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Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Drodzy Parafianie i Sympatycy Dzieła Salezjańskiego.

Przychodząc do kościoła na Mszę Świętą, lubimy słuchać Ewangelii, która
mówi o cudach dokonywanych przez Jezusa. Uzdrowienia, wskrzeszenia umarłych,
wypędzanie złych duchów, uciszanie burzy na morzu, rozmnożenie chleba
podnoszą nas na duchu i są dla nas źródłem pocieszenia i umocnienia.
Lubimy także teksty, w których Jezus mówi o królestwie Bożym, w którym
uprzywilejowane miejsca będą mieli ubodzy. W tych słowach i sytuacjach
wielokrotnie się odnajdujemy. Są też trudne do przyjęcia słowa Jezusa.
Jezus tłumaczy uczniom, że kto chciałby stać się Jego naśladowcą, winien
zaprzeć się samego siebie i przyjąć krzyż. Krzyż jednoznacznie kojarzy nam się
z cierpieniem i ofiarą. Pewnie dlatego tak trudno go przyjąć i zaakceptować.
Dzisiaj promuje się inny styl życia. Telewizyjne reklamy i seriale pokazują
życie bez cierpienia, problemów, niepowodzeń. Stąd należy w życiu tak się ustawić,
aby cierpienia było jak najmniej, a najlepiej, żeby nie było go wcale.
Wiemy z obserwacji, a także z własnego doświadczenia, że to nie jest
niestety możliwe. Dlatego Jezus uczy nas, że tracąc swoje życie na ziemi, żyjąc dla
innych, otrzymujemy od Niego prawdziwe życie, które nigdy się nie skończy.
W tej obietnicy możemy odnaleźć najgłębszy sens wyrzeczeń i ofiar, które ponosimy
dla Chrystusa i dla naszych bliskich.

Jezus zostawił wszystkim swoim wyznawcom bardzo konkretne zadanie:
"Jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie swój
krzyż i niech Mnie naśladuje" (Łk 9,23).
Chrześcijanin to człowiek związany z krzyżem na co dzień.
Historia Kościoła potwierdziła te zapowiedzi Jezusa. Praktycznie na
przestrzeni dwóch tysięcy lat nie było wieku, w którym nie byłoby prześladowań
chrześcijan. Również dziś uczniowie Chrystusa są prześladowani i mordowani
w różnych częściach świata. Tam, gdzie nie ma krwawych prześladowań,
spotykamy niechęć i walkę z Kościołem. Nie ma dnia, aby w mediach nie pojawiła
się jakaś informacja upokarzająca ludzi wierzących.
Możemy się dziwić, dlaczego tak się dzieje. Odpowiedzią jest niewinny
Jezus, Syn Boży, który czynił tyle dobra, a jednak został skazany na śmierć i wziął
krzyż na swoje ramiona. Oto stajemy wobec tajemnicy cierpienia, tajemnicy krzyża.
Dlaczego na świecie tyle zła, wojen, kataklizmów, niesprawiedliwości,
dlaczego giną niewinni ludzie, umierają z głodu dzieci? Dlaczego tak często w życiu
nie układa się nam, dlaczego wokół tylu nieżyczliwych ludzi, dlaczego tyle zazdrości
i nienawiści? Ludzkie języki są tak ostre i niesprawiedliwe. Dlaczego doświadczenie
choroby i śmierci? To krzyk zranionego ludzkiego serca wołającego do Boga.
W odpowiedzi staje przed nami niewinny Chrystus, przyjmujący krzyż.
W tym krzyżu znalazły się wszystkie nieprawości tego świata; wszystkie pytania,
na które nie potrafimy znaleźć odpowiedzi. Wielki Post to właśnie najlepszy czas
by sobie tę prawdę uświadomić i przyswoić.
W roku 1954 zmarł francuski malarz. W ostatnim roku życia z trudem mógł
utrzymać pędzel w zdeformowanych przez reumatyzm rękach. Pokonując coraz
większe cierpienie nadal malował. Przyjaciele odwiedzając go pytali, dlaczego tak
cierpiąc nadal jeszcze maluje. A on wtedy pięknie odpowiedział: ,,Ból minie,
a piękno zostanie!”. Tak się stało – ból minął, a piękny przykład wielkiej wiary
i dzieło jego cierpień zostało. Tylko piękno, które malujemy ,,pędzlem Pana Boga”
ma szansę wiecznego trwania.
Nie lękajmy się przeciwności i prześladowań, ponieważ Chrystus jest z nami
i zawsze nas wspomaga. Nasza wytrwałość i wierność Chrystusowi dadzą nam
poczucie sensu życia i nagrodę życia wiecznego. By to wszystko dobrze zrozumieć
zapraszam na „Drogę Krzyżową”, „Gorzkie Żale” i Rekolekcje.
Z darem modlitwy
Wasz proboszcz Józef i Salezjanie
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IMIENINY
KSIĘDZA PROBOSZCZA
JÓZEFA GROCHOWSKIEGO
19.03.2020

Dziel się z nami swoim uśmiechem, radością i optymizmem.
Niech Łaska Boża będzie zawsze blisko Ciebie. Niech Jezus
Chrystus, daje Ci siły w gospodarzeniu tolkmickim Kościołem
i głoszeniu Słowa Bożego a Matka Najświętsza niech zawsze ma
Cię w Swojej Opiece.
Zapewniamy o naszej modlitwie i życzliwości.

19 marca Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski obchodzi Imieniny.
Drogi Księże Proboszczu!
W Dniu Twoich Imienin pragniemy podziękować Ci za sterowanie naszą parafialną „barką”.

Księża Współpracownicy
i tolkmiccy parafianie
Solenizant odprawi Mszę św. w
czwartek 19 marca o godz. 18:00,
na którą wszystkich zapraszamy.

AKTUALOŚCI
W Środę Popielcową rozpoczęliśmy Wielki Post.

Dziękujemy Ci za to, że nie zostawiasz nas w spokoju, ale w
słowach, które do nas z miłością
kierujesz, wołasz, napominasz
i uczysz, jak można pięknie żyć
w przyjaźni z Panem Bogiem.

Zapraszamy na Drogę Krzyżową w piątki: dzieci o godz. 16:00,
dorośli o godz. 17:30.

Dziękujemy Ci także za Twoje
wrażliwe serce, za troskę o każdego z nas i za to, że Ci na nas
zależy.

Tradycyjnie już w poście i adwencie organizujemy Kurs przedmałżeński dla osób planujących w
najbliższym czasie zawrzeć Sakrament małżeństwa. Przeprowadza
go ks. Proboszcz Józef Grochowski. Kurs rozpoczyna się w kościele a ciąg dalszy w świetlicy
parafialnej.

Życzymy Ci zdrowia i Bożego
Błogosławieństwa, niezbędnych
w dźwiganiu ciężaru codziennej
duszpasterskiej posługi.

Gorzkie Żale – w niedziele o
godz. 17:30
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Wczoraj odbyło się kolejne takie spotkanie.

Rok 2020

Prosimy o zabranie lampionów.
Tego dnia nie będzie Drogi Krzyżowej o godz. 16:00 i 17:30.

Ceremonia Sakramentu Bierzmowania w naszej Parafii odbędzie się 21 maja – w czwartek – o
godz. 18.00, natomiast I Komunia
Święta 24 maja – w niedzielę – o
godz. 11.00.
ANIMACJE MISYJNE
W NASZYM KOŚCIELE

W niedzielne popołudnie 01
marca 37 osobowa grupa parafian
z Tolkmicka i Pogrodzia, udała
się do Elbląga na film „Najświętsze serce” - opowieść o kulcie
Najświętszego Serca Pana Jezusa.
Film ukazuje historię objawień,
jakich dostąpiła św. Małgorzata
Maria Alacoque i obietnice jakie
złożył Pan Jezus tym, którzy będą
czcić Jego Serce.
W piątek 03 kwietnia po Mszy
św. o godz. 18:00 Droga Krzyżowa ulicami Tolkmicka. Zachęcamy do licznego udziału w tej manifestacji wiary i niesienia Krzyża
przez różne stany i wspólnoty parafialne.
Prosimy
Członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Tolkmicku, by wzorem lat ubiegłych wzięła udział w asyście
Krzyża i zapewnieniu bezpieczeństwa na ulicach, którymi przejdą
wierni.
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23 lutego w naszej parafii, zamiast kazania, mieliśmy okazję
wysłuchać i obejrzeć animacje
misyjne, przybliżające nam problematykę misyjną.

O swojej pracy na misjach mówili:
ks. Marek Kowalski – animator
misyjny
przy
Salezjańskim
Ośrodku Misyjnym w Warszawie;
Pani Ania Musiał, wolontariuszka, która pracowała w
Ugandzie i Zambii;
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Pan SANZA /Księżyc/ z Konga, pracujący w Ambasadzie
Kongijskiej, nauczyciel historii
i języków afrykańskich, ojciec
siedmiorga dzieci z żoną Polką,
który pomaga w animacji misyjnej.
Nasi Goście przybliżyli nam
pracę na misjach w Afryce, szczególnie z dziećmi i młodzieżą.

ŚRODA POPIELCOWA
26.02.2020
Środa Popielcowa, nazywana
także Popielcem, to pierwszy
dzień Wielkiego Postu. W czasie
mszy świętych odprawianych w
Środę Popielcową kapłani posypują głowy wiernych popiołem,
co zastępuje akt pokuty.

Była to praca trudna, ale dająca
wszystkim niezapomniane przeżycia.

Po Mszy świętej można było
nabyć pamiątki misyjne i ofiarami wesprzeć pracę misjonarzy salezjańskich.
Dziękujemy naszym gościom
za wspaniale przeżyty czas
i garść bardzo ciekawych wspomnień z ich życia na misjach w
Afryce.
Dziękujemy ks. Proboszczowi
Józefowi Grochowskiemu za zorganizowanie tego spotkania.

Popiół do posypywania głów
wiernych pochodzi z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedzającego roku.
Od Środy Popielcowej do końca wielkiego postu w liturgii obowiązuje kolor fioletowy.
Tradycyjnie już tego dnia w naszym kościele wierni uczestniczą
w mszach świętych i nabożeństwach.
Tak było i w tym roku. Dorośli
uczestniczyli w Mszach św., a
dzieci i młodzież w swoich Nabożeństwach.
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Bardzo budujący jest fakt, że
Dyrekcja i Nauczyciele Zespołu
Szkolno -Przedszkolnego wraz z
dziećmi i młodzieżą, uczestniczyli w nabożeństwach posypania
głów popiołem. Jest to piękna
tradycja, pielęgnowana z wielkim
pietyzmem.

Rok 2020

INFORMACJA GŁÓWNEGO
INSPEKTOR SANITANEGO
DLA OSÓB POWRACAJĄCYCH
Z PÓŁNOCNYCH WŁOCH

W ostatnich dniach na obszarze północnych Włoch obserwuje
się rosnącą liczbę zagrożeń koronawirusem SARS-CoV-2.
Jeśli byłeś w Pólnocnych Włoszech w ciągu ostatnich 14 dni:
Zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel,
duszność i problemy z oddychaniem to:

Dziękujemy bardzo Dyrekcji,
Nauczycielom i Wychowawcom
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Tolkmicku za zaangażowanie podopiecznych w życie religijne naszej parafii, za wspaniałą
współpracę, wielokrotnie okazaną przy różnych okazjach.
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1. bezzwłocznie telefonicznie
powiadom stacje sanitarno – epidemiologiczną 55 232 74 31;
lub zgłoś się bezpośrednio do
oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno – zakaźnego, gdzie
określony zostanie dalszy tryb
postępowania medycznego /Elbląg ul. Żeromskiego/;
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2. nie zaobserwowałeś u siebie
wyżej wymienionych objawów,
to przez kolejne 14 dni kontroluj
swój stan zdrowia, czyli codziennie mierz temperaturę ciała, oraz
zwróć uwagę na występowanie
objawów grypopodobnych /złe
samopoczucie, bóle mięśniowe,
kaszel/.
a/ jeżeli po 14 dniach samoobserwacji nie wystąpiły wyżej wymienione objawy, zakończ kontrolę;
b/ jeżeli w ciągu 14 dni samoobserwacji zaobserwujesz wyżej
wymienione objawy to:
- bezzwłocznie, telefonicznie
powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną;
- lub zgłoś się bezpośrednio do
oddziału zakaźnego lub oddziału
obserwacyjno;
- zakaźnego, gdzie określony
zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.
3. miałeś kontakt z osobą chorą
lub zakażoną koronowirusem, to
bezzwłocznie, telefonicznie powiadom stację sanitarno – epidemiologiczną.
Niezbędne jest także przestrzeganie zasad higieny w tym: częste mycie rąk wodą z mydłem, a
jeśli nie ma takiej możliwości, np.
podczas podróży, ich dezynfekcję
środkiem na bazie alkoholu.

KONKURS REGIONALNY
NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ
WIELKANOCNĄ 2020

To już trzynasty raz Parafia św.
Jakuba Apostoła w Tolkmicku
ogłasza konkurs „Na najpiękniejszą palmę wielkanocną”.
Zaczynaliśmy
lokalnie,
ze
Szkołą Podstawową, Gimnazjum
i Przedszkolem Miejskim, potem
włączył się Ośrodek Kultury
i Dom Pomocy Społecznej. W kolejnych latach dołączały do tego
konkursu szkoły i stowarzyszenia. z terenu gminy.
Kiedy nadszedł czas, że na zaproszenie odpowiedziały instytucje i osoby spoza naszej gminy,
postanowiliśmy w 2017 roku
zmienić ten konkurs na Regionalny.
Cieszy fakt, że przez te wszystkie
lata wspierał nas we współorganizacji Urząd Miasta i Gminy w
Tolkmicku.
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Od 2016 roku jest z nami - Centrum
Spotkań
Europejskich
„Światowid” w Elblągu, a w 2017
roku do grona sponsorów dołączyło Starostwo Powiatowe w Elblągu, a Pan Starosta objął osobiście Konkurs swoim patronatem.
W 2019 roku do współpracy włączył się również Caritas Diecezji
Elbląskiej.

Rok 2020

Tam też w zakładkach Aktualności i Galeria (w układzie chronologicznym) znajdują się informacje i zdjęcia z poprzednich
konkursów.

I tak jest w tym roku. Patronatem medialnym objęły nas: Redakcja Dziennika Elbląskiego
i Redakcja Gościa Niedzielnego.
Nagrody dla uczestników fundują: Starostwo Powiatowe w Elblągu, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu,
Urząd
Miasta
i
Gminy
w Tolkmicku, Caritas Diecezji Elbląskiej, oraz Parafia św. Jakuba
Apostoła
w Tolkmicku.
Zapraszamy do udziału w konkursie, osoby indywidualne, rodziny, szkoły, przedszkola, instytucje, stowarzyszenia i grupy,
oraz wszystkich, którzy chcą
z nami tworzyć ten piękny klimat
Niedzieli Palmowej. Zaproszenie
obejmuje mieszkańców powiatu
elbląskiego, ale nie odrzucimy
też palm z innych miejscowości.
Regulamin można znaleźć na
naszej
stronie
parafialnej:
www.salezjanie-tolkmicko.pl
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Liczymy na liczny udział w
Niedzielę Palmową 05.04.2020 o
godz. 11:00 w podsumowaniu
konkursu Regionalnego na Najpiękniejszą Palmę Wielkanocną
2020.
Organizatorzy

Rekolekcje zaproszenie

Zapraszamy na tegoroczne Rekolekcje wielkopostne w dniach
22 – 25 marca br. Prosimy o zaplanowanie czasu na ich godne
przeżycie. Głosił je będzie ks.
Wiesław Jakowczyk z Łęcza. Rozkład Rekolekcji w załączeniu.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE 22 - 25 MARCA 2020

NIEDZIELA
07.00 – Msza św. z nauką ogólną
22 marca

09.00 – Msza św. z nauką ogólną
11.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
18.00 – Msza św. z nauką ogólną

PONIEDZIAŁEK
07.00 – Msza św. z nauką ogólną - dorośli
23 marca

08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką ogólną – dorośli

10.30 – Nabożeństwo dla klas I – IV
12.15 – Nabożeństwo dla klas V – VIII
17.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką ogólną - dorośli
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży,
okazja do spowiedzi – Liturgia Słowa

WTOREK
24 marca

07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna ogólną - dorośli
08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną dla chorych
i Sakramentem Namaszczenia
10.30 – Nabożeństwo dla klas I – IV
(Okazja do Spowiedzi Św. kl. IV)
12.15 – Nabożeństwo dla klas V – VIII
(Okazja do Spowiedzi Św.)
17.30 – okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną ogólną - dorośli
19.30 – Spotkanie rekolekcyjne dla młodzieży,
okazja do spowiedzi – Liturgia Pokutną

ŚRODA (zakończenie rekolekcji)
07.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjna - dorośli
25 marca

08.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
09.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną – dorośli

10.30 – Msza św. dla klas I – IV (Okazja do Spowiedzi Św. kl. IV)
12.15 – Msza św. dla klas V – VIII (Okazja do Spowiedzi Św.)
14.30 – Msza w Dps
17.30 – Okazja do Spowiedzi Św.
18.00 – Msza św. z nauką rekolekcyjną - dorośli
19.30 – Msza św. dla młodzieży, okazja do spowiedzi

REGULAMIN KONKURSU REGIONALNEGO
„NA NAJPIĘKNIEJSZĄ PALMĘ WIELKANOCNĄ 2020”
Parafia pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku, Starostwo Powiatowe w Elblągu,
Urząd Miasta i Gminy Tolkmicko, Centrum Spotkań Europejskich „Światowid”
w Elblągu, Caritas Diecezji Elbląskiej, Stowarzyszenie Oratorium im. św. Jana
Bosko w Tolkmicku ogłaszają Konkurs Regionalny „Na najpiękniejszą palmę
wielkanocną 2020”. Patronat honorowy – Starostwo Powiatowe w Elblągu,
Patronat medialny – Gość Niedzielny.
Cele konkursu:
- Kultywowanie i propagowanie tradycji wśród mieszkańców powiatu
elbląskiego, oraz chętnych spoza tego terenu.
- Prezentacje umiejętności artystycznych wykonawców.
- Umożliwienie twórczej konfrontacji i wymiany pomysłów w pracy
artystycznej.
Warunki konkursu:
1.Prace mogą być wykonane indywidualnie lub zbiorowo - bez ograniczeń
wiekowych.
2. Bez względu na ilość osób uczestniczących w wykonaniu palmy, przysługuje
tylko jedna nagroda. Do prezentacji palmy należy wytypować 1 przedstawiciela
grupy.
3. Do konkursu mogą być zgłaszane palmy wykonane z naturalnych surowców
takich jak pędy wierzby, bibuła, suszone kwiaty, bukszpan itp.
4. Forma i technika wykonania prac dowolna.
5. Minimalna wysokość palmy - 1 metr.
6. Warunkiem konkursu jest też prezentacja palmy przez jej właściciela /
właścicieli w pozycji pionowej, w procesji wokół kościoła w Niedzielę
Palmową 05.04.br. o godz. 10:50 i udział w Mszy Św. o godz. 11:00.

7. Każda praca powinna być podpisana, z podaniem następujących danych: imię
i nazwisko wykonawcy lub przedstawiciela – reprezentanta grupy, rodziny, ilość
i wiek osób biorących udział w wykonaniu palmy, dane kontaktowe.
8. Prace należy dostarczyć do kancelarii Parafii św. Jakuba Ap. w Tolkmicku lub
do Kościoła w Tolkmicku do dnia 28.03.2020 r.
Ocena i nagrody:
Jury, powołane przez organizatorów przy ocenie będzie brało pod uwagę:
- zgodność wykonania z regulaminem konkursu,
- ogólny wyraz artystyczny i pomysłowość,
- technikę wykonania,
- dobór materiałów,
- Oficjalne ogłoszenie wyników będzie miało miejsce w Niedzielę Palmową
05.04.2020 r. po Mszy św. o godz. 11:00.
- Organizatorzy przewidują dla zwycięzców i uczestników konkursu
pamiątkowe dyplomy i upominki.
- Wyniki, oraz zdjęcia zostaną udostępnione w Gościu Niedzielnym, Dzienniku
Elbląskim, Informatorze parafialnym, na stronie parafialnej oraz innych
dostępnych mediach. Uczestnictwo w konkursie jest jednocześnie zgodą na
upublicznienie tych informacji.
Ustalenia końcowe:
- Prace zostają wykonane i dostarczone na koszt własny.
- Palmy, które nie zostaną odebrane do dnia 25 kwietnia 2020 r., zostaną
zagospodarowane przez organizatorów.
- W sprawach nie ujętych w Regulaminie a mających istotny wpływ organizację
i przebieg konkursu, decydują organizatorzy.
Organizatorzy
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WIOSNA TUŻ,TUŻ…
POWITANIE WIOSNY

Leci pliszka spod kamyczka:
- Jak się macie dzieci!
Już przybyła wiosna miła,
już słoneczko świeci!
Poszły rzeki w świat daleki,
płyną het - do morza;
A ja śpiewam, a ja lecę,
gdzie ta ranna zorza!

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i żują ospale siano nałożone
tu przez gajowego. W pewnej
chwili jeden z jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to
stołówkowe jedzenie!
Pani Zosia przy wiosennych
porządkach znalazła stary kwit na
odbiór butów u szewca sprzed 6
lat. Postanawia jednak zadzwonić:
- Czy są jeszcze u Pana pantofle
z numerem 156
- Tak są - odpowiada po chwili
szewc - i będą gotowe za tydzień.

Maria Konopnicka

Bocian uśmiecha się do żaby,
mówiąc:
- Mam ochotę na coś zielonego...
Żaba mu na to:
- No, no... to krokodyl ma przechlapane!

Mąż do żony:
- Wiosna przyszła, taka piękna
pogoda, a ty męczysz się myciem
podłóg. Wyszłabyś lepiej na
dwór i umyła samochód.

Kuzyn z miasta odwiedza wiosną bardzo zaniedbane gospodarstwo rolne Antka.
- Nic na tej ziemi nie wyrośnie?
- A no nic - wzdycha Antek.
- A może jakby tak zasiać kukurydzę?
- Aaa... jakby zasiać, to by urosła.

HUMOR
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