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„Wiara, Nadzieja, Miłość -  z nich największa jest 

Miłość…” Miłość narodzona w Betlejem. 
 

Niech kaŜdego z Was, Miłość wypełnia, 
Nadzieja otacza i Wiara ubogaca serca. 
śyczę, by Święta BoŜego Narodzenia  

były powrotem do Betlejem, 
które jest w kaŜdym z nas. 

śyczę z całego serca, 
by iskra Miłości BoŜej ogrzewała i promieniała 

kaŜdego dnia w Waszych domach,  
niech Jezus Was strzeŜe i Wam pomaga. 

Wesołych Świąt BoŜego Narodzenia  
dla WAS wszystkich i Waszych Rodzin! 

 

„Maleńka Miłość w Ŝłobie śpi,  
Maleńka Miłość przy Matce Świętej.  
Dziś cała ziemia i niebo lśni  
dla tej Miłości Maleńkiej…” 

  
 

 

 

Szczęść BoŜe! 
                                               Ks. Proboszcz 

 

 

Opłatek 
 

Jest w moim kraju zwyczaj, że w dzień wigilijny, 
Przy wzejściu pierwszej gwiazdy wieczornej na niebie, 
Ludzie gniazda wspólnego łamią chleb biblijny 
Najtkliwsze przekazując uczucia w tym chlebie. 

C.K.Norwid 

 
 

 

†Emmanuel                             

 

„ Nie ma nic piękniejszego, bardziej naglącego  
i waŜniejszego od obdarzania darmo ludzi tym, co za 

darmo dostaliśmy od Boga! Radość BoŜego Narodzenia, 
która wypełnia nas nadzieją, niech popycha nas 

jednocześnie do głoszenia wszystkim  
obecności Boga wśród nas.  

Oto prawdziwy sens BoŜego Narodzenia” 
Benedykt XVI  

 

Kochani,Kochani,Kochani,Kochani,    
    

odkrywania wciąŜ na nowo prawdy ewangelicznej odkrywania wciąŜ na nowo prawdy ewangelicznej odkrywania wciąŜ na nowo prawdy ewangelicznej odkrywania wciąŜ na nowo prawdy ewangelicznej     
zawartej w Narodzeniu BoŜego Syna, zawartej w Narodzeniu BoŜego Syna, zawartej w Narodzeniu BoŜego Syna, zawartej w Narodzeniu BoŜego Syna,     

odwagi dodwagi dodwagi dodwagi do przyjmowania Boga w drugim człowieku o przyjmowania Boga w drugim człowieku o przyjmowania Boga w drugim człowieku o przyjmowania Boga w drugim człowieku 
i dzielenia się sobą, i dzielenia się sobą, i dzielenia się sobą, i dzielenia się sobą,     

umocnienia Wiary i wzajemnych więziumocnienia Wiary i wzajemnych więziumocnienia Wiary i wzajemnych więziumocnienia Wiary i wzajemnych więzi    
 oraz  oraz  oraz  oraz     

rodzinnego świętowania w radosnej atmosferzerodzinnego świętowania w radosnej atmosferzerodzinnego świętowania w radosnej atmosferzerodzinnego świętowania w radosnej atmosferze    
jedności, miłości i pokoju jedności, miłości i pokoju jedności, miłości i pokoju jedności, miłości i pokoju ––––    

    

dzieląc się Chlebem Miłości i Ŝyczliwościądzieląc się Chlebem Miłości i Ŝyczliwościądzieląc się Chlebem Miłości i Ŝyczliwościądzieląc się Chlebem Miłości i Ŝyczliwością    
z BoŜonarodzeniowym pozdrowieniemz BoŜonarodzeniowym pozdrowieniemz BoŜonarodzeniowym pozdrowieniemz BoŜonarodzeniowym pozdrowieniem    

i modlitwą u stóp Maleńkiegoi modlitwą u stóp Maleńkiegoi modlitwą u stóp Maleńkiegoi modlitwą u stóp Maleńkiego    ––––    
    

Ŝyczą WAMŜyczą WAMŜyczą WAMŜyczą WAM    
wdzięczne za wszelkie DOBRO wdzięczne za wszelkie DOBRO wdzięczne za wszelkie DOBRO wdzięczne za wszelkie DOBRO ----    

Siostry Karmelitanki Dzieciątka JezusSiostry Karmelitanki Dzieciątka JezusSiostry Karmelitanki Dzieciątka JezusSiostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus    
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„A Słowo Ciałem się stało i 
zamieszkało między nami”  
(J 1,14) 
 
    Z blaskiem betlejemskiej gwiazdy światłem  
w oczach usiądźmy przy wigilijnym stole, 
połammy się opłatkiem białym  
i niech ogrzeją się nasze serca i dłonie. 
Radujmy się z narodzenia Pana - poczujmy słodycz 
Dzieciątka Jezus w sobie! 
Przygarnijmy tę nowo narodzoną Miłość,  
a nasze dusze wypełnią się BoŜym pokojem  
i dziecięcą ufnością.  
Ukołyszmy maleńką Dziecinę dobrymi uczynkami,  
niech Ŝłóbek naszych serc będzie miły Panu. 
 
Radosnego przeŜywania Świąt Narodzenia Pańskiego 
oraz wielu łask w nadchodzącym Nowym Roku 2013 

 
                       Ŝyczy 

Parafialny Oddział 
Akcji Katolickiej 

Parafialny Oddział Caritas 
Parafialna Rada 
Duszpasterska 

 
 

 
 

Zarząd 
Parafialnego Oddziału  

Akcji Katolickiej 
 

    Dnia 21 listopada 2012 r. odbyły się wybory 
Zarządu POAK. Zarząd tworzą: 
Prezes: p. Jan Gomółka 

Wiceprezesi:  

p. BoŜena Stawiarska i p. Józef Szabla 

Skarbnik: p. Alfreda Biel 

Sekretarz: p. Maria Masternak 

Kronikarz: p. Jadwiga Gomółka 

Komisja Rewizyjna: 

Przewodniczący - p. Jan Kupczak 

Członkowie: p. Zofia Korona i p. Helena Niemiec 

    Nominację na Prezesa POAK na kolejną juŜ 
kadencję otrzymał p. Jan Gomółka z rąk Biskupa 
Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej Andrzeja JeŜa.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Msze Święte w okresie  Świąt BoŜego Narodzenia 
i Nowego Roku w Parafii  Gołkowice  

 
24.12.2012 r. Wigilia (poniedziałek)  
Kościół parafialny w Gołkowicach: 
6.00  Godzinki o Matce BoŜej  
6.30 Msza Św.  
Kaplica w Skrudzinie  
6.30  Godzinki o Matce BoŜej  
7.00 Msza Św.  
Po Mszach Świętych do naszych domów  
zabieramy  światło betlejemskie. 
Pasterki:  
Kaplica w Skrudzinie: 22.00 
Kościół parafialny w Gołkowicach: 24.00 
Serdecznie  zapraszam wszystkich na pasterki! 
 
25.12.2012 r. BoŜe Narodzenie (wtorek)  
Msze Św. o godz.: 
7.00 
8.00 – kaplica w Skrudzinie     
9.00  
10.30 
12.00 
15.00 Nieszpory i Msza Święta (przychodzimy na godz. 15.00).  
26.12.2012 r. Św. Szczepana (środa) drugi dzień Świąt 
Msze Św. o godz.: 
7.00  
8.00 - kaplica w Skrudzinie + rozesłanie kolędników misyjnych  
9.00 + rozesłanie kolędników misyjnych 
10.30  
12.00   
Nie będzie nieszporów i Mszy Św. popołudniowej.  
Po Mszach Św. poświęcenie owsa. 
 
27.12.2012 r. Święto Św. Jana Apostoła i Ewangelisty 
(czwartek) –– poświęcenie wina  
 
30.12.2012 r. Niedziela, Święto Najświętszej  Rodziny: 
Jezusa, Maryi i Józefa.  
Msze Św. jak w kaŜdą niedzielę  

 
31. 12.2012 r. Św. Sylwestra – zakończenie Starego Roku 
(poniedziałek)  
Msze Św. o godz. 6.30 i po południu o godz. 15.00 Msza Św. 
połączona z nieszporami – podsumowanie całego roku – po Komunii 
Św. „Te Deum” , wystawienie Najświętszego Sakramentu, Suplikacje, 
błogosławieństwo.  
 
Na Prehybie: o godz.21.00 wspólne kolędowanie; 22.00 Msza Św.   
pod przewodnictwem Ks. Infułata Władysława Kostrzewy. Powitanie 
Nowego Roku 2013; pokaz sztucznych ogni, wspólna agapa  i 
zabawa.   
 
01.01.2013 r. Nowy Rok (wtorek) Uroczystość Świętej  BoŜej 
Rodzicielki – Światowy Dzień Pokoju. Msze Św. jak w kaŜdą 
niedzielę . 

 
06.01.2013r. Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech 
Króli (niedziela) Poświęcenie: złota, kadzidła, mirry i kredy.  
Msze Św. jak w kaŜdą niedzielę. 
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JeŜeli w wigilijny wieczór człowiek czuje w swoim sercu coś 
szczególnego, oznacza to,  

Ŝe Jezus rodzi się tej nocy właśnie dla niego. 
To znaczy, Ŝe łamanie opłatka nie stanowi jedynie tradycji, 
ale niesie ze sobą pragnienie autentycznego dzielenia się 

ciepłem, dobrem i miłością. 
To znaczy, Ŝe cały rok, który dane mu było oczekiwać  

na przyjście Chrystusa – nie był zmarnowany. 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

śyczymy, by w Waszych sercach  
Jezus przychodził na świat kaŜdego dnia.  

Nie tylko od święta i w potrzebie, lecz codziennie. 
Niech obdarza Was światłem mądrości, które pozwoli 

podejmować słuszne decyzje, okazując przy tym swoje 
miłosierdzie stanowiące źródło pocieszenia i nadziei  

dla chrześcijan całej ziemi.  
Niech czyni Wasze rodziny wiernie oddanymi głosicielami 

Dobrej Nowiny, którzy potrafią iść przez Ŝycie z uśmiechem 
na ustach i nie poddają się wątpliwościom. 

Niech otoczy Was swoją Miłością,  
która potęŜniejsza niŜ śmierć,  

zdolna jest przemieniać człowieka 
i czynić jego Ŝycie piękniejszym. 

Niech dodaje siły i odwagi w pokonywaniu wszelkich 
trudności oraz czuwa nad Waszym zdrowiem. 

Chcielibyśmy równieŜ Ŝyczyć wiele pokoju w nadchodzącym 
czasie i rodzinnie spędzonych Świąt BoŜego Narodzenia, 

pozbawionych trosk i zmartwień. 
Oby Bóg obdarował Was licznymi łaskami. 

Trwajcie przy maleńkim Jezusie usilnie, 
tak jak On pragnie trwać w sercach wszystkich ludzi. 

 
Ks. Krzysztof Migacz wraz z MGA 

 
 
 

„Orędzie bombki choinkowej” 
 

    Czy ktoś zastanowił się kiedyś, 
zawieszając na choince bańkę (bombkę), 
Ŝe ma ona symboliczne znaczenie? MoŜna 
na nią spojrzeć przez trzy pryzmaty: 
1) Gdy na nią spoglądamy, nie widzimy w 
niej niczego kanciastego, spiczastego, nie 
jest teŜ wgnieciona z Ŝadnej strony. Ma 
najdoskonalszy kształt. Dlatego wskazuje 
na Boga, który jest doskonały. A my w 
czasie BoŜego Narodzenia moŜemy stanąć 

przed tym Najdoskonalszym z wszystkimi brakami, z naszą 
niedoskonałością. Z nami jest tak, jak z tym chłopcem, który we śnie stoi 
przed Ŝłobkiem i zauwaŜa, Ŝe jego ręce są puste. PrzecieŜ chce 
podarować Dzieciątku coś najpiękniejszego... (Co my chcielibyśmy 
podarować Dzieciątku jako naszą najpiękniejszą rzecz?) Wtedy Dzieciątko 
mówi do niego: „Przynieś mi twoje ostatnie wypracowanie szkolne!”. 
Chłopiec odpowiada zdziwiony: „Moje ostatnie wypracowanie? Ale tam 
przecieŜ napisane jest «niedostatecznie»!” „Tak, masz mi to przynieść, co 
nie jest dostateczne! - I przynieś mi teŜ twój kubek na mleko!” „Ale on 
jest przecieŜ rozbity!” „Na to przyszedłem na świat, Ŝebyś mógł mi 
przynieść wszystko to, co jest rozbite! - Chciałbym teŜ usłyszeć to zdanie, 
które przy tym powiedziałeś mamie!”. Wtedy chłopiec posmutniał: „Ja 
przecieŜ skłamałem. Powiedziałem mamie, Ŝe to się stało nieumyślnie. 
Ale rzuciłem go na ziemię ze złością”. „Tak, daj mi teŜ to, co jest w twoim 

Ŝyciu złe, podłe i zakłamane. Po to przyszedłem na świat!”. MoŜemy więc 
w czasie BoŜego Narodzenia przyjść przed BoŜe Dziecię i złoŜyć przed 
Ŝłóbkiem wszystko, co połamane w naszym Ŝyciu. 
2) MoŜna by było przez całe Ŝycie wodzić palcem po bańce i nigdy nie 
doszłoby się do jej końca. Tak jest z Bogiem. Bez początku i końca. 
Wieczny. Niepojęty. Dlatego na wizerunkach widzimy Boga Ojca 
najczęściej z kulą: albo trzyma ją w ręku, albo siedzi na kuli ziemskiej. 
Kula jako symbol tego, co wieczne, co boskie. Bańka - kula na choince 
mówi nam więc takŜe: W Jezusie tajemniczy, wieczny Bóg stał się 
widoczny i dotykalny! - Czy uczymy jeszcze dzieci tego, Ŝeby nie tylko z 
podziwem przyglądały się Ŝłóbkowi, ale teŜ składały ręce przed tym 
Boskim Dziecięciem? Czy sami jeszcze schylamy głowę? Warto się 
równieŜ zastanowić czy my nawiązujemy kontakt z tym Boskim 
Dziecięciem w Ŝłobie, łączymy się z Nim, pozwalamy, aby te więzy 
wzmacniały się w nas, aby to, co Boskie, mogło w nas zamieszkać. 
3) Trzecie spojrzenie dotyczy problemu złego wykorzystania kuli przez 
ludzi: Przyjęliśmy ten prastary symbol tego, co Boskie, aby wytwarzać 
kule armatnie! Z iluŜ karabinów maszynowych i pistoletów kule przyniosły 
cierpienie i śmierć! Symbol doskonałości i wieczności został 
przekształcony w znak mordu. Największe cierpienie na świecie 
przychodzi wciąŜ jeszcze przez człowieka! Jest to policzek dla Boga, który 
przez Swojego Syna chciał przynieść pokój na ziemię.  
Podejdźmy w tych dniach blisko do choinki i weźmy w dłoń bańkę - w niej 
ujrzymy prawie nasze lustrzane oblicze. MoŜemy sobie przy tym 
uświadomić: Z tej kuli miłości BoŜej pochodzę ja, pochodzi wszystko, co 
Ŝyje. Ten Bóg kocha mnie takim, jakim jestem w całej mojej 
niedoskonałości. 

Agata Masternak-Nawojowska 
Przygotowanie na podstawie ksiąŜki W. Hoffsümmera, 86 kazań opartych 

na symbolach, Kielce 2001. 
 
 

„Recepta na szczęście” 
 
śar BoŜej miłości 
Zdrój miłosiernych łask 
Kruszynka Chleba Pokoju  
Roziskrzone oczy 
Braterski uścisk dłoni 
Łza tęsknoty 
Uśmiech duszy 
Obietnica Ŝycia wiecznego 

                       /Agata/ 
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Andrzejki MGAAndrzejki MGAAndrzejki MGAAndrzejki MGA    

 
    1 grudnia 2012 r. w domu weselnym „Zacisze” odbyły się coroczne 
MeGA Andrzejki. Rozpoczęły się one Mszą Świętą o godzinie 18.00 
w Kościele pw. Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach. 
Następnie uczestnicy zabawy przeszli do znajdującego się nieopodal 
domu weselnego, którego właścicielem jest Pan Grzegorz Klag. Na 
miejscu zostały rozlosowane numery miejsc, dzięki czemu mogliśmy się 
bardziej zintegrować i poznać bliŜej „nowych”. Po zjedzeniu przepysznego 
obiadu udaliśmy się wprost na parkiet, gdzie juŜ czekał na nas DJ -
 Ksiądz Krzysztof Migacz. No i zaczęła się impreza;) Nie mogło zabraknąć 
naszych ulubionych tańców, czyli belgijskiego, macareny, poloneza i… 
„Wyginam śmiało ciało”!!! Wszyscy szaleli na parkiecie, nikt nie podpierał 
ścian. AŜ do ostatniej minuty zabawy (czyli do północy) wszyscy bawili się 
doskonale. Nikt nie mógł narzekać na nudę. W międzyczasie urządzane 
były zabawy, takie jak „gorące krzesła”, taniec z balonem czy 
prowadzenie mandarynki… nosem. Ksiądz, jak się okazało, jest 
doskonałym animatorem;)!!!!!!!!!!!!!! 
    Dziękujemy wszystkim, dzięki którym odbyła się ta impreza, 
wszystkim, którzy ją przygotowali i po niej posprzątali. To dzięki takim 
ludziom jak Wy moŜna się zabawić, odpręŜyć, a przez to ściślej 
zjednoczyć się z Bogiem i ludźmi. 
  

Małgorzata Kmiecik 
 
 

Survival? 

Wyprawa do Zakopanego! 
 

    Dnia 23 listopada 2012 roku pojechaliśmy na wycieczkę do 
Zakopanego. O umówionej godzinie wszyscy stawiliśmy się na parkingu. 
KaŜdy miał ze sobą bagaŜ. Podjechał autobus. Rozkrzyczana gromadka 
zaczęła się przepychać, jednak zdyscyplinował nas kierowca (jak się 

później okazało bardzo miły i wesoły). Ruszyliśmy. 
    Na miejsce dojechaliśmy późnym popołudniem. Po wyjściu z autobusu 
kaŜdy zajął swój pokój. Rozpakowaliśmy się. Następnie zaczęliśmy 
przygotowywać się na wieczorną wyprawę na Gubałówkę. Ubraliśmy się 
ciepło i wzięliśmy najpotrzebniejsze rzeczy. Z czasem droga robiła się 

coraz trudniejsza. Mgła i górzysty, a następnie leśny teren  bardzo 
utrudniały wędrówkę. Mimo to nikt nie narzekał. Grupa była wesoła i 
chętna do pomocy. Wreszcie szlak się skończył i wyszliśmy na chodnik. 

Po 15 min marszu byliśmy w domu, gdzie zjedliśmy pyszną kolację. 
Następnie udaliśmy się na Apel do Sanktuarium Matki BoŜej Fatimskiej na 
Krzeptówkach.  Po powrocie do domu obejrzeliśmy ciekawy i pouczający 
film. PołoŜyliśmy się spać. Kolejny dzień rozpoczęliśmy poranną Mszą Św. 
Później śniadanie i znów w drogę. Tym razem udaliśmy się nad Morskie 
Oko. Wypoczęci i radośni szliśmy wyznaczonym szlakiem. Później okazało 
się, Ŝe droga jest zamknięta i musimy przejść przez rzekę. Trzeba było 
zbudować tamę. Wszyscy chętnie wzięli się do pracy. Wspólnymi siłami 
udało nam się przejść na drugą stronę rzeki. Teraz czekały nas 2 godz. 
wędrówki drogą. Często mijały nas konie ciągnące bryczki, na których 
jechali ludzie. Niektórym z nas udało się nawet przejechać kawałek. Tak 
doszliśmy na szczyt. W schronisku wypiliśmy herbatę i odpoczęliśmy. 
Następnie na tle pięknego Morskiego Oka zrobiliśmy kilka zdjęć. Było 
bardzo miło i wesoło. Chętnie zostalibyśmy jeszcze dłuŜej, ale musieliśmy 
wracać, poniewaŜ było późno. Na dole czekał juŜ autobus. Kiedy 
dojechaliśmy, powitała nas gospodyni, pani Basia. Teraz czekała nas 
niespodzianka. Rozpaliliśmy ognisko i zjedliśmy pyszne kiełbaski. 
Panowała tam wspaniała atmosfera. Radości, śmiechom i śpiewom nie 
było końca. Ognisko zaczęło juŜ dogasać, kiedy przyszedł czas na powrót 
do Gołkowic. Po spakowaniu bagaŜy, wsiedliśmy do autobusu. Na miejscu 
byliśmy o godz. 20, gdzie czekali na nas rodzice. 
    To była naprawdę świetna wycieczka. Wiele nas nauczyła. 
Zrozumieliśmy, Ŝe z Bogiem i przyjaciółmi moŜemy dobrze przeŜyć wolny 
czas. 

 Ola Biel 
 

 
 

Kochani,Kochani,Kochani,Kochani,    
wpatrzeni w Tajemnicę Narodzenia BoŜego 
Syna podziękujmy za wielki dar wiary, dzięki 
której moŜemy zobaczyć Boga w małym 
Dziecięciu. Sami doświadczając tego, jak pięknie 
jest wierzyć  dzielmy  się  tym  darem  z  bliskimi 
i tymi, którzy jeszcze nie znają imienia Jezus. 

 
 
 

Dziewczęca SłuŜba Maryjna, 
Parafialne Grupy PDMD, 

Kolędnicy Misyjni 2012  
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Dlaczego jest święto 
BoŜego Narodzenia? 
Dlaczego wpatrujemy 
się w gwiazdę na niebie? 
Dlaczego śpiewamy kolędy? 
Dlatego, Ŝeby się nauczyć 
miłości do Pana Jezusa. 
Dlatego, Ŝeby podawać 
sobie ręce. Dlatego, Ŝeby 
uśmiechać się do siebie. 
Dlatego, Ŝeby sobie 
przebaczać. 

/ks. Jan Twardowski/ 

 
    Radości ze spotkania z Dzieciątkiem Jezus, 
pokoju serca, ciepła i miłości płynącej ze Ŝłóbka, 
prawdziwej ufności, pomnoŜenia wiary, niegasnącej 
nadziei oraz wszelkiego błogosławieństwa w 
Nowym Roku 2013 

 
       Ŝyczą 

Sołtysi  
Gołkowic Dolnych i Górnych, 

Skrudziny, Gabonia-Praczki oraz 
OSP Gołkowice Górne 

 

 
 

Radosnych Świąt BoŜego 
Narodzenia  
przeŜywanych w rodzinnym gronie,  
w  blasku świec i przy błyszczącej choince,   
dźwięku staropolskich kolęd,  
zapachu Wigilijnych potraw  
i spełnienia wszystkich Ŝyczeń wypowiadanych  
podczas dzielenia się opłatkiem, 
 a takŜe Błogosławieństwa BoŜej Dzieciny 
w realizacji wszelkich zamierzeń  
w nadchodzącym Nowym Roku  
Ŝyczą: 
 
Dyrektorzy, Grona Pedagogiczne, Pracownicy 

 i Społeczność Uczniowska  
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Gołkowicach  

oraz Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy  
w Skrudzinie 

 
 

 
 
 
 

BoŜe Narodzenie 2012 
 

 
 
 
 

KĄCIK DOBREGO SŁOWA    

��� 
Dziś poznacie, Ŝe przyjdzie Pan i zbawi nas, 

A jutro ujrzycie Jego chwałę” 

/Por.Wj 16, 6-4/ 
 

Słuchaj, pasterzu, czyje to są głosy? 
— To śpiew aniołów, gorzeją niebiosy. 

 
Zabrzmiały dzisiaj, pośród nocy pienia 
Przecudne śpiewy, pełne uwielbienia, 
I rozbudziły świat z poranną zorzą. 

 
Pójdźmy, pasterze, ujrzeć Matkę BoŜą! 
Słuchajcie, jak brzmią uwielbienia głosy 
— To śpiew aniołów, gorzeją niebiosy. 

 
Pełna uroku, wdzięku dziewiczego, 

Kim jest ta w grocie klęcząca Dziewica? 
— To córka miła Ojca Przedwiecznego, 

BoŜą pięknością jaśnieją Jej lica. 
 

Słuchajcie jak brzmią uwielbienia głosy 
— To śpiew aniołów, gorzeją niebiosy. 

 
/św. Teresa z Avila/ 

M.Ł. 

“(...)przychylamy sobie opłatek nieba 
z pierwszą Gwiazdką, 
która choć raz w roku 
wschodzi wszystkim w Oku równocześnie 
i wszyscy łamiemy się Słowem 
Które Było Na Początku Wszystkiego” 

/J.Baran/ 
Z okazji Świąt Narodzenia 
Pańskiego Ŝyczymy:  
iskry BoŜej miłości, 
blasku prawdy,  
radości serca, 
umocnienia wiary, 
ufności pastuszków, 
mądrości Mędrców ze Wschodu, 
piękna rodzącego się w sercach kaŜdego dnia, 
wdzięczności za niebiańskie dary, 
a takŜe wszelkiego dobra w Nowym Roku 2013 

 
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza 

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii 
 

 

Myśli św. Ojca Pio na miesiąc grudzień 
 

* Matko moja, Maryjo! Zaprowadź mnie do groty Betlejem i spraw, bym 
się pogrąŜył w kontemplacji tego, co jest wielkie i wzniosłe; co dokonuje 
się w ciszy tej wielkiej i pięknej nocy”. 
* Niech Dziecię Jezus będzie Gwiazdą, która cię prowadzi po pustyni 
obecnego Ŝycia”. 
* Niech [gwiazda] wiary prowadzi równieŜ i nas, a my - pewni- idziemy 
za jej światłem drogą, która prowadzi nas do Boga, do Jego ojczyzny tak, 
jak i święci Mędrcy, prowadzeni przez gwiazdę - symbol wiary - dochodzą 
do upragnionego miejsca”. 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
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Błogosławieństwo opłatków 
    Błogosławiony jesteś, Panie, BoŜe 
wszechświata, bo dzięki Twojej hojności 
otrzymaliśmy chleb, który jest owocem 
ziemi i pracy rąk ludzkich. Ty z miłości 
posłałeś na świat swojego 
Jednorodzonego Syna, który pod 
postacią chleba daje nam swoje Ciało 

jako pokarm i zadatek nieśmiertelności. Na pamiątkę Jego Narodzenia 
mamy zasiąść do wspólnego stołu i przełamać się opłatkiem. 
    Pobłogosław nas i te opłatki, którymi będziemy się dzielić zwyczajem 
naszych ojców i składać sobie wzajemnie świąteczne Ŝyczenia. Napełnij 
nasze serca Ŝyczliwością, miłością i pokojem, abyśmy codziennym 
postępowaniem potwierdzali to, co wypowiadać będziemy ustami. Spraw, 
abyśmy byli dla siebie nawzajem dobrzy jak chleb i kiedyś zgromadzili się 
na braterskiej uczcie w Twoim królestwie. Przez Chrystusa, Pana 
naszego. Amen. 
                                                                           Przyg. M. Łomnicki 
 
 

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

Zeitoun 
Świetlista postać nad świątynią 

 

    Jest noc. Promieniejąca światłem postać Matki BoŜej unosi się 
nad dachem kościoła. Nad jej otoczoną aureolą głową białe 
gołębie tworzą znak krzyŜa. Z ziemi patrzą oniemiałe ze 
zdumienia setki tysięcy ludzi. To nie opis obrazu religijnego. To 
zdarzyło się naprawdę i to setki razy w latach 1968-1971 w 
Zeitoun w Egipcie.  

    Objawienia w Zeitoun były 
niezwykłe pod kaŜdym względem. 
Trudno je nawet nazwać prywatnymi. 
Objawienia prywatne ma jedna osoba, 
najwyŜej kilka. Tymczasem w Zeitoun 
Matkę BoŜą widywano przez ponad 
dwa lata, dwa-trzy razy w tygodniu. 
Widziały ją miliony ludzi róŜnych 
wyznań. Zrobiono tysiące zdjęć, a 
objawienie transmitowała nawet 
telewizja!  
Zeitoun jest miasteczkiem na 
peryferiach stolicy Egiptu, Kairu. W 

miejscu, gdzie według tradycji Święta Rodzina urządziła sobie 
odpoczynek podczas ucieczki do Egiptu, Koptowie wybudowali kościół św. 
Marka. Koptowie to egipscy chrześcijanie, którzy przetrwali w tym kraju 
mimo opanowania Egiptu przez Arabów. Kościół koptyjski odłączył się od 
głównego nurtu chrześcijaństwa w 451 roku, po soborze chalcedońskim. 
    We wtorek 2 kwietnia 1968 roku muzułmanin Farouk Mohammed Ata 
przyjechał do Kairu. Następnego dnia miał pójść do szpitala na operację. 
O godzinie 20.30 przechodził koło kościoła koptyjskiego w Zeitoun i 
spojrzał na dach świątyni. AŜ przystanął z wraŜenia. Ujrzał nad 
wznoszącą się na wysokość 12 metrów wieŜą kościoła rozświetloną 
postać kobiecą na kolanach, 
jakby modlącą się. Chwilę 
później to samo zobaczyła 
jakaś kobieta i krzyknęła, Ŝe 
to Matka BoŜa. Wówczas 
postać znikła. Jak podawał 21 
kwietnia 1968 roku egipski 
dziennik "Watani", Farouk 
Mohammed Ata dowiedział się 
w szpitalu, Ŝe jest zupełnie 
zdrowy. 
    W ciągu następnych trzech lat w tym samym miejscu zjawiała się ta 
sama postać. Czasem klęczała, czasem stała, niekiedy było widoczne 
tylko jej popiersie. Bywało, Ŝe nad jej głową latały gołębie, mimo Ŝe 
wszystko to działo się nocami. Gołębie tworzyły czasem znak krzyŜa. 
Postać zawsze otoczona była niezwykłym blaskiem. Przez pierwsze dwa 
lata pojawiała się dwa-trzy razy w tygodniu, potem coraz rzadziej. 
Objawienia trwały od kilku minut do kilku godzin. 30 kwietnia 1968 r. 
postać była widoczna 2 godziny i 15 minut (od 2.45 do 5 nad ranem). 
Postać nie poruszała się, ani nie przemawiała, jedynie pozycję klęczącą 

interpretowano jako zachętę do modlitwy.Miliony ludzi róŜnych wyznań, a 
takŜe ateistów były świadkami tego niezwykłego zjawiska. Kiedy 
objawienia stały się głośne, w okolicy gromadziło się czasem nawet 250 
tysięcy ludzi. Przybył teŜ ówczesny prezydent Egiptu, Gamal Abd el-
Naser. Zjawisko było wielokrotnie filmowane i fotografowane. Prasa 
całego świata o tym pisała. Zanotowano w tym miejscu wiele nawróceń i 
uzdrowień. Objawienia zakończyły się 29 maja 1971 roku. Patriarcha 
Kościoła koptyjskiego w Egipcie Cyryl VI uznał je za prawdziwe juŜ 4 
maja 1968 roku. Wkrótce potem objawienia uznał biskup katolicki 
Stephanos oraz dr Ibrahim Said, zwierzchnik wszystkich Kościołów 
ewangelickich w Egipcie.  

Na podst. mat. internet. www.kosciol.wiara.pl 
 

Betlejemskie Światło Pokoju 
„OdwaŜ się być dobrym” 

    To hasło tegorocznej sztafety Betlejemskiego Światła Pokoju, które 16 
grudnia 2012 o godz. 11.00 przekroczyło polsko-słowacką granicę. 
Niesione rękoma tysięcy harcerek i harcerzy ZHP dotrze do wszystkich 
miast naszego kraju. Polska jest jednym z ogniw betlejemskiej sztafety. 
Harcerki i harcerze przekazują Światło dalej na wschód: do Rosji, Litwy, 
Ukrainy i Białorusi, na zachód do Niemiec, a takŜe na północ do Danii. 
    Światło z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem zagości 
równieŜ w naszej parafii.  Będziemy mogli zabrać go do naszych 
domów po Roratach w Wigilię 24 grudnia 2012r.  

 

Na podst. www.swiatlo.zhp.pl 

 

E KANGBI MABE TI E 
Dzielmy się wiarą 

 

Kolędnicy misyjni 2012 
 
    26 grudnia 2012 roku w drugi dzień 
Świąt BoŜego Narodzenia - Świętego 
Szczepana nasze domy, mieszkania nawiedzą 
kolędnicy misyjni.  

    Biorąc udział w misyjnym kolędowaniu, zamienią małe ziarenka  
swego czasu, wędrowania od domu do domu, nauczenia się 
swoich ról, przygotowania strojów kolędowych, na pszenicę, z 
której powstanie chleb dla głodnych dzieci, nowa szkoła czy 
szpital. Trzeba tylko, abyśmy my byli hojni w swoim dawaniu i nie 
Ŝałowali tego, co moŜemy ofiarować Bogu i potrzebującym 
braciom. 
    Uroczyste rozesłanie Kolędników Misyjnych obędzie się 26 
grudnia 2012r. w poniedziałek po Mszach Świętych o godzinie: 
  8:00 w kaplicy w Skrudzinie, 
  9:00 w kościele w Gołkowicach. 
 
Drodzy Parafianie i Goście naszych rodzin przyjmijcie z radością i 

otwartym sercem kolędników misyjnych. 
Ks. Proboszcz wraz z kolędnikami misyjnymi 

 

 

  „Bóg jest pierwszym źródłem radości i nadziei człowieka”  
Jan Paweł II 

                                 

            Drodzy Parafianie, mili Goście! 
 

W tę noc BoŜego Narodzenia, wszystko jest moŜliwe!  
Wystarczy tylko uwierzyć a zobaczy się cuda! 
 Z tej teŜ okazji składamy Wam najserdeczniejsze Ŝyczenia: 
miłości, cierpliwości, pokoju ducha i odnowienia wewnętrznego 
poczucia, Ŝe jesteście naprawdę wyjątkowi! 
Nich Nowonarodzony Chrystus błogosławi Wam kaŜdego dnia! 

                                              

Parafialny Zespół Teatralny, 
Chór Parafialny, 
Organiści, 
Koło Radia Maryja, 
Seniorzy, 
Redakcja Biuletynu „ECHO” 
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Komitet OrganizacyjnyKomitet OrganizacyjnyKomitet OrganizacyjnyKomitet Organizacyjny    
serdecznie zaprasza na 

VI bal charytatywnybal charytatywnybal charytatywnybal charytatywny        

w sobotę 

12 stycznia 2013 
  

 

w Ośrodku Kolonijno – 
Wczasowym 

w Gołkowicach Górnych 

PoPoPoPoczątek czątek czątek czątek o godz. 19. 00o godz. 19. 00o godz. 19. 00o godz. 19. 00    
 

 

Gwarantowana szampańska zabawa  i moc atrakcji! 
Do tańca zagra renomowana orkiestra! 

W programie przewidziana niespodzianka 
artystyczna! 

 

Organizatorzy zapewniają dania gorące, 
przekąski, ciasta, słodycze i napoje wszelakie. 

 

Koszt od pary 250 zł  
   Zgłoszenia i wpłaty przyjmują: 

- Pani Małgorzata Niemiec Gołkowice Górne,   
     tel. 18 446 33 61, tel. kom. 514 755 986 

- Pani Wanda Ubik Gołkowice Dolne, 
  tel. 18 446 31 41  
- Pan Mieczysław Szewczyk sołtys wsi Skrudzina,   
  tel. 606 431 823 
- Pan Andrzej Kuczaj sołtys wsi Gaboń – Praczka,  
  tel. 18 446 37 28. 

 
CAŁKOWITY DOCHÓD Z BALU 

KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET ORGANIZACYJNY KOMITET ORGANIZACYJNY     
PRZEKAśE NA BUDOWĘ 

 NOWEGO KOŚCIOŁA W GOŁKOWICACH. 
 

Biorąc udział w balu 
wspierasz szczytny cel. 
Możesz przyczynić się  
do wznoszenia 
nowej świątyni. 
 

 
Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, 

Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona - Sowińska, 
Agata Masternak - Nawojowska, Mariusz Łomnicki, Jadwiga Gomółka, 

Ks. Krzysztof Migacz wraz z MGA  
e-mail: echo.parabiulet@interia.pl 

Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Gołkowice Górne 41, 
33 – 388 Gołkowice Dolne 

e-mail: kkoszyk@tarnow.opoka.org.pl 
Strona internetowa parafii: www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl 

Konto budowy kościoła w Gołkowicach: 
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚW. ANTONIEGO GOŁKOWICE G. 41 

11881600012001000022190001 
 

 

 

„Głos Anioła” 
 

     Panu Nieufnemu przyśnił się Anioł, który obiecał, Ŝe przyjdzie do 
niego na kolację wigilijną z Panem Jezusem. Pan Nieufny był sam, bo 
rodzina mu się pogubiła. Posprzątał dom, ustroił choinkę, przygotował 
potrawy, ubrał się odświętnie i czekał. Głos Anioła we śnie był tak 
wyraźny, Ŝe to się musiało stać. Pan Nieufny nie wiedział tylko, jak będzie 
wyglądał Pan Jezus. JuŜ się zrobiło szaro za oknem i nagle…dzwonek do 
drzwi. Pan Nieufny podbiegł, otworzył i zobaczył dziewczynkę. Nie była 
podobna do Anioła i Pana Jezusa teŜ z nią nie było. Zatrzasnął więc 
drzwi, nawet nie słuchając, co ona powie. Siadł w fotelu, zapatrzył się w 
śnieg za oknem i zasnął. We śnie zobaczył jak Anioł odchodzi od jego 
drzwi. „Poczekaj !” – zawołał. Anioł odwrócił się. Miał twarz tamtej 
dziewczynki. Pan Nieufny zerwał się z fotela, pobiegł do drzwi, otworzył. 
Ona stała, sina z zimna. „Kto ty jesteś ?” – zapytał. Na to dziewczynka 
odpowiedziała : „Jestem twoją dalszą krewną, wujku. Tydzień temu 
zostałam sierotą. Odnalazłam przypadkiem twój adres i przyszłam na 
wigilię, bo ty jesteś sam i ja jestem sama. Będzie nam raźniej”. Pan 
Nieufny wpuścił ją do środka i powiedział : „No właśnie, ktoś mi mówił, 
Ŝe miał przyjść jeszcze Pan Jezus”. Dziewczynka, przyciskając rękę do 
serca powiedziała : „On jest tutaj. Byłam u Komunii świętej. On ma tu 
swój Ŝłóbek. Zaśpiewajmy Mu kolędę”. Oj, jak dziwnie było tego wieczoru 
panu Nieufnemu. Czuł, Ŝe gości u siebie Anioła z Panem Jezusem, choć 
widział przed sobą tylko zwyczajną dziewczynkę. 

 
( „Anioł StróŜ” – Miesięcznik dla Dzieci, nr 12 / 2004 ) M.Ł. 

 

Wydarzenia parafialne 
 

16 października 2012  
XV Rocznica nadania  imienia Jana Pawła II Szkole Podstawowej 
w Gołkowicach – Święto Szkoły 
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19 października 2012  
I z serii comiesięcznych spotkań dla młodzieŜy w Roku Wiary 

 
 


