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ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO

Tak jak Maryja wniosła Jezusa
do świątyni jerozolimskiej, tak
też przynosi światło wierzącym.
W kościele dokonuje się poświecenia gromnic. Zapalone gromnice daje się do rąk konającym.
Na znak zawierzenia Maryi w
czasie klęsk, szczególnie podczas burzy, w domach i gospodarstwach, również zapala się
gromnice. Jako gromnice służą
też świece chrzcielne, kiedy to w
życie nowo ochrzczonej osoby
wkracza światło wiary, która
prowadzi przez życie.

2 lutego Kościół katolicki obchodzi święto Ofiarowania Pańskiego. Czyni to na pamiątkę
ofiarowania przez Maryję i Józefa ich pierworodnego syna, Jezusa, w Świątyni Jerozolimskiej.
W polskiej tradycji jest to też
święto Matki Bożej Gromnicznej.
Według Ewangelii Jezus, zgodnie z prawem żydowskim, jako
pierworodny syn był ofiarowany
Bogu w Świątyni Jerozolimskiej.
W Polsce święto ma charakter
zdecydowanie maryjny - Matki
Bożej Gromnicznej.

www.ekai.pl

„WOLĘ KOŚCIÓŁ
PO PRZEJŚCIACH
NIŻ CHORY Z ZAMKNIĘCIA”
Papież Franciszek

Podczas niedzielnej wizyty w
salezjańskiej parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzymie
Franciszek przez czterdzieści
minut odpowiadał na pytania
młodych. Zachęcał, by z odwagą
szli przez życie i począwszy od
siebie zmieniali Kościół. A przy
tym – by unikali gry w powagę.
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Publikujemy 2 robocze tłumaczenie tej rozmowy.
- Nazywam się Alessia,
i chciałabym zadać takie pytanie: jak się zrodziła Twoja miłość do Boga? Czy jest coś, na
czym oparłeś swoje chrześcijańskie życie?
Papież Franciszek: W tym
względzie czuję się trochę biedakiem, dlatego, że nie kocham
Boga, tak jak On powinien być
kochany. Kocham Boga, tak jak
mogę, jak umiem. Ale jestem
pewny, że On mnie kocha bardziej i to mi sprawia przyjemność, to mi się podoba. Ta pewność: On mnie kocha. On
pierwszy mnie ukochał, pierwszy na mnie czekał, On mi towarzyszy w drodze, idzie ze mną.
On wie, co czuję: pokochał mnie
jako pierwszy. Ale to też nie jest
moje: to mówi Jan Apostoł.
Co to znaczy miłość? Miłość to
znaczy, że Bóg nas pierwszy
umiłował. To jest miłość. A moja
miłość do Boga, powiedziałbym,
tkwi w możliwości. Próbuję pozwolić Mu, aby mnie kochał, nie
zamykać drzwi. Choć, cóż, czasami je zamykam: kiedy jestem
zmęczony, znużony… „Nie chcę
o tym słyszeć” – to zamykanie
drzwi.
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Próbuję właśnie nie zamykać
drzwi na Jego miłość, która
przychodzi. A przychodzi w
wielorakich formach i na różne
sposoby. On przychodzi.
- Gdyby Ojciec Święty był
młody i nie mógł znaleźć pracy
w zawodzie, którego się wyuczył, dla którego studiował,
czy by wyemigrował gdzieś indziej, za granicę? A może zadowoliłby się jakąś przeciętną
pracą i został z rodziną?
Papież Franciszek: A, to jest
ładne pytanie. I nie można na
nie odpowiedzieć, nie z uwagi
na treść, ale na sposób, w jaki ją
przedstawia. Nie można podejmować decyzji w sprawie wyobrażeń czy czegoś, co mogło by
się wydarzyć. Bóg działa w teraźniejszości. Jeśli ktoś mówi:
„Jesteś młody, masz robić to i to,
a co teraz robisz, obecnie?” Ty,
który jesteś papieżem, co robisz?
To jest teraźniejszość, rzeczywistość. Boga nie ma w sprawach
przyszłościowych. Nigdy. To są
diabelskie złudzenia. Bóg zawsze działa w teraźniejszości.
Możemy tak powiedzieć. Bóg
jest w przeszłości, jako pamięć.
Ważną sprawą jest świadomość
przeszłości. Tu liczy się rozmowa ze starszymi, ludźmi w podeszłym wieku.
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Wy młodzi, rozmawiajcie ze
starcami, słuchajcie ich. (Ja z ks.
Valerio, codziennie! – salwa
śmiechu.) Bóg jest obecny w teraźniejszości, w rzeczywistości,
w wyzwaniach, które ona niesie.
Tak bym odpowiedział. Czy Bóg
jest w przyszłości? Jest w obietnicy: obiecuje ci pomóc. Jednak
te sprawy uwarunkowane nie
pomagają życiu duchowemu.
Pytaj o teraźniejszość. Zawsze.
Nie pomylisz się.
tłum. Józef Polak SJ (RV)

UROCZYSTOŚĆ ŚWIĘTEJ
RODZINY JEZUSA,
MARYI I JÓZEFA

Tegoroczną Mszę Św. celebrował ks. Wiesław Kania. Przypomniał On Małżonkom, że są powołani do miłości i tworzenia
wspólnoty rodzinnej, że ich
związki dojrzały, zmieniły się, że
fascynacja ustąpiła miejsca zaufaniu i życiowej mądrości.
Sakrament małżeństwa jest
darem Boga. Daje on małżonkom siłę do tworzenia wspólnoty rodzinnej. Ks. Wiesław wskazał Świętą Rodzinę z Nazaretu
jako wzór do naśladowania.
Na Uroczystość przyszło wiele
par małżeńskich, niektóre w otoczeniu dzieci i najbliższej rodziny. Wszystkie pary ucałowały
Relikwie bł. Jana Pawła II. Na
pamiątkę otrzymały piękne Modlitewniki rodzinne.
HUMOR ZIMOWY

ODNOWIENIE
ŚLUBÓW MAŁŻEŃSKICH

Tradycyjnie, od wielu lat, w
Uroczystość Świętej Rodziny Jezusa, Maryi i Józefa, w naszej
wspólnocie odbywa się Odnowienie Przyrzeczeń Małżeńskich.

Pani Kowalska widząc płaczącego synka sąsiadów zwraca się
do niego:
- Michasiu czemu płaczesz?
Czy coś się stało?
- Bo moi bracia mają zimowe
ferie, a ja nie!
- Dlaczego?
- Bo ja jeszcze nie chodzę do
szkoły.
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Program duszpasterski na rok
2013/2014
"Wierzę w Syna Bożego"
To hasło pracy duszpasterskiej
w roku liturgicznym 2013/2014.
„Przez Chrystusa, z Chrystusem, w Chrystusie. Przez wiarę
i chrzest do świadectwa”– to hasło nowego cyklu duszpasterskiego. Czteroletni program nawiązuje do 1050 rocznicy Chrztu
Polski, którą będziemy przeżywać w 2016 r.
– Chcemy, by wspomnienie historycznego wydarzenia o fundamentalnym znaczeniu dla
chrześcijaństwa i państwowości
na naszej ziemi, jakim było przyjęcie chrztu przez naszych
pierwszych władców, stało się
impulsem
do
odnowienia
i umocnienia naszej wiary.
Przez najbliższe cztery lata
praca duszpasterska będzie się
skupiała wokół następujących
haseł:
Wierzę w Syna Bożego
(2013/2014)
Nawróćcie się i wierzcie
w Ewangelię
(2014/2015)
Nowe życie w Chrystusie
(2015/2016)
Idźcie i głoście
(2016/2017)
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Każdy rok duszpasterski został powiązany ze znakiem nawiązującym do liturgii chrztu.
Będą to kolejno: świeca, krzyż,
woda i biała szata oraz olej.
Przygotowanie do rocznicy
Chrztu Polski jest ściśle powiązane z nową ewangelizacją. Znajomość naszej przeszłości pozwala nam odkrywać i doceniać
chrześcijańskie korzenie, z których wyrastamy. To z kolei ma
służyć patrzeniu na teraźniejszość przez pryzmat wiary w
Boga, by w konsekwencji budować naszą przyszłość na fundamencie doświadczenia żywego
spotkania z Jezusem Chrystusem.
Zasadniczym celem tegorocznego programu jest podjęcie
działań zmierzających do przyjęcia i ożywienia osobistej wiary w
Syna Bożego, a także uświadomienia sobie łaski chrztu świętego. To wszystko ma z kolei prowadzić do zaangażowania w
życie wspólnoty i świadectwa
chrześcijańskiego życia.
Program duszpasterski Kościoła katolickiego w Polsce został opracowywany przez Komisję Duszpasterstwa Konferencji
Episkopatu we współpracy ze
Stowarzyszeniem Pastoralistów
Polskich.
www.episkopat.pl
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AKTUALNOŚCI
W sobotę 21 grudnia odbyła
się kolejna WIGILIA POD
TOLKMICKIM NIEBEM. Uroczystość poprzedziło otwarcie
i poświęcenie Rynku, po gruntownej przebudowie. Cieszy nas
fakt, że to wspólne świętowanie
weszło na stałe do kalendarza
naszego miasta.
Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli na tę wigilię, tym,
którzy umilali nam to wigilijne
popołudnie , oraz wszystkim organizatorom, a byli to: Urząd
Miasta i Gminy w Tolkmicku,
Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury. Parafia Św. Jakuba Apostoła, Miejsko - Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej. Przedszkole
Miejskie, Szkoła Podstawowa,
Gimnazjum, Oratorium im. Św.
J. Bosko, Stowarzyszenie Lanzania, Klub Praktyczna Pani, Klub
Gosposia, Biblioteka Publiczna,
Ochotnicza Straż Pożarna.
Ksiądz Proboszcz składa serdeczne Bóg zapłać wszystkim
osobom, które zaangażowały się
w wykonanie dekoracji i przygotowanie Uroczystości Bożego
Narodzenia.
W sobotę 18 stycznia odbył się
Bal karnawałowy dla dzieci ze
Scholki parafialnej.

Sprawił on naszym najmłodszym dużą przyjemność. Za pośrednictwem Informatora składamy serdeczne podziękowanie
Panu Michałowi Hofmanowi za
zorganizowanie zabawy, oraz
rodzicom i animatorom Oratorium za wszelką pomoc w przygotowaniu różnych atrakcji.
Kończymy w środę wizytę
duszpasterską w naszej parafii.
Z serca dziękujemy Wam za miłe
przyjęcie, otwartość, za dobre
słowa i krytykę, gdzie dopatrujecie się naszych błędów.
Cieszy nas fakt, że spotykamy
bardzo nieliczne rodziny, które
nie potrzebują kontaktu z nami,
ale są to sytuacje zauważane też
w innych parafiach.
31 stycznia obchodzimy Uroczystość Św. Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjanów.
Już dziś zapraszamy Was do naszej świątyni na uroczystą Sumę
o godz. 12:00, pod przewodnictwem ks. Przemysława Solarskiego, wikariusza Inspektorii
Warszawskiej. Nie ma Mszy Św.
o godz. 18:00.
Kontynuując Uroczystości Św.
Jana Bosko, 31 stycznia o godz.
19:00, zapraszamy Was na Koncert kolęd w wykonaniu znanej
piosenkarki ELENI.
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Niech to Święto będzie okazją
do dziękowania Dobremu Bogu
za dar osób konsekrowanych
i za ich służbę Kościołowi. Polecajmy ich opiece i wstawiennictwu Matki Bożej.
W święto Ofiarowania ofiary
zbierane do puszek wspierają
zakony kontemplacyjne.

Cegiełki - wejściówki w cenie
10 zł. są do nabycia w zakrystii
lub kancelarii parafialnej.
02 lutego obchodzimy Święto
Ofiarowania Pańskiego, inaczej
Matki Boskiej Gromnicznej. Poświęcenie gromnic na wszystkich Mszach Świętych.
Kto nie posiada świecy gromnicznej, może ją nabyć w zakrystii lub kancelarii parafialnej.
02 lutego przypada kolejny
Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Osoby konsekrowane stanowią wielki skarb w Kościele,
a
ich
codzienne
spotykanie się z Chrystusem
oraz wieloraka gorliwa posługa
przybliża do Chrystusa i odradza radość w tych, z którymi się
na co dzień spotykają.
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W niedzielę 02 lutego będziemy gościli w naszej parafii ks.
Andrzeja Srokę
proboszcza
greckokatolickiej Parafii Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela
w Elblągu. Należą także do tej
parafii mieszkańcy Tolkmicka
i okolic.
Ks. Andrzej rozpoczął budowę nowego kościoła przy ul.
Traugutta, w pobliżu Ronda
Compiegne w Elblągu.
O swoich kapłańskich doświadczeniach i planach na
przyszłość opowie nam na
Mszach Świętych. Jego parafianie będą kwestowali na budowę
świątyni.
Prosimy Was o hojność.
02 lutego przypada I niedziela
miesiąca. O godz. 17:00 Konferencja dla Żywego Różańca, o
godz. 17:30 Nabożeństwo Eucharystyczne z procesją.
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W poniedziałek 03 lutego obchodzimy
Wspomnienie Św.
Błażeja, biskupa i męczennika,
jednego z Czternastu Świętych
Wspomożycieli. W tym dniu
święci się skrzyżowane świece,
zwane błażejkami, którymi następnie błogosławi się wiernych,
aby zachować ich od bólu gardła. Msza Św. z błogosławieństwem o godz. 18:00.
05 lutego obchodzimy Wspomnienie Św. Agaty, dziewicy
i męczennicy, którą za obronę
czystości, po okrutnych torturach spalono na rozżarzonych
węglach.
Na Mszach Św. o godz. 7:00
i 18:00 poświęcenie chleba i soli,
które wg tradycji chronią od
ognia.
11 lutego obchodzimy Wspomnienie Najświętszej Maryi
Panny z Lourdes.
Tego dnia obchodzimy Światowy Dzień Chorego. Papież
Franciszek powiedział: „Zawierzam ten XXII Światowy Dzień
Chorego wstawiennictwu Maryi,
aby pomogła ludziom chorym
przeżywać swoje cierpienie w
jedności z Jezusem Chrystusem
i wspierała tych, którzy się nimi
opiekują.

Wszystkim chorym, pracownikom służby zdrowia i wolontariuszom z serca udzielam Apostolskiego Błogosławieństwa”.
W naszym kościele o godz. 9:00
Msza Św. z udziałem ludzi starszych i chorych, z udzieleniem
Sakramentem namaszczenia
Rozpoczynają się ferie zimowe. Nasze Oratorium organizuje
w pierwszym tygodniu „Zimę w
mieście”. Będą to gry, zabawy,
wycieczki i inne niespodzianki.
Zapisy i wszelkie szczegóły u ks.
Darka.
W drugim tygodniu ferii 40
osobowa grupa dzieci i młodzieży wyjeżdża na wypoczynek do
Zakopanego,
zorganizowany
również przez nasze Oratorium.
Miejsc już nie ma. Dziękujemy
Urzędowi Miasta i Gminy za dofinansowanie tego wyjazdu,
oraz wszystkim, którzy pośpieszyli z pomocą organizatorom w
przygotowaniu wypoczynku dla
naszych dzieci i młodzieży.
Informujemy Was, że złożyliśmy w naszej Radzie Miasta
i Gminy stosowne dokumenty
i listy z podpisami osób, popierających Ustanowienie Św. Jakuba Apostoła patronem miasta.
Będą one rozpatrywane na sesji
31 stycznia.
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Jeśli propozycja społecznego
Komitetu zostanie poparta, będziemy mieli powód do dumy
i rozpoczęcia przygotowań do
tego uroczystego wydarzenia.
Poczyniliśmy również kroki dot.
otrzymania relikwii Św. Jakuba
Apostoła.
W sobotę że 22 lutego organizujemy kolejny Bal Charytatywny. Zaproszenia i szczegóły u
Pani Elżbiety Misztal. Dochód z
balu będzie przeznaczony na
cele młodzieżowe.
OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus
Chrystus!
Drodzy moi!
Pragnę w imieniu własnym
i wszystkich naszych parafian
złożyć wyrazy współczucia całej
Wspólnocie Parafialnej św. Antoniego w Kadynach, z powodu
śmierci Proboszcza, O. Klaudiusza. Z wielkim bólem żegnamy
wspaniałego
duszpasterza,
przyjaciela i człowieka. Obiecujemy pamięć i modlitwę w Jego
intencji. Msza św. pogrzebowa
26 stycznia o godz. 15.00 w Kadynach, a w naszej parafii w
przyszłą niedzielę o godz. 9.00.
Dobry Jezu a nasz Panie daj mu
wieczne spoczywanie!
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Czas kolędy w naszej parafii
dobiega końca. Pragnę w imieniu naszych duszpasterzy podziękować Wam, Drodzy, za tak
serdeczne przyjęcie, życzliwość
i wielka troskę o naszą wspólnotę.
Zapewne jest jeszcze wiele
spraw trudnych. Wiele do życzenia ma nasz systematyczny
udział w Mszy św. niedzielnej,
małżeństwa bez ślubu sakramentalnego, nie pogłębione życie sakramentalne lub całkowita
obojętność duchowa i materialna
względem wspólnoty kościoła.
Drodzy,
Cieszy fakt że rynek miasta,
drogi, port, szkoły, stają się coraz
piękniejsze. Miejmy nadzieję, że
powstaną też nowe stanowiska
pracy i nasi parafianie nie będą
musieli wyjeżdżać. Faktem staje
się, że w naszej parafii jest coraz
mniej jest urodzeń. Starzejemy
się jako wspólnota. Prowokuje
nas to do refleksji...
Od poniedziałku rozpoczynamy ferie w naszym województwie, również w naszej wspólnocie.
Życzę
dobrego
i bezpiecznego wypoczynku naszym dzieciom i młodzieży, które w tych dniach będą wypoczywać na Zimowisku w Oratorium
i w Zakopanem.
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Życzę wam dużo śniegu, radości ks. Bosko i Opieki Matki
Bożej.
Drodzy moi,
31 stycznia pragnę zaprosić
Was do wspólnego świętowania
Uroczystości z okazji Święta Św.
Jana Bosko, założyciela Zgromadzenia Salezjańskiego i patrona
dzieci i młodzieży. Na Mszy Św.
o godz. 12.00 będziemy modlić
się w intencji młodzieży, dzieci,
wychowawców i dobrodziejów,
a o godz. 19.00 Pani ELENI z zespołem zaśpiewa dla nas polskie
kolędy.
2 lutego w Uroczystość Matki
Bożej Gromnicznej będziemy
gościć ks. Andrzeja Srokę wraz
ze swoimi parafianami. Będą oni
kwestować na rzecz budującej
się cerkwi grekokatolickiej w Elblągu. Znając kochani Waszą
wrażliwość wspomóżmy to
piękne Boże dzieło.
Chciałbym bardzo serdecznie
podziękować grupie inicjatywnej i wszystkim, którzy złożyli
swój podpis pod propozycją, by
św. Jakub Apostoł został patronem naszego miasta. Polecamy
tę sprawę Dobremu Bogu za
wstawiennictwem Św. Jakuba
Apostoła, z nadzieją, że ta propozycja spotka się z akceptacją
naszej Rady.

Drodzy moi.
Kolejny już raz jest organizowany Bal Dobroczynny na rzecz
dzieci i młodzieży. Tym razem
chcemy dołożyć małą cegiełkę
do remontu kamienicy przy ul.
Kościelnej 5. Zapraszamy chętnych do uczestnictwa w tej
wspólnej zabawie.
W czasie kolędy sporo osób
składa ofiary na remont witraży.
Listę zamieścimy w kolejnym
Informatorze. Za wszystko dobro, którego od Was doświadczamy, z serca Wam dziękujemy.
Niech Św. Jan Bosko uprasza
Wam potrzebne Łaski. Niech
Błogosławi Wam Matka Boża
i Jej Syn Jezus Chrystus.
Szczęść Boże,
Z modlitwą
ks. Proboszcz
Sławomir Szczodrowski
HUMOR ZIMOWY
W zimowy wieczór gajowy
złapał w lesie złodzieja, który
kradł ścięte drzewo.
- Co, kradniemy drzewo?
- Panie gajowy, ja tylko zbie ram paszę dla królików!
- Chcesz mi wmówić draniu,
że króliki jedzą drewno?
- Jeśli nie będą chciały jeść, to
napalę nim w piecu...
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STATYSTYKI PARAFIALNE

WITRAŻE

W ostatnim okresie Sakrament Chrztu Św. przyjęli:
Wiktor Jernat
Nadia Bujalska
Boris Szubert
Aleks Niemiec
Lena Jarzyna

Bóg zapłać wszystkim, którzy
w ostatnim okresie złożyli ofiary
na remont witraży w naszym
kościele. Listę osób podamy w
następnym Informatorze.

Sakrament Małżeństwa zawarli:
Mariusz Janusz Bujalski
i Joanna Katarzyna Depka
Paweł Lebioda
i Małgorzata Kozyra

Na miejsce wiecznego spoczynku zostali odprowadzeni:
Mirosław Grzelak
Halina Lubomirska
Cecylia Tchorzewska
Katarzyna Mogiła
Dane statystyczne dot. całego
roku 2013:
Sakrament Chrztu Św.
27 os.
I Komunia Św.
18 os.
Sakrament Małżeństwa 14 par
Zmarli
35 osób
UWAGA !!!
31 stycznia, po Mszy Św. o
godz. 12:00, zapraszamy dzieci,
młodzież i rodziców na ognisko
przy Fregacie na plaży, gdzie
można będzie skorzystać też z
nowo otwartego lodowiska.
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PEREGRYNACJA KOPII
OBRAZU MATKI BOSKIEJ
CZĘSTOCHOWSKIEJ
( ETAP IV – od 11.08.2013)
Rozpoczynamy kolejny etap
Nawiedzenia naszych Rodzin
przez kopię Obrazu Matki Bożej
Częstochowskiej.
Nawiedzi On teraz mieszkańców ul. Królewieckiej – numery
parzyste od Państwa Szczygieł.
Od Państwa Binkowskich Obraz przejmie Rodzina Państwa
Wydymus i będzie przekazywany do początku ul. Królewieckiej, numerami nieparzystymi.
Od Państwa Sokulskich Obraz przejdzie na ul. Dziką a następnie ul. Zakopiańską, na
przemian numery nieparzyste i
parzyste. Po drodze odwiedzi
też ul. Owocową. Od Rodziny z
ostatnim numerem na ul. Zakopiańskiej Obraz wróci do Kościoła.

styczeń 2014
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PROROCZY SEN
W rocznicę śmierci Św. Jana
Bosko, założyciela Zgromadzenia
Salezjanów, przypominamy Wam
pierwszy, proroczy sen przyszłego Świętego. Świadczy on, że już
jako dziecko, swoim przykładnym życiem zapracował
na
kontakty z Matką Bożą.
Jan Bosko miał go już w wieku
9 lat. Wtedy to po raz pierwszy
została mu objawiona przyszła
misja. Na ogromnej łące zobaczył
wielu chłopców, z których jedni
bawili się, drudzy śmiali się, inni
zaś przeklinali. Jaś rzucił się na
tych ostatnich z krzykiem i pięściami, chcąc ich uciszyć. Wtedy
ukazał mu się Mężczyzna, szlachetnie odziany, z jaśniejącą twarzą, kazał mu stanąć na czele tej
gromady mówiąc: Nie biciem,
ale łagodnością i miłością będziesz musiał pozyskać sobie nowych przyjaciół. Jaś poczuł się
całkowicie niezdolny do wykonania zadania, ale Mężczyzna
dał mu Nauczycielkę, pod której
przewodnictwem miał stać się
mądry, bez której wszelka wiedza jest głupotą.
Tu odsłania się pierwszy i może
najistotniejszy rys tajemnicy księdza Bosko, czyli całkowite zaufanie i zawierzenie Maryi.

Rok 2014

To Ona w snach oprowadza
go po tajemnicach życia duchowego. Ona też w tym pierwszym
śnie pokazuje mu stado dzikich
zwierząt, mówiąc, że to, co za
chwile stanie się z tymi zwierzętami, on musi uczynić dla Jej
dzieci - jego przyszłych podopiecznych. I oto dzikie kozły,
psy, koty i niedźwiedzie przemieniają się w potulne i łagodne
baranki.
www.czerwinsk.salezjanie.pl

Wzorem Księdza Bosko – wychowawcy, ofiarujmy młodzieży
Ewangelię radości stosując pedagogię dobroci.
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