Wrzesień, 2018

Niech będzie pochwalony
Jezus Chrystus,
Drodzy Parafianie i Sympatycy
naszego Salezjańskiego dzieła
w Tolkmicku.

Rozpoczęliśmy
nowy
czas
duszpasterski wyznaczony jak
zwykle nowym rokiem szkolnym
i wkrótce akademickim (październik). Wchodzimy w ten czas ze
św. Stanisławem Kostką (18 września) i Matką Bożą (październik).
W liturgii Kościoła w październiku – uczestnicząc w nabożeństwach - wspominamy Najświętszą Maryję Pannę Różańcową. To
wspomnienie przenosi nas do XVI
wieku, gdy wojska tureckie próbowały podbić Europę i zaprowadzić w niej prawa muzułmańskie.
Na tronie papieskim zasiadał
wówczas św. Pius V, papież pochodzący z zakonu dominikanów.
Gdy usłyszał o zbliżającej się wojnie zaczął zanosić żarliwe modlitwy do Maryi, powierzając Jej swą
troskę podczas odmawiania różańca. W czasie tej modlitwy doznał wizji: znalazł się na miejscu
bitwy pod Lepanto. Zobaczył
ogromne floty, przygotowujące się
do starcia.

Nad nimi ujrzał Maryję, która
patrzyła na niego spokojnym
wzrokiem. Nieoczekiwana zmiana wiatru uniemożliwiła manewry muzułmanom, a sprzyjała flocie chrześcijańskiej. Udało się
powstrzymać inwazję Turków na
Europę. Było to w czasie bitwy
pod Lepanto (nad Zatoką Koryncką) 7 października 1571 r. Ciekawym jest fakt, że kolejny papież,
Klemens XI, w podzięce za zwycięstwo nad Turkami odniesione
pod Belgradem w 1716 r., rozszerzył to święto na cały Kościół.
W roku 1883 Leon XIII wprowadził do Litanii Loretańskiej wezwanie „Królowo Różańca świętego”, a w dwa lata później zalecił,
by w kościołach odmawiano różaniec przez cały październik.
Trzeba byśmy także i my rozbudzili w sobie religijność różańcową. Przed nami miesiąc różańcowy, warto więc rozważać życie
Jezusa i Maryi w tajemnicach różańcowych gdyż jest w nich też
historia naszego życia złożona z
chwil i wydarzeń radosnych,
chwalebnych, bolesnych ale także
światła od Boga by to życie lepiej
rozumieć.
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A mamy przecież o co się modlić, by w zgodzie, mądrze i odpowiedzialnie żyć i dokonując
właściwych wyborów.
Stare polskie przysłowie mówi:
„zgoda buduje – niezgoda rujnuje”. Tę zasadę wykorzystywali kolonizatorzy. Aby opanować kraj
bez użycia wojska, wystarczyło
tylko skłócić rządzących poszczególnymi państewkami, klanami,
plemionami, napuścić ich na siebie, a potem już można było
wkroczyć jako gwarant stabilności
w regionie i „zaprowadzić pokój”
– po swojemu. Doświadczyliśmy
tego podczas zaborów. Podobnie
w czasach komunistycznych rozpracowywano grupy opozycyjne:
służby
specjalne
próbowały
umiejscowić tam „swojego człowieka” i sterować grupami, a gdy
to się nie udawało – skłócić tworzących je ludzi. Podzieleni i bezsilni niewiele mogli zdziałać. Wykorzystując
ten
mechanizm,
rządzono także społeczeństwem:
nastawiano jedne grupy społeczne przeciw drugim i w ten sposób
zawsze znajdowano kogoś winnego za nieudane inicjatywy – za to
władza zawsze była „dobra”.
Tę taktykę stosuje szatan, próbując walczyć przeciw Bogu.
Przecież wystarczy skłócić wierzących, by zebrać ogromne żniwo. Szatan jest tym, który dzieli.
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Bóg łączy nas w Kościół – więc
diabeł, zamknięty w swej nienawiści i samotności, robi wszystko,
by tę wspólnotę rozbić, podzielić,
uczynić bezsilną, by ludzie nie
doświadczali mocy z niej płynącej. Bóg powołuje nas do świętości, czyli do zjednoczenia z Nim,
do szczęścia przebywania razem
Nim w niebie – więc szatan, zazdrosny o przyjaźń Boga, robi
wszystko, aby nas od Niego odciągnąć, by wmówić nam, że
szczęście możemy osiągnąć bez
Boga.
„Dziel i rządź” – odwieczna
diabelska taktyka. Nic dziwnego:
diabeł nawet swoją nazwę bierze
od podziału; przecież dia-ballo z
greckiego znaczy „oddzielać”,
„dzielić”, „odrzucać daleko”. Jezus podkreśla potrzebę jedności.
Dlatego mówi: Kto nie jest ze
Mną, jest przeciwko Mnie, a kto
nie zbiera ze Mną, rozprasza (Łk
11,23). Miłość łączy, nienawiść –
dzieli. Świętość buduje wspólnotę, grzech – powoduje podział. A
ja? Po której jestem stronie? Zbieram czy rozpraszam? Drodzy,
przed nami również czas wyborów do Władz. Umiejmy się
„pięknie różnić” i dążmy do jedności w imię wspólnego dobra,
modląc się o nie także osobiście,
czy wspólnotowo na różańcu.
Z zaproszeniem i w jedności
z Wami – ks. Proboszcz Józef

Wrzesień, 2018

AKTUALNOŚCI
NABOŻEŃSTWA
RÓŻAŃCOWE

Zbliża się miesiąc październik,
a wraz z nim nabożeństwa różańcowe. Zapraszamy do licznego
udziału dzieci, młodzież we wtorki i czwartki o godz. 16:00 i starszych o godz. 17:30. Tych, którym
obowiązki nie pozwolą przyjść do
kościoła zachęcamy do modlitwy
różańcowej w domu. Włączmy się
jak najliczniej w spełnienie prośby, jaką w Fatimie skierowała Maryja do trojga pastuszków mówiąc: „odmawiajcie codziennie
różaniec”.
80 ROCZNICA ŚMIERCI ŚW. SIOSTRY
FAUSTYNY KOWALSKIEJ 05.10.2018

05 października 1938 roku w
klasztorze w Krakowie-Łagiewnikach zmarła Siostra Faustyna Kowalska, mając zaledwie 33 lata.
Mija 80 lat od Jej śmierci. Msze
św. z ucałowaniem relikwii Świętej o godz. 7:00 i 18:00. O godz.
15:00 odmówimy wspólnie Koronkę do Bożego Miłosierdzia
przed obrazem Jezusa Miłosiernego i relikwiami św. Faustyny.
DZIEŃ EDUKACJ
NARODOWEJ 14.10.2018

14 października obchodzimy
Dzień Edukacji Narodowej. Pamiętajmy w modlitwach o naszych Nauczycielach, Wychowawcach i Katechetach. Życzmy
Im wiele Łask Bożych na każdy
dzień tej trudnej pracy.
DZIEŃ PAPIEŻA
ŚW. JANA PAWŁA II – 16.10.2018

16 października mija 40 lat od
wyboru Karola Wojtyły na tron
papieski. Pamiętajmy w modlitwach dziękczynnych za św. Jana
Pawła II, naszego rodaka. Ucałowanie relikwii świętego po
Mszach św.
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RENOWACJA DRZWI BOCZNYCH
W KOŚCIELE

TOLKMICKIE
DNI JAKUBOWE 2018

Rozpoczęte są prace renowacyjne przy drzwiach bocznych w kościele.

Tegoroczne Dni Jakubowe przeszły do historii.

Robimy to we własnym zakresie, dlatego, jeśli ktoś mógłby pomóc Panom wolontariuszom, którzy to wykonują, proszony jest o
zgłoszenie się do ks. Proboszcza.

CMENTARZ PARAFIALNY
Zbliża się Uroczystość Wszystkich Świętych i wzmożone sprzątanie grobów naszych zmarłych.
Prosimy o segregację śmieci na
cmentarzu
w
odpowiednich,
oznaczonych miejscach, nie tylko
od święta. Parafia ponosi bardzo
duże koszty, związane z wywozem śmieci, obsługą WC, koszeniem trawy i ogólnym utrzymaniem cmentarza. Prosimy, by
wszyscy czuli się współgospodarzami tego miejsca, gdzie spoczywają nasi bliscy i znajomi.
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Tradycyjnie, w wigilię liturgicznego święta czyli 24 lipca, wieczorem uczestniczyliśmy w Mszy św.
za zmarłych parafian, a następnie
procesyjnie udaliśmy się na cmentarz, by poświęcić groby naszych
zmarłych.
Zakończyliśmy ją przy krzyżu
głównym Litanią do Wszystkich
Świętych.

Wrzesień, 2018

Tegoroczną Mszę św. koncelebrowaną, odprawił ks. Julian
Dzierżak - nasz Parafianin, oraz
ks. Tadeusz Pawluk, również Parafianin i ks. Proboszcz Józef Grochowski. Procesję i poświęcenie
grobów poprowadzili: ks. Proboszcz i ks. Julian.

W koncelebrze uczestniczyli
Księża z Dekanatu Elbląg Północ,
w tym Wikariusz diecezjalny ks.
Walenty Szymański, oraz Dziekan
Dekanatu - ks. Mieczysław Tylutki. W koncelebrze uczestniczył też
ks. Tadeusz Pawluk. W konfesjonale posługę pełnił ks. Mirosław
Barański, również Tolkmiczanin.
Oprawę muzyczną zapewnił Chór
parafialny pod kierownictwem ks.
Piotra Boryczki.
Uroczystości liturgiczne zakończyła litania do Św. Jakuba Apostoła i ucałowanie relikwii Świętego.

W środę 25 lipca, liturgicznym
święcie Św. Jakuba Apostoła, o
godz. 12:00 zebraliśmy się w kościele na Mszy św. koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks.
Leszka Śpiewaka - proboszcza z
Pogrodzia. Słowo Boże, nawiązujące do życia i świętości dzisiejszego Patrona miasta i kościoła
wygłosił ks. Julian Dzierżak.

Sobotnie świętowanie Dni Jakubowych rozpoczęto hejnałem z
wieży ratuszowej. Na rynku
przed Ratuszem było wiele stoisk,
muzyki i warsztatów, nawiązujących do historii naszego miasta.

Po Mszy św. wieczornej, mogliśmy posłuchać pieśni trubadurów
w wykonaniu Trubadurów Chrystusa Pana - Scholi z Węgajt.
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Zaprezentowano nam pielgrzymkę przez tradycję średniowiecznej pieśni religijnej, dedykowanej św. Franciszkowi z Asyżu.

Piękne, męskie wykonanie tych
utworów, gra na nieznanych nam
instrumentach, sprawiło, że dla
wszystkich, którzy zgromadzili
się w kościele, była to prawdziwa
uczta duchowa.

Niedziela rozpoczęła się uroczystą Mszą św. koncelebrowaną,
pod przewodnictwem ks. Juliana
Dzierżaka, w asyście ks. Tadeusza
Pawluka.
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W Mszy św. uczestniczył Pan
Burmistrz Andrzej Lemanowicz z
Małżonką, oraz Pani Magdalena
Dalman - Przewodnicząca Rady
Miasta, wraz z Małżonkiem. Licznie przybyli Parafianie i Goście.

Po skończonej Mszy św. była
procesja wokół kościoła. Towarzyszyła nam Orkiestra Dęta z Zielonki Pasłęckiej, która po zakończeniu Mszy dała piękny koncert
w kościele, a następnie na Targowisku. Mogliśmy też kolejny raz
wysłuchać hymnu miasta, zagranego z wieży ratuszowej. Ma on
na stałe towarzyszyć wielkim wydarzeniom, może nawet będzie
grany po biciu dzwonów kościelnych o godz. 12:00.

Wrzesień, 2018

Na Targowisku każdy mógł poczęstować się bardzo smaczną
zupą rybną, przygotowaną przez
Rodziny Państwa Szewczyków.
Były też stoiska handlowe, przygotowane przez Stowarzyszenia
i inne osoby.

Były też przejażdżki łodziami.
Po Mszy św. wieczornej, przed
kościołem ks. Proboszcz święcił
samochody i inne pojazdy, co też
należy już do tradycji.
Do późna w Domu Kultury
trwały zaplanowane występy.
Tolkmickie Dni Jakubowe 2018
przeszły do historii.

Niestety, pogoda zrobiła nam
psikusa. Już w czasie Mszy zaczął
padać tak bardzo potrzebny
deszcz. Miejsko Gminny Ośrodek
Kultury zdecydował przenieść
wszystkie atrakcje do Domu Kultury.

Dziękujemy wszystkim Organizatorom i sponsorom tego przedsięwzięcia. Wymienić tu należy
Pana Burmistrza Andrzeja Lemanowicza, Panią Magdalenę Dalman - Przewodniczącą Rady, ks.
Józefa Grochowskiego - Proboszcza Parafii, Władze Nadleśnictwa
Elbląg, Załogę Miejsko Gminnego
Ośrodka Kultury z Panem Robertem Oleszkiewiczem - Dyrektorem. Patronat honorowy sprawował Pan Maciej Romanowski Starosta Powiatu.
W całą akcję zaangażowane
były Stowarzyszenia, Koła i Osoby prywatne.
Wszystkim serdecznie dziękujemy za wkład pracy.

O godz. 16:00 ks. Proboszcz Józef Grochowski, tradycyjnie już w
porcie, poświęcił łodzie i jachty
oraz akwen wodny.

Mieszkańcom i Gościom dziękujemy za udział w nabożeństwach, Mszach św. i innych
atrakcjach,
przygotowanych
przez Organizatorów.
Do zobaczenia za rok!
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POKAZ SZTUCZEK
CYRKOWYCH
W WYKONANIU ORATORIUM
im. św. JANA BOSKO
W WARSZAWIE 05.08.2018

W niedzielę 05 sierpnia, po
Mszy św. wieczornej, na placu
przed kościołem, odbył się pokaz
sztuki cyrkowej w wykonaniu
pana Piotra Tomczaka - Dyrektora
Państwowej Szkoły Sztuki Cyrkowej w Julinku i dzieci z warszawskiego Oratorium św. Jana Bosko pod kierownictwem ks. Sławomira Szczodrowskiego, oraz młodych Tolkmiczanek, uczestniczek
tych kolonii letnich.

Rok 2018

Widowisko obejrzała duża grupa Parafian i Gości, przebywających w naszym miasteczku.

W programie były sztuczki
sprawnościowe i iluzjonistyczne,
oraz dowcipy. Wszyscy świetnie
się bawili. Ksiądz Sławomir zapewnił na ten czas dużo słodkości, którymi częstowali młodzi
Oratorianie.

To był świetnie spędzony czas.
Dziękujemy naszym Gościom,
że tak sympatycznie nam go umilili wieczór. Mamy nadzieję, że za
rok się znów się spotkamy.
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TERCET BANDURZYSTEK
ORIANA
W poniedziałkowy wieczór 13
sierpnia br. w Kościele św. Jakuba
Apostoła w Tolkmicku, mieliśmy
okazję zobaczyć i usłyszeć wspaniały
Koncert
Bandurzystek
"ORIANA".

Podczas koncertu w naszym
Kościele, Zespół ORIANA zaprezentował zarówno swoją mistrzowską grę na bandurze, jak
i sztukę wokalną, wykonując różnorodne
utwory
ukraińskich
kompozytorów i klasyków światowych, również pieśni ludowe.
Artystki zagrały i zaśpiewały ze
specjalną dedykacją dla publiczności Barkę - ulubioną pieśń św.
Jana Pawła II, oraz Dumkę na
dwa serca.
Wszyscy, którzy przyszli na ten
Koncert, wytrwali do końca. W
podziękowaniu za piękny występ
publiczność nagrodziła Zespół
owacjami na stojąco.

Zespół istnieje od ponad 10 lat
i jest jednym z najlepszych na
Ukrainie w dziedzinie sztuki gry
na bandurze.
Bandura jest instrumentem muzycznym, który stał się narodowym symbolem Ukrainy.

Dziękujemy Paniom, tworzącym ten wspaniały Tercet, Organizatorom, a byli to: Profesor Henryk Gwardak i ks. Proboszcz Józef
Grochowski.
Dziękujemy licznie zebranym
Gościom, wśród nich Panu Staroście Maciejowi Romanowskiemu
i Władzom naszego miasta.
Dziękujemy serdecznie za obecność naszym niezawodnym Parafianom.
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70 ROCZNICA ZAWARCIA
SAKRAMENTU
MAŁŻEŃSTWA
PRZEZ PAŃSTWA
ANNĘ I WŁADYSŁAWA
DWORZECKICH 26.08.2018

26 sierpnia br. obchodziliśmy
Jubileusz 70 rocznicy zawarcia Sakramentu małżeństwa przez Państwa Annę i Władysława Dworzeckich. Taka rocznica rzadko się
zdarza, więc tym bardziej cieszymy się, że Państwo Dworzeccy w
otoczeniu dzieci, wnuków, rodziny, przyjaciół i znajomych mogli
to wielkie wydarzenie przeżyć na
Mszy św. w naszym Kościele, odprawionej przez ks. Proboszcza
Józefa Grochowskiego.
Wzruszająca uroczystość. A jak
to się zaczęło?
W roku 1947 do Tolkmicka
przybyła Pani Anna.
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Przyjechała z Białogardu, gdzie
po przyjeździe z Kazachstanu, zatrzymała się na krótko u brata.

Pan Władysław, po wyjściu z
wojska szukał swojego miejsca na
ziemi i znalazł… w Tolkmicku.
23 sierpnia 1948 roku w Kościele św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku ks. L. Kwaśniak pobłogosławił
związek małżeński zawarty przez
24 – letniego Władysława Dworzeckiego i 20 – letnią Annę Franciuk. Pan Władysław zajął się rybołówstwem, a Pani Anna
domem i wychowaniem trzech
dorodnych synów: Kazimierza,
Andrzeja i Krzysztofa. Dzieci
otrzymały staranne, katolickie
wychowanie. Chłopcy byli ministrantami, a w niedzielę cała Rodzina uczestniczyła w Mszy Świętej.

Wrzesień, 2018

Dorośli synowie założyli rodziny i dziadkowie cieszą się ich dorobkiem w postaci 5 wnuków i 3
prawnuków. Syn Krzysztof przez
kilka lat był organista w naszym
kościele, wnuczka Maria bardzo
aktywnie pracowała w tolkmickim Oratorium. Niestety, kilka
miesięcy temu, po długiej chorobie pożegnali syna Andrzeja.
Państwo Dworzeccy, to bardzo
przykładne małżeństwo, rodzice
i dziadkowie: kochający Najbliższych, pracowici, mili, życzliwi
dla przyjaciół i znajomych oraz
naszego kościoła i bardzo religijni.

Niech Matka Boża opiekuje się
Wami, otacza swoją troską i miłością i wstawia się za Wami u swojego Syna.
Szczęść Wam Boże na dalsze lata,
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i ks. Piotr Boryczka
oraz tolkmiccy Parafianie

ROZPOCZĘCIE NOWEGO
ROKU SZKOLNEGO
I KATECHETYCZNEGO
03.09.2018

Dziś już Pan Władysław porusza się na wózku, ale Pani Anna
jest w każdą niedzielę i w tygodniu na mszach i nabożeństwach.
Często
wnukowie
pomagają
Dziadkowi by też „dojechał” do
kościoła. Korzysta On także z odwiedzin Księdza w I piątki miesiąca.
Państwo Dworzeccy doczekali
się pięknego Jubileuszu. Nie każde małżeństwo może taką rocznicę obchodzić...
Pani Anno, Panie Władysławie.
Bogu dziękujemy, że wraz z Wami
mogliśmy obchodzić to Święto.
Życzymy Wam jeszcze wiele lat
wspólnego życia. Niech Bóg obdarza Was i Waszych Najbliższych swoimi łaskami.

Mszą Św. w naszym Kościele
rozpoczęto Nowy Rok Szkolny
i Katechetyczny 2018/2019. Odprawił ją O. Ewaryst Gręda z Kadyn.
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Uczestniczyli w niej licznie zebrane dzieci, młodzież, Nauczyciele i Wychowawcy, oraz Rodzice. Wszystkich powitał ks.
Proboszcz Józef Grochowski.

Oprawę liturgiczną Mszy św.
przygotowała młodzież pod kierunkiem katechetki - Pani Gabrieli
Starosteckiej. Na organach grał ks.
Piotr Boryczka. Uroczystości towarzyszył poczet sztandarowy
Szkoły Podstawowej.
Słowo Boże głosił ks. proboszcz
Józef Grochowski, który na zakończenie podziękował Pani Marcie Drożdżewskiej - Dyrektor
Szkoły Podstawowej za dotychczasową, bardzo owocną współpracę z Parafią. Powitał też Panią
Anettę Gulbertowicz - nową Dyrektor tolkmickiej Szkoły Podstawowej, mówiąc, że liczy również
na bardzo owocną współpracę.
Po błogosławieństwie na zakończenie Mszy św. wszyscy udali się na dalsze uroczystości do
swoich szkół.
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Dziękujemy wszystkim, którzy
uczestniczyli w tej Mszy św. Dieciom, młodzieży, Dyrekcjom, Nauczycielom, Katechetom i Rodzicom
życzymy
Bożego
błogosławieństwa
na
każdy
dzień.
Szczęść Boże

POŚWIĘCENIE
TORNISTRÓW UCZNIOM
I KLASY 16.09.2018
16 września 2018 r. na Mszy św.
o godz. 11:00 mieliśmy małą uroczystość parafialną – poświęcenie
tornistrów Pierwszoklasistów.

Wrzesień, 2018

Jedenaścioro dzieci, wraz z Rodzicami, uczestniczyło w tej Mszy
św. odprawianej przez ks. Piotra
Boryczkę. Przed końcowym błogosławieństwem Ksiądz Proboszcz poprosił wszystkie dzieci o
ustawienie się przed ołtarzem. Ks.
Piotr odmówił okolicznościową
modlitwę, a następnie poświęcił
wszystkie tornistry i ich zawartości.

Ksiądz Proboszcz obdarował
wszystkie dzieci małymi upominkami. Ksiądz Celebrans życzył
Dzieciom i ich Rodzicom wiele
łask Bożych na drodze edukacji
szkolnej, którą rozpoczęły.
Msza święta zakończyła się
ogólnym
błogosławieństwem
i wszyscy wrócili do domów.
Drogie Dzieci. Niech Matka
Boża wyprasza Wam potrzebne
łaski, niech zawsze będzie obecna
w Waszym życiu.
Szczęść Boże Wam,
Waszym Rodzicom i Najbliższym.

STANISŁAW KOSTKA
Patron na dzisiejsze czasy
Stanisław Kostka urodził się 28
października 1550 r. w Rostkowie
pod Przasnyszem (Mazowsze), a
zmarł 15 sierpnia 1568 r. w Rzymie. Pragnął wstąpić do zakonu
jezuitów, ale nie uzyskał zezwolenia rodziców. W sierpniu 1567
roku, pieszo, w przebraniu, uciekł
z Wiednia, by przez Bawarię dotrzeć finalnie do Rzymu, by tam
wstąpić do zakonu i złożyć śluby
zakonne. Krótko potem umarł w
wyniku malarii.
Od 1974 r. jego wspomnienie
obchodzimy 18 września jako
święto patronalne dzieci i młodzieży, by na progu nowego roku
szkolnego prosić dla nich o błogosławieństwo i potrzebne łaski.
Co taka osoba, jak żyjący w XVI
w. młody, trochę niesforny jezuita,
może nauczyć współczesne młode
pokolenie Polaków? Z pomocą
przychodzi nam fragment z Księgi Mądrości: „Starość jest czcigodna nie przez długowieczność
i liczbą lat się jej nie mierzy: sędziwością u ludzi jest mądrość, a
miarą starości życie nieskalane.
Ponieważ spodobał się Bogu, znalazł Jego miłość.”
W tych krótkich słowach Pismo
Święte oddaje piękno osoby św.
Stanisława Kostki.
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Był niezwykle ambitnym człowiekiem – kiedy zaczynał naukę
w kolegium, nie był najlepszym
uczniem, widać było braki ze
szkoły w Rostkowie. Ale kiedy
kończył trzeci rok, był już jednym
z najlepszych. Do tego, ponieważ
w ciągu dnia nie mógł poświęcić
kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Kiedy zapragnął być jezuitą, a nie dostał na to
pozwolenia, uciekł ze szkoły, by
zrealizować swoje pragnienie.
Miał jasno wyznaczone cele i odważnie dążył do ich realizacji.
Tego właśnie mogą uczyć się dziś
młodzi rodacy. Jego wierność
wartościom, które miał w sercu,
odwaga w realizowaniu pragnień,
pracowitość i głęboka relacja z Bogiem to te cechy, które dziś bardzo potrzebne są dzieciom i młodzieży. Młode pokolenie Polaków
wydaje się stawać pokoleniem
konsumenckim, bez ambicji i celów, dlatego warto nie tylko się
modlić przez wstawiennictwo patrona, ale i uczyć postaw, które
prezentował w swoim życiu.
Niech więc będzie Patronem i pomocnikiem w codziennym życiu
dla naszej młodzieży i dzieci.

strona 14

Rok 2018

STATYSTYKI PARAFIALNE
W ostatnim okresie z Sakramentu Chrztu Świętego skorzystali:

Barbara Stomska
Jan Szymański
Natan Ariel Wrycza
Maria Lewkowicz
Zuzanna Golec
Emilia Danuta Kot
Kacper Depka
Piotr Huber
Sakrament Małżeństwa zawarli:

Kamil Kubasiewicz
i Anna Muniak
Karol Rutkowski
i Anna Lucewicz
Marcin Piotr Trojanowski
i Karolina Maria Siwilewicz
Przemysław Służalec
i Ilona Jolanta Korszun
Remigiusz Urbański
i Natalia Mechlińska
Na miejsce wiecznego spoczynku odprowadziliśmy:

Krystynę Iwonnę Charyton
Stefana Poziomek
Michała Sender
Stanisława Kosiorek
Zofię Jamróz
Helenę Mierzejek
Bożenę Barbarę Szarlińską

Wrzesień, 2018

LATO W MIEŚCIE
W dniach 30 lipca – 5 sierpnia
nasze Oratorium, przy współudziale Pana Krzysztofa Orankiewicza i jego animatorów po raz
kolejny zorganizowało wakacyjny
wypoczynek dla dzieci i młodzieży z naszej gminy. Nasze „Lato w
Mieście” rozpoczęliśmy mszą
świętą, którą koncelebrował ks.
Proboszcz, zaś oprawę muzyczną
przygotowali Państwo Tkacz.

Jeszcze tego samego dnia miały
miejsce liczne gry i zabawy na terenie tolkmickiego gimnazjum,
które poprowadzili animatorzy
naszego Oratorium.
Kolejny dzień był dniem wyjazdowym. Tego dnia dołączyło do
nas Oratorium z Warszawy, którego kierownikiem jest ks. Śławek
Szczodrowski. Byliśmy na filmie,
Iniemamocni w kinie Światowid
oraz na basenie.
Środę spędziliśmy na licznych
grach i zabawach w Kadynach,
gdzie jak co roku zostaliśmy serdecznie przyjęci przez kierownika
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świetlicy Panią Dorotę Lebiodę
i mieszkańców. Za fantastyczną
współpracę DZIĘKUJEMY !!!
W kolejny dzień pojechaliśmy
do Władysławowa do Ocean Park,
w którym było bardzo dużo atrakcji dla naszych pociech.
W piątek graliśmy w grę terenową w Tolkmicku, zaś sobotę spędziliśmy na pikniku rodzinnym
bawiąc się i grillując wspólnie z
Rodzicami. Za ten wspólny czas
serdecznie dziękujemy. Podsumowaniem była niedzielna msza św.
i wieczorny pokaz cyrkowy. Dziękujemy: Gminie Tolkmicko, Salosowi, firmie Masfrost, Państwu
Tkacz i wielu anonimowym osobom za współpracę.

Rok 2018

HUMOR
Szkot czyta książkę. Od czasu
do czasu gasi światło.
– Co ty robisz?! Dlaczego co
chwilę gasisz światło? – pyta
żona.
– Przecież kartki mogę przewracać po ciemku.
Młody rolnik poucza właściciela sadu:
– Pan ciągle pracuje starymi
metodami. Będę zdziwiony, jeśli z
tego drzewa uda się Panu zebrać
chociaż 10 kilogramów jabłek.
– Ja też będę zdziwiony, bo zawsze zbieram z niego gruszki.
– Baco, gdzie tu można kupić
części zamienne do samochodu?
– Za wioską nad urwiskiem jest
ostry zakręt. Części zamienne leżą
na dole.
Do szkoły wbiega zdyszany Jaś
– Proszę pani, jakiś facet już pół
godziny bije mojego brata!
– To dlaczego dopiero teraz to
zgłaszasz?
– Bo do tej pory brat wygrywał.
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