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IMIENINY
KSIĘDZA WIESŁAWA
Drogi Księże Wiesławie!
Z okazji Twych Imienin, życzymy Ci dużo zdrowia i radości w
posłudze duszpasterskiej oraz siły
do realizacji wszystkich planów
i zamierzeń.
Życzymy Ci ufności i nadziei w
Panu. Niech Dobry Bóg obdarza
Cię niegasnącym optymizmem.
Uśmiech i poczucie humoru niech
zawsze goszczą na Twojej twarzy.
Niech wszyscy ludzie spotkani na
Twoim kapłańskim szlaku, obdarzają Cię życzliwością i dobrocią.
Szczęść Boże na kolejne piękne
i radosne lata życia!
Z zapewnieniem o pamięci modlitewnej,
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski,
Współbracia
i tolkmiccy parafianie

Rok 2014

AKTUALNOŚCI
1 maja br. 16 osobowa grupa z
naszej wspólnoty, uczestniczyła w
Kongresie Maryjnym w Rumii. Tematami tego spotkania było poszukiwanie odpowiedzi na pytania: Jaki jest mój osobisty stosunek
do Maryi? W jakich obszarach mojego życia Maryja może mnie wychowywać? Jak sobie wyobrażam
wychowywanie przez Maryję?
W programie znalazły się także
przedstawienie teatralne pt. "Tryptyk rzymski Jana Pawła II" oraz
uroczysta Eucharystia.

11 maja obchodziliśmy jako Niedzielę Dobrego Pasterza. Gościliśmy kleryków z Wyższego Seminarium Duchownego w Lądzie n/
Wartą oraz ks. Tomasza Kościelnego, prorektora tej Uczelni.
13 maja świętowaliśmy Wspomnienie Matki Boskiej Fatimskiej.
Modliliśmy się w intencjach własnych, naszej wspólnoty, kraju
i świata. Prosiliśmy o pokój na
świecie i jak najmniej zła, które
szerzy się pod różnymi postaciami.
Potem, z figurą Matki Bożej Fatimskiej, różańcami, lampionami
i śpiewem, ruszyła procesja wokół
kościoła. Zakończyliśmy Apelem
Jasnogórskim i Błogosławieństwem ks. Proboszcza.
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W ostatnim czasie nasza wspólnota parafialna wyjeżdżała do
kina w Elblągu na filmy: Syn Boży,
Szukałem Was, Niebo istnieje... naprawdę. Były to filmy o tematyce
religijnej. Oglądało się je z wielkim
zainteresowaniem i wzruszeniem.
Dziękujemy naszym Duszpasterzom za organizowanie takich wyjazdów. Ilość osób, które w nich
uczestniczą, świadczy, jak bardzo
są one potrzebne.
W miesiącu czerwcu o godz.
17:30 zapraszamy Was na Nabożeństwa czerwcowe ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

18 maja w naszej parafii przeżywaliśmy Uroczystość I Komunii
Świętej.
Z tego Sakramentu skorzystały
22 osoby, przygotowane przez Panią Gabrielę Starostecką – katechetkę w Szkole Podstawowej w
Tolkmicku, której dziękujemy za
ten ogrom włożonej pracy. Przez
kolejne dni dzieci uczestniczyły w
Nabożeństwach Białego Tygodnia.
25 maja na Mszy Św. o godz.
12:00 przeżywaliśmy w naszej
wspólnocie Uroczystość Rocznicy
I Komunii Świętej. Wzięło w niej
udział 18 dzieci, które do I Komunii Świętej przystąpiły rok temu.

Organizowana jest kolejna pielgrzymka do Częstochowy. Wyjazd
20 czerwca o godz. 22:00, powrót
w nocy 21 czerwca. Koszt 100 zł.
Zapisy u ks. Wiesława do dnia
7 czerwca.
Zapraszamy na Nowennę do Ducha Świętego, połączoną z Nabożeństwem czerwcowym.
07 czerwca - Imieniny obchodzi
Ks. Wiesław. Solenizant będzie
sprawował Mszę Św. 08 czerwca
o godz. 09:00.
08 czerwca - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego.
09 czerwca - Święto Najświętszej
Maryi Panny Matki Kościoła. Jest
ono obchodzone w poniedziałek po
Uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
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12 czerwca - Uroczystość Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
15 czerwca - Uroczystość Trójcy
Przenajświętszej.
19 czerwca - Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej, w
tradycji ludowej znaną jako Boże
Ciało. W Kościele katolickim jest to
uroczystość liturgiczna ku czci Najświętszego Sakramentu, święto nakazane. Jak zwykle, prosimy naszych parafian o przygotowanie
ołtarzy na trasie. Tradycyjnie, niech
w naszej procesji nie zabraknie
służby liturgicznej i orszaku procesyjnego oraz Was, Drodzy Parafianie i Goście.
22 czerwca - Msza Św. będzie
sprawowana Msza Św. prymicyjna
przez ks. Leonarda Szewczyka.
przyjął
Święcenia
kapłańskie
24 maja, w Uroczystość Matki Bożej
Wspomożenia Wiernych. Ksiądz
Leonard, jako diakon, był na praktyce w naszej wspólnocie.
23 czerwca - obchodzimy Dzień
Ojca. Pamiętajmy w modlitwach
o naszych rodzicach i opiekunach,
24 czerwca - Narodziny Św. Jana
Chrzciciela.
27 czerwca - Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. W liturgii Kościoła katolickiego jest to
Uroczystość ku czci Serca Jezusa,
przypadająca w pierwszy piątek po
oktawie Bożego Ciała.
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Nasza kaplica cmentarna jest pod
wezwaniem Najświętszego Serca
Pana Jezusa. Zapraszamy tego dnia
o godz. 12:00 na Mszę Św. na cmentarzu.
28 czerwca - Święto Niepokalanego Serca Maryi. Wprowadził je
papież Pius XII. Obchodzone jest w
sobotę po Uroczystości Najświętszego Serca Jezusowego.
29 czerwca – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła.
Tego dnia o godz. 18:00 w naszej
parafii będziemy przeżywali Uroczystość przyjęcia Sakramentu
Bierzmowania.
W dniach 21 -24 sierpnia w Czerwińsku n/Wisła jest organizowane
kolejne Salezjańskie Spotkanie Młodych CAMPO BOSKO pod hasłem
„Nasza Ojczyzna jest w Niebie”.
Zapisy przyjmuje ks. Darek. Więcej
informacji na stronie
www.campobosko.pl
„Jak Maryja uwierzyć w Syna Bożego”, pod takim hasłem jest organizowana w dniach 15 – 26 lipca br.
XXIV Międzynarodowa pielgrzymka piesza Suwałki – Wilno. Zgłoszenia do 14 lipca przyjmuje ks. Tomasz Pełszyk sdb z Suwałk, tel.:
87 567 18 26, tel. Kom.: 668 596 774
lub 602 121 646.
Zapraszamy
stowarzyszenia
i osoby, chętne do współpracy przy
tegorocznych Dniach Jakubowych.
Więcej informacji udzieli Ksiądz
Proboszcz Sławomir Szczodrowski.
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Z przykrością trzeba stwierdzić,
że w naszej parafii jest małe zainteresowanie prasą katolicką. Osoby chętne do prenumeraty Gościa
Niedzielnego lub innego tytułu,
proszone są o zgłaszanie się do
duszpasterzy lub kancelarii parafialnej. Jedno czasopismo może
czytać kilka osób, więc i koszt prenumeraty może być rozłożony na
te osoby. Serdecznie Was do tego
zachęcamy.
W dniach 28.06 – 09.07.br Stowarzyszenie SALOS w Tolkmicku
organizuje kolonie dla dzieci.
Koszt od uczestnika - 1100 zł. Karty kolonijne i informacje na ten temat można uzyskać u ks. Darka
lub Pana Andrzeja Misztala.
W dniach 06 – 07 czerwca br. odbędzie się w naszym miasteczku
10 zlot motocyklowy.
„Stowarzyszenie Jachtklub Elbląg" serdecznie zaprasza na doroczne Międzynarodowe Długodystansowe Regaty Żeglarskie o
Puchar Burmistrza Tolkmicka. Regaty zostaną rozegrane w dniach
13 - 15 czerwca 2014 roku. Miejscem regat jest port w Tolkmicku.
Informujemy Was, że Przedszkole Miejskie w Tolkmicku 06
czerwca będzie miało Uroczystość
nadania imienia „Bajkowy las”.
Życzymy im, by praca personelu
i ich podopiecznych każdego dnia
upływały jak w bajce.

ARCYBISKUP
WOJCIECH POLAK
NOWYM PRYMASEM POLSKI
49-letni sekretarz generalny
Konferencji Episkopatu Polski abp
Wojciech Polak został mianowany
przez papieża Franciszka nowym
prymasem Polski.
Zastąpił abp. Józefa Kowalczyka, który po ukończeniu 75 lat
i zgodnie z prawem kanonicznym
przechodzi na emeryturę.
Nowy prymas Polski urodził
się 19 grudnia 1964 roku w Inowrocławiu. Święcenia kapłańskie
przyjął 13 maja 1989 roku w katedrze gnieźnieńskiej z rąk kard. Józefa Glempa.
Abp Polak jest najmłodszym
prymasem w Europie.Ingres abp.
Polaka odbędzie się 7 czerwca
w Gnieźnie, a 29 czerwca odbierze
on w Rzymie z rąk papieża Franciszka paliusz metropolity - podało biuro prasowe KEP.

HUMOR O JASIU
Przychodzi Jasiu do domu ze
szkoły i krzyczy:
-Mamo, mamo dzisiaj zrobiłem
dobry uczynek.
- No to mów.
- Koledzy podłożyli pineskę szpicem do góry na krześle nauczyciela.
Już miał siadać kiedy ja odsunąłem
krzesło...
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NOWE ŚWIĘTO JEZUSA
CHRYSTUSA NAJWYŻSZEGO
I WIECZNEGO KAPŁANA

26 listopada 2012 Konferencja
Episkopatu Polski zatwierdziła
wprowadzenie do kalendarza liturgicznego nowego Święta Jezusa
Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana.
Data tego święta jest zmienna
i została ustalona na czwartek po
Niedzieli Zesłania Ducha Świętego. W tym roku przypada ono 12
czerwca.
Dla księży Święto jest zachętą,
by wpatrywali się w Chrystusa
Kapłana, a dla wiernych – by nieśli
kapłanom duchowe wsparcie.
Nowe święto przyczyni się do
pogłębiania świętości życia duchowieństwa i stanie się inspiracją do
modlitwy o nowe, święte i liczne
powołania do służby kapłańskiej.
Wierni nie są zobowiązani do
uczestnictwa we Mszy świętej i nie
będzie to dzień wolny od pracy.
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NOWY BISKUB
DIECEZJI ELBLĄSKIEJ
Ojciec Święty Franciszek, po
przyjęciu prośby bpa Jana Styrny o
zwolnienie go z Urzędu Biskupa
Diecezji Elbląskiej, mianował nowego Pasterza. Jest nim dotychczasowy Biskup Pomocniczy Archidiecezji
Warmińskiej
Dr
Jacek
Jezierski. Tę nominację ogłosiła
Nuncjatura Apostolska w Polsce
dnia 10 maja 2014 roku.
Nasz Biskup urodził się 23 grudnia 1949 r. w Olsztynie. Po maturze
wstąpił do Seminarium Duchownego w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 16. czerwca 1974 roku.
Pełnił posługę wikariusza w parafii
Matki Bożej Nieustającej Pomocy
w Malborku, a następnie w parafii
Św. Mikołaja w Elblągu. Podjął studia specjalistyczne na Katolickim
Uniwersytecie Lubelskim, a następnie w Rzymie, uwieńczone doktoratem z teologii dogmatycznej.
Był prefektem, a następnie ojcem
duchownym kleryków w Seminarium Duchownym w Olsztynie.
Pracował jako wykładowca teologii, w tym także na Wydziale Teologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
W dniu 19 lutego 1994 r. Ojciec
Święty Jan Paweł II mianował Ks.
Dr Jacka Jezierskiego Biskupem Pomocniczym Archidiecezji Warmińskiej. Sakrę biskupią przyjął 5. marca 1994 roku.
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Oprócz wielorakiej, 20 – letniej
posługi w diecezji, pełnił też funkcje ogólnopolskie w ramach Konferencji Episkopatu Polski.

Na czas Mszy Świątynia wypełniła
się „przybyszami z obcych planet”
z kolorowymi transparentami i różnymi emblematami „z kosmosu”.

Urząd Biskupa Diecezji Elbląskiej
obejmie kanonicznie w dniu 28
maja br. Uroczysty ingres do Katedry Św. Mikołaja w Elblągu odbędzie 8 czerwca o godz. 17.00

Po Mszy Św. wszyscy przenieśli
się na rynek miasta, gdzie po powitaniu przez Panią Martę Drożdżewską - Dyrektor Szkoły, mieliśmy
okazję obejrzeć scenki, przygotowane na tę okazję przez klasy: Ia, IIIa
i IIIb. Wręczono też nagrody za
konkurs plastyczny.

ŚWIĘTO PATRONA
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
W TOLKMICKU 16.05.2014

Po spotkaniu na rynku rozpoczął
się „Kopernikowski przemarsz ulicami miasta”, m.in. na spotkanie z
przedszkolakami i gimnazjalistami.
W każdym miejscu dzieci częstowały wszystkich słodką niespodzianką, czyli smacznymi pierniczkami.

Patronem Szkoły Podstawowej w
Tolkmicku jest Mikołaj Kopernik.
Tradycyjnie, każdego roku, w
rocznicę Jego śmierci, ta placówka
oświatowa obchodzi Święto Szkoły,
które jest okazją do przypomnienia
kolejnym rocznikom uczniów, kim
był patron ich Szkoły.
Ponieważ Kopernik był ściśle
związany z kościołem, uroczystości
szkolne zaczęły się Mszą Świętą w
Kościele Św. Jakuba Apostoła w
Tolkmicku, którą sprawował ks.
proboszcz Sławomir Szczodrowski.

Z pewnością, dzięki Dyrekcji
oraz
Pedagogom, dzieci z Tolkmickiej Szkoły Podstawowej długo
będą wspominały tę dzisiejszą uroczystość.
Do zobaczenia za rok!

WITRAŻE
W ostatnim czasie ofiarę na remont witraży złożyli:
Władysława i Halina Jaros, Władysława i Roman Władyka, Adelajda i Janusz Baliccy, Sabina Rydzewska, Rodzina Państwa Tadra,
dzieci I – Komunijne. Bóg zapłać
wszystkim ofiarodawcom.
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie
Chrystus.

pochwalony

Jezus

Drodzy moi.
Cała Diecezja Elbląska, w tym
nasza parafia, uczestniczy w historycznym wydarzeniu, jakim jest
niewątpliwie wybór nowego Ordynariusza naszej Diecezji. W środę, 28 maja 2014 roku, Biskup Jacek Jezierski kanonicznie objął
Diecezję Elbląską. Jego Ingres będzie miał miejsce 08 czerwca
o godz. 17:00 w Katedrze Elbląskiej. Polecajmy Go w modlitwach,
prosząc o wstawiennictwo u Boga
naszego patrona Św. Jakuba Apostoła. Dziękujmy również Najwyższemu za dobro, które dokonało się przez pasterską posługę w
Diecezji Elbląskiej Księdza Biskupa Jana Styrny.

Ostatni okres obfitował w wiele
wydarzeń liturgicznych. Cieszy
mnie fakt, że dzieci i ich rodzice,
włożyli wiele trudu w przygotowanie i przeżywanie Uroczystości
I Komunii Świętej i Rocznicy I Komunii. Dziękuję za dar ołtarza, z
przeznaczeniem na witraże do naszego kościoła.
Z serca wyrażam podziękowanie Pani Gabrieli Starosteckiej,
Panu
organiście,
kapłanom
i wszystkim osobom, które przyczyniły się do przebiegu tej Uroczystości.
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Drodzy moi.
Cieszy mnie fakt, że w ostatnim
okresie wielu parafian wzięło
udział w pielgrzymkach, modlitewnych spotkaniach przy krzyżach i kapliczkach przydrożnych
oraz wyjazdach do kina. Największym wydarzeniem była pielgrzymka do Rzymu, na kanonizację Papieży, w tym naszego Jana
Pawła II. Mam nadzieję, że kolejne
nasze propozycję będą również
cieszyły się niesłabnącym zainteresowaniem.
Kochani moi.
Może jesteśmy już zmęczeni
różnymi remontami w mieście, w
tym naszej zabytkowej wieży kościelnej... W najbliższym czasie zostaną zdemontowane rusztowania
i prace będą trwały tylko wewnątrz wieży.
Trwają prace przygotowawcze
do wykonania projektu, związanego z wymianą instalacji elektrycznej w kościele. Są zalecenia pokontrolne, by ją wymienić.

Dziękuję za złożone ofiary na
witraże. W tym tygodniu wstawimy kolejne okna. W kolejce czekają następne, ale jest to uzależnione
od finansów. Gdyby wszystkie rodziny włączyły się w realizację
tego dzieła, ta praca przeszła by
już do historii. Niestety, na dzień
dzisiejszy, na naszą prośbę odpowiedziała tylko 1/3 rodzin i nie
zawsze przyczyną jest bieda.
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Cieszę się bardzo, że wiele osób z
zewnątrz odwiedza naszą świątynię, w tym wędrujący Szlakiem
Świętego Jakuba. Wyremontowana
wieża na pewno będzie jedną z
atrakcji naszego miasta.
Przed nami są prace przygotowawcze do Dni Jakubowych. Bardzo dobrze, że będziemy je obchodzić na piękniejącym rynku
naszego miasta.
Drodzy moi.
Wchodzimy w miesiąc czerwiec,
miesiąc szczególnego nabożeństwa
ku czci Najświętszego Serca Pana
Jezusa. Polecam Was wszystkich
Sercu Pana Jezusa, tak wielkiemu,
że jest tam miejsce dla każdego z
nas. Nie zapominajmy o modlitwie,
o Mszach Świętych i Nabożeństwach, o ludziach chorych i samotnych a także o czynieniu dobrych
uczynków.
Szczęść Wam Boże,
Z zapewnieniem
o modlitewnej pamięci
Ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski

NIEDZIELA MIŁOSIERDZIA
BOŻEGO
27 kwietnia obchodziliśmy Niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Tego dnia nasz rodak, Papież Jan
Paweł II został kanonizowany
przez papieża Franciszka.

Bóg zapłać wszystkim, którzy
uczestniczyli w Mszy Św. o północy
oraz czuwaniu nocnym, w hołdzie
Wielkiemu Polakowi, jakim był niewątpliwie Papież Jan Paweł II.
O godz. 15:00 uczestniczyliśmy
w Godzinie Miłosierdzia Bożego
oraz Mszy Św. z ucałowaniem relikwii Św. Siostry Faustyny.
Dziękujemy Bogu za Dar Świętego Jana Pawła II oraz Papieża Jana
XXIII, kanonizowanego też tego
dnia. Będziemy prosić tych Świętych o upraszanie dla nas Łask Bożych.

SZLAKI ŚWIĘTEGO
JAKUBA APOSTOŁA
Tolkmicko,
w tym również
nasz
kościół
znajduje się na
europejskim
szlaku kulturowym na obszarze południowego Bałtyku – Pomorskiej Drodze Św. Jakuba.
Zmierza on do Santiago de Compostela, gdzie znajduje się grób
Św. Jakuba Apostoła. W najbliższym czasie Szlak Jakubowy w powiecie elbląskim zostanie oznakowany . Więcej informacji na ten
temat można znaleźć w zakładkach na naszej stronie internetowej
oraz na stronie klastra elbląskiego:
www.klaster-elblaskaturystyka.pl
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PIELGRZYMKA
NA KANONIZACJĘ
ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II
i JANA XXII

25 kwietnia 2014 r. bardzo wczesnym rankiem, grupa 50 pielgrzymów z naszej wspólnoty parafialnej
oraz okolicznych parafii, udała się
do Rzymu na Uroczystość kanonizacyjną polskiego Papieża Jana
Pawła II oraz Papieża Jana XIII.
Opiekę duchową na ten czas zapewniał nam ks. proboszcz Sławomir Szczodrowski oraz ks. Marek
Szymborski, ks. Mariusz Rygała
i dk Leon.
Pierwszego dnia przejechaliśmy
całą Polskę i Czechy. Po noclegu ruszyliśmy w dalszą drogę. Do Rzymu dotarliśmy o północy z soboty
na niedzielę. Po drodze podziwialiśmy wspaniałe widoki, zapierające
dech w piersiach.
Włoski autobus podwiózł nas w
okolice Watykanu. Tu rozpoczęły
się najtrudniejsze chwile. Ogromny
tłum pielgrzymów z całego świata
też przyszedł w to miejsce...
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Noc upłynęła na czuwaniu oraz
przemieszczaniu się uliczkami, aby
dotrzeć do głównej alei.
Nadeszła godz. 10:00. Rozpoczęła się Msza Święta kanonizacyjna.
Byliśmy niezmiernie dumni, że możemy w niej uczestniczyć. Mocno
trzymaliśmy biało – czerwoną flagę
z napisem TOLKMICKO. Doczekaliśmy się! Papież Franciszek ogłosił,
że Papież Polak jest ŚWIĘTYM.
Również Jego poprzednik, Papież
Jan XIII doznał tego zaszczytu. W
modlitwach dziękowaliśmy Panu
Bogu za całe życie Jana Pawła II.
Po uroczystościach, w godzinach
popołudniowych udaliśmy się do
Asyżu na nocleg. Następnego dnia
uczestniczyliśmy w Mszy Św. sprawowanej przez naszych duszpasterzy. Odwiedziliśmy wiele wspaniałych miejsc, znanych tylko z
książek lub filmów.
Po południu udaliśmy się do Padwy – do Św. Antoniego, gdzie modliliśmy się przy Jego relikwiach.
Piękna Bazylika urzekła nas...
Zwiedziliśmy jeszcze kaplice i udaliśmy się w dalszą drogę na nocleg
nad Adriatykiem.
Rano czekała na nas Wenecja –
ostatni punkt naszej pielgrzymki.
Statkiem docieramy na wyspę.
Udajemy się na Plac Św. Marka,
zwiedzamy piękne wnętrze Bazyliki. Mamy też trochę wolnego czasu
dla siebie.

Czerwiec 2014

Wsiadamy do naszego autokaru
i udajemy się w drogę powrotną do
domu. Szczęśliwie docieramy do
Tolkmicka w środę o godz. 17:00.
Czas pielgrzymki to ogromne
przeżycie dla nas wszystkich.
Wspólne rozmowy i modlitwy
stworzyły między nami rodzinny
klimat.
Dziękujemy Bogu , naszym duszpasterzom i organizatorom, że mogliśmy wziąć udział w tak wielkim
wydarzeniu, jakim była KANONIZACJA PAPIEŻA JANA PAWŁA II.
Wiesława Charyton - Kozioł

STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim z Sakramentu Chrztu
Świętego skorzystali:
Kacper Wojciech Maćkiewicz
Adrian Sebastian Golec
Lilly Jane Amos
Julia Rosalska
Na miejsce wiecznego spoczynku
odprowadziliśmy:
Pawła Andrzeja Podlaskiego
Marię Łukaszewicz
Teresę Danutę Łotysz
Stefanię Reptowską
Stanisława Chronia
Annę Szagała
Bogumiłę Banulską
Czesławę Gozdek

REMONT WIEŻY

Trwają prace budowlano – konserwatorskie na zabytkowej wieży
naszego kościoła.
Jak wszyscy widzimy, zakończono prace renowacyjne dachu wraz
z instalacją deszczową i odgromową. Uzupełniono blendy, poddano
konserwacji
tarcze
zegarowe.
Obecnie wykonywane są prace
wewnątrz
wieży. Uzupełniono
i poddano konserwacji cegły oraz
drewnianą konstrukcję wieży,
wstawiono żaluzje okienne, kładzione są nowe podłogi, trwają
prace przygotowawcze do położenia instalacji elektrycznej.
To wszystko możliwe jest dzięki
pozyskaniu środków w ramach
Zrównoważonego Rozwoju Sektora
Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich „PO RYBY”.

Wieczny odpoczynek racz im dać
Panie...
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ORATORIUM ks. Dariusz Machniak
"Wspólnota wyrasta z nadziei, a
nadzieja jest owocem prawdziwej
wspólnoty". Oratorium to wspólnota księdza Bosko, która zbiera wokół siebie dzieci i młodzież, a ci ciągle potrzebują prawdziwej nadziei,
uśmiechu i radości. Każdy tego potrzebuje dorosły o mały. Mamy to
w domu rodzinnym, ale też wiemy,
że nie jest tak zawsze.Prawdziwa
wspólnota oratoryjna ma dawać
nadzieję. Jak to zobrazować? W
maju byliśmy na biwaku na Świętym Kamieniu. Grupa przyjaciół
i piękno przyrody stworzyło piękny klimat radości i zabawy. Długo
siedzieliśmy każdego dnia przed
ogniskiem, w jego blasku, grzejąc
się jego płomieniami, bo tegoroczna
majówka nas nie rozpieszczała
swoim ciepłem. Na koniec zalewaliśmy ognisko wodą i zasypywaliśmy piaskiem, a rano pierwszą
czynnością było rozpalenie ogniska. Tu zaczynał się problem, bo
drewno było zamoknięte. Trudno
rozpalić takie ognisko. Jest wiele
prób i potrzeba dużego wysiłku.

Rok 2014

Oratorium to narzędzie - to zapałka w ręku Pana Boga - aby Pan
zapalił ogień, który będzie płonął
i nie zgaśnie. Chcemy tworzyć
wspólnotę, która będzie zapalała
serca do dobra, dlatego nasze Oratorium św. Jana Bosko wychodzi do
dzieci i młodzieży z różnymi propozycjami.
Najczęściej są to gry, zabawy, rajdy, podchody, wyjazdy, formację,
zwykłe siedzenie na schodach
przed domem zakonnym. Ale najważniejsza jest modlitwa, która
tworzy Oratorium. Ksiądz Bosko
dał taką nazwę Oratorium, bo ono
mówi, że fundamentem jest modlitwa. Ona daje siłę i nadzieję. Ona
staje się zapałką w rozpaczy, smutku i samotności.
W maju udało nam się zorganizować wiele spontanicznych rajdów rowerowych, byliśmy kilka
razy na pizzy, grupa animatorów
wzięła udział w Inspektorialnym
Spotkaniu Animatorów w Ełku, nasza reprezentacja ministrantów
była na "Dominikaliach" w Ostródzie, gdzie uczestniczyli w wielu
atrakcjach przygotowanych przez
organizatorów. Wspaniała grupa
młodych ludzi przez cały miesiąc
uczestniczyła w codziennych majówkach. Gratulację dla nich. Są nadzieją i radością parafii. Najważniejsza jednak codzienność i można
nas spotkać w Oratorium domu salezjańskiego od 16.00 do 19.00.
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