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INFORMATOR PARAFIALNY
parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)

NOWY DUSZPASTERZ
W PARAFI

Ks. Wiesław Kania
Urodził się. 18.03.1961 r. w Przasnyszu.
Święcenia kapłańskie przyjął 25 maja
1988r. z rąk bpa Muszyńskiego. Po święce niach kapłańskich przez 2 lata pracował w
Suwałkach. Od 1991 r. do 1996 r. pełnił
obowiązki wikariusza w parafii NSJ w
Warszawie oraz katechety w Liceum Ogól nokształcącym i Państwowej Szkole Muzycznej w Warszawie. W latach 1996-1997
pracował w Salezjańskim Liceum Ogólno kształcącym w Mińsku Mazowieckim. Od
1997 r. do 2009 r. był proboszczem w parafii NSJ w Warszawie.
1 sierpnia 2010 r. rozpoczął pracę w na szej parafii.
Imieniny obchodzi 7 czerwca.

NOWY KIEROWNIK
ORATORIUM

Ks. Mariusz Rygała
Urodził się 18.12.1976 r. w Łodzi.
Studiował w Wyższym Seminarium Du chownym Towarzystwa Salezjańskiego w
Łodzi. W latach 2004-2010 pracował w Sa lezjańskim Ośrodku Wychowawczym w
Różanymstoku i Parafii św. Cyryla i Metodego w Żyrardowie. Święcenia kapłańskie
przyjął 30 maja 2009 r. z rąk Abpa Włady sława Ziółka. W naszej parafii pracuje od
01.08.2010 r. jako katecheta i Kierownik
Oratorium.
Hobby – wycieczki rowerowe, górskie
wędrówki, informatyka i wiele innych.
Imieniny obchodzi 19 stycznia.
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WIZYTACJA
Drodzy Parafianie.
Za pośrednictwem naszego Informa tora, przedstawiam Wam sprawozdanie z
życia naszego Kościoła, przygotowane
na wizytację duszpasterską ks. bpa Józe fa Wysokiego, w lipcu br.
Drogi Księże Biskupie!
W imieniu duszpasterzy i parafian jak
najserdeczniej witam w świątyni i parafii, której patronuje św. Jakub Apostoł.
Święty Paweł, w Pierwszym Liście
do Koryntian, o sobie samym oraz o po zostałych Apostołach pisze: „Niech
uważają nas ludzie za sługi Chrystusa
i za szafarzy tajemnic Bożych”. Biskup,
następca Apostołów jest nade wszystko
sługą Chrystusa i szafarzem Bożych tajemnic. I jako takiego witamy Cię, drogi
Księże Biskupie. Wierzymy głęboko, że
stanie się to poprzez Twoją posługę, Sło wo Boże i sprawowanie Sakramentów
Świętych. Życzymy Tobie, Księże Bi skupie, ale także i sobie, byś czuł się u
nas nie jako gość, ale domownik.
Pragnę teraz krótko przedstawić hi storię naszej Parafii, której początek się ga XIV wieku. Uroczyste poświęcenie
świątyni odbyło się 28 października
1376 r. Kościół dwukrotnie uległ poża rom. W 1783 r. świątynia została odbu dowana. Przebudowano ją w 1900 r.
Otrzymała wtedy jednorodne wyposaże nie neogotyckie. W 1901 r. została konsekrowana. Obecnie ma kształt trzyna wowej bazyliki. Od roku 1967 opiekę
duszpasterską sprawują Salezjanie.
Sprawozdanie z życia duszpasterskiego.
Stan liczebny parafii 2400 osób. W
parafii są rodziny Kościoła Greko-kato strona 2
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lickiego, Polsko-katolickiego, Świad ków Jehowy i niewierzących. Frekwencja na Mszy św. wynosi ok. 1/3 parafian.
Pobożność jest tradycyjna. Ważną
sprawą jest, że parafianie się modlą, czę sto spowiadają. Wiele dzieci, młodzieży
i dorosłych praktykuje Pierwsze Piątki
Miesiąca. Rekolekcje wielkopostne gro madzą około połowy parafian. Wtedy
wszyscy przystępują do sakramentu po jednania.
Dość dużo małżeństw żyje tylko w
związku cywilnym, chociaż nie mają ka nonicznych przeszkód. Coraz częściej
do ślubu zgłaszają się młode osoby, ży jące w konkubinacie. Dotyczy to
zwłaszcza osób, które ze względu na
pracę, czy studia wyjechali do innych
miast w Polsce lub innych państw.
Na terenie parafii są szkoły: podsta wowa, gimnazjum i przedszkole.
Uczęszczają do nich także dzieci z para fii sąsiednich. Na katechizację, poza
dziećmi świadków Jehowy, uczęszczają
wszystkie dzieci. Katechizacja jest we dług programu zalecanego przez Wy dział Katechetyczny Kurii Elbląskiej.
Porządek Mszy św. w niedziele i święta
jest następujący: godz. 7.00, 9.00, 10.30,
12.00 i 18.00
Z parafii pochodzi 5 księży (3 Sale zjanów, 1 zakonu o. Pijarów i 1 Zakonu
Ducha Świętego).
W tym roku w naszej parafii po raz
pierwszy w historii ks. bp Jan udzielił sa kramentu kapłaństwa dk. Piotrowi Kępie.
W parafii są grupy: ministrantów, lek torów, scholi, chóru, asysty procesyjnej,
5 kół Żywego Różańca. Mamy stronę internetową i wydajemy Informator Parafialny.
Parafianie licznie uczestniczą w na bożeństwach Drogi Krzyżowej, Gorz -
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kich Żali, Roratach, nabożeństwach ma jowych w kościele i przy kaplicach
przydrożnych.
Księże Biskupie wiele jest tego, co
cieszy, ale mijalibyśmy się z prawdą,
gdyby nie dostrzegać tego, co smuci i co
wymaga wielkiej naszej pracy nas sobą.
Trzeba nam bardziej dbać o regularność
w praktyce niedzielnej i świątecznej
Mszy świętej. Zbyt wielu parafian a
szczególnie młodych rodzin zaniedbuje,
niestety, tę praktyką. To przenosi się też
na dzieci i młodzież.
Tak bardzo pragniemy, aby parafianie
jak najczęściej umacniali swoje siły du chowe Ciałem Chrystusowym. Staramy
się dokładać więcej troski, aby nasza pa rafia stawała się autentyczną wspólnotą.
Zależy nam bardzo by jeszcze więcej
parafian włączało się w życie grup dusz pasterskich, aby ożywiać i budować je, a
przez nie swoja pobożność i zaangażowanie apostolskie. Chcemy, aby młode
pokolenie od początku wiązało się ze
wspólnotą parafialną i swoją parafialną
świątynią. Musimy uważniej wsłuchi wać się w naukę Chrystusa, zwłaszcza
tę, odnoszącą się do wzajemnej miłości,
szacunku, przebaczenia, trzeźwości i odpowiedzialności. Znamy nasze słabości
i wierzymy, że pracując wytrwale nad
sobą, zdołamy wyznaczone przez Pana
Jezusa cele osiągnąć.
Jedną z inicjatyw duszpasterskich
były rekolekcje intronizacyjne Chrystu sa Króla Polski i peregrynacja figury po
rodzinach naszej parafii. Ważną sprawą
są doroczne festyny parafialne i odpust
parafialny ku czci św. Jakuba Apostoła.
Sprawy materialne w życiu człowieka
nie są najważniejsze, ale są ważne. Nie
chcemy bynajmniej się chwalić, bo
wszyscy widzą w jak trudnych dziś wa -
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runkach żyjemy, jednak lista remontów
i inwestycji, od czasu powierzenia mi
obowiązków proboszcza w 2006 roku,
obejmuje wiele poważnych pozycji. Wy mienię tylko najważniejsze z nich.
Kościół: odwodniono kościół, poło żono kostkę przed kościołem, dokonano
remontu ławek, zakupiono poduszki na
ławki, wymieniono nagłośnienie, oświe tlenie bryły świątyni i wieży kościelnej,
wykonano ołtarz posoborowy, przepro wadzono kapitalny remont organów i zegara na wieży, oraz drzwi do kościoła
i na chór.
W zakrystii zamontowano sejf, zaku piono szafę na szaty liturgiczne, uzupeł niono szaty liturgiczne, odnowiono na czynia liturgiczne.
Na cmentarzu: położono polbruk w
części alei głównej, przeprowadzono
głowienie i wycinkę drzew, posadzono
nowe drzewa i krzewy, wydzielono
miejsce na śmietniki i WC, zamontowano pompę w nowszej części cmentarza,
tablicę informacyjną. Opracowano do kumentację na remont kaplicy cmentar nej, złożono wniosek na renowację, roz poczęto prace remontowe w kaplicy.
Plebania: Wykonano remont kapitalny
plebani. Z pomieszczeń w piwnicy stwo rzono bazę do działalności Oratorium.
Pomieszczenia strychowe adaptowano na
Dom Rekolekcyjno-Wypoczynkowy. Zakupiono niezbędny sprzęt i meble. Przeprowadzono remont kuchni.
Wykonanie tych prac było możliwe –
niech to nie zabrzmi jak slogan – dzięki
Bogu, ale także dzięki postawie parafian
i pomocy ks. Inspektora z Warszawy.
Niech mi będzie wolno w tym miejscu w
imieniu duszpasterzy oraz Parafialnej
Rady gorąco podziękować Parafianom
za ich ofiarność i zrozumienie dla postrona 3
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trzeb materialnych parafii. Zdajemy so bie sprawę, że przed nami jeszcze wiele
pracy, jak chociażby zaplanowany re mont kaplicy na cmentarzu, dalsze prace
na plebani, Prosimy Księdza Biskupa o
błogosławieństwo dla naszych zamie rzeń.
Jako Proboszcz tej parafii, w obecno ści zebranych dzisiaj Parafian mogłem
przedstawić sprawozdania z życia dusz pasterskiego i działań materialnych naszej wspólnoty. To sprawozdanie nie od daje i nie może oddać całości naszego
życia parafialnego, ale ufamy, że ksiądz
Biskup dotknął, choć trochę atmosfery,
która przepełnia tę wspólnotę.
Jeszcze raz gorąco i serdecznie witam
oraz proszę o Twoją apostolską naukę.
Za świętym Pawłem mówimy do Ciebie
szczerze: Ty „nastawaj wobec nas w
porę i nie w porę. Poucz, upomnij, w ra zie konieczności wykaż błąd”
A przede wszystkim hojnie udzielaj
Bożej łaski. Błogosław naszym dzie ciom i młodzieży, nadziei i przyszłości
tej parafii. Wspomagaj swoim błogosła wieństwem rodziny, chorych, starszych
i nas duszpasterzy. Błogosław całej na szej parafii.
Szczęść Boże

ORATORIUM
CAMPO BOSKO 2010
Campo Bosco to cykliczne spotkania
młodych ludzi, którzy przyjeżdżają do
Czerwińska, aby wspólnie się modlić, ba wić i rozwijać, a wszystko to w duchu św.
Jana Bosko. W tym roku po raz siedemna sty młodzież spotkała się na Campo Bosco!
Do Czerwińska nad Wisłą przyjechało po nad pięćset młodych uczestników z około
30 miast Polski, wśród nich oczywiście sil strona 4
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na grupa 45 osób złożona z księży: Mariu sza z Tolkmicka, Marka i Mirka z Łęcza,
pana Zygmunta, 31 osób z Tolkmicka, 14 z
Łęcza i Suchacza, 4 z Kadyn i 3 z Elbląga.
Organizatorzy przygotowali bardzo cieka wy program.
Nasza Młodzież, odpoczywając w du chu księdza Bosko, integrując się z rówie śnikami z innych miejscowości, miała oka zję modlić się i poznawać tajniki
salezjańskiej radości w śpiewie i tańcu.
Słuchając uważnie konferencji głoszonych
przez zaproszonych gości, dowiadywali śmy się, jak być żołnierzem Pana Boga, jak
uczciwie postępować względem siebie i innych.
Za rok na pewno nas nie braknie na
Campo.
Ks. Mariusz

KONCERT ORGANOWY W
TOLKMICKIM KOŚCIELE
1 sierpnia 2010 r. tolkmiccy parafianie
i goście przebywający w naszym miastecz ku, mieli okazję przeżyć niezwykłe wyda rzenie kulturalne, jakim był koncert organo wy w wykonaniu światowej sławy
organisty – prof. Henryka Gwardaka.
Nasz wyjątkowy gość mieszka obecnie
na Wyspach Alandzkich.
W latach osiemdziesiątych był organistą
w kościele św. Mikołaja w Elblągu, potem
dyrektorem artystycznym Międzynarodo wego Festiwalu Muzyki Organowej we
Fromborku.
Mieliśmy okazję usłyszeć, jak brzmią
nasze blisko stuletnie organy, gdy zagrał na
nich prawdziwy artysta.

Dziękujemy Pani Edycie Pilskiej, która
pomogła Księdzu Proboszczowi zorganizo wać ten koncert.
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WĘDRÓWKI PO DIECEZJI
ELBLĄSKIEJ

Parafia św. Jana Chrzciciela
Sanktuarium Jezusa Miłosiernego
w Zielonce Pasłęckiej
Kościół w Zielonce Pasłęckiej wybudo wano na przełomie wieków XV i XVI, o
czym dowodzi zachowany z roku 1506
dzwon. Od roku 1540 do 1945 kościół był
ewangelicki. W swojej historii kilkakrotnie
popadał w ruinę. W roku 1577 z niezna nych przyczyn uległ zburzeniu. W roku
1726 ponownie odnotowano zburzenie ko ścioła. Ufundowany w roku 1746 dzwon
świadczy znowu o istniejącym kościele.
Odbudowa z lat 1778-1792 okazała się
trwała. Kościół budowano wówczas w
dwóch fazach: 1778-1792 oraz 1792. Wieżę
wzniesiono w roku 1842. Dzwon z roku
1506 zawiera łaciński napis: "Jusu Christe
Fili Dei vivi misere nobis. Maria-Anno Do mini 1506" (Jezu Chryste, Synu Boga Ży wego, zmiłuj się nad nami. Maryja w Roku
Pańskim 1506).
W 1987 roku biskup warmiński Edmund
Piszcz intronizował w kościele św. Jana
Chrzciciela w Zielonce Pasłęckiej cudowny
obraz Pana Jezusa Miłosiernego oraz wydał
dekret, w którym napisał m.in.: „Dla pogłę bienia wiary i umocnienia świętości ludu
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Bożego, ustanawiam niniejszy kościół para fialny w Zielonce Pasłęckiej diecezjalnym
sanktuarium Jezusa Miłosiernego”.
Coraz liczniej przybywających pielgrzy mów przyciąga, obok cudownego obrazu,
Golgota, wybudowana z polnych kamieni w
latach 1986-87. W pobliżu świątyni znajdu je się również grota Matki Bożej z Lour des.W ostatnich latach wybudowano w Zie lonce
Pasłęckiej
niezwykłą
Drogę
Krzyżową, która ciągnie się na przestrzeni
2,5 km wśród domów i zagród mieszkańców wioski.
Najwięcej pątników przybywa do Zie lonki Pasłęckiej w trzecią niedzielę wrze śnia, kiedy to organizowane są uroczystości
dziękczynne za plony - dożynki diecezjal ne. Licznych pielgrzymów gromadzą także
uroczystości odpustowe w Niedzielę Miło sierdzia Bożego oraz w uroczystość Naro dzenia św. Jana Chrzciciela.

http://pl.wikipedia.org

OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Po wakacyjnym wypoczynku, wracamy
do codziennych zajęć. Dziękujmy Bogu
i ludziom za wszelkie dobro, którego do świadczyliśmy w ostatnim czasie.
Wyrażam wdzięczność za wakacyjny
wypoczynek dzieci. W Szklarskiej Porębie
zorganizowała go Salezjańska Organizacja
Sportowa. W Mikoszewie dzieci odpoczy wały za sprawą Caritas Parafialnej. Orato rium św. Jana Bosko zorganizowało wy jazd młodzieży na Campo Bosco w
Czerwińsku. Nasza młodzież, dzięki klery kowi Piotrowi Seroczyńskiemu, uczestni czyła w pielgrzymce do Częstochowy.
Dziękuję tym wszystkim, z różnych
stron Polski, którzy odpoczywali w naszym
strona 5
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Parafialnym Domu Wypoczynkowym. Po dziękowania składam wychowawcom,
opiekunom i wszystkim, którzy pomagali,
by mógł on odbyć się sprawnie i w rodzinnej atmosferze.
Z pokorą stajemy na progu nowego roku
szkolnego i katechetycznego, prosząc Mat kę Bożą o opiekę nad nami. Wspomoży cielce Maryi polecam dzieci, młodzież, na uczycieli
i rodziców,
by
owocnie
przeżywali czas nauki i wychowania.
Z wielką radości witam w naszej wspól nocie parafialnej ks. Wiesława Kanię i ks.
Mariusza Rygałę. Życzę im wstawiennic twa naszego patrona św. Jakuba i opieki
Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Wierzę, że ich praca będzie naszą wspólną
radością i uwielbieniem Boga.
Życzę
Bożego
Błogosławieństwa
wszystkim wspólnotom, działającym w na szej parafii i zachęcam Was do włączania
się w ich działalność.
Z wielką prośbą zwracam się do rodzi ców, by zwrócili uwagę na wychowanie
dzieci w duchu religijnym. Pragniemy w
tym Wam pomagać poprzez grupy parafial ne, min. Oratorium św. Jana Bosko, mini strantów, Szkolne Koła Caritas, SALOS
i Scholę.
Pamiętajmy o pierwszych czwartkach,
piątkach miesiąca i spowiedzi wynagradza jącej.
Wielką troską i modlitwą obejmujemy
wszystkich chorych i cierpiących parafian.
Tradycyjnie, udamy się w pierwszy piątek
miesiąca z Komunią św.
Wszystkich zapraszamy do godnego
rozpoczęcia nowego roku szkolnego i katechetycznego Mszą św. 1 września o godz.
9.00.
Z modlitwą
Proboszcz
Ks. Sławomir Szczodrowski
strona 6
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PRZEŻYJMY TO RAZEM…
01.09.2010 Rozpoczęcie roku szkolnego
i katechetycznego Mszą św. o godz. 9:00
12.09.2010 Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory
13-16.09.2010 Wycieczka do Lwowa
28.09.2010 90 rocznica urodzin i imieniny
ks. Seniora Wacława Zięby
15-17.10.2010 Ogólnopolskie spotkanie
Animatorów – SALOS
9 lub 10. 10 .2010 X Dzień Papieski „JAN
PAWEŁ II ODWAGA ŚWIĘTOŚCI” - III
Rajd „Szlakiem Papieskim”
16.10.2010 Msza św. w intencji beatyfika cji Papieża JP II - Apel pod Krzyżem Papieskim
24.10.2010 koncert organowy prof. Henryka Gwardaka
05.11.2010 imieniny ks. Proboszcza
11.11.2010 Święto Niepodległości - Msza
św. w intencji Ojczyzny - integracyjny
bieg przełajowy
20.11.2010 CECYLIADA
08.12.2010 Pielgrzymka do Kadyn
12.12 -14.12 Rekolekcje adwentowe
19.12. 2010 Konkurs „Ewangelie adwentowe” - podsumowanie
25-26.12.2010 Boże Narodzenie
31.12.2010 Msza św. dziękczynna za kończący się rok 2010.
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IGRASZKI Z DIABŁEM
W niedzielny wieczór 8 sierpnia br.,
przed naszym Kościołem miało miejsce
niezwykłe wydarzenie. Wypoczywająca w
Domu Rekolekcyjnym grupa uczniów z
Zespołu Szkół Salezjańskich w Łodzi, w
ramach warsztatów teatralnych, wystawiła
spektakl pt. Igraszki z diabłem.
Młodzi wykonawcy pokazali prawdziwy kunszt aktorski. Świetnie przygotowa ni, udowodnili, że nie są nowicjuszami na
scenie, że teatr jest dla nich sposobem na
spędzanie wolnego czasu . Wystawiane
sztuki utrzymane są w konwencji biblijnej.
Dotykają najczęściej spraw duchowych
człowieka.
Cieszy nas, że występ młodych aktorów
zgromadził przed kościołem zarówno
młodszych jak i starszych widzów, którzy
z ogromnym zainteresowaniem oglądali
sztukę do końca i podziękowali młodzieży
owacjami na stojąco.
Na zakończenie tego niedzielnego wie czoru wszyscy razem zaśpiewali Apel Ja snogórski.
Dziękujemy bardzo młodym aktorom
i ich opiekunom. Zapraszamy do kolej nych pobytów w Tolkmicku i kolejnych
występów!!!

Jasio dzwoni do Dyrektora szkoły
i mówi:
- Jasio nie przyjdzie dzisiaj do szkoły, po nieważ zachorował.
- A kto mówi?
- Mój tata
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- Tato, dostałem jedynkę z geografii...
- A czego znów nie wiedziałeś?
- Gdzie leży Holandia
- Na szczęście mamy na stażu studenta z
Holandii, zapytam go i jutro ci powiem.
Następnego dnia ojciec po powrocie z pra cy każe synowi podać atlas.

- Musimy sami poszukać na mapie. Holen der nie przyszedł dziś do pracy.
Synek zauważa, że ojciec studiuje mapę
Polski.
- Tato, szukasz Holandii obok Tolkmicka?
- Tak, bo to musi być gdzieś blisko, prze cież ten Holender dojeżdża do pracy rowe rem.

Nauczycielka do Jasia:
- Dlaczego twoje lekcje zawsze odrabia
tata ?
- Bo mama nigdy nie ma czasu.

ODPUST
PARAFIALNY
KU CZCI
św. JAKUBA APOSTOŁA
w TOLKMICKU
25 lipca obchodziliśmy święto patrona
naszego Kościoła, którym jest św. Jakub
Apostoł Starszy.
Uroczystości rozpoczęły się już w so botę Mszą św. w intencji zmarłych para fian i procesją na miejscowy cmentarz.
W sobotę i niedzielę gościliśmy też
bpa Elbląskiego ks. Józefa Wysockiego,
który w tym czasie wizytował naszą para fię.
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Uroczysta suma odpustowa, której
przewodniczył ks. Biskup, odprawiona
została w niedzielę. Uczestniczyli w niej
księża z Dekanatu Elbląg - Północ, oraz
Dziekan ks. Walenty Szymański. Na uro czystości odpustowe przybyła też grupa
pielgrzymów z Kadyn, pod przewodnic twem o. Klaudiusza – Proboszcza parafii.

Za pomoc przy organizacji tegorocz nych uroczystości odpustowych Ksiądz
Proboszcz dziękuje kierownictwu Bos manatu w Tolkmicku, Kapitanowi statku
Monika i zawsze przyjaznym rybakom.
Dziękuję też wszystkim, bez których to
święto nie miało by takiego wymiaru.

O godzinie 16:00 w porcie rybackim
została odprawiona Msza polowa w intencji rybaków, żeglarzy i ludzi związanych z wodą, a także ich rodzin. Jak zwy kle, potem ks. Proboszcz Sławomir
Szczodrowski poświęcił wszystkie łodzie
. Rybacy uatrakcyjnili tę uroczystość
przejażdżkami po porcie.

Do zobaczenia za rok.

O godz. 18:00 odprawiona została
Msza św. w intencji kierowców, ponie waż tego dnia przypadają też imieniny
św. Krzysztofa, patrona kierowców.
Po Mszy św. zostały poświęcone
wszystkie pojazdy, które kolejno podjeż dżały po błogosławieństwo.
W porcie rybackim trwała Biesiada ry backa, którą zapewnił Pan Tomasz Bin kowski, właściciel firmy gastronomicznej
ROMANTICA.
O godz. 20:00 parafianie i goście mieli
okazję popłynąć statkiem Monika, w rejs
po Zalewie Wiślanym.
Po powrocie z rejsu, do późnych godzin nocnych, w porcie rybackim trwała
zabawa taneczna, którą zapewnił Zespół
NO PROBLEM z Pasłęka.

Zespół redakcyjny: ks. Sławomir Szczodrowski , Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 12.00 i czwartek 13.00 – 16.00
Telefon: 055 231 66 34 lub 604 994 060, http://www.salezjanie-tolkmicko.pl/
Zainteresowani mogą również uzyskać informację po każdej mszy św. w zakrystii.

strona 8

Konto parafii: PKO BP S.A. O/Elbląg 75 1020 1752 0000 0202 0069 7011

