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31 stycznia 2015 roku w naszej parafii
będziemy uroczyście obchodzili liturgiczną
Uroczystość św. Jana Bosko.
Zapraszamy na uroczystą Mszę św.
o godz. 12:00 pod przewodnictwem
Biskupa Elbląskiego ks. Jacka Jezierskiego.
Dla uczczenia tego wydarzenia, dzisiejszy
numer Informatora Parafialnego,
w całości poświęcony będzie

SALEZJANOM
Drodzy Parafianie!
Od 1967 roku dzieje parafii św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku nierozerwalnie
związane są z posługą kapłanów ze Zgromadzenia Salezjańskiego.
Ostatnie lata mają szczególne znaczenie dla Salezjanów. Obchodziliśmy niedawno
150 rocznicę założenia Towarzystwa Salezjańskiego, obecnie przeżywamy
Jubileusz 200 – lecia urodzin św. Jana Bosko.
Bardzo ważnym wydarzeniem przygotowującym nas do tego Jubileuszu
była peregrynacja relikwii św. Jana Bosko. Dzięki obecności relikwii św. Jana Bosko,
mogliśmy doświadczyć wielu łask Bożych w całej naszej Wspólnocie Parafialnej
i Salezjańskiej. Jednocześnie dla wielu z nas była to inspiracja do dalszej,
wytężonej pracy dla dobra młodego pokolenia.
W dniu 16 sierpnia 2014 roku dla Rodziny Salezjańskiej w całym świecie
rozpoczął się rok Jubileuszu 200 – lecia urodzin św. Jana Bosko, który zakończy się
16 sierpnia 2015 roku. Jako parafia salezjańska staramy się, aby czynnie włączyć
się w obchody tego Jubileuszu.
Jeszcze raz zapraszamy Was na to wspólne świętowanie w najbliższą sobotę
31 stycznia br.
parafii kościoła rzymsko-katolickiego p.w. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (Salezjanie)
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Chętnie znoś wady innych, jeśli
chcesz, aby inni znosili twoje.
J. Bosko

SALEZJANIE
My, Salezjanie Księdza Bosko
(SDB), jesteśmy w Kościele kleryckim instytutem zakonnym na prawach papieskich. Nasza oficjalna
nazwa brzmi: Towarzystwo św.
Franciszka Salezego.
Jesteśmy zgromadzeniem czynnym, poświęcającym się pracy
apostolskiej i misyjnej. Głównym
polem naszej działalności jest
młodzież, zwłaszcza najuboższa
i opuszczona. Dla jej dobra angażujemy się w dzieła wychowawcze i pastoralne, takie jak oratoria,
szkoły, bursy, ośrodki młodzieżowe i powołaniowe, domy wychowawcze, wydawnictwa i wiele innych.
Jest nas ponad 16000 i jesteśmy
obecni na pięciu kontynentach w
132 krajach świata. Otwarci na
kultury krajów, w których pracujemy, staramy się je zrozumieć
i przyjąć ich bogactwo, aby w duchu szacunku i pokoju głosić orędzie Ewangelii.
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Nasze zgromadzenie zostało
założone w XIX w. we Włoszech
przez św. Jana Bosko, który całe
swoje życie poświęcił pracy na
rzecz ludzi młodych, wychowując
ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan.
Ks. Bosko przekazał nam szczególny styl życia i działania, oryginalną mieszaninę życia i działania, którą nazywamy duchem
salezjańskim. Oto jego charakterystyka:
- Szczególna troska o dobro ludzi młodych, wszędzie tam, gdzie
się znajdują.
- Dobroć i postawa przyjęcia,
charakteryzująca się otwartością,
serdecznością, gotowością do postawienia
pierwszego
kroku
i sprawienia, by inni czuli się dobrze, doznając naszej przyjaźni,
naszego szacunku i naszej cierpliwości.
- Optymizm i radość. Nie ma
zniechęcenia w obliczu trudności,
ale spokojna i pogodna świadomość, że w każdej rzeczy drzemie
dobro.
- Praca i umiarkowanie, czyli
uczenie się, jak równoważyć niewyczerpaną energię i surową pracę z prostotą i umiarem.

Styczeń 2015

To oznacza także umieć panować nad poruszeniami serca w
taki sposób, by pozostać spokojnym i pogodnym.
- Radosne przyjmowanie codzienności. “Nasza świętość tutaj
polega na byciu bardzo radosnym”.
- Kreatywność i elastyczność cechują salezjańskość naszej pracy
wśród młodzieży.
- Realistyczna perspektywa życia zjednoczonego z naszą czujnością na poruszenia Ducha Świętego, wyrażone poprzez znaki
czasu.
- Nasza metoda wychowawcza
- “System Prewencyjny” – jest systemem zasadzającym się na rozumie, religii i dobroci, stanowiąc jedyne
w
swoim
rodzaju
doświadczenie duchowe i wychowawcze pracy z i wśród młodzieży dla jej i naszego zbawienia.
- Głębokie zaufanie do Boga
i stałe słuchanie Jego woli są duchowymi podstawami naszej pracy. W ten sposób staramy się podtrzymywać naszą współpracę z
kreatywnością Boga i angażować
się z pasją w historię.
(Źródło:Konstytucja, artykuły 10-20)

O bliźnim trzeba mówić dobrze
albo milczeć.
Szatan boi się ludzi radosnych.
J. Bosko

LOGO DYREKCJI
GENERALNEJ DZIEŁ
KSIĘDZA BOSKO

LOGOTYP Salezjanów Księdza
Bosko składa się z nakładających
się na siebie piktogramów: w tle
stylizowana litera “S” (salezjanie)
zarysowuje się w negatywie wewnątrz kuli, prawie że globie
ziemskim, ograniczonym od prawej i lewej strony dwoma figurami pagórków/wydm. W prawej
części globu, na przełomie ścieżki
w kształcie litery “S” i wydm, pojawia się drugi obraz: strzałka,
skierowana w górę, usadowiona
na trzech prostopadłych nogach,
na szczycie których trzy wypełnione kule odzwierciedlają stylizowany obraz trzech osób; pierwsza, umieszczona w środku
i najwyższa, znajduje się na szczycie strzałki, dwie pozostałe po bokach, prawie że pozostają w uścisku z figurą centralną. Trzy
stylizowane osoby, strzałka skierowana ku górze – są także wizualnym przedstawieniem typowego domu, z opadającym dachem
(ramiona) i filarami go podtrzymującymi (ciała trzech osób).
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PRZEŁOŻONY GENERALNY
SALEZJANÓW

Don Ángel Fernández Artime
jest dziesiątym następcą Ks. Bosko.
53-letni duchowny jest pochodzącym z Asturii Hiszpanem,
specjalistą w zakresie teologii pastoralnej i pedagogiki.

Rok 2015

Możemy powiedzieć, że ta historia zaczyna się, kiedy mały Janek Bosko ma bardzo dziwny sen
w wieku 9 lat.
Możemy także wskazać datę
początków naszego Zgromadzenia, znaczoną zaskakującym spotkaniem Jana Bosko, już księdza,
który znalazł się twarzą w twarz z
chłopcem z ulicy w Turynie w zakrystii pewnego kościoła w dniu 8
grudnia 1841 r. A także moment,
kiedy Ksiądz Bosko, 26 stycznia
1854 r., nadał nazwę ‘Salezjanie’
małej grupie 17 młodzieńców,
którzy zapragnęli pójść jego śladami.
SYSTEM WYCHOWAWCZY
Św. Jan Bosko był wyjątkowym
wychowawcą.

KSIĄDZ BOSKO

Jego przenikliwa inteligencja,
zdrowy rozsądek i głęboka duchowość doprowadziły go do
stworzenia systemu wychowania,
który rozwija całą osobę – ciało,
serce, umysł i ducha.

Początek historii Zgromadzenia
Salezjańskiego sięga korzeniami
nieznanej osady wiejskiej na północy Włoch o nazwie Becchi.

Sprzyja wzrostowi i wolności, a
jednocześnie istotnie umieszcza
człowieka młodego w centrum całego dzieła wychowawczego.

Był m.in. przełożonym salezjanów w Argentynie i Hiszpanii.
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Aby odróżnić jego metodę od
represyjnego systemu wychowania, przeważającego w XIX wieku
we Włoszech, swoją metodę nazwał właśnie systemem prewencyjnym – ponieważ stosując go,
usiłuje się zapobiec konieczności
karania, umieszczając chłopca w
środowisku, w którym zachęca się
go, by dał z siebie to, co najlepsze.
Jest to odpowiednie, przyjazne,
całościowe podejście do wychowania.
Stwarza on klimat, który ‘wyprowadza’ (łac. ex-duco) to, co
najlepsze z człowieka młodego,
zachęcając go do całościowego i
pełnego wyrażenia siebie, co pomaga mu nabyć postawy, które
ukierunkowują go w wyborze
tego, co dobre, zdrowe, radosne i
przyczynia się do rozwoju życia.

KSIĄDZ BOSKO
UKŁADANKA
Do tradycji w naszej parafii należy już nagradzanie dzieci za
uczestnictwo w niedzielnych
Mszach Św. Zadanie polega na
ułożeniu obrazka z puzzli, otrzymywanych po mszach.

W sobotę 31 stycznia br., po
Mszy Św. o godz. 12:00, zostaną
ogłoszone wyniki i wręczone upominki.
Zapraszamy na tę Mszę Św.
wszystkie dzieci. Mamy nadzieję,
że nie zabraknie szczególnie tych,
które złożyły swoje prace.
Są to: Ewelina Puzyniak, Zuzanna Zuchniewska, Marcin Kozłowski, Wiktoria Jarząb, Kinga
Urbanowicz, Aleksandra Załucka, Franek Zamojcin, Krzysztof
Brzezicki, Alicja Brzezicka, Wojtek
Sępka, Bartłomiej Stęplewski, Oliwier Sowiński, Oskar Sowiński,
Amelia Sowińska, Oliwia Cymańska, Zuzanna Legiewicz, Wiktoria
Szandrowska, Janek Szymański,
Aleksandra Gładzińska, Dawid
Gładziński, Małgorzata Popowicz, Kacper Chrząszcz, Oliwia
Brzeska, Oliwia Balicka, Jakub
Chmielewski, Julia Kozłowska,
Wiktoria Szypiło, Oskar Szypiło,
Michał Lorbiecki, Dominik Kot,
Wojtek Kot, Mateusz Chojnowski,
Wiktoria Treder, jedna osoba nie
podpisana.

Od miesiąca września tematyką
tych obrazków był ksiądz Bosko.
Zebrano już i oceniono 34 układanki które złożyły dzieci. Nie
wszystkie były kompletne.
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HERB SALEZJAŃSKI

Po raz pierwszy pojawił się w
liście okólnym Ks. Bosko w dniu 8
grudnia 1885 r. i został opisany
przez prof. Boidiego.
“Jaśniejąca gwiazda, wielka kotwica, płonące serce – symbolizują
cnoty teologalne; sylwetka św.
Franciszka Salezego przypomina
o Patronie Towarzystwa; lasek w
dolnej części – przywołuje osobę
Założyciela; wysokie góry oznaczają szczyty doskonałości, do
której powinni dążyć Członkowie;
palma i laur, które, splecione u
podstawy, oplatają tarczę do połowy, symbolizują nagrodę, otrzymaną za życie ofiarne i cnotliwe.
Motto ‘da mihi animas, caetera
tolle’ wyraża ideał każdego Salezjanina”.

MISJE SALEZJAŃSKIE
Salezjański Wolontariat Misyjny
MŁODZI ŚWIATU powstał z inspiracji działalnością misjonarzy
salezjańskich.
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Prowadzą oni szkoły, świetlice,
ośrodki dla dzieci ulicy, duszpasterstwa, parafie oraz wiele innych dzieł na całym świecie.
Szczególnym powołaniem Towarzystwa Salezjańskiego jest praca
wśród młodzieży, przede wszystkim biednej, opuszczonej i zagrożonej. Aktualnie w 132 krajach
pracuje 16.645 Salezjanów, a w 89
państwach pracuje 15.074 sióstr
Salezjanek.

KONCERT KOLĘD
Z racji Jubileuszu 200-lecia urodzin Św. Jana Bosko, wielkiego
Wychowawcy dzieci i młodzieży,
zapraszamy dnia 01 lutego br. o
godz. 19:00, do Kościoła Św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, na
Koncert kolęd w wykonaniu Chóru Reprezentacyjnego Zespołu
Artystycznego Wojska Polskiego z
Warszawy.
Karty wstępu można nabywać
od niedzieli w zakrystii lub kancelarii parafialnej.

Propozycja zimowiska "Zima w mieście 2015"
Zapraszamy dzieci i młodzież na ferie zimowe
organizowane przez Oratorium im. Św. Jana Bosko.
Informacje dla rodziców oraz ramowy program dnia:

26 stycznia (Poniedziałek) - rozpoczęcie o godz. 10.00 w Oratorium.
Zajęcia na sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II. Obiad.
Zakończenie o godz. 15.00.
27 stycznia (Wtorek) - zbiórka pod kościołem o godz. 8.00.
Wyjazd do Ostródy na kręgle. Obiad. Powrót ok. godz. 16.00.
Koniecznie zmienne obuwie z białą lub jasną podeszwą,
aby nie wypożyczać płatnych butów do kręgli! Powrót ok. godz. 16.00.
28 stycznia (Środa) - rozpoczęcie o godz. 10.00 w Oratorium.
Turniej w piłkę halową, tenisa stołowego oraz gry i zabawy dla dzieci.
Obiad. Zakończenie o godz. 15.00.
29 stycznia (Czwartek) - rozpoczęcie o godz. 10.00 w Oratorium.
Wyjazd do Elbląga na lodowisko.
Kto posiada łyżwy proszę ze sobą wziąć, aby nie płacić kosztów za wypożyczenie.
Obiad. Powrót ok. godz. 16.00.
30 stycznia (Piątek) - rozpoczęcie o godz. 10.00 w Oratorium.
"Oratoriada" na gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II.
Obiad. Zakończenie o godz. 15.00.
31 stycznia (Sobota) - rozpoczęcie o godz. 10.00 w Oratorium.
O godz. 12.00 - Eucharystia z okazji uroczystości św. Jana Bosko.
Jest to najważniejsza cześć naszej Zimy w mieście. Zapraszamy całe rodziny.
Również osoby, które nie brały udziału w zimowiskach.
Po Eucharystii wszystkich zapraszamy na bal do Domu Kultury
- mile widziane przebrania w stylu z dawnej epoki
oraz wszelkie inne przebrania według możliwości.
Obiad. Gry i zabawy oraz konkursy. Zakończanie - będzie!
Proszę na każdy dzień mieć ze sobą zmienne obuwie sportowe z jasną podeszwą.
Zapewniamy podczas każdego dnia obiad.

1 - 7 lutego 2015r. - drugi tydzień ferii zimowych na nartach.
Szczegółowe informacje zostały podane rodzicom oraz dzieciom.
Ostatnie spotkania organizacyjne:
dla dzieci i młodzieży 28 stycznia (Środa) - godz. 17.00,
dla rodziców 29 stycznia (Czwartek) - godz. 19.00.

„...kapłan jest człowiekiem całkowicie należącym do Pana, ponieważ to sam Bóg go
powołuje i ustanawia w jego posłudze apostolskiej.
A ponieważ w pełni należy do Pana, w pełni należy do ludzi, jest dla ludzi.”
Benedykt XVI

SALEZJANIE PRACUJĄCY W TOLKMICKU OD ROKU 1967

- Ks. Stanisław Borzęcki–proboszcz parafii w roku 1967 r.
- Ks. Tadeusz Woch–wikariusz w roku 1967 r.
- Ks. Ryszard Ukleja–proboszcz parafii od 1967 do 1977 r.
- Ks. Władysław Sobczyński–wikariusz od 5.07.1970 r.
- Ks. Janusz Tomasik–proboszcz i dyrektor parafii od 18.07.1977r. do 3.08.1986 r.
- Ks. Kazimierz Napierała–wikariusz od 1979 r.
- Ks. Edward Kołek–proboszcz i dyrektor parafii od 3.08.1986 r. do śmierci - 2.07.1989 r.
- Ks. Wacław Zięba–duszpasterz, rezydent od 1987 r. Zmarł 24.01.2012 r.
- Ks. Lucjan Dąbrowski–proboszcz i dyrektor parafii. Od 27.08.1989 r. do 17.07.1994 r.
- Ks. Eugeniusz Błędek–wikariusz od 2.07.1989 r. do 4.09.1993 r.
- Ks. Dariusz Makowski–wikariusz od września 1993 r. do sierpnia 1994 r.
- Ks. Stanisław Wójcik–proboszcz i dyrektor parafii od 17.07.1994 r.
- Ks. Andrzej Kurto–wikariusz od 3.08.1994 r. do 10.08.1997 r.
- Ks. Krzysztof Felke–wikariusz od 1.08.1997 r. do 3.07.1998 r.
- Ks. Wojciech Biskiewicz–wikariusz od 3.07.1998 r. do 10.12.1998 r.
- Ks. Marian Romanowicz–wrócił w 1998 r. po 17 latach pracy w Niemczech,
28.06.1999 r. opuścił Tolkmicko i wyjechał ponownie do Niemiec.
- Ks. Stanisław Kutwiński–proboszcz i dyrektor parafii od 2000 r. do lipca 2006 r.
- Ks. Krzysztof Helianek–wikariusz od 2.02.2002 r. do 30.08.2004 r.
- Ks. Marek Szymborski–wikariusz od 1.09.2004 r. do 30.07.2009 r.
- Ks. Sławomir Szczodrowski–proboszcz parafii i dyrektor Wspólnoty Salezjańskiej od 30.07.2006 r.
- Ks. dr Krzysztof Lis–katecheta i duszpasterz wspomagający, od 08.2008 r. do 08. 2010 r.
- Od 2009 roku diakon Piotr Kępa, na miejsce kleryka Piotra Seroczyńskiego.
8 maja 2010 r. odbyły się jego święcenia kapłańskie.
- 1.08. 2010 r. ks. Mariusz Rygała–Kierownik Oratorium i katecheta w Gimnazjum do 31.07.2012 r.
- 1.08.2010 r. rozpoczął pracę ks. Wiesław Kania, sprawuje posługi duszpasterskie w parafii.
- 1.08.2011 r. przybył do parafii ks. Krzysztof Toczyski, zatrudniony jako katecheta w SP.
- Od 1 sierpnia 2012 r. do 31 lipca 2013 r. w parafii pracował ks. Mariusz Rudzki.
Pełnił obowiązki katechety w Gimnazjum i Kierownika Oratorium.
- 1.08.2012 r.–przybył diakon Cezary Lipka. Pomaga w różnych pracach w kościele i parafii.
- 1.08.2013 r., po święceniach kapłańskich, rozpoczął pracę w naszej parafii ks. Jarosław Stasiński.
Po miesiącu przeniesiony do Płocka.
- Od 1 września 2013r. pracuje u nas ks. Dariusz Machniak.
Pełni funkcję Kierownika Oratorium i katechety w Gimnazjum.

