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parafii kościoła rzymsko-katolickiego
p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku
(Salezjanie)
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KS. MGR JÓZEF GROCHOWSKI SDB – NOWYM PROBOSZCZEM W TOLKMICKU

Decyzją ks. Andrzeja Wujka,
przełożonego Salezjanów
Inspektorii Warszawskiej,
po odwołaniu proboszcza
Sławomira Szczodrowskiego,
od 1 sierpnia br. Parafia św.
Jakuba Apostoła w Tolkmicku
ma nowego Proboszcza.
Na urząd ten został powołany
ks. Józef Grochowski – SDB.
Ks. Józef Grochowski przybył
do nas z Kutna – Woźniakowa.
Urodził się 08.01.1961 r.
w Gąsiorach na Lubelszczyźnie.
Święcenia kapłańskie przyjął
z rąk bpa Muszyńskiego
25.05.1988 r. w Lądzie n/Wartą.
Pracował na różnych stanowiskach
w Ostródzie, Sokołowie Podlaskim,
Sępopolu, Ostródzie, Kutnie Woźniakowie.
Imieniny obchodzi: 19 marca.
Hobby – astronomia i muzyka.

W niedzielę 9 sierpnia b.r. ks. Walenty
Szymański, Dziekan Dekanatu Elbląg –
Północ Diecezji Elbląskiej, przekazał
Urząd Proboszcza Parafii Św. Jakuba
Apostoła w Tolkmicku ks. Józefowi
Grochowskiemu. Ks. Józef otrzymał
m.in. klucze do parafialnego kościoła,
złożył wyznanie wiary i stosowne
podpisy pod dokumentami
przekazującymi naszą Parafię.
Od tej pory jest oficjalnie naszym
Proboszczem.
Po objęciu tego Urzędu sprawował
pierwszą Mszę Św.

Czcigodny Księże Proboszczu.
Boża Opatrzność sprawiła, że zostałeś skierowany do naszej Parafii w Tolkmicku.
Pragniemy Cię serdecznie powitać w parafialnej wspólnocie i życzyć Ci
błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz opieki naszego patrona
Św. Jakuba , na każdy dzień Twojej kapłańskiej posługi.
Życzymy Ci Księże Proboszczu, wytrwałości i odwagi w realizowaniu
wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie Ci ludzkiej życzliwości i wsparcia
we wszystkich troskach i poczynaniach, dla dobra nas wszystkich.
Pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane Twoją mądrością
i dobrocią a także naszą pomocą.
Księże Proboszczu. Powierzamy Ci naszą parafię i świątynię.
Czuj się w niej Pasterzem i gospodarzem, mając na uwadze, że najpiękniejszym
darem jest praca w winnicy Pańskiej, w której możemy na co dzień służyć
Bogu i ludziom.
Niech Bóg błogosławi Twojej pracy.
Szczęść Boże!
Współbracia w kapłaństwie i tolkmiccy parafianie
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OKIEM PROBOSZCZA
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy moi.
SkończyĿy się wakacje i powoli
kończą się urlopy. Jeszcze studenci odpoczywają i mają więcej
przestrzeni, gdyż dzieci, mĿodzież i dorośli powrócili do swoich zajęć. Nasze miasto zaczyna
żyć również tym rytmem, wyjechali turyści - nasi mili Goście.
Mocnym akcentem „Wakacji w
mieście” Oratorium pod kierunkiem ks. Darka, diakona Czarka,
animatorów i wielu innych wspomagających osób, zgotowaĿo dzieciom niezapomniane dwutygodniowe przeżycia. Będzie co
wspominać i jednocześnie iść na
przód w zdobywaniu wiedzy o
otaczającym nas świecie i doświadczenia w sprawdzalności
tego, czego się nauczymy. Zaczyna się kolejny w życiu każdego z
nas nowy w pewnym sensie czas,
nowe szanse i nadzieje „wzrastania w mądrości i Ŀaskach u Boga
i u ludzi”.
Drodzy Parafianie.
Dla mnie, jako proboszcza Parafii - to również nowa rzeczywistość. Liczę więc na Waszą wyrozumiaĿość, modlitwę i życzliwe
uwagi, bym podoĿaĿ tym obowiązkom. Księdzu SĿawomirowi – mostrona 2
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jemu Poprzednikowi, z caĿego
serca życzę wszelkiego dobra,
Bożego bĿogosĿawieństwa i sukcesów w pracy na nowym polu tak
odpowiedzialnej pracy, jaką podjąĿ w Warszawie w naszej salezjańskiej parafii przy ul. Kawęczyńskiej.
Życzliwość, uśmiech, wzajemna pomoc i troska o wspólne dobro niech prowadzi nas ulicami
coraz bardziej piękniejącego miasta Tolkmicka do naszej świątyni, gdzie Chrystus zawsze na nas
czeka, by okazać nam miĿość w
przebaczeniu Sakramentu Pokuty, dać nam siĿę w Komunii św.
do wytrwania w zmaganiu się z
rzeczywistością i obdarzyć nadzieją, ze razem możemy więcej
i lepiej.
Wszystkim mieszkańcom Tolkmicka i parafianom, instytucjom
administracyjnym i samorządowym Miasta i Gminy, sĿużbom
oraz placówkom wychowawczym
i opiekuńczym, przedsiębiorcom,
pracodawcom i poszukującym
pracy; wszystkim rodzinom i samotnym, chorym, cierpiącym –
życzę wszelkiego dobra i coraz
lepszych dni z nadzieją na piękną wspóĿpracę.
Z darem modlitwy
Ks. Józef Grochowski SDB
Proboszcz
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POŻEGNANIE KS PROBOSZCZA
SðAWOMIRA
SZCZODROWSKIEGO

"Jeśli chcesz, aby cię szanowano, postępuj tak, aby cię najpierw pokochano".
Tak często powtarzaĿ swoim
wspóĿpracownikom Ksiądz Bosko, wierząc w wychowawczą
moc miĿości.
Żegnający się z parafianami w
sierpniową niedzielę ks. Proboszcz SĿawomir Szczodrowski
chyba gĿęboko w sercu zapisaĿ sobie te sĿowa. WypeĿniony po brzegi kościóĿ, jak na Wielkanoc,
świadczyĿ, że szacunek, jaki zdobyĿ sobie u parafian i nie tylko
parafian, byĿ wypracowany miĿością, jaką wszystkich obdarzaĿ.
Dla każdego miaĿ szacunek,
uśmiech, jak trzeba Ŀyżkę strawy. ProwadziĿ dom otwarty. Każdy mógĿ przyjść porozmawiać,
pożalić się na los i opowiedzieć o
swoich radościach.

Szukano z nim kontaktu nawet
w bĿahych sprawach, które mógĿ
zaĿatwić inny duszpasterz, ale
przecież chodziĿo o ten zwykĿy,
ludzki kontakt i ojcowskie traktowanie. ZnaĿ wszystkich parafian. WiedziaĿ, gdzie piszczy bieda i śpieszyĿ takim ludziom z
pomocą.
DenerwowaĿ się czasem na
tych, którzy nie martwili się o
pieniądze, ale duszpasterzy znali
tylko z kolędy. U Parafian, którzy
zrobili Mu nieraz przykrość, doszukiwaĿ się najpierw pozytywnych cech, które ich usprawiedliwiaĿy.
Księże Proboszczu.
Dla Twoich parafian pożegnalna niedziela, to trudny czas rozstania. Zdążyliśmy Cię polubić,
pokochać, obdarzyć szacunkiem
i zaufaniem. Znany byĿeś z pracowitości, pomysĿowości, radości
życia i otwartego serca. GĿoszoną
Ewangelią i wĿasnym przykĿadem umacniaĿeś naszą wiarę.
Cóż zrobić?
Od początku wiedzieliśmy, że
kiedyś od nas odejdziesz, ale to
zawsze byĿo tak odlegĿe... NadszedĿ jednak dzień pożegnania.
Dziękujemy Ci za WIELKIE
SERCE, za dobro, jakim nas
wciąż obdarzaĿeś. Zawierzamy
Twoją pracę duszpasterską Bożej
Matce Maryi.
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Niech też Św. Jakub uprasza Ci
zdroje niewyczerpanych Ŀask. Pozostaniesz w naszych sercach,
pamięci i modlitwie. Ty też o nas
pamiętaj i odwiedzaj w miarę
możliwości.
Szczęść Boże na dalszą kapĿańską drogę.
Parafianie z Tolkmicka
i Duszpasterze

DNI JAKUBOWE AD 2015
ZAKOŃCZONE
W niedzielę 26 lipca
br., zakończyĿy się V
DNI JAKUBOWE.
RozpoczęĿy się już
w piątek wieczorem
Różańcem za zmarĿych, spoczywających na tolkmickim cmentarzu.
Sobotnie uroczystości, to w naszym kościele obrzędy liturgiczne ku czci Św. Jakuba , patrona
miasta i parafii. Mszę odpustową
celebrowaĿ Dziekan Dekanatu
PóĿnoc, ks. Walenty Szymański,
w asyście wielu innych księży z
tego Dekanatu i gości. Po poĿudniu w porcie odbyĿo się święcenie Ŀodzi i jachtów a potem, przed
kościoĿem - święcenie pojazdów.
Przez caĿy dzień, na Targowisku miejskim trwaĿ Piknik Edukacyjny przygotowany przez
Nadleśnictwo Elbląg.
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Różne instytucje i stowarzyszenia promowaĿy się poprzez
wystawy, pokazy i zajęcia edukacyjne.
Dzień umilaĿa Parafialna Orkiestra Dęta z Szastarki oraz
Schola ze Starej Wsi.
Sobotni
dzień
zakończyĿa
wspaniaĿa Kapela Jakubowa z
Olsztyna.
W niedzielę 26 lipca br. o godz.
13:00 rozpoczęĿa się Msza Św.
podczas której wniesiono Relikwie św. Jakuba ApostoĿa., patrona parafii i caĿego miasta.
Tego dnia za 70 – lecia istnienia
dziękowaĿa Ochotnicza Straż Pożarna w Tolkmicku oraz Nadleśnictwo Elbląg. Uroczystość ubogaciĿa transmisja Mszy św. przez
TV Polonia, dzięki której uczestniczyli w niej rodacy w różnych
krajach, na różnych kontynentach.
Celebrantem tej Mszy byĿ ks.
Andrzej Wujek, przeĿożony Salezjanów Inspektorii Warszawskiej. Oprawę liturgiczną zapewniĿa Orkiestra z Szastarki
i schola ze Starej Wsi, nasz chór
parafialny i Schola Jakubowa.
Po Mszy każdy otrzymaĿ sĿodką
muszlę jakubową a następnie
wszyscy przemaszerowali
na
Targowisko Miejskie, na dalszy
ciąg uroczystości.
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ByĿy tam wystąpienia i ciepĿe
sĿowa w kierunku Jubilatów.
Na targowisku byĿo mnóstwo
stoisk i atrakcji. Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”,
Stowarzyszenia VIVA ART oraz
Mieszkańców Wsi Oleśno, na
swoim stoisku prowadzili „ Międzypokoleniowe warsztaty plastyczne”, oblegane od początku
do końca. Czas umilaĿy występy
Tolkmiczanek, Scholi parafialnej
z Tolkmicka i Starej Wsi, Orkiestra z Szastarki. Dużym zainteresowaniem cieszyĿ się pokaz
walk rycerskich.
Na zakończenie tegorocznych
Dni Jakubowych wystąpiĿ Kabaret z KopydĿowa. Mimo deszczu,
ich występ nagradzany byĿ
gromkim śmiechem i burzliwymi
brawami.
Tegoroczne Dni Jakubowe
przeszĿy do historii. Ich zorganizowanie byĿo możliwe dzięki
duszpasterzom z naszej parafii
oraz Urzędu Miasta i Gminy
i podlegĿych instytucji.
Podziękowanie skĿadamy wĿadzom Jubilatów, instytucjom
i stowarzyszeniom oraz osobom,
wymienionym i nie wymienionym, które w różny sposób
wspieraĿy organizatorów.

Bóg zapĿać.

AKTUALNOŚCI
01 września rozpoczęcie nowego roku szkolnego i katechetycznego. Msza Św dla dzieci i mĿodzieży
SzkoĿy
Podstawowej
i Gimnazjum o godz. 09:00.
01 września obchodzimy rocznicę wybuchu II Wojny Światowej. Módlmy się za polegĿych na
wojnie i o pokój na świecie.
We wtorek o1 września o godz.
17:30 wypominki za zmarĿych, o
godz. 18:00 Msza Św. za naszych
bliskich, polecanych w wypominkach.
W tym tygodniu przypada
I czwartek, I piątek, I sobota miesiąca. Okazja do spowiedzi i Komunii Św. wynagradzającej. Zapraszamy
wszystkich,
a
szczególnie dzieci i mĿodzież do
rozpoczęcia I piątków miesiąca.
W piątek, tradycyjnie, odwiedzimy z Panem Jezusem osoby
chore i w podeszĿym wieku.
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Jeśli jest w którejś rodzinie
taka osoba, chętna do przyjmowania sakramentów I - piątkowych, prosimy o zgĿoszenie w
kancelarii parafialnej.
Za tydzień obchodzimy I niedzielę miesiąca. O godz. 17:00 Konferencja dla Żywego Różańca, o godz. 17:30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu z procesją Eucharystyczną.
08
września
obchodzimy
Święto Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny a 12 września Wspomnienie
Najświętszego
Imienia Maryi.
13 września rozpoczynają się
Kwartalne Dni Modlitw za Dzieci, MĿodzież i Wychowawców. Potrwają one do soboty.

Rok 2015

20 września, po Mszy Św. o
godz. 12:00 spotkanie kandydatów, przygotowujących się do Sakramentu Bierzmowania.
27 września na Mszę Św. o
godz. 12:00 zapraszamy szczególnie dzieci i rodziców klas I, z
tornistrami i przyborami szkolnymi. Poświęcimy je z bĿogosĿawieństwem Bożym na tę rozpoczynającą się drogę zdobywania
wiedzy szkolnej.
Przypominamy o Nowennach
do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środy o godz. 17:30. Zachęcamy do skĿadania próśb i podziękowań do Maryi. Są one
czytane co tydzień na Nowennie.

WARSZTATY CERAMICZNE W
OLEŚNIE

13 września, po Mszy Św. o
godz. 12:00 spotkanie rodziców
i dzieci, przygotowujących się do
I Komunii Świętej.
14 września przypada Święto
Podwyższenia Krzyża Świętego.
Po Mszach Św. o godz. 7:00
i 18:00 adoracja i ucaĿowanie
Relikwii Św. Krzyża.
18 września obchodzimy ur.
Św. Świętego StanisĿawa Kostki,
Patrona Polski i MĿodzieży. Uroczysta Msza Św. o godz. 18:00,
na którą zapraszamy ministrantów, dzieci, mĿodzież, rodziców
oraz nauczycieli i wychowawców.
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21 sierpnia br. odbyĿo kolejne
spotkanie czĿonkiń KoĿa Robótek
Ręcznych Matusi MaĿgorzaty z
naszej parafii, z przemiĿymi dziaĿaczami Stowarzyszenia „Oleśno
– wieś z pomysĿem”.
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Spotkanie zorganizowane byĿo
przez Stowarzyszenie Viva Art
oraz Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu w
ramach realizacji projektu „Bez
korzeni nie ma korony drzew”,
dofinansowanego przez Samorząd Województwa Warmińsko –
Mazurskiego.
W piątek 21 sierpnia br. odbyĿy
się warsztaty ceramiczne, przeprowadzone przez Panią Ewę
Bednarską - Siwilewicz - instruktora plastyki w Światowidzie.
Z gliny powstaĿy miseczki, Ŀodzie rybackie, koszyczki, wazoniki, pierożki a nawet drużyna piĿkarska.
Wszystkie
zostaną
wypalone i wrócą do nas na pamiątkę spotkania.
Organizatorzy
przygotowali
poczęstunek oraz występ ZespoĿu „Gronowiacy”. Zwiedziliśmy
też miejsce, gdzie organizowane
są różne występy, spotkania, plenery artystyczne itp. MaĿe Oleśno ma też piękny plac rekreacyjny, wyposażony w nowy
sprzęt do ćwiczeń gimnastycznych.
Dziękujemy Organizatorom a
szczególnie Pani Teresie MiĿoszewskiej - Kierownikowi DziaĿu
Edukacji Kulturalnej w Światowidzie przygotowanie tego spotkania.

STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim okresie poprzez
Sakrament Chrztu świętego grono ludzi wierzących powiększyli:
Alex Podgórski
Karolina Machcińska
Hanna Majkowska
Dawid Szulc
Jakub Dycha
Alex Ćwikliński
Z Sakramentu
skorzystali:

MaĿżeństwa

ðukasz Baran –
Justyna Bożena Laskowska –
Baran,
Tomasz Czenkusz –
Justyna Janina Drzewińska,
Dominik Grabowski –
Kamila Szymańska,
Mateusz Waś –
Katarzyna Kowal,
Krzysztof JarosĿaw
KozĿowski –
Sylwia Joanna Florkowska.
Na wieczny spoczynek odeszli:
RafaĿ Gabriel JabĿonowski
WĿadysĿaw Różeński
Jadwiga Kamińska
Józef Tkacz
MieczysĿaw Kulikowski
Anna Malec
MieczysĿaw Tadeusz Czerepak
Witold Jaroszek
Irena Herbreder
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LATO W MIEŚCIE 2015,
CZYLI JAK SIĘ BAWI
ORATORIUM W TOLKMICKU
"Gdy zaczyna się lato, a z latem wakacje i czasu wolnego jest
tyle, znów pojawia się problem i
w mózgu wibracje, jak spędzić
najlepiej te chwile."
Piosenka z serialu "Fineasz
i Ferb" idealnie ukazuje nie lada
wyzwanie, przed jakim stają
dzieci (a może ich rodzice) na początku każdych wakacji, a więc:
co będziemy robić? W tym roku
na pomoc naszym mieszkańcom
pospieszyĿo Oratorium im. św.
Jana Bosko, organizując pólkolonie pod nazwą "Lato w mieście
2015". OdbywaĿy się one od 10 do
22 sierpnia. Ale co wĿaściwie
podczas nich się dziaĿo?
Pierwszy dzień, jak to zwykle
bywa, byĿ czasem poznania się,
nawiązania pierwszych relacji
pomiędzy uczestnikami a opiekunami oraz dobrą rozgrzewką
przed caĿymi dwoma tygodniami
wspólnej rekreacji. Niewątpliwie
najlepszym miejscem na rozgrzewkę jest boisko, toteż tam
się udaliśmy, korzystając z orlika
oraz boiska przy szkole podstawowej.
Jeśli ktoś przechodziĿ wtedy
nieopodal, mógĿ usĿyszeć woĿanie
"królu, królu, daj wojaka".
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Co jest charakterystyczne dla
programu
póĿkolonii,
każdy
dzień (poza dniami wyjazdowymi, ale o tym później) rozpoczynaliśmy wspólną modlitwą w kościele, prosząc o bezpieczeństwo
i szczęśliwą zabawę, oraz kończyliśmy wspólnym ciepĿym posiĿkiem dzięki życzliwości gotujących nam pań i witających nas
uśmiechem, gdy zmęczeni i gĿodni, ale zadowoleni, wracaliśmy
na obiad.
We wtorek, jako że pogoda
nam dopisywaĿa wyśmienicie,
przeżywaliśmy dzień plażowicza.
Po modlitwie i spotkaniu w grupach, wszyscy udaliśmy się na
plażę, idąc w dĿugiej kolumnie niczym tolkmicki węgorz. Podczas
gdy kilka grup bawiĿo się na plaży i kąpaĿo pod okiem czujnego
ks. Czarka i animatorów, reszta
wesoĿej ferajny albo zajadaĿa się
smaczną pizzą we "Fregacie" albo
braĿa udziaĿ w zajęciach poprowadzonych w porcie przez ratowników z placówki SAR.
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Dzięki nim dowiedzieliśmy się
jak używać deski ratowniczej, w
jaki sposób bezpiecznie skakać
do wody czy też na czym polega
resuscytacja krążeniowo-oddechowa (RKO).
Nazajutrz z samego rana zebraliśmy się w porcie, aby tam
spotkać się z "GeneraĿem Kutrzebą", który bardzo sprawnie przetransportowaĿ nas na drugi
brzeg Zalewu Wiślanego – do
Krynicy Morskiej. Ustawiwszy
stanowisko do robienia kanapek
i nalewania soku, skontaktowaliśmy się z ratownikiem, p. Atiną,
która wyjaśniĿa nam zasady obowiązujące na kąpielisku oraz
czuwaĿa nad naszym bezpieczeństwem, podczas gdy my oddawaliśmy się szaleńczej zabawie w
wodzie. W międzyczasie graliśmy w nasze plażowe zabawy.
Sądzę, że większość animatorów
od tego dnia znaĿa już na pamięć
każdą twarz ze swojej grupy, ponieważ co chwilę przeliczaliśmy
je pośród zbiorowiska innych
plażowiczów.

Czwartego dnia, jako krasnoludki idące polną ścieżką przez
ogródek, udaliśmy się do dworca
kolejowego. Tam czekaĿy na nas
przygotowane już do pasjonującego wyścigu drezyny, będące
wĿasnością Stowarzyszenia PrzyjacióĿ Ziemi Tolkmickiej "Lanzania". Każdy miaĿ szansę napędzać te pojazdy siĿą wĿasnych
mięśni i poczuć dreszcz emocji,
gdy trzy metalowe powozy Ŀeb w
Ŀeb (a raczej koĿo w koĿo) zbliżaĿy
się do mety. Następnie poznaliśmy Ochotniczą Straż Pożarną w
Tolkmicku od środka. Zobaczyliśmy w jaki sposób dziaĿa syrena,
obejrzeliśmy sprzęt i wozy strażackie. Największą niespodzianką okazaĿa się prawdziwa akcja
strażacka, kiedy byliśmy świadkami gaszenia pĿonącego samochodu i ćwiartowania go na części, po czym sami zostaliśmy
oblani wodą (co byĿo przyjemne
ze względu na upaĿ). Kiedy wracaliśmy na obiad, niejeden chĿopiec z entuzjazmem oświadczaĿ,
że jak będzie już dorosĿy to zostanie strażakiem :)
W piątek przeżywaliśmy kolejny dzień wyjazdowy - tym razem
byliśmy w Gdyni. Oprócz tego, że
jest to jedno z zaledwie trzech
miast w Polsce, w których jeżdżą
trolejbusy, Gdynia może pochwalić się również swoim Akwarium,
które zwiedziliśmy.
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Brzmi dość osobliwie, ale możliwość zobaczenia z bliska wielu
gatunków morskich żyjątek zamieszkujących BaĿtyk byĿa wielką atrakcją dla uczestników póĿkolonii. Gdy "wypĿynęliśmy" już z
Akwarium Gdyńskiego, udaliśmy
się na pokĿad Daru Pomorza –
muzeum na wodzie, które samo
w sobie stanowi wyjątkowy eksponat.

Rok 2015

Dzięki uprzejmości p. Krzysztofa Wojtas mogliśmy przejechać
się bryczką. Oprócz tego mogliśmy zrobić sobie zdjęcie w grupach, a następnie ozdobić je wraz
z paniami pracującymi na co
dzień w świetlicy. W międzyczasie każdy mógĿ częstować się
przepysznymi ciastami, zjeść
kieĿbaskę z grilla lub pobawić się
na placu zabaw.
Wtorek spędziliśmy gĿównie na
naszej tolkmickiej piaskuli, gdzie
bawiliśmy się w grupowe gry takie jak chorągiewki, wojak, dentysta, ninja i wiele, wiele innych.

W uroczystość Wniebowzięcia
Najświętszej Maryi Panny ks.
Darek wraz z ks. Czarkiem zapewnili rodzinne przejażdżki motorówkami po Zalewie Wiślanym.
W poniedziaĿek z samego rana
zebraliśmy się na placu przed kościoĿem i pojechaliśmy dwoma
autobusami do Pogrodzia. Tam
zajęcia zorganizowaĿa nam lokalna świetlica, a naszym terenem
byĿ plac rekreacyjny w Pogrodziu. Zajmowaliśmy się m. in.
jazdą rowerem przez tor przeszkód (zorganizowaĿ WORD), wykonywaniem różnych zadań podczas gry terenowej "Szlakiem
Bocianich Gniazd".
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Następnego dnia kolejny raz
wyjechaliśmy poza Tolkmicko –
tym razem do Braniewa na basen. Tam pluskaliśmy się do woli,
gdyż wszyscy kąpali się jednocześnie – w Krynicy Morskiej
mogliśmy wchodzić do wody jedynie w piętnastoosobowych
grupach. Kiedy wracaliśmy do
Tolkmicka, każdy miaĿ tak pomarszczone palce, jakby postarzaĿ się w jednej chwili o jakieś
sześćdziesiąt lat. Pomimo tego
byliśmy bardzo zadowoleni.

Sierpie ń 2015

W jedenasty dzień naszych póĿkolonii udaliśmy się pieszo do
Kadyn. ByĿo to wielkie wyzwanie
zwĿaszcza dla najmĿodszych, ale
to oni wyznaczali tempo marszu
i podoĿali zadaniu. Po wędrówce
waĿami zjedliśmy posiĿek pod Dębem Barzyńskiego. Tam też spotkaliśmy się z przewodnikiem
naszej ścieżki edukacyjnej, p. JarosĿawem Mytychem, który opowiedziaĿ nam o kadyńskiej przyrodzie. Na naszym szlaku byĿ
klasztor ojców franciszkanów, w
którym o. Ewaryst przybliżyĿ
nam historię św. Franciszka i zakonu franciszkanów.

Przedostatni dzień okazaĿ się
największą atrakcją, mimo że
większość z nas byĿa już w Nowej
Holandii. Przed wejściem do tego
rodzinnego parku rozrywki zostaliśmy podzieleni na kilka dużych grup, a także zostaliśmy
przydzieleni przewodnikom z obsĿugi parku.

Byli to mĿodzi, sympatyczni ludzie, którzy oprócz oprowadzania nas dali nam wiele swojej radości. Korzystaliśmy z wielu
atrakcji, m. in. sali luster, obĿędnego tunelu, w którym wydawaĿo
się nam, że jesteśmy w kosmosie,
czy też z ogromnego dmuchanego zamku – Lwa Giganta. Król
puszczy zapewniĿ sporą dawkę
radości nie tylko dzieciom, lecz
również starszym opiekunom
i animatorom z naszego Oratorium.

Co prawda nie zbudowaliśmy
rakiety, nie wdrapaliśmy się na
szczyt wieży Eiffla i nie tworzyliśmy robotów tak jak Fineasz
i Ferb, ale przeżyliśmy niezapomniane chwile. ByĿy to dwa tygodnie nie tylko zabawy, ale także
uczenia się jak żyć we wspólnocie, jak dziękować i prosić oraz
jak można spędzić czas wolny w
sposób kreatywny. To dobro nie
mogĿoby zaistnieć gdyby nie
wielki wysiĿek organizatorów
oraz wspóĿpracowników, których
trudno byĿoby tu teraz wszystkich wyliczyć. Dlatego z caĿego
serca dziękujemy!
JAKUB SĘPKA
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PIOSENKA POŻEGNALNA
Ponieważ spotykamy się z
prośbami o tekst piosenki pożegnalnej dla ks. Proboszcza SĿawomira Szczodrowskiego, dla zainteresowanych drukujemy ją w
caĿości. Śpiewamy na melodię
„UpĿywa szybko życie...”
Dziś bardzo smutna chwila
i bardzo trudny czas,
nadeszĿo pożegnanie,
musisz zostawić nas.
Żal serca bardzo ściska,
oczy zachodzą mgĿą,
Bo Ty nas jednoczyĿeś
wielką miĿością swą.
Jezusa i Maryję
uczyĿeś kochać nas,
WpajaĿeś prawdy wiary,
przez dla nas krótki czas.
Ty zawsze uśmiechnięty,
nie daĿeś smucić się,
Więc nie dziw się Proboszczu,
że kochaliśmy Cię.
ByĿeś tytanem pracy,
wszystko zostawiasz nam,
A dzisiaj przyszĿa chwila,
od nas odchodzisz sam.
Za Twoją dobroć, serce,
niech Bóg nie szczędzi Ŀask
I niech Twoje kapĿaństwo
świeci jak sĿońca blask.

Rok 2015

Zostaniesz w naszych sercach,
dziś przyrzekamy my
I niech nasza modlitwa,
pomaga w życiu Ci.
Twoją rodziną Księże,
jest prawie każdy z nas,
Odwiedzaj więc nas często,
jak Ci pozwoli czas.
UpĿywa szybko życie,
jak potok pĿynie czas
I za malutką chwilę,
razem nie będzie nas.

HUMOR Z KSIĘDZEM
W TREŚCI
MaĿżeństwu, które dĿuższy
czas nie mogĿo mieć dzieci, pewien ksiądz poradziĿ, aby poszĿo
z pielgrzymką do Częstochowy
zapalić świecę przed cudownym
obrazem. MinęĿo z górą dziesięć
lat i ksiądz znowu zawitaĿ do ich
domu - tym razem peĿnego dzieci! Kiedy zapytaĿ ich o rodziców,
odpowiedziaĿy:
- Poszli zgasić świecę do Częstochowy.

- Co się stanie, jeśli naruszycie
jedno z dziesięciu przykazań? –
pyta ksiądz kandydatów do Sakramentu maĿżeństwa.
- Pozostanie jeszcze dziewięć!
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