrzeć w tym mieście?
- Po południu w telewizji będzie fajny mecz.
strona 10

Lipiec, 2019

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I
KRWI CHRYSTUSA

20 czerwca świętowaliśmy Boże
Ciało – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Parafianie licznie przyszli na
główną Mszę św. o godz. 11:00
i procesję do czterech ołtarzy.
Przewodniczył tej Uroczystości
ks. Julian Dzierżak, nasz Parafianin, który w ostatnim czasie
otrzymał funkcję radcy w Zarządzie Inspektorii Warszawskiej. W
koncelebrze uczestniczył ks. Henryk Korzeniowski, który wygłosił
okolicznościową homilię.

Na organach grał pan Marek
Żochowski – organista.
Tacę zebraną tego dnia ks. Proboszcz Józef Grochowski przeznaczył na spłacenie zakupu czterech
nowych ołtarzy na Boże Ciało. Po
raz pierwszy mogliśmy je zobaczyć w całej krasie. Są bardzo ładne. Jeden z nich, to kopia obrazu
nieżyjącego już miejscowego artysty pana Edmunda Wężyka.
Przedstawia on rybaka – tematu
ściśle związanego z naszym miastem.
Na zakończenie Mszy św.
wszyscy udaliśmy się w procesji
do czterech ołtarzy. Jak zwykle,
prowadził nas krzyż, a potem
chorągwie, figurki, dzieci sypiące
kwiaty, służba liturgiczna i Straż
Honorowa NSPJ. Monstrancję do
poszczególnych ołtarzy nieśli nasi
Księża i ks. Julian, który na zakończenie pobłogosławił miasto
i jego mieszkańców na cztery strony świata.
Bóg zapłać wszystkim, już wymienionym i tym anonimowym,
którzy pomogli w zorganizowaniu Uroczystości, rozstawieniu
i dekoracji ołtarzy i przebiegu tej
pięknej Mszy.
Do zobaczenia za rok.
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UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA
JEZUSA

Rok 2019

27
czerwca
zakończyliśmy
Oktawę Bożego Ciała.

ODPUST W KAPLICY
CMENTARNEJ 28.06.2019

To już kolejny rok, kiedy w
Uroczystość Najświętszego Serca
Pana Jezusa zebraliśmy się w kaplicy cmentarnej pod tym wezwaniem, na Mszy świętej w intencji
zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu. Odprawił ją ks.
Henryk Korzeniowski, który wygłosił też okolicznościową homilię. To piękny zwyczaj, że możemy
w tę Uroczystość zbiorowo modlić się za naszych bliskich zmarłych. Z pewnością niektóre dusze
bardzo potrzebują takiej modlitwy. Może niektórym pozwoliliśmy na przekroczenie progu Niebios? Módlmy się za nich
wszystkich nie tylko przy okazji
Święta.
Bóg zapłać wszystkim obecnym
za tę wspólną modlitwę.
ZAKOŃCZENIE OKTAWY
BOŻEGO CIAŁA
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Po nabożeństwie eucharystycznym, procesja z Najświętszym
Ciałem
Chrystusa
przeszła
wzdłuż naw kościelnych. Ksiądz
Proboszcz pobłogosławił wiernych, a następnie wraz z ks. Henrykiem rozpoczęli Mszę Świętą,
na zakończenie której, poświęcił
wianki z tegorocznych kwiatów
i ziół.
MSZA ŚWIĘTA
NA ZAKOŃCZENIE ROKU
SZKOLNEGO W TOLKMICKU
18.06.2019

Rano 18 maja, w Kościele Św.
Jakuba Apostoła, na Mszy św.
kończącej rok szkolny, zebrali się
uczniowie Szkoły Podstawowej
i Gimnazjum w Tolkmicku. Towarzyszyli im Nauczyciele, Wychowawcy i Dyrektorzy. Mszę świętą
dziękczynną za kończący się rok
szkolny odprawił ksiądz Proboszcz Józef Grochowski.

Lipiec, 2019

Po pasterskim błogosławieństwie wszyscy wrócili do szkół.

Czytania liturgiczne przygotowali uczniowie. Ksiądz Proboszcz
wygłosił okolicznościowe kazanie. Życzył również dzieciom
i młodzieży, oraz wszystkim Nauczycielom i Dyrekcji Szkoły
pięknych, słonecznych wakacji.
Prosił, żeby wśród wielu atrakcji, wszyscy pamiętali o Bogu, codziennej modlitwie i drodze do
kościoła na Mszę świętą.

Szczęść Boże wszystkim na rozpoczynające się wakacje.
MIEJSKO - GMINNE OBCHODY
DNIA STRAŻAKA
MSZA ŚWIĘTA W INTENCJI STRAŻAKÓW 04.05.2019

Uczniowie, oraz Dyrektorzy podziękowali Księdzu Proboszczowi
za całoroczna opiekę duszpasterską i współpracę kościoła ze szkołami.

Tradycyjnie już, liturgiczne
wspomnienie św. Floriana, to
Święto wszystkich Strażaków.
Druhny i Druhowie Strażacy
rozpoczęli gminne świętowanie
od Mszy świętej w naszym Kościele św. Celebrował ją ks. Proboszcz Józef Grochowski.
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Ksiądz
Proboszcz
powitał
wszystkich Strażaków i zaproszonych Gości.

Odprawił ją sam Solenizant. W
kazaniu przybliżył nam wiedzę o
życiu św. Piotra i św. Pawła – patronów dnia.

W homilii podziękował wszystkim Strażakom za trudy, z jakimi
zmagają się w czasie pożarów,
wypadków i klęsk żywiołowych,
za pomoc w różnych sytuacjach,
stanowiących zagrożenie dla ludzi, oraz za udział w uroczystościach religijnych na terenie miasta i gminy. Życzył Im bezpiecznej
pracy i satysfakcji z tego, co robią
dla innych.

Wśród wiernych, modlących się
w Jego intencji, byli Członkowie
Chóru parafialnego, który prowadzi ks. Piotr. Oni najgłośniej śpiewali podczas tej Mszy...

Dziękujemy Wam, że to swoje
świętowanie rozpoczęliście z Bogiem, który z pewnością nie opuści Was w trudnych chwilach.
IMIENINY
KS. PIOTRA BORYCZKI
29.06.2019

W sobotę 29 czerwca na Mszy
św. wieczornej modliliśmy się w
intencji ks. Piotra Boryczki.

Przed
błogosławieństwem,
ustawiła się kolejka do składania
życzeń imieninowych. Solenizant
ze wzruszeniem podziękował
wszystkim za życzenia, kwiaty
i upominki, a następnie udzielił
błogosławieństwa zebranym.
Księże Piotrze, niech Matka Boska Wspomożenia Wiernych wyprasza Ci potrzebne łaski, a Jej
Syn hojnie Cię nimi obdarza.
Szczęść Boże na dalsze lata.
Ksiądz Proboszcz
Józef Grochowski
Ksiądz Henryk Korzeniowski
oraz tolkmiccy Parafianie.
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POKAZ SZTUCZEK
CYRKOWYCH PRZEZ DZIECI
Z WARSZAWSKIEGO
ORATORIUM 30.06.2019

W niedzielę 30 czerwca po
Mszy św. o godz. 18:00 przed kościołem odbył się występ grupy
akrobatycznej Oratorium z Warszawy, pod kierownictwem ks.
Sławomira
Szczodrowskiego
i Pana Piotra Tomczaka – artysty
sztuki cyrkowej.

Wiele sztuczek pokazał sam
Pan Piotr. Angażował też osoby z
widowni do wykonania niektórych pokazów. „Skoki na skakance” zaprezentował też ks. Proboszcz Józef Grochowski.

Ponad godzinny występ nie nudził się nikomu, za co bardzo
dziękujemy organizatorom.

HUMOR WAKACYJNY
Dzieci, przebywające u nas na
wypoczynku, przygotowały różne pokazy cieszące się dużym zainteresowaniem widzów.

Dwóch turystów z Izraela zwiedza Watykan, podziwiają przepych i bogactwo. Jeden wzdycha:
- Popatrz, a zaczynali od
stajenki...
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JAKUBOWE
DNI TOLKMICKA
IV Festiwal Pielgrzymi Północy Tolkmicko
sobota, 20 lipca 2019 - Plac Wolności
12:00 Hejnał z wieży Ratusza Miejskiego
Parada z Orkiestrą Dętą ulicami miasta
13:00 – 18:00 KINO SFERYCZNE
Koncerty IV Festiwalu Pielgrzymi Północy
15:00
18:30

TURBA LACOBI „Na zamku i w karczmie”
KAPELA JAZGODKI „W międzyczasie”
+ Warsztat tańców
niedziela, 21 lipca 2019 - Plac Wolności
10:40 Koncert powitalny Paraﬁalnej Orkiestry Dętej
z Szastarki przed kościołem
11:00 Uroczysta Msza Św. w Kościele
p.w. Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku z udziałem
Scholi Teatru Węgajty „Missa Sancti lacobi”
12:30 „Tolkmicko na dużym ekranie” ﬁlm ze zbiorów
p. Juliusza Marka w Ratuszu Miejskim
13:00 występy lokalnych zespołów i artystów
16:30 koncert zespołu RMS Z DZIERZGONIA
Ponadto:
15:30 Święcenie łodzi w porcie i „koncert na wodzie”
w wykonaniu Paraﬁalnej Orkiestry Dętej z Szastarki
18:00 Msza święta z modlitwą w intencji kierowców
i użytkowników dróg, święcenie pojazdów przed kościołem
W sobotę i niedzielę w godz. 12:30 – 18:00 JARMARK JAKUBOWY
(warsztaty rzemiosł dawnych, stoiska produktów lokalnych i kół gospodyń, warsztaty
plastyczne, warsztaty malowania ekotoreb, pokazy walk rycerskich, poczęstunek zupą
rybną - niedziela)

środa, 24 lipca 2019

czwartek, 25 lipca 2019

12:00 Msza św. odpustowa ku czci św. Jakuba Apostoła z procesją
eucharystyczną wokół kościoła /oprawa muzyczna
- Orkiestra Dęta z Szastarki
Paraﬁa Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku Senator RP Bogusława Orzechowska

ORGANIZATORZY

18:00 Msza Święta za zmarłych i procesja na cmentarz paraﬁalny

