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Moi drodzy Paraﬁanie i Goście, 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 i skromny 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 (25 lipca) się przygotowujemy. 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.
Wasz proboszcz Józef

Lipiec, 2020

AKTUALNOŚCI
Tegoroczna pandemia zaskoczyła nas wszystkich. Groźny koronowirus zabronił nam korzystanie z
różnych dóbr naszego globu, kraju i miasta. Ograniczony został też
dostęp do kościoła, uczestnictwa
w uroczystościach, mszach świętych sakramentach… Były one
transmitowane przez Telewizję
Polską, ale to nie to, co uczestnictwo na żywo.
Sporo informacji przekazywaliśmy przez parafialną stronę internetową, która w tym czasie była
jedynym kontaktem z naszym Kościołem. Dziękujemy wszystkim,
którzy z niej korzystali.

INTERNETOWE REKOLEKCJE
PARAFIALNE WIELKI POST
2020
Ponieważ zostały odwołane tegoroczne Rekolekcje wielkopostne, Ksiądz Proboszcz przygotował
Rozważania rekolekcyjne, które
ukazały się na stronie parafialnej
w dniach 22 – 25 marca.
Dziękujemy wszystkim, którzy
skorzystali z tego Słowa Bożego.

PROCESJA
Z NAJŚWIĘTSZYM
SAKRAMENTEM
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
DOMOSTW I ICH MIESZKAŃCÓW

Postaramy się zebrać trochę minionych spraw i przekazać je w
dzisiejszym Informatorze.
Na szczęście, mimo, że wirus
nadal szaleje, możemy przyjść do
kościoła, uczestniczyć w Mszach
świętych i korzystać z sakramentów. Wszystko jest możliwe z zachowaniem zaleceń sanitarnych,
m.in. odstęp w ławkach i obowiązkowe maseczki na twarzach.
Zapraszamy.

Drodzy Parafianie.
Nie możemy na razie w niedzielę być wszyscy, jako Parafianie, w kościele na Mszy św. dlatego
Jezus
w
Najświętszym
Sakramencie przybędzie do Nas,
w miejsce rodzinnego zamieszkania, by wspomóc Nas swym błogosławieństwem.
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By umocnić więź rodzinną, szacunek i pojednanie sąsiedzkie, by
chronić nas przed zarazą.

Rok 2020

Od 15 marca do 05 kwietnia
2020 r. ks. Proboszcz Józef Grochowski, w każdą niedzielę, w
asyście ministranta przeszedł ulicami naszego miasta z Najświętszym Sakramentem. Zatrzymywał się przy poszczególnych
domach i błogosławił ich mieszkańców.

Jeśli to możliwe na czas błogosławieństwa bądźcie przy wejściu
na posesję lub w oknie domu, zachowując oczywiście obowiązujące normy.
Kapłan błogosławi w ciszy Najświętszym Sakramentem i idzie
dalej. Nie przyłączamy się do procesji. Czas po błogosławieństwie
przeżyjmy na krótkiej modlitwie.

W tych trudnych czasach, było
to bardzo pozytywnie odebrane
przez Parafian.

POKUTNA PROCESJA
Z KRZYŻEM ULICAMI
TOLKMICKA
WIELKI PIĄTEK 10.04.2020
/Informacja ze strony parafialnej/

„Drodzy Parafianie i Czytający
te słowa. Serdecznie dziękuję za
piękną postawę troski o siebie nawzajem w rodzinach i sąsiedztwie
podczas tych trudnych dni jakie
przeżywamy.
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Drodzy. Z obiektywnych przyczyn nie możemy być w Wielki Piątek w kościele, by przez adorację
krzyża oddać cześć Jezusowi i podziękować Mu za zbawienie, oraz
prosić o ustrzeżenie nas od skutków
pandemii, dlatego w Wielki Piątek
od godz.15.00 (a więc wtedy, gdy
Jezus umierał na krzyżu) ulicami
naszego Miasta będę w procesji pokutnej niósł Krzyż Chrystusa. Będziemy mogli wtedy oddać Mu
cześć i adorować przez chwilę – jak
w ostatnie niedziele, gdy Jezus w
Najświętszym sakramencie błogosławił nasze domy i nas.”

Dziękuję za uczestnictwo podczas błogosławieństwa domów Najświętszym Sakramentem. Dziękuję
też za zainteresowanie się informacjami na naszej parafialnej stronie
internetowej (w ciągu doby jest ok.
1000 wejść). Tą drogą możemy jako
Wasi duszpasterze być z Wami w
kontakcie.

Ksiądz Proboszcz w ciszy przeszedł 7 kilometrową trasę, by na
koniec, na placu przed kościołem
pobłogosławić mieszkańców miasta, również tych, znajdujących
się w różnych miejscach na świecie.
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Rok 2020

TRIDUUM PASCHALNE
i WIELKANOC 09 – 11.04.2020

W Wielki Czwartek rozpoczęliśmy Triduum Paschalne, czyli
trzy najważniejsze dni w chrześcijańskim kalendarzu.

Niestety, ze względu na epidemię koronawirusa, Triduum Paschalne, oraz Uroczystość Zmartwychwstania
Pańskiego,
pozbawione zostały wszystkich,
znanych nam uroczystych elementów liturgicznych tego okresu.

Wspominaliśmy Ostatnią Wieczerzę Jezusa Chrystusa z apostołami i następujące po niej wydarzenia, które doprowadziły do
pojmania Zbawiciela.

W prawie pustym kościele odprawiane były Msze Święte, zbliżone są do liturgii niedzielnych.
Uroczystości te z konieczności
Parafianie przeżywali na transmisjach telewizyjnych z różnych
świątyń.
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Musieliśmy się z tym pogodzić
i gorliwie modlić o jak najszybsze
zażegnanie tej światowej pandemii.
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NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO 19.04.2020

To Święto zawsze było uroczyście obchodzone w naszej parafii,
tym bardziej, że mamy relikwie I
stopnia Św. Siostry Faustyny – sekretarki Pana Jezusa, Św. Jana
Pawła II – który to Święto ustanowił, oraz bł. Michała Sopoćki –
spowiednika św. Siostry Faustyny.
Ze względu na pandemię koronawirusa, w tym roku zmuszeni
byliśmy obchodzić skromniej, z
ograniczoną liczbą wiernych.

Rok 2020

Dziękujemy wszystkim, którzy
wspólnie modlili się w kościele
i we własnych domach.

NABOŻEŃSTWA MAJOWE
PRZY KRZYŻACH
I KAPLICZKACH
PRZYDROŻNYCH - MAJ 2020
Do tradycji należy, że nabożeństwa majowe gromadzą każdego
dnia w kościele dużą grupę czcicieli Maryi. Tak było i w tym
roku.

Koronkę do Bożego Miłosierdzia, przed obrazem Jezusa Miłosiernego poprowadził ks. Proboszcz Józef Grochowski. On też
odprawił Mszę świętą.
Wierzymy, że w wielu naszych
domach o godz. 15:00 głośno unosiły się do Nieba słowa Koronki
do Bożego Miłosierdzia…
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Na terenie Parafii mamy kilka
krzyży i kapliczek przydrożnych.
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W majowe poniedziałki i środy
o godz. 19:15 gromadzili się przy
nich wierni z okolicznych i dalszych miejsc zamieszkania.
Spotkania są okazją do wspólnej modlitwy, w tym Litanii Loretańskiej, oraz śpiewy pieśni Maryjnych.

UROCZYSTOŚĆ
NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA
I KRWI CHRYSTUSA

Cieszy nas fakt, że za pensjonatem, przy drodze na Nowy Wiek
na posesji Państwa Kozioł, poświęcono w tym roku nowy krzyż
i kapliczkę, jako kolejne miejsce
majowych spotkań i zadumy osób
wędrujących Szlakiem Św. Jakuba
Apostoła.

Kierując się Listem ks. Biskupa
i innymi rozporządzeniami, tegoroczne Boże Ciało było skromne,
ale uroczyste.

BOŻE CIAŁO 11.06.2020

Główną Mszę świętą w naszym
kościele odprawił ks. Andrzej Dołęgowski o godz. 11:00.
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Rok 2020

Z pewnością zastanawialiśmy
się, jak trudne czasy przyszło nam
w pokorze przeżywać….

Po Mszy wszyscy wyszliśmy z
kościoła z Najświętszym Sakramentem i jeden raz obeszliśmy
kościół dookoła, Mimo, że nie
było tradycyjnych ołtarzy, na twarzach zebranych widać było skupienie i powagę chwili.

Na zakończenie procesji ks. Andrzej pobłogosławił na cztery
strony świata miasto i jego mieszkańców, również tych, którzy są
daleko od nas.

strona 10

Lipiec, 2020

40 LAT KAPŁAŃSTWA
KS. PIOTRA BORYCZKI
I WSPÓŁBRACI,
KTÓRZY RAZEM
OTRZYMALI ŚWIĘCENIA
14.06.2020

Przy ołtarzu stanęło siedmiu Salezjanów, którzy 10 czerwca 1980
roku w Lądzie n/Wartą otrzymali
święcenia kapłańskie.

10 czerwca 1980 r. w Lądzie
n/Wartą ks. Piotr Boryczka otrzymał Święcenia kapłańskie. Dzisiaj
obchodzi piękny Jubileusz 40 – lecia. Jubilat odprawił Mszę św. o
godz. 18:00 i przyjął życzenia.

Wśród nich był również ks.
Piotr Boryczka, od czterech lat
pracujący w naszej parafii.

Główne uroczystości jubileuszowe zostały przeniesione na niedzielę 14 czerwca.

Mszy św. przewodniczył ks.
Stanisław Hajkowski, przed laty
pracujący u nas. W koncelebrze
uczestniczyli: ks. Piotr Boryczka,
ks. Jan Jermak, ks. Zbigniew Łepko, ks. Andrzej Turbacz, ks. Walerian Jastrzębiec – Święcicki i ks.
Marek Widzyk.
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Ciepłe słowa powitania, życzenia jubileuszowe i Słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Józef Grochowski. Na organach grał Pan
Marek Żochowski.

Rok 2020

Nabożeństwo
czerwcowe,
ostatnie w tegorocznej oktawie
Bożego Ciała, odprawił ks. Andrzej Dołęgowski, na organach
grał ks. Piotr Boryczka.

Na zakończenie wspólnej Mszy
były życzenia, kwiaty i pamiątkowe upominki, oraz błogosławieństwo Parafian przez wszystkich
Księży.
To miło, że mogliśmy gościć razem tylu „czterdziestolatków”.

ZAKOŃCZENIE OKTAWY
BOŻEGO CIAŁA 18.06.2020

Następnie ks. Andrzej i ks.
Piotr odprawili Mszę świętą, w
której uczestniczyła spora grupa
Parafian. Na koniec tej Mszy ks.
Andrzej pobłogosławił i poświęcił
kwiaty i zioła, przyniesione przez
wiernych.

ODPUST W KAPLICY
CMENTARNEJ 19.06.2020
W Uroczystość Najświętszego
Serca Pana Jezusa, w naszej kaplicy cmentarnej pod tym wezwaniem obchodzimy odpust.
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UROCZYSTOŚĆ I KOMUNII
ŚWIĘTEJ – GRUPA I 27.06.2020

Tradycyjnie, od lat, o godz.
12:00 w kaplicy została odprawiana przez ks. Andrzeja Dołęgowskiego Msza święta w intencji
zmarłych, spoczywających na naszym cmentarzu. Razem z nami
modlił się ks. Henryk Korzeniowski.

Każdy z nas, przed Mszą świętą
lub po Mszy, odwiedził swoich
zmarłych, by pomodlić się w zadumie, zapalić lampkę, powspominać w myślach…
Bóg zapłać Księżom i wszystkim, którzy dzisiaj przyszli na
Mszę świętą i do zobaczenia za
rok, na kolejnej Mszy odpustowej.

W sobotę 27 czerwca w naszej
Parafii 17 osobowa Grupa Dzieci
przeżyła Uroczystość I Komunii
Świętej. Kolejne Dzieci będą miały
swoje Święto we wrześniu.

O godz. 11:50 Dzieci ustawiły
się przed Kościołem. Towarzyszyli
Im Rodzice, Chrzestni, Rodzina
i Znajomi, oraz Pani Katechetka.
Tuż przed godz. 12:00 do Dzieci
wyszedł ks. Proboszcz Józef Grochowski, który przypomniał Im
jaki Dzień przeżywają i jakie ma
On znaczenie w Ich życiu.
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Dzieci poprosiły swoich Rodziców o błogosławieństwo. Ksiądz
Proboszcz wprowadził wszystkich do Kościoła na uroczysta
Mszę Świętą.

Rok 2020

Na miejsce wiecznego spoczynku odeszli:
Anna Kazimiera Górska,
Jan Ignacy Szymański,
Marian Cieciora,
Marian Mazurkiewicz,
Paraskiewia Bazylewicz,
Czesława Jarniewska,
Jan Józef Podgórski,
Piotr Paweł Depta,
Anna Tadra,
Mikołaj Stołycia,
Halina,Kazimiera Pieciukiewicz,
Halina Leszczyńska,
Jadwiga, Zofia Wydymus,
Eugeniusz Zbiciak,
Wacław Malec,
Stefan Taryma.

TOLKMICZANIN SZEFEM
GABINETU POLITYCZNEGO

Kochane Dzieci. W tym uroczystym i szczęśliwym Dniu Pierwszej Komunii Świętej, serdecznie
życzymy Wam obfitych łask Bożych w życiu.

STATYSTYKI PARAFIALNE
OD 01.01.2020 r.
W bieżącym roku Sakrament
Chrztu Świętego przyjęli:
Julia Patrycja Pyra,
Iga Gwóźdź,
Rozalia Zofia Szewczyk.
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Tolkmiczanin Michał Gzowski
został powołany przez Ministra
Środowiska Michała Wosia na stanowisko Szefa Gabinetu Politycznego oraz Rzecznika Prasowego.
Wcześniej sprawował funkcję doradcy Ministra Sprawiedliwości,
Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobro.
Michał Gzowski ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie
Gdańskim. Swoją wiedzą i doświadczeniem wspiera lokalną
społeczność udzielając darmowych porad prawnych.

W czerwcu br. zostały rozpoczęte prace remont części ogrodzenia kościoła. Jest to drugi etap
prac, które będą podejmowane
także w przyszłości.

Szef Gabinetu Politycznego Ministra zajmuje się m.in. współpracą z organami państwa, koordynacją
polityki
informacyjnej
ministerstwa, a także doradztwem w zakresie bieżącej działalności politycznej ministra.
REMONT OGRODZIENIA
PRZY KOŚCIELE
PARAFIALNYM
P.W. ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
W TOLKMICKU
W czerwcu br. zostały rozpoczęte prace remont części ogrodzenia kościoła. Jest to drugi etap
prac, które będą podejmowane
także w przyszłości.
Stan techniczny ogrodzenia jak
sami widzimy jest zły. Na elemen

Stan techniczny ogrodzenia jak
sami widzimy jest zły. Na elementach ogrodzenia – cegły, nakrywy
widoczne głębokie ubytki spoinowania umożliwiające wypadanie
pojedynczych cegieł i fragmentów
muru, dlatego konieczne są dalsze
prace, by całość ogrodzenia wyglądała tak pięknie, jak dwa prezentowane odcinki.
Prace te są bardzo kosztowne,
gdyż muszą przebiegać wg ściśle
określonych przez konserwatora
norm.
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Musimy także użyć odpowiednich materiałów dla obiektów zabytkowych.

www.salezjanie-tolkmicko.pl/zaloczniki/poddzialy/mur-%20dokumentacja.pdf

Za sfinansowanie tych prac odpowiedzialna jest nasza Parafia,
dlatego dziękujemy za wszelkie
ofiary składane w tym celu na
tacę, a także indywidualnie.
Koszt drugiego etapu prac
przekracza możliwości Parafii,
wynoszą one prawie 154 tysiące
złotych brutto - szukamy więc pomocy zewnętrznej.

Rok 2020

Taką pomoc w ubiegłym roku –
w pierwszym etapie zrealizowały:
Wojewódzki Konserwator Zabytków, Samorząd woj. Warmińsko Mazurskiego, Powiat Elbląski,
oraz Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko. Na obecnym – drugim etapie remontu pomoc zadeklarowały: Wojewódzki Konserwator
Zabytków, Urząd Miasta i Gminy
Tolkmicko
i dzięki staraniom
Pana Michała Gzowskiego – Lasy
Państwowe w Oddziałach: Nadleśnictwo Elbląg, Gdańsk, Kolbudy
i Kościerzyna. Jedocześnie będziemy się starać pozyskać środki od:
Samorządu woj. Warmińsko-Mazurskiego i Powiatu Elbląskiego.
Mamy nadzieję, że do końca
sierpnia br., gdzie upływa termin
rozliczenia z wykonawcą, uda
nam się pozyskać potrzebną kwotę. Liczymy więc na dalszą pomoc, za co z góry serdecznie dziękujemy.
Bóg zapłać.
Ks. Józef Grochowski
W czwartej klasie, do której
chodzi mój syn Krzyś, pan na lekcji historii zapytał:
– Co to jest drzewo genealogiczne?
– Drzewo genealogiczne – odpowiedział jeden z jego kolegów –
to ród lub rodzina, powieszona na
drzewie.
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ODPUST PARAFIALNY
I PRYMICJE
KS. CEZAREGO LIPKI

Rozpoczniemy te obchody w
piątek – 24 lipca Mszą św. o godz.
18.00 zakończoną procesją na
Cmentarz, podczas której będziemy modlić się za Zmarłych tam
spoczywających.
W sobotę – 25 lipca zapraszamy
Wszystkich na doroczną Uroczystość Odpustu św. Jakuba Apostoła. W tym roku łączy się on z
Mszą Prymicyjną ks. Cezarego
Lipki, który w naszej parafii jako
diakon w latach sierpień 2012 – lipiec 2016 między innymi prowadził katechezę, oratorium, współpracował
w
Salos-ie
i duszpasterstwie parafialnym.

Po Mszy udzieli błogosławieństwa prymicyjnego.
Po zakończeniu tej części uroczystości zostanie posadzony
przy kościele „Dąb Jakubowy” z
okazji 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej – Cudu nad Wisłą. Dąb
dzięki staraniom pana Michała
Gzowskiego został ufundowany
przez Lasy Państwowe.
Po południu o godz. 16.00 gromadzimy się w Porcie na ceremonii błogosławieństwa akwenu
i poświęceniu jednostek pływających, po czym ich Właściciele zabiorą nas na rejs po Zalewie. Będzie więc wiele emocji.
Bezpośrednio po Mszy św. o
godz. 18:00 kończymy Uroczystość odpustową przy kościele poświęceniem pojazdów. Zapraszamy wszystkich do radosnego tej
ceremonii i całej Uroczystości.

Dnia 23 maja br. otrzymał w Sokołowie Podlaskim święcenia kapłańskie. Ks. Prymicjant będzie
przewodniczył Sumie o godz.
12:00 z procesją Eucharystyczną.
Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 15.30 – 17.30
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HUMOR
Sekretarka do szefa:
– Panie dyrektorze, dostaliśmy
wiadomość z naszej filii na Saharze, że brakuje im wody...
– E, tam! Jak zwykle przesadzają!
– Panie dyrektorze, według mnie
sytuacja jest bardzo poważna, bo
znaczek na liście był przyczepiony spinaczem...
Ojciec przegląda zeszyt Jasia:
– Dlaczego tak nierówno piszesz
te literki?
– To nie literki tato, to są nuty.
Strażak wynosi staruszkę z płonącego budynku.
– Niech pani zaciśnie zęby, gdy
będę znosił panią po drabinie.
– To musimy wrócić. Zostawiłam
zęby na półce w łazience.
W środku nocy żona budzi
męża.
– Co się stało? – pyta zaspany
mąż.
– Zapomniałeś wziąć tabletki na
sen.
Żona do męża:
– Patrz, kochanie, reklama nie kłamie. Po wypraniu koszula jest
rzeczywiście śnieżnobiała!
– Wolałem, kiedy była w kratkę!
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Rok 2020

SZLACHETNA PACZKA

Projektu Szlachetna Paczka chyba nie muszę nikomu przedstwiać, bo to od 20-tu lat akcja
ogólnopolska,
zorganizowana
przez Stowarzyszenie Wiosna. Po
raz pierwszy paczki do potrzebujących trafiły w 2000 roku, wtedy
obdarowano 30 rodzin.
W tym minionym roku, dzięki
kilku wolontariuszom, udało się
po raz drugi zrealizować Szlachetną Paczkę w gminie Tolkmicko, Frombork i w Elblągu.
Celem akcji jest mądra pomoc,
czyli taka, która pomaga i dajeszansę na zmianę. To my wolontariusze szukamy Rodzin w potrzebie, spotykamy się z nimi,
diagnozujemy ich sytuacje, dowiadujemy się o problemach i potrzebach.
W minionym roku, po raz kolejny grupa cudownych osób oderwała się na kilka tygodni od codzienności i dostrzegła potrzeby
Rodzin, które są mieszkają wokół
nas.
Nasza Szlachetna Paczka połączya wiele osób: Rodziny, wolontariuszy, Darczyńców.

Lipiec, 2020

Do projektu zostały włączone
24 Rodziny z naszej gminy, gminy
Frombork i z Elbląga.
Wartość, ponad 280 przekazanych Paczek, to około 170 tys. złotych.
Darcyńca przygotowując paczkę, wybiera z systemu konkretnąRodzinę. Zazwyczaj w pomoc angażuje się kilka, kilkanaście osób,
które wspólnymi siłami kompletują najbardziej potrzebne rzeczy.
Czasem są to grupy przyjaciół, a
często firmy, które wśród swoich
pracowników organizują pomoc
dla konkretnej, wybranej wspólnie Rodziny.
To co zadziało się podczas
ostatniej edycji Szlachetna Paczka
przerosło nasze oczekiwania. To
było cudowne, ale bardzo trudne
kilka miesięcy, a to co działo się
na naszych oczach zmieniało plany każdego z nas. Zmieniliśmy
sposób myślenia i dzięki determinacji, ciężkiej pracy Darczyńców,
nasza Paczkowa Tolkmicka Rodzina otrzymała cudowny, nowy
dom.
Razem pokazaliśmy, że lubimy
lubić, lubimy ludzi i lubimy pomagać.
Dziękuję każdemu kto przyczynił się, że ten projekt, po raz kolejny, udało się nam zrealizować.

Chcemy głęboko wierzyć, że
zmieniliśmy choć jedno życie, lub
też wnieśliśmy w czyjś świat coś
dobrego. Za każdy gest, dobre
słowo, pomoc pięknie dziękuję.
W tym roku ponownie chcemy
pracować z Rodzinami, które potrzebują Naszej pomocy, które są
samotne. Od września, dzięki
uprzejmości Ks. Proboszcza, będziemy się spotykać na plebanii.
Każdego chętnego zapraszam do
współpracy, abyśmy ponownie w
weekend cudów, mogli dać radość Rodzinom z naszej gminy.
Magdalena Zientara, Lider SZP
TOLKMICKO GMINA NA FALI

W naszej gminie powstało
nowe Stowarzyszenie. Swoją siedzibę, dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza, będzie miało na plebanii.
Do celów stowarzyszenia będzie należało: rozwój poczucia
wspólnoty mieszkanców oraz integracja społeczności lokalnej, reprezentacja mieszkańców wobec
organów władzy oraz administracji państwowej i samorządowej,
instytucji, organizacji, osób fizycznych i prawnych oraz działanie n
rzecz ekologiii ochrony zwierząt
oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, także na rzecz ochony
środowiska. Serdecznie zapraszamy do współpracy.
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Program odpustu
Świętego Jakuba Apostoła
24 - 25 lipca 2020 r.
piątek, 24 lipca
17:30 – nabożeństwo eucharystyczne
18:00 – Msza Święta

po Mszy Św.
procesja na cmentarz parafialny z modlitwą za bliskich zmarłych

sobota, 25 lipca
UROCZYSTOŚĆ ŚW. JAKUBA APOSTOŁA
12:00 – Msza św. odpustowa

koncelebrowana pod przewodnictwem Prymicjanta
ks. Cezarego Lipki, z procesją wokół kościoła i osobistym
błogosławieństwem prymicyjnym – posadzenie Dębu Jakubowego

16:00 – poświęcenie łodzi i akwenu portowego
przejażdżka łodziami

18:00 – Msza Święta

Po Mszy – poświęcenie przed kościołem samochodów
i innych pojazdów

