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               Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                    w Gołkowicach  
       BIULETYN PARAFIALNY Nr 9 (102) 30.09.2012 

Egzemplarz bezpłatny                 XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA 
   
 

 

    

Zaproszenie na odpust do Skrudziny  
 

4 października 2012 roku (czwartek)  
w kaplicy w Skrudzinie będziemy uroczyście 
świętować rocznicę poświęcenia kaplicy oraz 

odpust ku czci Św. Franciszka z AsyŜu.  
Jest to równieŜ pierwszy czwartek miesiąca.  

 

Porządek  naboŜeństwa:  
17.00 – Godzina Święta (prowadzi Koło Radia Maryja)  
17.30 – RóŜaniec (prowadzi Koło Radia Maryja).  
18.00 – Uroczysta Msza Święta 
koncelebrowana pod 
przewodnictwem Ks. proboszcza z 
Czarnego Potoka  Leszka Babraja – 
poświęcenie relikwiarza z relikwiami 
Św. Franciszka. Po Mszy Świętej 
ucałowanie relikwii.  
 

Serdecznie wszystkich zapraszam 
na te uroczystości.  

 

Ks. Proboszcz  
    

 

 
    Nasza wiara wymaga ciągłego pielęgnowania, 
rozwijania i wspierania jej takŜe w sposób 
widzialny. Takim mocnym i widocznym wsparciem 
dla większości wierzących są relikwie świętych, 
czyli tych, którzy juŜ za Ŝycia stali bardzo blisko 
Boga, a po śmierci stali się dla nas wzorami i 
przewodnikami do Nieba. 
   W naszej parafii moŜemy juŜ czcić relikwie: Św. 
Antoniego, Św. Jana od KrzyŜa, Św. Teresy 
od Jezusa z Avila, Św. Teresy od Dzieciątka Jezus z Lisieux, 
Bł. Jana Pawła II, Św. Rafała Kalinowskiego.   
    „Swoje własne” relikwie będzie miał nie tylko kościół parafialny, ale 
takŜe kaplica w Skrudzinie. 4 października 2012 podczas Mszy 
Św. zostanie przekazany relikwiarz z relikwiami Św. 
Franciszka z AsyŜu. Relikwie zostały sprowadzone do naszej parafii 
staraniem Ks. Proboszcza, a relikwiarz ufundowali: Mieczysław 
Szewczyk – sołtys Skrudziny i Andrzej Kuczaj – sołtys 
Gabonia – Praczki.  
    Za bezinteresowność i przyczynienie się do rozwoju Ŝycia 
religijnego parafian Ŝyczymy fundatorom i ich rodzinom zdrowia oraz 
wielu Łask BoŜych. 

Ks. Proboszcz 
 

 

 
„Tam gdzie jest wspólnota, rodzinna atmosfera 
 tam jest BoŜe błogosławieństwo i szczęśliwe 

Ŝycie” 
  

Betonowanie rygli i płyt 

stropu nowego kościoła 
 

    W ostatnim czasie została wykonana ogromna praca przy 
budowie kościoła.  
    Prace betoniarskie trwały od 11 września od godziny 5.30 do 13 
września 2012 roku do godziny 18.30 .  
    Betonowanie wykonywała Firma Betoniarska - Ryszard MęŜyk z 
Nowego Sącza. Wykonała te prace bardzo fachowo i solidnie. Przy 
betonowaniu pracowało 8 zmian po osiem godzin, dzień i noc. (61 
godzin nieprzerwanej pracy). W składzie jednej zmiany było 5 lub 6 
osób.  
    Dzięki Bogu,  Matce BoŜej i szczególnej opiece Św. Antoniego 
wszystko odbyło się pomyślnie.  

  Z całego serca dziękujemy: 
-panu Antoniemu Klagowi – majstrowi budowy kościoła za wielki 
trud wkładany w budowę, kierowanie pracownikami, organizowanie 
wszelkich działań związanych z budową, a szczególnie za 
zorganizowanie wielkiego dzieła betonowania; 
-wszystkim pracownikom budowy kościoła; 
-inspektorowi nadzoru – panu Wiesławowi Smorońskiemu za 
rzetelne, wielogodzinne dozorowanie kluczowego etapu inwencji; 
-kierownikowi – panu Tadeuszowi Kudłaczowi za całkowicie 
bezinteresowną pracę; 
-inŜynierom, architektom, geodecie; 
-Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Gołkowic Górnych za ogromną pomoc 
i wsparcie; 
-Firmie Betoniarskiej pana Ryszarda MęŜyka z Nowego Sącza  za 
nieocenioną pomoc, profesjonalne wykonanie prac i Ŝyczliwość dla 
naszej parafii; 
-paniom kucharkom: Urszuli Adamek i Marii MęŜyk; 
-wielu osobom za pomoc w Ŝywieniu pracowników; 
-KsięŜom, Siostrom, dzieciom, młodzieŜy, rodzinom i seniorom – 
kaŜdemu z Was za modlitwę. 

���� ���� ���� 
    Mimo trudów, podołaliśmy tak wielkiemu wyzwaniu.  
    Wszystkim gorąco dziękuję za pomoc, prace, kaŜdą ofiarę, za  
wielkie dobro, które czynicie. Pamiętajcie cokolwiek zrobimy dla 
budowy kościoła Bóg wielokrotnie nam to wynagrodzi. W zdrowiu, 
pomocy w nauce, pokonaniu trudności, błogosławieństwem w 
sprawach materialnych.  
    To dzięki Wam powstaje ten kościół.  
 
Wielkie Bóg zapłać Wszystkim za ogrom prac i poświęcenia! 

 

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk 
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Wynagrodzenie składane Niepokalanemu Sercu Maryi 

************    
Sobota 6 października 2012 godz.17.00 

wystawienie Najświętszego Sakramentu,  
rozwaŜania i róŜaniec. 

 
WPROWADZENIE: 
1. Wielka obietnica 
Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka BoŜa zezwoliła 
siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej 
przedmiotem było naboŜeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 
10 grudnia 1925r. Objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i 
pokazała jej cierniami otoczone serce. 
Dzieciątko powiedziało: 
Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, 
którymi niewdzięczni ludzie je wciąŜ na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto 
by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał. 
Maryja powiedziała: 
Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni 
ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj 
się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, Ŝe przybędę w godzinie 
śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy 
przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą 
Komunię świętą, odmówią jeden RóŜaniec i przez piętnaście minut 
rozmyślania nad piętnastu tajemnicami róŜańcowymi towarzyszyć mi 
będą w intencji zadośćuczynienia. 
2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających? 
Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi 
obraŜa się Niepokalane Serce Maryi: 
- Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,  
- Przeciw Jej Dziewictwu,  
- Przeciw Jej BoŜemu Macierzyństwu,  
- Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, 
wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,  
- Bluźnierstwa, które zniewaŜają Maryję w Jej świętych wizerunkach.  
WARUNKI: 
Warunek 1  
Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca  
Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do 
spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni 
waŜna. Jezus odpowiedział: MoŜe nawet wiele dłuŜej być waŜna pod 
warunkiem, ze ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i ze mają 
zamiar zadośćuczynienia Niepokalanemu Sercu Maryi.  
Do spowiedzi naleŜy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi 
wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty moŜna 
przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu 
zniewag, o których mówił Jezus. MoŜna wzbudzić intencję podczas 
przygotowania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania 
rozgrzeszenia. 
Przed spowiedzią moŜna odmówić taką lub podobną modlitwę: 
BoŜe, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby 
otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi 
świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych 
grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas. 
MoŜna takŜe podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt Ŝalu: 
BoŜe, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy 
przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi. 
Warunek 2 
Komunia św. w pierwszą sobotę miesiąca 
Po przyjęciu Komunii św. naleŜy wzbudzić intencję wynagradzającą. 
MoŜna odmówić taką lub inną modlitwę: 
Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! Jednocząc się z 
Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za grzechy tak wielu ludzi przeciw 
Twojemu Niepokalanemu Sercu. Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę 
uczynić wszystko, by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę 
Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. Tego bowiem ode 
mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, Ŝe Cię kocham, uczynię wszystko, 
co tylko w mojej mocy, abyś przez wszystkich była czczona i kochana. Ty 
zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć ten akt 
wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go równieŜ jako akt 

zadośćuczynienia za tych, którzy nie wiedzą, co mówią, w bezboŜny 
sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im u Boga nawrócenie, aby przez 
udzieloną im łaskę jeszcze bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska 
dobroć, potęga i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu i 
rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, Ŝe jesteś błogosławioną 
miedzy niewiastami, Matką Boga, której Niepokalane Serce nie ustaje w 
czułej miłości do kaŜdego człowieka. Amen. 
Warunek 3 
RóŜaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca 
Po kaŜdym dziesiątku naleŜy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt 
wynagrodzenia: 
O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia 
piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i pomóŜ szczególnie 
tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. 
Zaleca się odmówienie RóŜańca wynagradzającego za zniewagi 
wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykle 
RóŜaniec, z tym, Ŝe w "Zdrowaś Maryjo..." po słowach "...i błogosławiony 
owoc Ŝywota Twojego, Jezus" włącza się poniŜsze wezwanie, w kaŜdej 
tajemnicy inne: 
Zachowaj i pomnaŜaj w nas wiarę w Twoje Niepokalane Poczęcie! 
Zachowaj i pomnaŜaj w nas wiarę w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!  
Zachowaj i pomnaŜaj w nas wiarę w Twoją rzeczywistą godność Matki 
BoŜej! 
Zachowaj i pomnaŜaj w nas cześć i miłość do Twoich wizerunków!  
Rozpłomień we wszystkich sercach Ŝar miłości i doskonałego 
naboŜeństwa do Ciebie!  
Warunek 4 
Piętnastominutowe rozmyślanie nad piętnastoma tajemnicami 
róŜańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca 
1. Najpierw odmawia się modlitwę wstępną: 
Zjednoczony ze wszystkimi aniołami i świętymi w niebie, zapraszam 
Ciebie, Maryjo, do rozwaŜania ze mną tajemnic świętego róŜańca, co 
czynić chcę na cześć i chwałę Boga oraz dla zbawienia dusz. 
2. NaleŜy przypomnieć sobie relację ewangeliczną. Odczytaj tekst powoli, 
w duchu głębokiej modlitwy. 
3. Z pokorą pochyl się nad misterium swojego zbawienia objawionym w 
tej tajemnicy róŜańcowej.  
4. Z kolei zjednocz się z Maryją w ufnej modlitwie. Odmów w skupieniu 
Litanię Loretańską. Na zakończenie dodaj: 
Niebieski Ojcze, zgodnie z Twoją wolą wyraŜoną w przesłaniu anioła, 
Twój Syn Jednorodzony stał się człowiekiem w łonie Najświętszej 

Dziewicy Maryi. Wysłuchaj moich próśb i dozwól mi znaleźć u Ciebie 
wsparcie za Jej orędownictwem, poniewaŜ z wiarą uznaję Ją za 
prawdziwą Matkę Boga. Amen. 
5. Na zakończenie wzbudź w sobie postanowienia duchowe. 
Będę gorącym sercem miłował Matkę Najświętszą i kaŜdego dnia 
oddawał Jej cześć. 
Będę uczył się od Maryi posłusznego wypełniania woli BoŜej, jaką Pan mi 
ukazuje co dnia.  
Obudzę w sobie naboŜeństwo do mojego Anioła StróŜa.  
 

 

14 października 2012   
XII Dzień papieski 
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    Dzień Papieski organizowany jest przez 
Fundację „Dzieło Nowego Tysiąclecia”. Podczas 
niego zbierane są fundusze na stypendia dla 
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młodzieŜy z wsi i małych miasteczek. Stypendystami Fundacji „Dzieło 
Nowego Tysiąclecia” jest obecnie 2,5 tys. młodych ludzi. 
Przewodniczącym Rady tej fundacji jest metropolita warszawski Kard. 
Kazimierz Nycz.  
   Hasło tegorocznego Dnia Papieskiego jest wyrazem troski, którą darzył 
rodzinę Jan Paweł II. Wspierał ją licznymi inicjatywami, takimi jak 
Światowe Spotkania Rodzin. Pierwsze z nich odbyło się w 1994 roku w 
Rzymie. Z tej okazji Ojciec Święty wystosował specjalny „List do rodzin”, 
w którym poruszył najistotniejsze problemy i perspektywy rodziny.  
    Nadchodzący, XII juŜ Dzień Papieski „Jan Paweł II – PapieŜ Rodziny” 
ma być źródłem wielowymiarowej refleksji na temat kondycji polskiej 
rodziny. 

 

ttttaaaaNNNNAAAATTTT    
    

Objawienia Objawienia Objawienia Objawienia     
na przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejów    

Fatima 
Odmawiajcie RóŜaniec  

 

    Objawienia w Fatimie stały się jakby klamrą spinającą 
początek i koniec XX wieku. Zdarzyły się w 1917 roku – wtedy 
gdy trwała I wojna światowa, a wkrótce miała wybuchnąć 
rewolucja bolszewicka w Rosji. Po raz drugi oczy całego świata 
zwróciły się na Fatimę w ostatnim roku stulecia – gdy Jan Paweł 
II ujawnił treść III Tajemnicy Fatimskiej.  
    Historycy często mówią, Ŝe początek XX wieku naleŜy jeszcze do 
poprzedniego stulecia, w sensie duchowym i społecznym jest jego 
kontynuacją. Nowy wiek rozpoczęła w tym znaczeniu dopiero I wojna 
światowa. Wiek zbrodniczych totalitaryzmów, wojen światowych, zagłady 
całych narodów. Dla ludzi wierzących, niezaleŜnie od wyznania, był to 
czas wielkiej próby. Masowe prześladowania za wiarę przez hitleryzm i 
komunizm, zwątpienie, jak Bóg mógł dopuścić do takich tragedii... 
Wszystko to stało się udziałem wierzących. Objawienia w portugalskiej 
Fatimie były jakby zapowiedzią tego, co czeka ludzkość w XX wieku. 
                                     Macierzyńska ręka 
    Pomiędzy 13 maja a 13 października 1917 roku Matka BoŜa powierzyła 
trojgu pastuszkom z Fatimy trzy tajemnice, które zostały przekazane 
papieŜowi Piusowi XII na początku lat 40. przez jedynego Ŝyjącego dotąd 
świadka objawień, karmelitańską zakonnicę Łucję Dos Santos. Dwie 
pierwsze tajemnice były znane od lat — przepowiedziały II wojnę 
światową oraz narodziny i upadek komunistycznego totalitaryzmu. 
Według siostry Łucji trzecia tajemnica mogła zostać ujawniona po 1960 
roku, jeśli papieŜ uznałby to za słuszne. Tymczasem Jan XXIII po 
przeczytaniu koperty zawierającej przesłanie napisał na niej, Ŝe widział 
dokument i nie wyraŜa opinii co do jego treści. "My nie wyraŜamy jej 
równieŜ" — powiedział następnie Paweł VI. Fatimski sekret był znany 
trzem Ŝyjącym osobom: papieŜowi, prefektowi Kongregacji Nauki i Wiary 
oraz siostrze Łucji. W 2000 roku Jan Paweł II zdecydował się ujawnić 
tajemnicę. 
    III przepowiednia mówiła o "biskupie w bieli, który upadnie po strzale 
z broni palnej". 13 maja 1981 r., dokładnie w rocznicę pierwszego 
objawienia, podczas audiencji generalnej na placu świętego Piotra strzelał 
do PapieŜa Turek Mehmet Ali Agca. Jego zeznania są do dziś pełne 
sprzeczności i ciągle nie wiadomo, czyim był narzędziem. Zaraz po 
zamachu matka Agcy napisała list do Jana Pawła II. Prosiła o 
"przebaczenie dla syna i tych wszystkich, którzy opanowani są przez zło i 
którym potrzebna jest pomoc ludzi i Boga". Jan Paweł II w tekście 
nadanym przez radio watykańskie powiedział: "Modlę się za brata, który 
zadał mi cios, i szczerze mu przebaczam". 
    Tamte wydarzenia interpretował w Fatimie kard. Angelo Sodano: — 
Jego Świątobliwości wydało się jasne, iŜ to "macierzyńska ręka kierowała 
torem pocisku", pozwalając umierającemu PapieŜowi zatrzymać się na 
progu śmierci. Dlatego jeden z pocisków, który utkwił w papieskim dŜipie, 
Jan Paweł II przekazał biskupowi Fatimy, który umieścił go w koronie 
rzeźby Matki Boskiej w fatimskim sanktuarium. 
    Zdaniem Marca Politiego, watykanisty rzymskiego dziennika "La 
Repubblica", zwłoka, z jaką Jan Paweł II zdecydował się ujawnić trzecią 
tajemnicę fatimską, świadczy o jego skromności oraz przenikliwości 
politycznej. Gdyby PapieŜ odwołał się do zawartej w tym proroctwie wizji 
zamachu na swoje Ŝycie w okresie zimnej wojny, mógłby się narazić na 
zarzut uprawiania propagandy, a tak moŜe ją przedstawić jako proroctwo, 

które, sprawdziwszy się, nadaje większej wiarygodności całemu 
fatimskiemu orędziu. 
                                         Prześliczna Pani 

    KtóŜ znał dolinę Cova da Iria 
przed rokiem 1917? Tymczasem w 
dniu ostatniego objawienia, za 
sprawą trójki dzieci mówiących o 
zjawieniach się Pani, zgromadziło się 
na tym miejscu przeszło 70 tys. 
osób. Niektórzy twierdzą, Ŝe mogło 
ich być nawet 100 tysięcy. Podobnie 
jak w Lourdes i w La Salette, Matka 
BoŜa ukazała się ubogim dzieciom: 
dziesięcioletniej Łucji dos Santos, 
dziewięcioletniemu Franciszkowi 
Marto oraz jego siostrze – 
siedmioletniej Hiacyncie Marto. 
Wszyscy pochodzili z wioski Aljustrel 
w parafii Fatima w środkowej 
Portugalii. Cała trójka pomagała 
rodzicom pasąc owce. Jesienią 1916 
r., kiedy pilnowali stada owiec w 
Loca do Cabeço, objawił się im 

anioł, trzymający w rękach kielich, a nad nim hostię, z której spływały 
krople krwi. Anioł uklęknął obok dzieci i powiedział im, by odmawiały 
modlitwę do Trójcy Przenajświętszej, Najświętszego Serca Jezusowego i 
Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny, przepraszając za wszelkie 
grzechy, świętokradztwo i obojętność wiernych. Od tego czasu dzieci 
zaczęły gorliwie się modlić w intencjach przekazanych im przez anioła. 
    13 maja 1917 r. na pastwisku w Cova da Iria ukazała się im 
prześliczna Pani. Jej szata była biała niczym śnieg, w ręce trzymała 
róŜaniec z białych pereł. Przestraszone zjawiskiem dzieci juŜ miały zamiar 
uciec, kiedy usłyszały głos: 
– Nie trwóŜcie się, nie zamierzam sprawić wam Ŝadnej przykrości. 
Przybywam z Nieba. Chcę, abyście kaŜdego trzynastego dnia w 
następnych miesiącach przychodziły do tej kotliny. W październiku 
powiem wam, kim jestem i czego od was 
pragnę. Łucja zapytała śliczną Panią: 
– Czy pójdę do nieba? 
– Tak – usłyszała w odpowiedzi. 
– A czy Hiacynta równieŜ? 
– Tak, ona równieŜ. 
– A Franek? 
– Franek równieŜ, ale musi często odmawiać 
róŜaniec. 
Następnie powaŜnym tonem zapytała trójkę 
dzieci: 
– Czy pragniecie poświęcić się Bogu, gotowi 
ponieść kaŜdą ofiarę, przyjąć kaŜde 
cierpienie... jako pokutę za wiele grzechów... i  
dla nawrócenia grzeszników? 
Dzieci przyrzekły to czynić. Maryja poleciła im co dzień naboŜnie 
odmawiać róŜaniec; potem znikła w promieniach słońca. Dzieci długo 
milczały. Prześliczną Panią widziała cała trójka, jednak Franciszek nie 
słyszał niczego o czym mówiła, jedynie pytania zadawane przez Łucję; 
Hiacynta natomiast wszystko słyszała, jednak sama nie odezwała się ani 
słowem. 
                                 Ofiary za grzeszników 
    Podczas kolejnych objawień Maryja przykazała pastuszkom często 
odmawiać róŜaniec i pokutować w intencji nawrócenia grzeszników, aby 
w ten sposób wynagrodzić za ich winy wobec Niepokalanego Serca Maryi. 
13 lipca Matka BoŜa powierzyła dzieciom sekret mówiąc, Ŝe nie wolno go 
nikomu wyjawić. Wkrótce potem dzieci zostały aresztowane i zamknięte 
w więzieniu na dwa dni przez niechętne Kościołowi władze gminy Vila 
Nova de Ourém. Były upokarzane i straszone, lecz zniosły z odwagą 
przesłuchania, nie ulękły się pogróŜek i nie zdradziły przekazanych im 
przez Matkę BoŜą sekretów. Wzajemnie podtrzymywały się na duchu i 
często odmawiały róŜaniec. Zapraszały do modlitwy takŜe współwięźniów 
i uczyły ich miłości do Boga oraz zachęcały do Ŝycia po chrześcijańsku. Po 
kilku dniach dzieci zwolniono z więzienia. Szukały wciąŜ nowych 
moŜliwości i sposobów ponoszenia ofiar za grzeszników. W czasie upałów 
rezygnowały z napojów. Jedzenie oddawały biednym dzieciom. Ze sznura 
robiły pokutne powrozy, którymi bardzo mocno oplatały ciała, aŜ do krwi. 
Wiązkami pokrzyw biczowały sobie nogi. Objawienia powtórzyły się 
pięciokrotnie, kaŜdego trzynastego dnia miesiąca. 
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Cud wirującego słońca 
    Ostatniemu objawieniu, 13 października towarzyszyły niezwykłe 
zjawiska fizyczne, określane jako "cud wirującego słońca". Widziało je 
kilkadziesiąt tysięcy ludzi. A w nocy z 24 na 25 stycznia 1938 r., a więc 
juŜ po ustaniu objawień i po oficjalnym uznaniu ich przez Kościół (przez 
biskupa diecezji Leiria w 1930 r.), w róŜnych częściach świata (m. in. na 
północy Europy, w Kanadzie i USA) zauwaŜono niezwykłą światłość na 
niebie — zorzę polarną. Według danej wcześniej pastuszkom przez 
Maryję przepowiedni zjawisko to było ostrzeŜeniem ludzkości przed 
nowym strasznym kataklizmem — wojną światową jako skutkiem 
dalszego pogrąŜania się ludzkości w grzechach. Podczas drugiego 
objawienia Maryja powiedziała dzieciom: "Łucja pozostanie dłuŜej na 
ziemi, ale Franciszka i Hiacyntę wkrótce zabiorę do Nieba". 
    Franciszek zmarł 4 kwietnia 1919 r., a Hiacynta 20 lutego 1920 r. 
Proces beatyfikacyjny pastuszków z Fatimy, Franciszka i Hiacynty Marto 
został przeprowadzony w latach 1952-1979 i zakończył się 13 maja 1989 
r. promulgowaniem w obecności Ojca Świętego Jana Pawła II dekretu 
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych o heroiczności ich cnót. 
Łucja wstąpiła do klasztoru. Zmarła 13 lutego 2005 r. w wieku 97 lat. 

www.kosciol.wiara.pl 
 

 

RóŜaniec Święty  
Październik - 2012  

Kościół parafialny Gołkowice  
 

Dzień 

miesiąca  

Intencja modlitwy 

róŜańcowej 

Kto 

prowadzi 
01.10.2012 Inauguracja naboŜeństw 

róŜańcowych -  
Adoracja relikwii Św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus 

 
Siostry 
Karmelitanki Dz. J. 

02.10.2012 MłodzieŜ klas I Gimnazjum Ks. Katecheta + 
młodzieŜ 

03.10.2012 W intencji RóŜ 
RóŜańcowych  

Pani Józefa 
Kurzeja – 
Zelatorka  

04.10.2012 
godz.17.30 

RóŜaniec w kaplicy 
Skrudzinie o 17.30 
Uroczystości ku czci Św. 
Franciszka w kaplicy. 
Zapraszamy do kaplicy  

 
Ks. Katecheta 
 

05.10.2012 W intencji seniorów, 
emerytów i rencistów. 

Ks. Kanonik  

06.10.2012 W intencji DSM  Siostra Izajasza  
07.10.2012 
godz.15.00 

Niedziela Miłosierdzia  Parafialny Oddział 
Caritas  

08.10.2012 W  intencji Ojczyzny i 
Kościoła  

Koło Radia Maryja  

09.10.2012 W intencji młodzieŜy klas II 
Gimnazjum 

MłodzieŜ klas II + 
Ks. Katecheta  

10.10.2012 W intencji rolników i 
ogrodników  

Ks. proboszcz   

11.10.2012 Rozpoczęcie Roku Wiary  Ks. Kanonik  
12.10.2012 W intencji RóŜ 

RóŜańcowych 
Zelatorki  Pani 
Stanisława Krzak, 
Pani Maria 
Przychocka 

13.10.2012 Za Ojczyznę i Kościół 
Święty, TV Trwam i Radio 
Maryja. 

 
Koło Radia Maryja  

14.10.2012 
godz.15.00 

XII Dzień Papieski – Dzień 
Edukacji  
W intencji nauczycieli i 
wychowawców  

 
Nauczyciele i SS. 
katechetki 

15.10.2012 W intencji Sióstr Zakonnych 
i o powołania – 
Adoracja relikwii Św. Teresy 
od Jezusa   

 
Siostry 
Karmelitanki  

16.10.2012 MłodzieŜ klas III Gimnazjum 
klasy III 

Kl. III Gimnazjum 
i Ks. Katecheta  

17.10.2012 Za chorych i cierpiących  Szafarze 
Eucharystii 

18.10.2012 Za pracowników SłuŜby 
Zdrowia  

Lekarze i 
pielęgniarki  

19.10.2012 W intencji Akcji Katolickiej  Akcja Katolicka  
20.10.2012 Klasy „0” i „I” SP Gołkowice  Siostra Izajasza  
21.10.2012 
godz.15.00 

Niedziela Misyjna  
W intencji misji świętych, 
misjonarzy i misjonarek, 
misjonarzy rodaków 

 
Pan Grzegorz 
Gorczowski 

22.10.2012 W intencji  PDMD  
Gołkowice  

Siostra Izajasza i 
PDMD Gołkowice  

23.10.2012 W intencji dzieci Klas II Szk. 
Podst.  

Ks. Proboszcz i 
klasy II    

24.10.2012 W intencji misji świętych Pani Jadwiga 
Bober oraz grupa 
misyjna i Mateusz 
Witnik  

25.10.2012 W intencji misji świętych – 
RóŜe RóŜańcowe  

P. Alfreda Biel i 
Wioletta Ciuła.  

26.10.2012 W intencji dzieci z 
przedszkoli 

Siostry 
Karmelitanki z 
Przedszkola 

27.10.2012 W intencji misji Świętych  S. Emanuela i P. 
Józef Konieczny + 
PDMD  ze 
Skrudziny 

28.10.2012 
godz.15.00 

Rocznica poświecenia 
Kocioła. 
W intencji fundatorów i 
budowniczych  

 
Ks. Proboszcz. 

29.10.2012 W intencji StraŜaków Ochotnicza StraŜ 
PoŜarna 

30.10.2012 W intencji Chóru 
Parafialnego  

Chórzyści  

31.10.2012 W intencji młodzieŜy 
starszej i studentów 
W intencji młodzieŜy  
młodszej  

 
Grupa apostolska  

 

 
7 października  

Święto Matki BoŜej 
RóŜańcowej 

 
    Liturgiczne wspomnienie Matki BoŜej RóŜańcowej przypada na dzień 
siódmego października.  Święto to zostało ustanowione i wprowadzone 
do kalendarza liturgicznego przez PapieŜa Piusa V dla upamiętnienia i 
podziękowania za opiekę i pomoc Matki BoŜej w zwycięstwie nad Turkami 
pod Lepanto w 1571 roku. Odniesione zwycięstwo obroniło wówczas 
Europę przed inwazją Islamu. Cała chrześcijańska Europa trwała wtedy 
na modlitwie odmawiając róŜaniec. 

Przyg. Mariusz Łomnicki 

 

KĄCIK DOBREGO SŁOWA    

��� 
 

          RóŜaniec 
 

W małej izdebce, tuŜ obok łóŜka,  
Z róŜańcem w ręku klęczy staruszka  
CzemuŜ to babciu mówisz pacierze?  
Bo ja w ich siłę naprawdę wierzę.  
 
Wierzę, Ŝe te małe paciorki z dębiny  
Moc mają ogromną, odpuszczają winy  
Gdy zawiodą lekarze, gdy znikąd pomocy  
Ja, grzesznik niegodny, korzystam z ich mocy.  
 
Pierwsza dziesiątka jest za papieŜa  
Niech nami kieruje, Bogu powierza.  
Druga w intencji całego Kościoła  
Modlitwą silny wszystkiemu podoła.  
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Trzecia za męŜa, co zmarł i juŜ w niebie  
A moŜe w czyśćcu, lub większej potrzebie  
Czwartą odmawiam w intencji syna...  
Przy tych słowach staruszka płakać zaczyna  
 
Był dobry chłopak, lecz od ojca pogrzebu  
Odwrócił się od Boga, złorzeczył niebu  
Nie rozumiał, Ŝe Bóg w swojej miłości  
Dał wolną wolę dla całej ludzkości.  
 
Zaś człowiek dar ten bezcenny i hojny  
Zamienił na chciwości, wyzysk i wojny  
I teraz, gdy wypadek czy wojenna trwoga  
Nie wini siebie, lecz zawsze Boga.  
 
Myślałam, Ŝe syn, gdy załoŜył rodzinę,  
Gdy wziął na ręce swą pierwszą dziecinę,  
Zrozumiał swe błędy, cel odnalazł w Ŝyciu  
Lecz on mimo rodziny, pogrąŜył się w piciu.  
 
 
Awantury, alkohol, płacz i siniaki  
Czemu swym dzieciom los zgotował taki?  
Nie było miłości, pieniędzy, jedzenia,  
Spokój był tylko, gdy szedł do więzienia.  
 
Ja zaś przez lata biorąc róŜaniec do ręki,  
Bogu polecam swych wnucząt udręki,  
Lecz syn w nałogu trwał dalej uparty,  
Z czwartej dziesiątki robił sobie Ŝarty.  
 
"Lepiej piątą odmawiaj sama za siebie  
Bo Ŝyjesz tylko o wodzie i chlebie.  
Na nic te posty i twoje modły,  
Bo los juŜ taki musi być podły."  
 
Płacze staruszka, drŜą wątłe ramiona.  
Wie, Ŝe jest chora, niedługo skona.  
Co będzie z synem, z jego rodziną?  
Czy znajdą drogę prawdziwą, jedyną?  
 
I zmarła nieboga. Wezwano syna  
Ten twardo powiedział - nie moja to wina.  
Lecz widząc w trumnie matki swej trupa,  
Poczuł jak mu pęka na sercu skorupa.  
 
Zobaczył róŜaniec swej zmarłej matki,  
W miejscu czwartej dziesiątki zupełnie gładki.  
Nie ma paciorków - patrzy i nie wierzy,  
Palcami starte od milionów pacierzy.  
 
Tylko piąta dziesiątka była jak nowa,  
Przypomniał swe kpiące o niej słowa.  
Na palcach zobaczył od łańcuszka rany,  
Wybacz mi - krzyknął - BoŜe mój kochany!  
 
OŜyło w końcu syna sumienie,  
Przysięgam ci matko, Ŝe ja się zmienię.  
Całował zimne swej matki dłonie,  
Twarz łzami zoraną i siwe skronie.  
 
Rzucił nałogi, oddał się Bogu,  
Szczęście gościło w ich domu progu.  
I codziennie wieczorem, całą rodziną,  
RóŜaniec mówili za matki przyczyną.  
 

                                                /Jacek Daniluk/ 
                                               M.Ł. 

 

Tydzień Miłosierdzia 
 
    W dniach 7-13 października 2012 r. Kościół w Polsce przeŜywa 68. 
Tydzień Miłosierdzia. Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia 
rozpoczyna się 23 lutego 1937 r., kiedy to na pierwszym ogólnopolskim 
zjeździe dyrektorów diecezjalnych Caritas - największej obecnie 
pozarządowej organizacji charytatywnej w Polsce - podjęto decyzję o 
zorganizowaniu Dni Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody 
włączały się oprócz środowisk religijnych takŜe władze państwowe i 

lokalne oraz media. Po II wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. 
Przy okazji tych obchodów zbierano fundusze na pomoc potrzebującym. 
    Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne będę mogły 
rozwaŜać zaproponowany program. Przygotowuje go Komisja 
Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska. 
Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja - budzenie 
wraŜliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych, 
bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji 
na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, słuŜą takŜe prezentacji 
pracy, jaką róŜne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy 
charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła 
miłosierdzia. 
    Co roku w przeŜywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób 
szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki 
prowadzone przez Caritas diecezjalne. W Polsce działa obecnie ponad 4 
tysiące Parafialnych Zespołów Caritas, w których pracuje ponad 38 tys. 
wolontariuszy oraz 1,5 tysiąca szkolnych kół Caritas angaŜujących w 
dzieła miłosierdzia 37 tys. młodzieŜy oraz 2 tys. opiekunów. 
Podejmowane przez nie działania przypominają, Ŝe dzieło miłosierdzia 
chrześcijańskiego jest sprawą całej wspólnoty Kościoła. 
    Niech najbliŜsze dni staną się okazją do uwraŜliwienia nas na tych, 
którzy często Ŝyją obok nas i potrzebują naszej pomocy. 

www.brewiarz.pl 
 

 
Światło Miłosierdzia 
                        
Światło Twoich słów Panie 
jak dzień o poranku złocistym 
lot jaskółek czysty 
szukających schronienia 
w karmniku mej duszy. 
Ku Tobie myśli wznoszę 
serce miłości pełne           
w korowodzie Psalmów 
i Hymnów dziękczynnych 
w Miłosierdziu Światła 
szukam rozchylonej białej róŜy 
tak blisko cierpieniem znaczonej 
jak woń kadzidła  
wspomnieniem boleść owiana 
wczoraj, dziś, jutro, dni znaczone 
z Twojej łaski Panie.                
Jak zachować cenny dar? 
w Miłosierdziu Twym widzę ślad 
w pokorze proszę - zachowaj go Panie. 
                                                   
                                                   go-ja 

 

               
CHLEB 

ŚWIĘTEGO  ANTONIEGO  
w Tygodniu Miłosierdzia 

Bożego 
  
   W niedzielę 7 października 2012 
roku w naszej Parafii po kaŜdej Mszy Św. 
będzie poświęcony chleb Św. Antoniego. 
Zabierzmy ten chleb do swoich domów i 
rodzin. Wraz z chlebem Św. Antoniego 
zabierzmy Jego opiekę, pomoc i 

orędownictwo.  
  Składając ofiarę za chleb wspieramy Caritas naszej parafii, 
osoby, rodziny a szczególnie dzieci potrzebujące pomocy.  
 

Ks. Proboszcz  
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!!! !!! !!! !!! K O N K UK O N K UK O N K UK O N K U R S R S R S R S !!! !!! !!! !!!    

na najpiękniejszy róŜaniec  
    

ZapraszamyZapraszamyZapraszamyZapraszamy        
wszystkie dzieci i młodzież wszystkie dzieci i młodzież wszystkie dzieci i młodzież wszystkie dzieci i młodzież     

do wykonania pięknych różańców. do wykonania pięknych różańców. do wykonania pięknych różańców. do wykonania pięknych różańców.     
Zostanie nagrodzonych 30miejscZostanie nagrodzonych 30miejscZostanie nagrodzonych 30miejscZostanie nagrodzonych 30miejsc....    

 

I miejsce 300 zł + pamiątki  
II  miejsce 200 zł + pamiątki  
III miejsce 100 zł + pamiątki  

 

RóŜańce naleŜy składać do dnia 10 
października w zakrystii oraz 
 u katechetów w szkołach w Gołkowicach i 
Skrudzinie. 
Wszystkie zostaną zaprezentowane w kościele. 

 

 

 

Nigdy nie jest tak, Ŝeby człowiek, czyniąc 
dobrze drugiemu, tylko sam był 
dobroczyńcą.  
Jest równocześnie obdarowywany, 
obdarowany tym, co ten drugi przyjmuje  
z miłością. 

 

    Budując nowy kościół nasza parafia, mimo, Ŝe nie 
jest duŜa dokonuje wielkiego dzieła. Został 
wykonany ogrom prac. Część kosztów betonowania 
została pokryta z pieniędzy, które znajdowały się na 
koncie, ale trzeba duŜo więcej. Uprzejmie i gorąco 
proszę o składanie ofiar.  
Składki z kaŜdej niedzieli i uroczystości października 
będą przeznaczone na ten cel. Składajmy te ofiary 
na tacę w kościele i kaplicy. Indywidualnie. JeŜeli 
ktoś składa ofiarę w kopercie proszę podać swoje 
dane potrzebne do księgi ofiarodawców. MoŜna 
wpłacać na konto parafialne –  te kwoty trzeba sobie 
odliczyć  od podatku. Poproście swoich krewnych, 
znajomych, osoby które pochodzą z naszej parafii o 
pomoc. MoŜe ktoś z Was miał taki plan, obiecał 
Bogu, Ŝe coś ofiaruje, w tym momencie przyszedł 
czas na realizację. Liczy się kaŜda ofiara a 
najcenniejszy jest tzw. „wdowi grosz”.  
 
Proszę Was o modlitwę, ofiarowanie 
swoich cierpień i trudności. 
 

B ó g   z a p ł a ć  z a   w s z y s t k o ! 
 

Ks. Proboszcz 
 

 

XXX Jubileuszowa Piesza 

Pielgrzymka Tarnowska na 

Jasną Górę- 

„Kościół naszym Domem” 
    25 sierpnia 2012 roku po dziewięciu dniach 
zmagań… prawie dziesięć tysięcy tarnowskich 

pielgrzymów dotarło na Jasną Górę, by paść u stóp Jasnogórskiej Pani. 
Pośród nich nie zabrakło nas, przedstawicieli MłodzieŜowej Grupy 
Apostolskiej przemierzających pątniczy szlak wraz z grupą 23. Wędrowali 
około 230 km, polami, lasami, przez ruchliwe ulice, z pieśnią oraz 
modlitwą na ustach, z intencjami i prośbami w sercach. 
 Exodus… 
    Wszystko miało swój początek 17 sierpnia, wczesnym porankiem na 
Placu Katedralnym w Tarnowie, gdzie starsi, młodzieŜ, dzieci, zdrowi i 
chorzy, księŜa i siostry zakonne, z plecakami na plecach wzięli udział w 
uroczystej Mszy Świętej pod przewodnictwem bp. Andrzeja JeŜa. Główny 
celebrans w swej homilii mówił o tym, Ŝe człowiek pielgrzymując, 
ponosząc trud, niosąc krzyŜ cierpienia, nie jest sam, zbliŜa się i upodabnia 
coraz bardziej do Chrystusa. Kaznodzieja nawiązując do hasła 
tegorocznej pielgrzymki „Kościół naszym Domem” poprosił, by okres 
pielgrzymowania był momentem na zadanie sobie pytania: czy kochamy 
Kościół? Czy Go szanujemy? Czy mamy odwagę przyznawać się do 
Niego? Po zakończonej Eucharystii dwadzieścia pięć grup ruszyło w 
kierunku Częstochowy. Rozśpiewane tłumy przetaczały się przez 
tarnowskie ulice, Ŝegnane przez okolicznych mieszkańców, licznie 
zgromadzonych wzdłuŜ drogi. Podczas marszu  duchowymi 
przewodnikami uczestników byli bł. Jan Paweł II i bł. Karolina, których 
relikwie towarzyszyły kaŜdej z grup. 
Dziewięć dni inne niŜ wszystkie... 
    Dla tych chwil warto było wziąć urlop, pozostawić wakacyjne rozrywki, 
codzienne sprawy…. Wczesne pobudki, rześkie poranki, wspólnie 
odśpiewane godzinki, codzienna Msza Święta, radość z obcowania z 
innymi, nowe znajomości, piękna pogoda, modlitwa, śpiew, zabawa, 
cisza, czas na rozmyślanie, wspólne postoje, posiłki, noclegi, wieczorne 
apele, gościnność mieszkańców odwiedzanych miejscowości… Nie 
straszne były obolałe nogi, zdymki, palące słońce, kąpiel w misce, spanie 
w róŜnych nietypowych miejscach. To nie było waŜne... 
Rekolekcje w drodze.... Przemiana? 
    Wszystko było takie inne, dokoła dało się słyszeć miłe słowa… 
dziękuję…. proszę… bracie, siostro czy mogę ci pomóc?… Na kaŜdej 
twarzy malował się uśmiech wynikający z ogromnej, wewnętrznej 
radości, pomimo zmęczenia fizycznego i kontuzji…. Coś wspaniałego! 
Wszystkie troski i kłopoty zostały gdzieś w domach. Nikt nie myślał, jaki 
serial będzie dziś oglądał, czy w skrzynce pocztowej zalegają nie 
przeczytane maile, niektórzy zapomnieli nawet o facebook'u .... Całkowite 
oderwanie od rzeczywistości... Niby to nic nadzwyczajnego, ale 
nieosiągalnego w wirze dnia codziennego.... Niby proste, ludzkie odruchy, 
gesty, a tak rzadko moŜna ich doświadczyć...  Dlaczego tak jest? 
Pielgrzymka jest właśnie po to, Ŝeby przypomnieć sobie, Ŝe jest w nas 
jeszcze trochę człowieczeństwa, normalności, a nie tylko 
współzawodnictwo, pogoń  za karierą i pieniądzem, nienawiść, zazdrość. 
To równieŜ spotkanie z Chrystusem w Sakramencie Pokuty, w Eucharystii, 
w drugim człowieku. To czas na rachunek sumienia, przemyślenie tego, 
co było dobre i tego, co złe...  Czas na przyjrzenie się sobie... 
Wyciągnięcie wniosków, zaplanowanie zmian.... 
Ale wszystko, co dobre szybko się kończy... 
    Dziewięć dni z bratem i siostrą na pielgrzymim szlaku na Jasną Górę 
juŜ za nami... Niech ten czas nie odejdzie w niepamięć wraz z powrotem 
do naszych domów. Nie zapominajmy o tym, czego byliśmy świadkami, 
czego się nauczyliśmy... Przenieśmy choć trochę tej pielgrzymkowej 
atmosfery, postawy wobec drugiego człowieka, szczerej, autentycznej 
wiary, której nie naleŜy się wstydzić w codzienne Ŝycie. Świat wówczas 
stanie się piękniejszy, a co najwaŜniejsze, my będziemy lepsi. 
Na pielgrzymkowy szlak chce się wracać! 
    Kto poznał tą niezwykłą atmosferę i zasmakował owoców 
wynikających z jej pełnego i autentycznego przeŜywania, czeka na kaŜdy 
kolejny sierpień. Nieraz spotykając na swojej drodze róŜne przeciwności, 
problemy, mimo to idzie, bo wie, Ŝe musi , Ŝe to nie będzie zmarnowany 
czas, Ŝe po pielgrzymce stanie się lepszy, wie, Ŝe pomimo trudu i 
cierpienia, który poniesie, będzie miał pełnię siły… Wie, Ŝe jeśli czegoś 
szuka to znajdzie właśnie tam! 

Jeśli jeszcze nie miałeś jeszcze okazji uczestniczyć w PPT, musisz 
spróbować!!! 

         Do zobaczenia za rok!    MGA 
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Z róŜańcem w dłoni 
    Rozmowa z Bogiem w czasie modlitwy róŜańcowej jest poszukiwaniem 
w swoim sercu Jezusa i Maryi. Przesuwając w dłoniach paciorki 
pochylamy się nad tajemnicą ich Ŝycia. Jesteśmy z nimi: w radości - gdy 
Dziecię rodzi się w Betlejem oraz w smutku, gdy cień Golgoty przytłacza. 
PrzeŜywamy wspólnie wszystkie doniosłe wydarzenia, m. in.: 
ustanowienie Eucharystii, wesele w Kanie, przemienienie na Górze Tabor. 
RóŜańcowe spotkania to wnikanie w przestrzeń wiary, to wielka łaska, 
którą zostaliśmy obdarzeni. Nie moŜna jedynie modlić się ruchem warg, 
ale trzeba mieć otwartą duszę i serce na Boskie światło. Być z Jezusem i 
Maryją to: umieć dźwigać bagaŜ Ŝyciowych trosk, Ŝyć miłością Boga i 
bliźniego, podąŜać drogą, która prowadzi nas do zbawienia. Szukajmy 
chwil na zatopienie się w tej pięknej modlitwie, tak bardzo ukochanej 
przez bł. Jana Pawła II. W liście o róŜańcu Rosarium Virginis Mariae 
zwracał on uwagę, Ŝeby modlitwy róŜańcowej nie postrzegać jako celu 
samego w sobie. Ma ona prowadzić do celu, jakim jest więź z Chrystusem 
i Maryją.  
    Módlmy się tak, by za kaŜdym razem, gdy wypowiadamy “Ojcze nasz” 
i “Zdrowaś Maryjo” spotykać się z Panem Jezusem i Jego Matką. Dbajmy 
o to, by te nasze rozmowy nie były powierzchowne, lecz by przyjaźń z 
Bogiem się umacniała. Codziennie odmawiajmy róŜaniec święty, a 
czyńmy to szczególnie w miesiącu październiku! 

Agata Masternak – Nawojowska 
 
 

Propozycje modlitw wprowadzających przed 
poszczególnymi tajemnicami róŜańca: 

 
Tajemnice radosne - „Pan wchodzi w moje Ŝycie” 
Panie mój i BoŜe mój, pragnę Ci ofiarować ten czas. Uspokój moje serce. 
PomóŜ mi, abym Ci się całkowicie oddał. Nie pozwól, aby choć jedno 
słowo było puste, lecz niech kaŜde będzie krokiem zbliŜającym do Ciebie. 
Oświeć mój rozum i otwórz moje serce, aby Twoje słowo wzrastało w 
moim sercu niczym ziarno miłości, wiary i nadziei. Aby tak wzrastało, jak 
wzrastało w łonie  dziewicy, gdy Ona w pokorze przyjęła, Ŝe będzie 
SłuŜebnicą Pańską. PomóŜ mi, abym mógł być do Twojej dyspozycji jako 
Twój wierny sługa. Wierzę w Ciebie Ojcze, w Twego Syna i Twego Ducha 
Świętego. Amen. 
Tajemnice bolesne - „Pan idzie ze mną przez cierpienie” 
Mój Jezu, zbliŜa się Twoja Kalwaria - pragnę pozostać z Tobą. Chciałbym 
Jezu, aby moja modlitwa mogła przynieść pocieszenie braciom i siostrom, 
którzy cierpią. Chciałbym, abyś przyniósł im radość i siłę. Poślij mi Ducha 
Świętego, abym umiał się modlić, abym umiał zbliŜyć się do Ciebie. 
Amen. 
Tajemnice chwalebne - „Pan prowadzi mnie ku nowemu Ŝyciu” 
Pragnę Cię chwalić o BoŜe mój, gdyŜ przez Swego Syna zwycięŜyłeś 
śmierć. Oświeć mój rozum i otwórz moje serce, abym mógł Cię chwalić. 
Niech moje Ŝycie będzie na Twoją chwałę i cześć Twego Syna, którego 
wskrzesiłeś mocą Ducha Świętego, który Ŝyje i króluje w jedności z Tobą. 
Amen.  
Tajemnice światła - „Postępujmy jak dzieci światłości” 
Panie Jezu, pomóŜ mi, abym zawsze podąŜał drogą światłości, szukając 
prawdy, która wyzwala. Pragnę wraz z Maryją medytować publiczne lata 
Ŝycia Jej Syna, Jego słowa i czyny, poprzez które przynosi On na ziemię 
światło BoŜej prawdy o człowieku oraz blask BoŜej miłości do człowieka. 
Amen. 
 

Opracowanie modlitw na podstawie ksiąŜki „Módlcie się sercem” 
 franciszkanina o. Slavko Barbarićia oraz 

 strony www Polskiej Misji Katolickiej - Wuppertal. 
 

Ekologiczny Dekalog  
św. Franciszka z Asyżu 

 
1.Bądź człowiekiem wśród stworzeń, bratem między braćmi. 
2.Traktuj wszystkie rzeczy stworzone z miłością i czcią. 
3.Tobie została powierzona Ziemia jak ogród; rządź nią z mądrością. 
4.Troszcz się o człowieka, o zwierzę, o zioło, o wodę i powietrze, aby 
Ziemia nie została ich zupełnie pozbawiona. 
5.UŜywaj rzeczy z umiarem, gdyŜ rozrzutność nie ma przyszłości. 
6.Tobie jest zadana misja odkrycia misterium posiłku: aby Ŝycie 
napełniało się Ŝyciem. 
7.Przerwij węzeł przemocy, aby zrozumieć, jakie są prawa istnienia. 
8.Pamiętaj, Ŝe świat nie jest jedynie odbiciem twego obrazu, lecz nosi w 
sobie wyobraŜenie Boga NajwyŜszego. 

9.Kiedy ścinasz drzewo, zostaw choć jeden pęd, aby jego Ŝycie nie 
zostało przerwane. 
10.Stąpaj z szacunkiem po kamieniach, gdyŜ kaŜda rzecz posiada swoją 
wartość. 

Tekst napisany przez o.Gianmario Palidoro  
na podstawie pism franciszkańskich 

 
MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY MOJA PIEŚŃ NA DZIEŃ DZISIEJSZY     
 
Me Ŝycie jest cieniem, me Ŝycie jest chwilką, 
Co ciągle ucieka i ginie. 
By kochać Cię, Panie, tę chwilę mam tylko, 
Ten dzień dzisiejszy jedynie!...  
O jutro się modlić nie jestem ja w stanie, 
Choć nie wiem, jak Ŝycie popłynie; 
Dziś strzeŜ mnie, dziś broń mnie, dziś tylko, o Panie, 
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. 
Gdy myślę o jutrze, przejmuje mnie trwoga, 
Tak smutno na łez tej dolinie; 
Lecz próby ja pragnę i cierpieć dla Boga 
Przez dzień ten dzisiejszy jedynie. 
Przy Sercu Twym blisko nie smucę się znojem, 
Ni walką, ni trudem — to minie; 
Ach, weź mnie, o Jezu, i w Sercu skryj Twoim 
Na dzień ten dzisiejszy jedynie. 

 

Ach, skończy się wkrótce, to moje wygnanie, 
Wiecznego blask zalśni mi słońca, 
I śpiewać Ci będę na wieki, o Panie, 
To ,,dzisiaj” bez kresu i końca. 

św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
(l czerwca 1894)  

 

 
Myśli św. Ojca Pio na miesiąc październik 

 
- “Nie martwcie się o jutro. Myślcie o czynieniu dobra dzisiaj. O jutrze 
będziecie myśleć, kiedy przyjdzie i stanie się dniem dzisiejszym. Zaufajcie 
Opatrzności. Trzeba zbierać mannę tylko na jeden dzień i nic więcej”.  
- “Otwórz swą duszę jak najszerzej na BoŜą nadzieję, więcej ufaj w BoŜe 
miłosierdzie, które jest jedyną ucieczką dla duszy rzuconej na wzburzone 
morze”. 
- “(...) pragnienie miłości juŜ jest miłością”. 
 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
 

Ogólnopolskie kalendarium na 
Rok Wiary 

 
    25 sierpnia biskupi diecezjalni zgromadzeni na Jasnej Górze przyjęli 
ogólnopolskie kalendarium obchodów Roku Wiary.  
11 października 2012 r. wieczorem w kaŜdej polskiej katedrze i w 
wielu parafiach odprawiona zostanie uroczysta Msza Święta wraz z 
nieszporami na otwarcie Roku Wiary. Podczas liturgii ma być 
procesjonalnie wniesiony ozdobny egzemplarz dokumentów Soboru 
Watykańskiego II oraz Katechizmu Kościoła Katolickiego. Księgi te, 
których specjalne wydanie przygotowuje „Pallotinum” zostaną złoŜone na 
jednym z bocznych ołtarzy. Przez cały okres Roku Wiary przypominać 
będą wiernym o znaczeniu tych dokumentów, stanowiących swego 
rodzaju busole dla współczesnego chrześcijaństwa i zachęcać do ich 
lektury. 
    Rozpoczęcie Roku Wiary zbiega się bowiem z upamiętnieniem w całym 
Kościele powszechnym dwóch wielkich wydarzeń: pięćdziesiątą rocznicą 
otwarcia Soboru Watykańskiego II, który zwołał błogosławiony Jan XXIII 
(11 października 1962 r.), i dwudziestą rocznicą ogłoszenia Katechizmu 
Kościoła Katolickiego, ofiarowanego Kościołowi przez błogosławionego 
Jana Pawła II (11 października 1992 r.). 
    Celem Roku Wiary jest uczynienie wyznania wiary codzienną modlitwą. 
Rada Papieska ds. nowej Ewangelizacji proponuje nawet druk obrazka dla 
kaŜdego z wizerunkiem Jezusa i tekstem modlitwy Credo, który będzie 
mógł nosić przy sobie. 
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25 stycznia 2013 r. we wszystkich katedrach w Polsce zostaną 
odprawione w łączności z Ojcem Świętym Benedyktem XVI naboŜeństwa 
ekumeniczne wraz z przedstawicielami innych wyznań chrześcijańskich. 
2 lutego nastąpi „professio fidei” przedstawicieli Ŝycia konsekrowanego 
w ramach światowego dnia im poświęconego. 
20 lutego w święto Katedry Świętego Piotra zorganizowany zostanie 
dzień pracowników nauki, w ramach którego pracownicy uczelni: 
państwowych i prywatnych wezmą udział w róŜnego rodzaju spotkaniach 
na temat relacji między wiarą a nauką. 
24 marca w Niedzielę Palmową w ramach przygotowania do Światowego 
Dnia MłodzieŜy zbierze się na modlitwie młodzieŜ we wszystkich 
diecezjach. 
Od 15 do 17 kwietnia odbędą się dni seminariów duchownych 
diecezjalnych i zakonnych. 
2 czerwca przy okazji uroczystości BoŜego Ciała odbędą się we 
wszystkich świątyniach specjalne adoracje eucharystyczne z okazji Roku 
Wiary. 
Od 23 do 28 lipca przedstawiciele młodzieŜy udadzą się na Światowe 
Dni MłodzieŜy do Rio de Janeiro. 
29 września odbędzie się Dzień Katechetów w 20 rocznicę publikacji 
Katechizmu Kościoła Katolickiego. Wszystkie polskie wydziały teologiczne 
zorganizują w tym czasie sympozja dotyczące katechizmu. 
Zakończenie Roku Wiary przewidziane jest w uroczystość Chrystusa 
Króla 24 listopada 2013 r. będzie celebrowana w kaŜdej parafii i 
kaŜdej katedrze. 

na podst. materiałów KAI 

 
 

Zaproszenie 
  

Przedszkole Muzyczne 
„Bajkowy Dom” 

 

    Zapraszamy dzieci w wieku 2.5 - 5 lat do 

Niepublicznego Przedszkola Muzycznego w 

Gołkowicach. Otwarcie zaplanowane jest na 

marzec/kwiecień 2013r. Realizujemy bogaty 

program kształcenia: 

� Nauka gry na instrumentach; 

� Nauka tańca; 

� Nauka śpiewu (grupowego oraz solowego); 

� Audycje muzyczne; 

� Zajęcia muzyczno-plastyczne; 

� Zajęcia muzyczno-ruchowe; 

� Uczestnictwo w zajęciach teatralnych oraz 

koncertach. 
 

Ponadto organizujemy: 

� Naukę języka angielskiego i religii; 

� Profilaktykę logopedyczną. 

Zapewniamy całodzienne wyŜywienie. 

Przedszkole czynne w godz. od 6.00-17.00 
 

Świetlica 
 

    Zapraszamy dzieci z klas I-III Szkoły 

Podstawowej. Zapewniamy solidną opiekę pod 

okiem odpowiednio wykwalifikowanej kadry 

pedagogicznej oraz pełnowartościowe wyŜywienie.  

 

Zainteresowanych prosimy o kontakt: 513-432-904.  
 

 

 

KATECHEZA   DLA DZIECI    

Rok 2012/2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wznośmy Świątynię Panu… 
 
    13 września 2012 roku zapisał się bardzo mocno w historii budowy 
nowego kościoła w Gołkowicach. W tym dniu o godz. 18.30, na 
wysokości 28 m. nad ziemią zatknięto tzw. „wiechę” a powiewająca obok 
biało – czerwona flaga zdawała się świadczyć, Ŝe wspólną pracą, 
zgodnym wysiłkiem moŜna osiągnąć szczyty. Budowniczowie świątyni nie 
dotarli jeszcze do wysokości wieńczącej tę niezwykłą budowlę, tj. 34 m z 
dachem i 41 m z siedmiometrowym krzyŜem, ale naleŜy sobie zdać 
sprawę z tego, jak daleko (albo raczej, jak wysoko) jesteśmy od dnia 13 
czerwca 2007 roku. Przypomnijmy, w tym dniu poświęconym Św. 
Antoniemu Padewskiemu - Patronowi naszej parafii przeŜyliśmy niezwykłe 
dla naszej społeczności wydarzenie. Było nim poświęcenie placu pod 
budowę nowego kościoła przez ówczesnego Ordynariusza Diecezji 
Tarnowskiej Ks. Biskupa Wiktora Skworca. W swoim dalekosięŜnym 
spojrzeniu Ks. Biskup dostrzegł przede wszystkim potrzebę budowania i 
umacniania świątyni duchowej, a następnie wzniesienia jej siłą kościoła 
materialnego. W niemal rok później 29 marca 2008 roku miało miejsce 
uroczyste rozpoczęcie budowy nowego kościoła w Gołkowicach. Na 
terenie placu budowy, nad którym górował tylko krzyŜ, pierwszą łopatę 
wbił Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. 

Lp. Data Kto 

prowadzi  

katechezę 

Liturgia 

1. 09.09.2012  Ks. Proboszcz lektorzy    
2. 16.09.2012  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
3. 23.09.2012  Ks. Kanonik  lektorzy  
4. 30.09.2012   S. Izajasza  dzieci 
5. 07.10.2012  S. Emanuela  dzieci   
6. 14.10.2012  Ks. Proboszcz lektorzy    
7. 21. 10.2012  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
8. 28.10.2012  Ks. Kanonik  lektorzy  
9. 04.11.2012  S. Izajasza  dzieci 
10. 11.11.2012  S. Emanuela  dzieci   
11. 18.11.2012  Ks. Proboszcz lektorzy    
12. 25.11.2012  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
13. 02.12.2012  Ks. Kanonik  lektorzy  
14. 09.12.2012  S. Izajasza  dzieci 
15. 16.12.2012  S. Emanuela  dzieci   
16. 23.12.2012  Ks. Proboszcz lektorzy    
17. 06.01.2013  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
18. 13.01.2013  Ks. Kanonik  lektorzy  
19. 20.01.2013  S. Izajasza  dzieci 
20. 27.01.2013  S. Emanuela  dzieci   
21. 03.02.2013  Ks. Proboszcz lektorzy    
22. 10.02.2013  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
23. 17.02.2013  Ks. Kanonik  lektorzy  
24. 24.02.2013  S. Izajasza  dzieci 
25. 03.03.2013  S. Emanuela  dzieci   
26. 10.03.2013  Ks. Proboszcz lektorzy    
27. 17.03.2013  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
28. 24.03.2013  Ks. Kanonik  lektorzy  
29. 07.04.2013  S. Izajasza  dzieci 
30. 14. 04.2013  S. Emanuela  dzieci   
31. 21.04.2013  Ks. Proboszcz lektorzy    
32. 28.04.2013  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
33. 05.05.2013  Ks. Kanonik  lektorzy  
34. 12.05.2013  S. Izajasza  dzieci 
35. 19.05.2013  S. Emanuela  dzieci   
36. 26.05.2013  Ks. Proboszcz lektorzy    
37. 02.06.2013  Ks. Katecheta   młodzieŜ 
38. 09.06.2013  Ks. Kanonik  lektorzy  
39. 16.06.2013 S. Izajasza  dzieci 
40. 23.06.2013 S. Emanuela  dzieci   
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    11 września 2012 r. we wtorek (dzień poświęcony niezawodnemu 
Patronowi naszej parafii) o godz. 5.30, po 4 latach i prawie 6 miesiącach 
od rozpoczęcia właściwych prac budowlanych zaczęło się betonowanie 
stropu powstającego kościoła. Prace trwały bez przerwy do czwartku 13 
września 2012r., kiedy to o godz. 18.30 baczni obserwatorzy prac mogli 
dostrzec, powiewającą flagę. W tym niezwykle waŜnym etapie budowy 
osiem pięcio-, sześcioosobowych zmian pracowników, pracując po 8 
godzin poświęciło budowie 61 godzin nieprzerwanej pracy, by kiedyś 
świątynia mogła słuŜyć wiernym i świadczyć o naszej społeczności.  
    W roku, którego hasło brzmi: „Kościół naszym domem” został 
zakończony niezwykle waŜny etap budowy, budynek zamknął betonowy 
strop. Módlmy się, by w przyszłości kaŜdy potrzebujący znalazł w nim 
swoje miejsce, bo budujemy Dom BoŜy i nasz. 

(…) 

Wydarzenia parafialne 
 

15 sierpnia 2012 
Msza Św. na Przehybie - Wniebowzięcie NMP – poświęcenie ziół. 
 

 

9 września 2012 
Msza Św. – uroczystości patriotyczne przy KrzyŜu III Tysiąclecia 
pod Przehybą – Krzesło Św. Kingi. 
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11 -13 września 2012 
Betonowanie rygli i płyt stropu nowego kościoła. 
 

 
 
 
 

 
 

 
    Fotografie i wybór: Grzegorz Gorczowski                                                                                         
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