Drodzy Parafianie i Goście.
Z okazji Świąt Wielkiej Nocy, życzymy Wam obfitych darów Jezusa
Zmartwychwstałego, pokoju Bożego w sercu i pokoju na świecie.
Niech Jezus umocni nas w świętości, miłością i nadzieją napełni nasze
serca. Niech utwierdza naszą wiarę w zwycięstwo dobra nad złem,
życia nad śmiercią, miłości nad nienawiścią. Oby w naszych sercach
zawsze był widoczny blask nadziei Zmartwychwstania
Życzymy Wam zdrowych, spokojnych, pełnych zadumy Świąt.
Z modlitwą i błogosławieństwem Zmartwychwstałego Chrystusa
Ks. Proboszcz Józef Grochowski
i Współbracia Salezjanie.

WIELKANOC 2022
"Ja jestem Zmartwychwstaniem i życiem.
Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie" ( J 11,25)
Drogi Księże Proboszczu, Księże Piotrze, Księże Dionizy,
Księże Andrzeju.
W ten przepięknym Dniu, jakim jest Zmartwychwstanie
Pana Jezusa, dziękujemy Wam, że jesteście z nami i
uczestniczycie w naszych smutkach i radościach, że wspólnie
przeżywamy trudne okresy w naszym życiu.
Życzymy Wam, aby Zmartwychwstały Chrystus napełnił
Wasze serca pokojem i miłością. Niech podwoi Wasze siły w
pokonywaniu życiowych trudności, wzmocni wiarę w ludzi,
pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.
Niech Zmartwychwstały Jezus towarzyszy Wam każdego
dnia i strzeże przed wszelkim złem, a każdą niedogodność
pomoże rozwiązać.

Spokojnych, pełnych zadumy Świąt Zmartwychwstania
Pańskiego życzą Wam
tolkmiccy Parafianie.

Kwiecień, 2022

IMIENINY
KSIĘDZA PROBOSZCZA
JÓZEFA GROCHOWSKIEGO
19.03.2022

Życzymy Ci, Drogi Księże
Proboszczu, aby dobry Bóg obdarzył Cię obfitością swoich
łask, nieustającym zdrowiem,
radością i umiejętnością przezwyciężania kłopotów dnia codziennego.

Czcigodny Księże Proboszczu,
od niedawna Dziekanie Dekanatu Tolkmicko.
Dzień Imienin, to jedna z niewielu okazji, by wyrazić Ci
wdzięczność za trud posługi kapłańskiej w naszej parafialnej
wspólnocie.
Panu
Bogu
wyrażamy
wdzięczność za Twoją obecność
wśród nas. Dziękujemy, że jesteś
naszym duszpasterzem i duchowym wsparciem w dobrych
i gorszych chwilach. Dziękujemy Ci za uśmiech i życzliwość,
za duchowe przewodnictwo.
Księże Proboszczu. Dziękujemy Ci za gospodarską dbałość o
naszą parafię, za pot wylany w
pracach na cmentarzu i przy kościele.

Wierzymy, że św. Józef, Twój
Patron, będzie wypraszał Ci u
Pana Boga wszystkie potrzebne
łaski, a ludzka życzliwość będzie towarzyszyć każdemu dziełu, które będziesz podejmował.
Twoje wysiłki niech przełożą
się na ogrom skarbów zgromadzonych w niebie. Szczęść Boże
na kolejne lata Twojej kapłańskiej drogi.
Do życzeń dołączamy nasze
modlitwy.
Współbracia
i tolkmiccy Parafianie
Tolkmicko 2022
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WIGILIA POD TOLKMICKIM
NIEBEM 18.12.2021

Tym razem 18 grudnia w Tolkmicku zorganizowano WIGILIĘ POD TOLKMICKIM NIEBEM.
Po roku ostrej pandemii, gdzie
nie wolno było organizować
żadnych zgromadzeń, w tym
roku spotkaliśmy się na tej
wspólnej, przedświątecznej tradycji wigilijnej. Z racji pandemii,
nie łamaliśmy się opłatkiem,
który wraz z lampionem trzymał ks. Proboszcz Józef Grochowski.

Rok 2022

Ks. Wojciech Borowski – Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej
przeczytał Ewangelię, przeznaczoną na wigilijny dzień. Pani
Magdalena Dalman – Burmistrz
Miasta i Gminy Tolkmicko, oraz
ks. Proboszcz złożyli życzenia
świąteczne obecnym przedstawicielom miasta i gminy, a przez
nich – pozostałym mieszkańcom, którzy nie dotarli na to
spotkanie. Na tym spotkaniu nie
zabrakło Świętego Mikołaja.

Tolkmickie Instytucje, Stowarzyszenia, Koła, Świetlice i osoby prywatne, przygotowały na
ten wieczór wiele wigilijnych
potraw.Mieszkańcy starali się
zachować środki ostrożności podyktowane pandemią.
Na dużym placu przed Kościołem i Ratuszem były ustawione stanowiska z potrawami,
oraz ozdobami świątecznymi,
przypominającymi, że Boże Narodzenie jest tuż, tuż…
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Na ten dzień przygotowano
występy dzieci z Przedszkola
i Szkoły Podstawowej w Tolkmicku, oraz występy solistów
i Zespołów z Ośrodka Kultury w
Tolkmicku i Świetlicy w Suchaczu.

Dyrektor Caritas Diecezji Elbląskiej, który również dzięki
uprzejmości Sieci Handlowej
Selgros w Gdańsku zorganizował większość produktów żywnościowych na dzisiejsze spotkanie, Firma Paula Fish, która
ufundowała prezenty dla Zespołów, Pan Marek Murdzia – Dyrektor Ośrodka Kultury w Tolkmicku,
odpowiedzialny
za
sprawy organizacyjne, Pan Janusz Birkholc, który zapewnił
przewóz osób i zespołów z terenu gminy, Dyrektorzy tolkmickich Instytucji i Osoby anonimowe.

Dziękujemy w tym miejscu
Osobom i Instytucjom, dzięki
którym ta Wigilia się odbyła.

Wszystkim z głębi serca dziękujemy. Do zobaczenia w Roku
2022.
UROCZYSTOŚĆ
OBJAWIENIA PAŃSKIEGO.
TRZECH KRÓLI 06.01.2022

Są to: Pani Magdalena Dalman
– Burmistrz Miasta i Gminy
Tolkmicko, Ks. Józef Grochowski – Proboszcz tolkmickiej Parafii, Ks. Wojciech Borowski –

06 stycznia
obchodziliśmy
Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli..
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Msze święte były odprawiane
wg. rozkładu niedzielnego. Zamiast kazania odczytany był List
Episkopatu Polski.

Rok 2022

Pamiętajmy w modlitwach o
tych, którzy odeszli już do
wieczności, oraz tych, którzy
pracowali w naszej Parafii na
przestrzeni tych lat. W imieniu
wszystkich Parafian serdeczne
życzenia składamy obecnemu
ks. Proboszczowi Józefowi Grochowskiemu, oraz Współbraciom: ks. Piotrowi Boryczce, ks.
Dionizemu Mrozowi i ks. Andrzejowi Dołęgowskiemu.

Po każdej Mszy, Ksiądz celebrans święcił kredę, kadzidło i
wodę.
UROCZYSTOŚĆ
ŚW. JANA BOSKO 30.01.2022

30 stycznia obchodziliśmy
Uroczystość św. Jana Bosko - patrona Salezjanów, oraz 55 rocznicę pracy Salezjanów w Tolkmicku.
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Niech Bóg zsyła na Was potrzebne łaski, a Matka Boża
Wspomożycielka Wiernych otacza swoją miłością i troską.
Szczęść Boże na kolejne lata
Waszej kapłańskiej drogi.
HUMOR :-)
Zajączek wchodzi do baru
i mówi: - Kto mi pomalował rower na zielono?!
Cisza. Wstaje niedźwiedź
i mówi:
- Ja, bo co?! A zajączek mówi:
- Chciałem się zapytać jak długo schnie farba!

Kwiecień, 2022

WIZYTACJA KANONICZNO DUSZPASTERSKA
KS. BISKUPA WOJCIECHA
SKIBICKIEGO 06.02.2022

Na wszystkich Mszach ks. Biskup Wojciech głosił słowo Boże,
nawiązujące do aktualnej ewangelii o połowie ryb na jeziorze
Genezaret. Mówił też o powołaniach kapłańskich młodych ludzi. Wstępują oni częściej do stanu duchownego, jeśli mają
wsparcie Najbliższych. Jeśli w
rodzinach, mają „letnią” wiarę
w Boga, decyzje takie nie mają
miejsca, albo po pewnym czasie
młodzi ludzie wycofują się z
podjętych decyzji.

O6 lutego, od porannej Mszy
świętej aż do wieczora mieliśmy
zaszczyt gościć w Parafii ks. Biskupa Pomocniczego Diecezji Elbląskiej - Wojciecha Skibickiego.
Takie wizytacje kanoniczno –
duszpasterskie odbywają się co
5 lat.
Po Mszy świętej o godzinie
10:00 ks. Biskup spotkał się z
grupą Wolontariuszy parafialnych. Podziękował Im za bezinteresowną pomoc Księdzu Proboszczowi i za efekty wielu
prac.
Ks. Biskup młody, sympatyczny, podbił serca naszych Parafian, którzy licznie przyszli na
Msze święte.

O godz. 11:00 ks. Biskup celebrował Mszę świętą wraz z ks.
Proboszczem Józefem Grochowskim i ks. Edwardem Rysztowskim.
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Rok 2022

Przed Mszą św. powitali go
Parafianie, a po Mszy podziękowali za sprawowaną Mszę świętą. Podczas tej Mszy św. Parafianie przygotowali i wręczyli
tradycyjne dary.

Księże Biskupie Wojciechu,
dziękujemy Ci za tę wizytację,
słowo Boże i Mszę świętą. Zapraszamy częściej do naszej Parafii. Zapewniamy Cię o naszej
pamięci modlitewnej.
Oprawę Mszy św. o 11:00
przygotował Chór parafialny
pod kierownictwem ks. Piotra
Boryczki. Podczas innych – na
organach grał i śpiewał pan Marek Żochowski.

Szczęść Boże na tej kapłańskiej
drodze życzą Ci:
ks. Proboszcz Józef Grochowski
i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie.
WIZYTACJA
KS. TADEUSZA JARECKIEGO
PRZEŁOŻONEGO
SALEZJANÓW INSPEKTORII
WARSZAWSKIEJ17 - 19.02.2022

W dniach 17 – 19 lutego br. w
naszej Wspólnocie Salezjańskiej
przebywał ks. Tadeusz Jarecki przełożony Inspektorii Warszawskiej.
Ksiądz Biskup spotkał się z
dziećmi, które uczestniczyły w
Mszy świętej.
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Ks. Inspektor odwiedził podległe Mu placówki w Tolkmicku,
Pogrodziu, Łęczu - z filiami w
Próchniku i Suchaczu.

Kwiecień, 2022

Z pewnością interesowała Go
praca Salezjanów, kłopoty i osiągnięcia.

Zapraszamy do Tolkmicka jak
najczęściej, w tym do spotkań z
Parafianami. Zapewniamy
ks.
Inspektora o modlitewnej pamięci Współbraci i tolkmickich
Parafian.
Szczęść Boże
AKTUALNOŚCI
ODNOWIENIE PRZYRZECZEŃ
MAŁŻEŃSKICH 26.12.2021

18 lutego o godz. 7:00, ks. Inspektor celebrował Mszę św.
poranną, wraz z ks. Proboszczem Józefem Grochowskim, ks.
Jackiem Szymborskim i ks. Piotrem Boryczką. Po śniadaniu
wyjechał na wizytacje w kolejnych Parafiach naszej Wspólnoty Salezjańskiej.

Dziękujemy Ks. Inspektorowi
za tę ojcowską wizytę i wskazanie ewentualnych uwag.

Do tradycji już należy, że w
Święto Świętej Rodziny: Jezusa
Maryi i Józefa, w naszej Parafii
pary małżeńskie odnawiają
śluby małżeńskie, złożone rok
temu, kilka lat i kilkadziesiąt
lat temu.
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Razem z nimi były dzieci
i członkowie rodziny…

Po odnowieniu ślubów, ks.
Proboszcz złożył wszystkim
życzenia długich lat życia, oraz
błogosławieństwa Bożej Dzieciny na Nowy Rok 2022 i kolejne
lata.
Każda z par małżeńskich na
pamiątkę otrzymała drobny
upominek.
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Rok 2022

OSTATNIE NABOŻEŃSTWO
DZIĘKCZYNNE
I MSZA ŚWIĘTA 31.12.2021r.

31 grudnia uczestniczyliśmy
w
ostatnim
nabożeństwie
dziękczynnym w 2021 roku
i ostatniej j Mszy św. w naszym
kościele. Dziękowaliśmy za
otrzymane łaski i trudne chwile, które niestety, trzeba było
też przeżyć. Ksiądz Proboszcz
podał dane statystyczne za
kończący się rok. Niestety, tylko 5 par zawarło sakrament
małżeństwa, ale zmarły 32 osoby.

Kwiecień, 2022

Inne dane nie zachwycały.
Modliliśmy się za przeżyty rok,
prosząc, by Nowy 2022 Rok był
lepszy dla nas wszystkich.
NOWY ROK 2022

1 stycznia rozpoczęliśmy
Nowy Rok 2022.

Życzymy wszystkim Bożego
błogosławieństwa na każdy
dzień. Niech będzie on radosny
i szczęśliwy, pozbawiony smutków i złych zdarzeń. Szczęść
Wam Boże.

Ks. Proboszcz Józef Grochowski i
Współbracia

KOLĘDA DUSZPASTERSKA

Mimo pandemii, tegoroczną
Kolędę duszpasterską w naszej
parafii potraktowaliśmy jako
wizytę w Waszych Rodzinach.
Parafianie mieli prawo zrezygnować z kolędy, gdyby poczuli się zagrożeni zarażeniem
Covidem. W naszej Parafii, jednak Te osoby i rodziny, które
zawsze przyjmowały księdza,
w tym roku również otwierały
nam szeroko drzwi swoich domostw.
Były to bardzo serdeczne
rozmowy, za które Wam bardzo dziękujemy. Bóg zapłać
również za ofiary , składane na
potrzeby naszego Kościoła.
WSPOMNIENIE ŚW. AGATY
ORAZ WSPOMNIENIE
ŚW. BŁAŻEJA

03 stycznia obchodziliśmy
wspomnienie św. Błażeja, Biskupa i Męczennika Na
Mszach świętych otrzymaliśmy
błogosławieństwo, z prośbą o
zachowanie od chorób gardła.
Natomiast 05 stycznia w kościele katolickim obchodzi się
wspomnienie św. Agaty, Dziewicy i Męczennicy.
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Na Mszach świętych Księża
święcili pieczywo, sól i wodę,
które mają chronić od pożarów
i piorunów. Wg tradycji, poświęcone kawałki chleba wrzucano do ognia, by wiatr odwrócił
pożar
w
kierunku
przeciwnym
NAPRAWA DACHU
NA KOŚCIELE. WYCINKA
DRZEW NA CMENTARZU

Informuję Parafian, że w
ostatnim czasie, w wyniku następstw
atmosferycznych,
zmuszeni byliśmy do naprawy
dachu na kościele i wycinki
drzew na cmentarzu.

Parafia poniosła znaczne
koszty finansowe za przeprowadzone prace, które musieli
wykonać uprawnieni do tego
specjaliści. Bóg zapłać wielu
parafianom, którzy złożyli ofiary na ten cel.
ks. Proboszcz
Józef Grochowski
DROGA KRZYŻOWA
I GORZKIE ŻALE

Przez cały Wielki Post w
piątki uczestniczyliśmy w piątki – w Drodze Krzyżowej i w
niedziele – w Gorzkich Żalach.
25 marca w naszym kościele
odbyła się kolejna Droga Krzyżowa Dzieci.
strona 12
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Życzymy Wam wszystkim
wiele szczęśliwych dni wśród
naszych Księży, oraz życzliwych Parafian. Niech się spełnią Wasze i nasze marzenia o
zakończeniu wojny i szczęśliwym powrocie do domu.

Prowadził ją ks. Andrzej Dołęgowski. Oprócz Dzieci z naszej Parafii, wzięły w niej
udział również Dzieci z Ukrainy, które znalazły u nas miejsce na czas wojny.
Razem z nimi, w tym nabożeństwie uczestniczyły ich
Mamy.

Szczęść Wam Boże.
AKT POŚWIĘCENIA ROSJI
I UKRAINY
NIEPOKALANEMU SERCU
MARYI 25.03.2022

25 marca 2022 r. o godz. 17.00
rozpoczęło się w Bazylice watykańskiej nabożeństwo pokutne.
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ZMARŁ
KS. STANISŁAW WÓJCIK
25.03.2022

Po nabożeństwie, Ojciec
Święty Franciszek zawierzył
Rosję i Ukrainę Niepokalanemu Sercu Maryi.

W tym samym czasie w naszym kościele Aktu zawierzenia dokonał ks. Proboszcz Józef
Grochowski. Następnie wierni
adorowali Najświętszy Sakrament w intencji pokoju. Udział
w nabożeństwie wzięli też
Uchodźcy z Ukrainy, którzy w
naszej parafii znaleźli schronienie.
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Dnia 25 marca 2022 r. odszedł do Pana śp. Ksiądz Stanisław Wójcik w 64 roku życia,
44 ślubów zakonnych i 37 kapłaństwa. Ksiądz Stanisław w
latach 1994 - 2000 był u nas
Proboszczem i Dyrektorem
Wspólnoty. Pogrzeb odbył się
28 marca w Miszewie Murowanym, k. Bodzanowa (Diecezja
Płocka). Tam też został pochowany w grobie rodzinnym.
Polecajmy śp. ks. Stanisława
Bożemu Miłosierdziu.

Kwiecień, 2022

IMIENINY
KS. DIONIZEGO MROZA

Imieniny ks. Dionizego obchodzimy 08 kwietnia, jednak z
powodu Jego nieobecności, zostały przeniesione na poniedziałek 11 kwietnia. Solenizant
odprawi mszę świętą o godz.
18:00.
Czcigodny Księże. Życzymy
Ci na tej kapłańskiej drodze
wiele łask Bożych i opieki Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych.
Szczęść Boże,
Z zapewnieniem o modlitwie:
Ks. Proboszcz Józef Grochowski,
Współbracia
i tolkmiccy Parafianie.

Tradycyjnie, Krzyż niosły do
kolejnych stacji różne grupy
społeczne i wspólnoty parafialne.

Bóg zapłać wszystkim.
NIEDZIELA PALMOWA

Dzisiaj Niedziela Palmowa,
rozpoczynająca Wielki Tydzień.
Poświęcenie palm na wszystkich Mszach świętych, ale
szczególnie zapraszamy do
udziału w Mszy św. o godz.
11:00, którą rozpoczniemy procesją z palmami wokół kościoła.

DROGA KRZYŻOWA
ULICAMI MIASTA 08.04.2022
W ostatni piątek, po Mszy św.
o godz. 18:00 ulicami miasta
przeszliśmy Drogę Krzyżową.
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POGRZEB ŚW. EWY PAWLUK
– MAMY KS. TADEUSZA

10 lutego w wieku 86 lat br.
zmarła Ewa Pawluk – mama
ks. Tadeusza, Salezjanina.

Dziękujmy za wszelkie dobro, które śp. Ewa spełniła na
ziemi i prośmy w naszych modlitwach, aby Bóg obdarzył
Mamę Ewę radością nieba, a
całej Rodzinie dał umocnienie
i pocieszenie.
Dobry Jezu, a nasz Panie daj
Jej wieczne spoczywanie.
ŚRODA POPIELCOWA
02.03.2022

Uroczystości
pogrzebowe
odbyły się w naszym kościele
14 lutego. Wzięło w nich udział
wielu Księży, w tym przedstawicieli Inspektorii Warszawskiej i Kurii Diecezjalnej w Elblągu. Po Mszy świętej ciało
odprowadziliśmy na miejscowy cmentarz.
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2 marca obchodziliśmy Środę Popielcową. Rozpoczęła
ona w Kościele katolickim
Wielki Post czyli okres przygotowania do największej chrześcijańskiej uroczystości - Świąt
Paschalnych, który trwa 40 dni.
Tego dnia obowiązuje post ścisły.

Tegoroczne Rekolekcje Wielkopostne głosił ks. Julian
Dzierżak, Salezjanin, od dziecka mieszkający w Tolkmicku.
Obecnie pracuje w Łodzi, jako
Dyrektor Zespołu Szkół Salezjańskich im św. Jana Bosko.
Czcigodny Księże Julianie.

Na wszystkich Mszach poświęcenie i posypanie pokutne
popiołem.

Po Mszy o godz. 09:00, po suplikacjach, została wystawiona
do adoracji monstrancja z Najświętszym Sakramentem.
Na wszystkich mszach św.
zbierane były ofiary do puszek
na wsparcie uchodźców z
Ukrainy, których losy są nam
tak bliskie ...

Dni Rekolekcji, które głosiłeś,
każdy z nas przeżywał na swój
sposób, ale dla wszystkich był
to czas szczególnego zamyślenia, zatrzymania się, odłożenia
w kąt niezałatwionych spraw.

REKOLEKCJE
WIELKOPOSTNE
27 – 30.03.2022
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To Ty przypominałeś nam, że
możemy lepiej żyć, jeśli otworzymy się na bliskość Boga
i Jemu zaufamy.

Rok 2022

Będziemy pamiętać o Tobie
w naszych modlitwach abyś
dalej mógł głosić Słowo Boże.

Ty, w prostych słowach, sprawiałeś, że nad każdym Twoim
zdaniem zastanawialiśmy się,
jaki / jaka ja jestem w tym
przypadku…, co muszę naprawić …
Twoje nauki zasiały w naszych sercach ziarenka dobroci
i miłości, ponieważ starałeś się
obudzić w nas świadomość, że
Wielki Post jest czasem nieustannego pogłębiania naszej
wiary,
odkrywania
siebie,
otwierania się na drugiego
człowieka.
Dziękujemy Ci za trud włożony w przygotowanie nas do
spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem.
Czcigodny Księże Julianie.
Życzymy Ci wiele zdrowia.
Niech radosne Święta Paschalnej Ofiary przyniosą Ci miłość
w codzienności, nadzieję w
bezradności i wiarę w wątpliwościach.
Zmartwychwstały
Pan niech obdarza Twoje życie
radością i pokojem na każdy
dzień.
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Błogosławionych i radosnych
Świąt Zmartwychwstania Pańskiego szczerze życzą Ci
wdzięczni za Twoje nauki
i rady, dumni z Twojej kapłańskiej posługi:
Ks. Proboszcz
Józef Grochowski i Współbracia,
oraz tolkmiccy Parafianie.
ŚWIĘTO OFIAROWANIA
PAŃSKIEGO MATKI BOŻEJ
GROMNICZNEJ 02.02.2022

Kwiecień, 2022

„Prawo Mojżeszowe nakazywało, aby czterdzieści dni po narodzinach pierwszego syna rodzice udali się do świątyni
jerozolimskiej, w celu ofiarowania pierworodnego Panu i dokonania oczyszczenia jego matki.
Tak też postąpili Józef i Maryja. Ofiarowanie pierworodnego
dziecka Panu nawiązywało do
ocalenia pierworodnych synów
Izraelitów w Egipcie.
Ewangelie przykładają do
tego wydarzenia wielką wagę,
ponieważ łączyło się ono z wielkim objawieniem dotyczącym
osoby Chrystusa.
W święto Ofiarowania Pańskiego przynosimy do kościoła
świece – gromnice. W pobożności ludowej to święto nazywamy
świętem Matki Bożej Gromnicznej. Ten dzień Jan Paweł II uczynił dniem życia konsekrowanego.
Święto Ofiarowania Pańskiego
obchodziliśmy również w naszej
Parafii, głównie na dodatkowej
Mszy św. o godz.09:00. Ks. Proboszcz
poświęcił
wszystkie
świece gromniczne, które zanieśliśmy do swoich domów.
TRIDUUM PASCHALNE
I WIELKANOC 2022

WIELKI CZWARTEK 14.04.2022
O godz. 18:00 będziemy
uczestniczyli w uroczystej Mszy
Wieczerzy Pańskiej. To pamiątka
Ostatniej Wieczerzy i ustanowienia dwóch Sakramentów: Kapłaństwa i Eucharystii. Wielki
Czwartek to święto wszystkich
kapłanów. My też będziemy
dziękowali naszym Księżom za
ich kapłańską posługę, za to, że
są wśród nas.
Po Mszy św. puszka z Najświętszym Sakramentem zostanie przeniesiona do kaplicy adoracji, zwanej ciemnicą.
WIELKI PIĄTEK 15.04.2022
Od godz. 9:00 w kościele będzie trwała Adoracja Najświętszego Sakramentu –wg załączonego schematu ulic. O godz.
15:00 zbierzemy się na Koronce
do Bożego Miłosierdzia i ostatniej w tym Wielkim Poście Drodze Krzyżowej. Tego dnia obowiązuje post ścisły. O godz.
18:00 odprawiona zostanie Liturgia Męki Pańskiej a po niej
Adoracja Krzyża. Wierni będą
podchodzili i całowali Chrystusa
na krzyżu. Na zakończenie Liturgii, Najświętszy Sakrament
zostanie przeniesiony i ustawiony nad Grobem Pańskim.
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Jak zawsze, nasi Strażacy zaciągną wartę przy Grobie Chrystusa. Wierni będą trwali na Adoracji. Od Wielkiego Piątku
zapraszamy na Nowennę przed
Uroczystością Miłosierdzia Bożego
WIELKA SOBOTA 16.04.2022
Poświęcenie pokarmów w naszym kościele w Wielką Sobotę o
godzinach: 9.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 14.00 i o godz.16.00.
Nie będzie poświęcenia pokarmów w Lipniku i Janówku.
Prosi się, by osoby, które przyniosły pokarmy do święcenia,
były obecne w czasie tej ceremonii i modliły się razem z kapłanem. Zapraszamy do Adoracji
Najświętszego Sakramentu przy
Grobie Jezusa. Głównym punktem Wielkiej Soboty będzie bardzo uroczysta Wigilia Paschalna
o godz. 18:00. To najważniejsza
Liturgia w Roku Liturgicznym.
Prosimy o zabranie na tę liturgię
świec. Poświęconym ogniem zostanie zapalona świeca paschalna. Poświęcona zostanie też
woda i odnowione będą przyrzeczenia Chrztu Świętego.
W kościele zabrzmią dzwony
i radosne Alleluja, które zwiastują Zmartwychwstanie Chrystusa.
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WIELKA NIEDZIELA17.04.2022

Obchody Niedzieli Zmartwychwstania rozpoczną się
procesją rezurekcyjną o godz.
6:00 rano. Zapraszamy do udziału orszak procesyjny oraz członków Ochotniczej Straży Pożarnej
w Tolkmicku. Po procesji odśpiewany zostanie hymn Ciebie
Boga wysławiamy i rozpocznie
się Liturgia Wielkanocna. Przypominamy, że nie będzie tego
dnia Mszy Św. o godz. 07:00.
Wielkanoc jest najstarszym, największym świętem chrześcijańskim.
Gdyby bowiem Chrystus nie
Zmartwychwstał, nie obchodzilibyśmy żadnych innych świąt,
którymi w ciągu całego roku się
cieszymy. Nie byłoby również
wspólnoty chrześcijan, której
fundamentem
jest
przecież
Zmartwychwstanie Chrystusa.
ADORACJA
NAJŚWIĘTSZEGO
SAKRAMENTU W WIELKI
PIĄTEK I WIELKĄ SOBOTĘ
15 – 16.04.2022
Prosimy o adorację przy Grobie Pańskim w Wielki Piątek
i Wielką Sobotę. Niech nie zabraknie przynajmniej przedstawicieli naszych rodzin.

Kwiecień, 2022

Wierzę, że mogę na Was liczyć, że Chrystus nawet przez
chwilę nie zostanie sam… Bóg
zapłać

18:00

08:00 – 09:00
ul. Królewiecka, Zakopiańska,
Dzika, Owocowa

POBYT NA PLEBANII
UCHODŹCÓW Z UKRAINY

Liturgia Męki Pańskiej
20:00 – 21:00
Młodzież

09:00 – 10:00
ul. Elbląska, Morska,
Nadrzeczna
10:00 – 11:00
ul. Młyńska, Szpitalna,
Słupecka, Kościelna,
Ceramiczna, Plac Wolności
11:00 – 12:00
12:00 – 13:00

dzieci SP w Tolkmicku
ul. Portowa

13:00 – 14:00
ul. Świętojańska, Lipnik,
Janówek, Stawy, Osiedlow

Z powodu wojny na Ukrainie,
schronienie na plebanii w Tolkmicku znalazły 22 osoby.

15:00 – 16:00

W tym 10 kobiet i 12 dzieci w
wieku od 3 m-cy do 17 lat.
Ksiądz Proboszcz Józef Grochowski i Współbracia starają się
stworzyć Im domową atmosferę.
Panie przygotowują posiłki wg
swoich smaków.

16:00 – 17:00
ul. Mazurska, Jagiellońska,
Działyńskiego
17:00 – 18:00
ul. Sportowa, Przybytowska, Bażyńskiego, Leśna

Rodziny korzystają z sali Oratorium - miejsca zabawy, aktywnego wypoczynku, a także z
miejsc rekreacyjnych na terenie
miasta. Dzieci mają już polskich
przyjaciół, z którymi spotykają
się w wolnym czasie na świeżym powietrzu.

14:00 – 15:00
ul. Szkolna, Ogrodowa,Kręta,
Zawiszy, Krzywa, Rybacka
ul. Wybudówka Biała,
Kilińskiego, Kopernika,
Wiśniowa
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łecznej w Tolkmicku, z Zespołem Szkolno - Przedszkolnym w
Tolkmicku, Ośrodkiem Zdrowia
w Tolkmicku, II LO w Elblągu i
Panią Sylwią z Elbląga – koordynatorem.

Parafia w Tolkmicku zapewnia
Im bieżące, codzienne zakupy
żywności, leków, transport do lekarzy w Elblągu, zakup biletów
dla młodzieży dojeżdżającej do
szkół w Elblągu. W tym uczestniczą również Parafianie, przynosząc produkty żywnościowe, słodycze, owoce, ciasta, ziemniaki,
warzywa, przetwory, ubrania,
środki higieniczne dla dzieci
i kobiet i wszystko, co potrzeba.

Parafia w tym dziele współpracuje z Urzędem Miasta
i Gminy w Tolkmicku, Caritasem w Elblągu, Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Spostrona 22

Ksiądz Proboszcz z głębi serca
dziękuje za pomoc wszystkim
wymienionym i anonimowym
darczyńcom,

Kwiecień, 2022

Dziękuje również samym
Uchodźcom z Ukrainy, którzy
bardzo starają się nie sprawiać
żadnego problemu.
Trudno opisać codzienny pobyt naszych Gości. Razem z naszymi Księżmi, stanowią jedną,
wielką RODZINĘ, która czeka
na powrót do swoich miejscowości, nawet zrównanych z ziemią przez agresora. Przysłowie
mówi „Wszędzie dobrze, a w
domu najlepiej”. I tego Wam z
serca życzymy.

Ferajna z Hoovera to grupa
znajomych, która spontanicznie
połączyła swoje muzyczne talenty, by oddać hołd Warszawskim
Powstańcom, śpiewając na ulicy
ich piosenki.
Ciepły odbiór publiczności na
ich występy sprawił, że grają do
dziś przybliżając słuchaczom
piosenki nie tylko powstańcze i
okupacyjne, a także utwory legionowe oraz inne znane melodie patriotyczne.

SPOTKANIE
Z FERAJNĄ HOOVERA
23 kwietnia godz. 18.30

Oratorium im. św. Jana Bosko
w Tolkmicku oraz Rzecznik Lasów Państwowych - Pan Michał
Gzowski, mają zaszczyt zaprosić
Państwa na spotkanie z Ferajną
Hoovera. 23 kwietnia będziemy
gościć w naszym tolkmickim kościele.

Okrzyknęli się Ferajną z Hoovera, gdyż to właśnie na skwerze Hoovera przy Krakowskim
Przedmieściu w Warszawie, już
od 6 lat można spotkać ich w
najważniejsze rocznice dla naszego Państwa i miasta Warszawy.
Warszawiacy,
patrioci,
a
przede wszystkim przyjaciele.
Występy Ferajny z Hoovera są
pełne klimatu i energii.

Zespół redakcyjny:
ks. Józef Grochowski, Daniela Bukowska, Magdalena Zientara
Kancelaria parafialna czynna: wtorek 9.00 – 13.00 i czwartek 15.30 – 17.30
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Słuchacze często włączają się
we wspólne śpiewanie i za każdym razem są zaangażowani w
cały koncert. Klimatu dopełniają
stroje nawiązujące do epoki oraz
krótkie wprowadzenia do poszczególnych utworów.
Zespół miał już okazję występować w wielu polskich miastach, gdzie zbierał same pozytywne
recenzje.
Czasem
odwiedza pikniki patriotyczne,
ale jest także zapraszany na
eventy takie jak festiwal Niepodległa 18/19/20 czy Festiwal
Dziękujemy Polsko 19/20.
W czasach „pandemii” 2020
zespół brał czynny udział w akcjach na rzecz kombatantów m.
in. „Obiady dla Bohaterów” za
co otrzymał srebrną statuetkę na
gali BohaterON.
ZAPRASZAMY
PUNKT KONSULTACYJNY
PORADY PRAWNE
I PSYCHOLOGICZNE
Przypominamy, że przy naszym Oratorium funcjonuje
punkt porad prawnych i konsultacji psychologicznych.
Bardzo dziękujemy za ciepłe
przyjęcie naszych specjalistów
i za dotychczasowe zainteresowanie spotkaniami.
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Do naszego zespołu, już w
najbliższych tygodniach, dołączy kancelaria radcy prawnego z
Warszawy.
Jeżeli mają Państwo problem,
który chcielibyśćie poruszyć
i rozwiązać, to serdecznie zapraszamy i zachęcamy do umówienia się na spotkanie. Konsultacje
są bezpłatne, ponieważ są finansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości.
HUMOR Z ZAJĄCZKIEM
Przychodzi zajączek do sklepu
i pyta się:
- Macie 10 metrowy chleb?
Sprzedawca odpowiada
- Nie, nie mamy.
Na następny dzień zajączek
znowu przychodzi i pyta się:
- Macie 10 metrowy chleb?
- Nie, nie mamy.
Na następny dzień to samo
i na następny i tak przez kilka
tygodni.
Sprzedawca miał już dość
i mówi:
- To upieczcie mu ten 10 metrowy chleb bo mi spokoju nie
da.
Na następny dzień przychodzi
zajączek i pyta się:
- Macie 10 metrowy chleb?
- Tak mamy.
- To poproszę piętkę.

