Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach
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NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ
„ROK WIARY”

Egzemplarz bezpłatny

„Jedna droga - JEZUS - w Nim Zbawienie jest”

„CHRYSTUS WODZEM,
CHRYSTUS KRÓLEM.
CHRYSTUS, CHRYSTUS
ZBAWCĄ NAM”
Chrystus pokonał „śmierci
mrok”… Jego Zmartwychwstanie otworzyło
nam bramy do nieba. Z okazji Świąt
Wielkanocnych z całego serca Ŝyczę Wszystkim
Parafianom oraz gościom przybywającym do
naszej świątyni, Błogosławieństwa Chrystusa
Zmartwychwstałego. śyczę, by zwycięŜało
dobro nad złem, by jasność i radość pokonały
ciemność i smutek, by serca Wasze
przepełniała nadzieja i miłość, gdyŜ tego uczy
nas Chrystus Zmartwychwstały. Wesołego
Alleluja, smacznego „święconego”. Niech Bóg
WAM kaŜdego dnia Błogosławi i WAS wspiera.
ALLELUJA!!!
Ks. Proboszcz
„CHRISTUS DOMINUS ORTA EST”

Alleluja Alleluja
"Nie lękaj się, bo ja jestem z Tobą"
Jezus Zmartwychwstał
serce pałające miłością
serca nasze otwiera
budzi nadzieję, miłość, wiarę.
Jezus Ŝyje
radość rwie serca komnaty,
mknę lotem białego motyla
na spotkanie z Tobą
Jezu Zmartwychwstały,
nie lękam się z Tobą
Alleluja, Alleluja.
go-ja

Niech blask Wielkanocnego poranka
rozpromieni nasze oblicze,
obdarzy pokojem, umocni wiarę,
przyniesie nadzieję, oŜywi ducha.
Niech wszelkie kamienie grzechu
zostaną odrzucone, a Pan przemieni
serca swoją zbawczą mocą.
Niech triumfujący w chwale Jezus stale
nad nami czuwa, a światło Jego słowa
prowadzi nas przez Ŝycie ku wieczności.

Radosnego spotkania ze Zmartwychwstałym Chrystusem!
Wesołego Alleluja!
Ŝyczą
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
Parafialna Rada Duszpasterska,
Parafialny Oddział CARITAS,
MłodzieŜowa Grupa Apostolska,
Parafialny Zespół Teatralny,
Chór Parafialny, Organiści,
RóŜe RóŜańcowe, Koło Radia Maryja, Seniorzy,
Redakcja biuletynu „ECHO”

„Nadzieja złoŜona w Panu jest źródłem Ŝycia”
Za dar zbawienia, dzięki Ci Jezu
Za Miłość krzyŜa, dzięki Ci Jezu
Za triumf Ŝycia, dzięki Ci Jezu
Za skrzydła wiary, dzięki Ci Jezu
Za odrzucenie kamieni zwątpienia, dzięki Ci Jezu
Za pokój serca, dzięki Ci Jezu
Za zmartwychwstanie w duszy, dzięki Ci Jezu

Niech radość Wielkiej Nocy towarzyszy dniom,
a Jezus Zmartwychwstały obdarzy wieloma
łaskami. Trwajmy w
Chrystusowym pokoju i
miłości. Niech te Święta odrodzą nasze serca i
wleją w nie nową nadzieję oraz przyniosą takŜe
radość ze zwycięstwa Ŝycia. Alleluja!
Ks. Kanonik Stefan Tokarz,
Ks. Krzysztof Migacz,
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii,
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza.
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Triduum Paschalne 2013
„Będziemy prawdziwie i do końca świadkami
Zmartwychwstałego Jezusa, kiedy pozwolimy, by
przejawiały się w nas cuda Jego miłości, kiedy w
naszych słowach, a nawet więcej, w naszych gestach,
w pełni zgodnych z Ewangelią, moŜna będzie rozpoznać
głos i rękę samego Jezusa.”
(Benedykt XVI)

Drodzy i Umiłowani Siostry i Bracia w Panu
Niech światło Zmartwychwstałego Jezusa
rozświetla kaŜdy mrok,
dając siłę i odwagę do świadczenia z wiarą
o Tym, który jest zmartwychwstaniem i Ŝyciem NASZYM śYCIEM!
Tego Ŝyczy i o to się modli:
Siostrzana Wspólnota
Karmelu Dzieciątka Jezus złączona w celebracji
Tajemnic Paschalnych
i radosnym Alleluja
oraz Dziewczęca SłuŜba Maryjna
i Parafialne Grupy PDMD.

Oby ten Poranek Zmartwychwstania przepełnił Was
wszystkich wiarą Piotra i Jana, którzy biegną co tchu,
aby potwierdzić to, co jest niepojęte. Wiarą kobiet,
które z przepełnionym sercem chcą wszystkim o tym
opowiedzieć. Wiarą Marii, która płacze, bo na chwilę
zgubił się Mistrz.
Wiary ich wszystkich razem jeszcze raz Wam Ŝyczą
w Dzień Zmartwychwstania Chrystusa.
Dyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymi
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach,
Sołtysi wsi:
Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne,
Skrudzina, Gaboń - Praczka,
OSP Gołkowice Górne.

Porządek nabożeństw w
Parafii Gołkowice
Wielki Czwartek
O godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy po Mszy Św. od 19.00 do 22.00
Porządek adoracji:
19.00 do 20.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych (adorację prowadzi
Koło Radia Maryja)
20.00 do 21.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia Praczki (adoracje
prowadzą Panie: Aniela Zagórowska i Aniela Kasprzyk)
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych i młodzieŜ (adorację
prowadzą: Ks. Katecheta i MłodzieŜowa Grupa Apostolska )

Wielki Piątek
Adoracja Pana Jezusa
od 8.00 do 24.00
Porządek adoracji:
8.00 do 9.00 Siostry zakonne
9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia Praczki
10.00 Droga KrzyŜowa dla wszystkich
dzieci ( Ks. Proboszcz)
11.00 do 12.00 seniorzy, emeryci i renciści
12.00 do 13.00 RóŜe RóŜańcowe
13.00 do 14.00 ministranci i lektorzy
14.00 do 15.00 adoracja prywatna
15.00 Koronka do Miłosierdzia BoŜego: Pani Alfreda Biel i Pani
Wioletta Ciuła
16.00 NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na sposób kalwaryjski (Pan
organista Stanisław Adamczyk i Pan Andrzej Kałuziński)
17.00 Liturgia Wielkiego Piątku
19.00 Gorzkie śale – wszystkie części
20.00 do 21.00 Droga KrzyŜowa i adoracja - aspiranci, ministranci i
lektorzy
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych i Górnych (pod
przewodnictwem Chóru Parafialnego)
22.00 do 23.00 Grupa młodzieŜowa pod przewodnictwem Ks.
Katechety
23.00 do 24.00 Droga KrzyŜowa na sposób kalwaryjski (Pan organista
Stanisław Adamczyk i Pan Andrzej Kałuziński)

Wielka Sobota
Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do Wigilii Paschalnej w
Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego:
Porządek adoracji:
8.00 do 9.00 Siostry zakonne
od 9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia –
Praczki
10.00 do 11.00 wszystkie dzieci
11.00 do 12.00 ministranci i lektorzy
12.00 do 13.00 RóŜe RóŜańcowe – Zelatorki RóŜ pod
przewodnictwem Pani Stanisławy Krzak i Janiny Konstanty
13.00 do 14.00 adoracja prywatna
14.00 do 15.00 młodzieŜ
15.00 Koronka do Miłosierdzia BoŜego: starsi, seniorzy i emeryci
16.00 do 17.00 adoracja prywatna
17.00 do 18.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych (prowadzi Koło Radia
Maryja)
18.00 do 19.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych (prowadzą Zelatorzy
RóŜ pod przewodnictwem Pani Józefy Kurzeja)
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Nabożeństwo Wigilii
Paschalnej
Procesja Rezurekcyjna
O godz. 19.00 będziemy przeżywać
nabożeństwo Wigilii Paschalnej
W Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego
rozpocznie się ono od poświęcenia ognia, paschału,
wody chrzcielnej oraz odnowienia przyrzeczeń
chrzcielnych. Potem weźmiemy udział
we Mszy Św. o zmartwychwstaniu
Chrystusa. NaboŜeństwo
zakończy
uroczysta procesja rezurekcyjna.

Poświęcenie
pokarmów
w Wielką Sobotę
W Gołkowicach w kościele o godzinie:
9.00; 10.00; 11.00 i 11.30. (po poświęceniu
pokarmów pozostańmy na adorację krzyŜa)
W Skrudzinie w kaplicy o godzinie 11.00

Biblijne sceny Męki Pańskiej
na scenie starosądeckiego Sokoła
TuŜ przed rozpoczęciem Wielkiego Tygodnia – w niedzielę – 24 marca,
starosądeczanie będą mogli obejrzeć Misterium Męki, Śmierci i
Zmartwychwstania Pańskiego. Widowisko przygotował zespół teatralny
działający przy parafii pw. św. Antoniego w Gołkowicach.
Zespół teatralny, działający przy parafii św. Antoniego Padewskiego w
Gołkowicach, od 2007 roku zaprasza w okresie Wielkiego Postu na
Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pańskiego, przygotowane
według scenariusza księdza Jana Strzałki. Widowisko pozwala przybliŜyć
wiernym najwaŜniejsze wydarzenia zbawcze w dziejach ludzkości. Aktorzy
z Gołkowic , co roku wyruszają do sąsiednich parafii, gdzie zapraszają na
spotkanie z Jezusem i Jego uczniami. Uczestniczący w tym wydarzeniu
będą mieli okazję towarzyszyć Mistrzowi z Nazaretu od ostatniej
wieczerzy do zmartwychwstania. Aktorzy, wspólnie z odtwórcami postaci
występujących w Misterium, będą starali się poszukać odpowiedzi na
szereg pytań, jakie nasuwają się nam podczas rozwaŜania wydarzeń
związanych z męką, śmiercią i zmartwychwstaniem Jezusa: Dlaczego
NajwyŜsza Rada zdecydowała się aresztować Jezusa tuŜ przed świętem
Paschy? Dlaczego Piotr nie potrafił przyznać się do swego Nauczyciela?
Czy Judasz rzeczywiście zdradził swego Mistrza tylko dla marnych
trzydziestu srebrników? Dlaczego Piłat uwolnił Barabasza? Czy pośród
NajwyŜszej Rady śydowskiej byli kapłani sprzyjający Jezusowi? Dlaczego
apostołom tak trudno było uwierzyć w zmartwychwstanie?
Misterium Męki Pańskiej odbędzie się 24 marca (Niedziela
Palmowa) o godz. 16.30 i 18.30 w kinie „Sokół” w Starym Sączu.
Wstęp wolny.
KB www.sadeczanin.info

Msze Święte w Wielką Niedzielę
i Poniedziałek Wielkanocny
Niedziela Wielkanocna 31 marca 2013 r.
Msze Św.:
7.00 i po niej procesja eucharystyczna dla uczczenia i
podkreślenia waŜności tego wielkiego Święta
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie
9.00
10.30
12.00
16.00 Nieszpory i Msza Św.

Poniedziałek Wielkanocny 1 kwietnia 2013 r.
Msze Św.:
7.00
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie
9.00
10.30
12.00 (sakrament Chrztu Św.)
Nie będzie Mszy Św. po południu!

Symbole Wielkanocne
i święconka
Symbole Wielkanocne są związane przede
wszystkim ze zmartwychwstaniem i odradzającym
się Ŝyciem. Interesująco o symbolice Wielkiej Nocy
pisał w 1793 roku Ksiądz Protazy Newerani w
„Ozdobach Kościoła Katolickiego”.

„Czemu Baranka, y insze mięsiwa, których się w Starym Testamencie
poŜywać nie godziło, chrzan nawet i jaja święcą w dzień Wielkanocny?”
"Święcą baranka, przypominając prawdziwego Baranka Chrystusa i Jego
triumf, dlatego teŜ zwyczajnie chorągiewki na pieczonym baranku
stawiają. Święcą mięsiwa, którego się śydom
poŜywać nie godziło, na dowód, Ŝeśmy przez
Chrystusa Pana z jarzma Starego Zakonu uwolnieni i
praw starozakonnych, zakazujących poŜywania
takiego mięsiwa, chować nie powinniśmy. Święcą
chrzan na znak tego, Ŝe gorzkość Męki Jezusowej
tego dnia w słodycz się nam i radość zamieniła i
dlatego teŜ przy tym masło święcą, które znaczy tę
słodycz. Święcą na ostatek i jaja, na dowód tego, Ŝe jako kokosz dwojako
niby kurczęta rodzi, raz niosąc owoc, drugi raz go wysiadując, tak przez
Chrystusa (który się u Mateusza Ś. w Roz: 23. przyrównywa do kokoszy
Sicut
gallina
congregat
populos fuos)
dwa
razy
odrodzeni
jesteśmy, raz
przez Chrzest
Ś. drugi raz
przez chwałę
Niebieską, nam
zasługami
Chrystusowymi
zjednaną".
Koszyk
ze
święconką powinien zawierać:
- Jajka (Pisanki, Kraszanki) - symbol Ŝycia i odrodzenia
- Baranek (Cukrowy, z masła bądź z ciasta) - Symbol Jezusa
Chrystusa (Agnus Dei - Baranek BoŜy)
- Chleb - takŜe symbolizuje Ciało Chrystusa,
jest oznaką dostatku
- Chrzan - wraz z masłem jest symbolem
goryczy
i
słodyczy
po
śmierci
i
zmartwychwstaniu.
- Masło - - wraz z chrzanem jest symbolem
goryczy
i
słodyczy
po
śmierci
i
zmartwychwstaniu
- Sól - symbol dostatku i gościnności
- Wędliny - symbolizują kończący się Wielki Post

-4Ponadto w koszyku znajdować się mogą takŜe inne produkty jak np.
rzeŜucha, ser i ciasto. Inne symbole wielkanocne to np. zajączek,
kurczaczek, rzeŜucha, gałązki wierzby (kotki, bazie).

DROGA KRZYśOWA
ULICAMI PARAFII

Wesołego Alleluja i dostatku kaŜdego dnia!!!

JuŜ we wtorek 26 marca 2013 tradycyjnie
wyruszymy na ulice naszej parafii z naboŜeństwem
Drogi KrzyŜowej, by dać świadectwo wiary i
zjednoczyć się z Chrystusem w czasie drogi wiodącej
na Golgotę.
Jezus powiedział: „Jeśli kto chce pójść za Mną,
niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyŜ
swój i niech Mnie naśladuje!”(Mk 8,34b). Dlatego
podąŜając za Jezusem nie bój się wziąć na barki
swojego krzyŜa cierpień, codziennych obowiązków, grzechów bądź
niepowodzeń. Niech widzialnym znakiem Twojej odwagi, szczerego
pragnienia nawrócenia, prawdziwego oddania Bogu i zawierzenia Mu
całego swojego Ŝycia będzie przyniesiony ze sobą krzyŜ. MoŜe to być
jeden z tych, które wiszą na ścianach Twojego domu lub jest pamiątką
sakramentu bierzmowania.
Tak naprawdę tylko Ty moŜesz wziąć na ramiona swój krzyŜ, więc i
tym razem o nim nie zapomnij! Jezus pomoŜe ci go dźwigać!

/APG/

PODZIĘKOWANIE
Serdeczne Bóg zapłać za WASZE piękne
zjednoczenie się w modlitwie w mojej intencji,
za wszelkie dary płynące prosto z Waszych serc,
za słowa, które poruszyły serce i umysł. Ze
wzruszeniem słuchałem wszystkich Ŝyczeń,
które na długo zapadną w mej pamięci.
KaŜdemu z osobna pragnę serdecznie
podziękować za wspaniały dar jaki otrzymałem
od WAS, dar miłości i dobroci –
Bóg WAM zapłać moi Drodzy Parafianie
i Goście przybywający do naszej świątyni.
SZCZĘŚĆ WAM BOśE!
Ks. Proboszcz

Savoir - vivre
w 5 punktach
czyli w jaki sposób
i w jakim czasie zapraszać
na waŜne uroczystości
1.Zapraszaj gości z wcześniejszym wyprzedzeniem.
2.Sprawy związane z uroczystościami uzgadniaj nie
telefonicznie lecz osobiście.
3.Kiedy chcesz zaprosić na urodziny, imieniny,
chrzest, komunię, ślub zrób to w momencie zapisu
lub wcześniejszej rozmowy bezpośredniej z osobą
mającą być zaproszoną
4.Pamiętaj, Ŝe kaŜdy człowiek nie zawsze jest
dyspozycyjny,
dlatego
wszelkie
formalności
uzgadniaj wcześniej.
5.Podczas
rozmowy
i
realizacji
formalności
informuj
o
chęci
zaproszenia
na
daną
uroczystość,
dzięki wcześniejszej informacji osoba
zaproszona będzie mogła pójść na
uroczystość.

Myśli Św. Ojca Pio na Wielki Tydzień
- “Nie bój się przeciwności, poniewaŜ kładą one duszę u stóp krzyŜa, a
krzyŜ umieszcza ją u bram nieba, gdzie znajduje Tego, który jest
zwycięzcą śmierci i wprowadza ją do wiecznej radości”.
- “Wstępujmy wspaniałomyślnie na Kalwarię z miłości ku Temu, który z
miłości do nas złoŜył całkowicie siebie w ofierze i bądźmy cierpliwi i
pewni, Ŝe wejdziemy na górę Tabor”.
- “Tak kocham krzyŜ, tylko krzyŜ; kocham go dlatego, Ŝe widzę go na
ramionach Jezusa Chrystusa”.
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

* * *
19 marca 2013 r. o godzinie 15.30
AKCJA
KATOLICKA
wzięła udział w uroczystej
Mszy świętej w kościele
pw. Matki BoŜej Niepokalanej w Nowym Sączu,
oraz w otwarciu wystawy
objętej patronatem Jego
Ekscelencji
Biskupa
Tarnowskiego Andrzeja
JeŜa
pt.
ZBRODNIA
KATYŃSKA.
Wystawa
przygotowana została przez
Instytut
Dialogu
Międzykulturowego im.
Jana
Pawła
II
w
Krakowie. Przedstawiciele
Parafialnego Oddziału Akcji
Katolickiej
z
Gołkowic,
równieŜ uczestniczyli w tych
wydarzeniach. Mszę świętą
odprawił
ks.
Kazimierz
Markowicz Proboszcz Parafii

-5M.B.N., a homilię wygłosił przybyły z Tarnowa ks. Jan Bartoszek Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Msza św. została odprawiona w intencji;
- oficerów Wojska Polskiego i przedstawicieli elity Państwa Polskiego
zamordowanych przez sowieckie NKWD wiosną 1940 r. w Katyniu i
innych miejscach kaźni;
- śp. Lecha Kaczyńskiego - Prezydenta RP i członków
Delegacji
Rzeczypospolitej Polskiej - ofiar katastrofy samolotu TU-154M pod
Smoleńskiem w dniu 10 kwietnia 2010 r.;
- Ojczyzny.
Po Mszy świętej
wysłuchaliśmy patriotycznego montaŜu słowno muzycznego przygotowanego przez młodzieŜ. Nie zabrakło wzruszeń, łzy
same cisnęły się do oczu. Dalszą częścią uroczystości był wernisaŜ
wystawy w Galerii parafialnej –„ZBRODNIA KATYŃSKA”. Wystawa ta
ukazuje oryginalne dokumenty, fotografie, opisy, listy ofiar
pomordowanych w Katyniu i wiele innych cennych materiałów, które są
PRAWDĄ z tamtych lat. Akcja Katolicka zachęca wszystkich
zainteresowanych do odwiedzenia tejŜe wystawy.
Wystawa czynna codziennie w godz.10 - 12 oraz 16 - 18 od 20 marca 20 kwietnia 2013 r. (z wyjątkiem godzin popołudniowych w soboty i
niedziele oraz okresu świątecznego - 28.III - 1.IV).
Jadwiga Gomółka
POAK

Cisza Golgoty
W wieczerniku moich dni,
biała Hostia zanurzona w krwi.
Ofiara baranka na rzeź prowadzonego,
przez nikczemnych ludzi odrzuconego.
ZniewaŜony, opluty, obdarty z szat,
cięŜar krzyŜa z rąk Ojca przyjął Sam.
Korona cierniowa wbiła się w skroń,
gwoździe na wskroś przebiły ciała toń.
Golgota krzyczy ciszą morderczego
wieczoru,
łotr do raju puka bram,
tylko Chrystus Mistrz pozostał Sam.
Z boku trysnął zdrój miłosiernych łask,
stąd Miłosierdzia Boga nastał czas.
W Getsemani policzek płonął,
belki świętego krzyŜa przygniotły Cyrenejczyka,
tylko Weronika nie przegrała swojego Ŝycia.
Pot na czoło Jezusa wystąpił i na chuście święte oblicze wytopił.
Piotr z kogutem Ŝałośnie zapiał, szyderczy chichot Judasza Iskariotę
złapał.
Trzydzieści srebrników nieba zasłonę rozdarło, Chrystus w chwale
zmartwychwstania stanął.
Lud woła Alleluja, dzwon Ŝałoby przemienił się w cuda.
/Agata/

Objawienia
na przestrzeni dziejów

Sokółka
Historia wydarzenia Eucharystycznego
w kościele Św. Antoniego Padewskiego
KaŜdego dnia na wszystkich ołtarzach świata dokonuje się cud
największy z moŜliwych, cud przemiany chleba i wina w prawdziwe Ciało i
Krew Jezusa Chrystusa. Jednak przyjmując Komunię świętą moŜemy
dotykać Go tylko przez wiarę, bo naszym zmysłom pozostają dostępne
jedynie niezmienione fizycznie przez konsekrację postacie chleba i wina.
Co zatem wnosi do naszej wiary wydarzenie eucharystyczne w Sokółce?
Była to niedziela 12 października 2008 roku, tuŜ po beatyfikacji sługi
BoŜego ks. Michała Sopoćki. Podczas Mszy świętej rozpoczynającej się w
kościele parafialnym pw. św. Antoniego w Sokółce o godzinie 8.30, w
trakcie udzielania Komunii świętej jednemu z kapłanów wypadł na
stopień ołtarza konsekrowany Komunikant. Kapłan przerwał udzielanie
Komunii świętej, podniósł Go i, zgodnie z przepisem liturgicznym, włoŜył
do vasculum – małego naczynia z wodą, stojącego zwykle przy
tabernakulum, słuŜącego kapłanowi do obmycia palców po udzielaniu
Komunii świętej. Komunikant eucharystyczny miał się w tym naczyniu

rozpuścić. Po Mszy świętej siostra Julia Dubowska, zakrystianka z
posługującego w parafii Zgromadzenia Sióstr Eucharystek, mając
świadomość, Ŝe konsekrowany Komunikant będzie rozpuszczał się jakiś
czas, na polecenie ks. kan. Stanisława Gniedziejko, proboszcza parafii,
przelała zawartość vasculum do innego naczynia i umieściła je w sejfie
znajdującym się w zakrystii kościoła. Klucze do sejfu miała tylko Siostra i
ks. Proboszcz. Po upływie tygodnia, 19 października, w niedzielę misyjną,

siostra Julia – przynaglona zapytaniem ks. Proboszcza o stan
Komunikantu – zajrzała do sejfu. Otwierając go poczuła delikatny zapach
przaśnego chleba. Po otwarciu naczynia zobaczyła czystą wodę z
rozpuszczającym się w niej Komunikantem, na środku którego widniała
wypukła plamka o intensywnej czerwonej barwie, przypominająca
wyglądem skrzep krwi, mający postać jakby Ŝywej cząstki ciała. Woda w
naczyniu była nie zabarwiona. Siostra natychmiast powiadomiła ks.
Proboszcza, który nadszedł wraz z miejscowymi kapłanami i misjonarzem,
ks. Ryszardem Górowskim. Wszyscy byli zaskoczeni i zadziwieni tym, co
ujrzeli. Zachowano dyskrecję i ostroŜność, nie zapominając o wadze
wydarzenia, poniewaŜ dotyczyło ono Chleba konsekrowanego, który na
mocy słów Chrystusa z Wieczernika jest prawdziwie Jego Ciałem. Patrząc
ludzkim okiem, trudno było określić, czy zmieniona postać fragmentu
Komunikantu jest wynikiem reakcji organicznej, chemicznej czy innego
rodzaju działania. Bezzwłocznie powiadomiono o wydarzeniu Metropolitę
Białostockiego, księdza Arcybiskupa Edwarda Ozorowskiego, który
przybył do Sokółki wraz z Kanclerzem Kurii, księŜmi infułatami i księŜmi
profesorami. Wszyscy byli głęboko poruszeni tym, co zobaczyli. Ks.
Arcybiskup zalecił Komunikant zabezpieczyć oraz czekać i obserwować, co
dalej będzie się z Nim działo. Dnia 29 października naczynie z
Komunikantem przeniesiono do kaplicy Miłosierdzia BoŜego na plebanii i
umieszczono w tabernakulum. Następnego dnia, decyzją ks. Arcybiskupa,
Komunikant z widoczną na Nim plamką wyjęto z wody i połoŜono na
małym korporale, a następnie umieszczono w tabernakulum. Komunikant
był w ten sposób przechowywany przez trzy lata, aŜ do uroczystego
przeniesienia go do kościoła 2 października 2011 roku. Przez pierwszy rok
zachowywano tajemnicę. RozwaŜano, co czynić dalej, skoro jest to jakiś
BoŜy znak, który trzeba odczytać. Do połowy stycznia 2009 roku
fragment Komunikantu o zmienionej postaci w sposób naturalny zasechł i
pozostał w formie zakrzepłej krwi. Od tamtej pory nie zmienił swojego
wyglądu. W styczniu 2009 roku ks. Arcybiskup zlecił poddać Komunikant
badaniom patomorfologicznym, a 30 marca tegoŜ roku powołał Komisję
Kościelną do zbadania zaistniałych zjawisk. W Wielki Czwartek, 9 kwietnia
2009 roku, decyzją Jego Ekscelencji, kościół p.w. św. Antoniego
Padewskiego w Sokółce został podniesiony do rangi Kolegiaty oraz
powołano Kolegiacką Kapitułę Najświętszego Sakramentu. W jej skład
weszli kapłani archidiecezji białostockiej – proboszczowie i
budowniczowie nowych kościołów. Charyzmatem Kapituły jest troska o
kult i szerzenie czci Chrystusa Eucharystycznego – strzeŜenie Eucharystii.
BADANIA PATOMORFOLOGICZNE
Pobrany fragment Komunikantu o zmienionej postaci zbadali –
niezaleŜnie od siebie, w celu zwiększenia wiarygodności wyników – prof.
dr hab. Maria Sobaniec-Łotowska i prof. dr hab. Stanisław Sulkowski,
patomorfolodzy z Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Badania
przeprowadzono w Instytucie Patomorfologii tegoŜ Uniwersytetu.
Wszystkie działania obu specjalistów były podyktowane prawem i
obowiązkiem pracowników nauki do badania kaŜdego zagadnienia
naukowego zgodnie z wytycznymi Komitetu Etyki w Nauce Polskiej
Akademii Nauk. Badania zostały dokładnie opisane i sfotografowane.
Kompletną ich dokumentację złoŜono w Kurii Metropolitalnej
Białostockiej. Kiedy pobierano próbkę do badań, nierozpuszczona część
konsekrowanego Komunikantu była juŜ wtopiona w tkaninę.
Krwistobrunatna struktura fragmentu Hostii nie straciła jednak nic ze
swej wyrazistości. Fragment ten był suchy i kruchy, ściśle połączony z
pozostałą częścią Hostii mającą postać chleba. Pobrana próbka była
wystarczająca do przeprowadzenia wszystkich koniecznych badań. Wyniki
obu niezaleŜnych badań całkowicie się pokrywały. Okazało się, Ŝe
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mięśnia sercowego człowieka jeszcze Ŝyjącego, ale będącego w stanie
agonii. Struktura włókien mięśnia sercowego i struktura chleba były ze
sobą ściśle powiązany, w sposób wykluczający ich złączenie za sprawą
ludzkiej ingerencji (por. wypowiedź prof. M. Sobaniec-Łotowskiej w
reportaŜu „Cud eucharystyczny w Sokółce”, Lux Veritatis 2010).
Przeprowadzone badania dowiodły, Ŝe do konsekrowanego
Komunikantu nie została dołączona Ŝadna inna substancja, lecz
Ŝe Jego fragment przybrał postać tkanki mięśnia sercowego
człowieka w stanie agonii. Tego rodzaju zjawiska nie wyjaśniają
nauki przyrodnicze, natomiast nauka Kościoła mówi nam, Ŝe
poddana badaniom Hostia jest Ciałem samego Chrystusa na
mocy Jego własnych słów wypowiedzianych podczas Ostatniej
Wieczerzy.
Wyniki badań patomorfologicznych opatrzone datą 21 stycznia 2009
roku zostały zawarte w protokole złoŜonym w Kurii Metropolitalnej
Białostockiej.
SZCZEGÓLNE ŁASKI EUCHARYSTYCZNE
Od czasu rozszerzenia się wiadomości o wydarzeniu eucharystycznym,
zanim jeszcze Cząstka Ciała Pańskiego została wystawiona do publicznej
adoracji, zaczęły napływać od wiernych komunikaty o szczególnych
znakach działania BoŜego – łaskach doznanych dzięki modlitwom w
sokólskiej Kolegiacie. Łaski te dotyczą równieŜ cudownych uzdrowień i
ocaleń z wypadków groŜących śmiercią. Warto przywołać choćby kilka z
nich. Wiosną 2009 roku Polka mieszkająca od 30. lat w Szwecji bardzo
powaŜnie zachorowała. W maju odbyła pielgrzymkę do Sokółki i
zamówiła Mszę świętą z prośbą o uzdrowienie. Kiedy w październiku
zaproponowano jej operację, modliła się długo i gorąco do Jezusa
Eucharystycznego, jak nigdy przedtem w Ŝyciu, o łaskę zdrowia,
przypomniawszy sobie o eucharystycznym wydarzeniu w Sokółce i
odprawionej tam Mszy świętej w jej intencji. Po kilku dniach odzyskała
zdrowie. Artystka plastyk, od wielu lat słuŜąca swoim talentem Kościołowi
(autorka kaplicy plebanijnej w Sokółce) nieoczekiwanie dowiedziała się,
Ŝe jest śmiertelnie chora. W Wielki Piątek 2009 roku przeprowadzono
operację, ratując pacjentkę w ostatniej chwili. Po dowiedzeniu się o
wydarzeniu eucharystycznym poprosiła o moŜliwość zobaczenia
Komunikantu. Od momentu zobaczenia Hostii zaczęła odczuwać w sercu
wielki wewnętrzny spokój i pewność, iŜ cokolwiek złego by się nie
wydarzyło, nie będzie juŜ miało dla niej większego znaczenia. Chwila,
kiedy patrzyła na Hostię, na zawsze zmieniła jej sposób postrzegania
Eucharystii w czasie Przeistoczenia czy wystawienia Najświętszego
Sakramentu. Wierzy, Ŝe swój powrót do zdrowia zawdzięcza Jezusowi

przeŜycie. W dzień po wypadku została odprawiona Msza święta w
intencji umierającego, a jego rodzina modliła się w kaplicy plebanijnej,
gdzie przechowywano wówczas Cząstkę Ciała Pańskiego. W tym czasie
choremu opadła gorączka. Następnego dnia, w Uroczystość
Wniebowzięcia Matki BoŜej, rodzina znów modliła się w kaplicy
plebanijnej. Chory zaczął wracać do zdrowia. Jedyną pozostałością
wypadku są bóle głowy. Na miesiąc przed Uroczystością w Sokółce, w
nocy z 3. na 4. września 2011 roku lekarz wezwany do chorego
mieszkańca Sokółki stwierdził, Ŝe pacjent jest w stanie agonalnym i nie
ma sensu zabierać go do szpitala. Ks. Proboszcz przybył do umierającego
i udzielił mu Sakramentu Namaszczenia. Kiedy odchodząc udzielał jeszcze
końcowego błogosławieństwa, chory otworzył oczy, uśmiechnął się i
przywitał kapłana. Był potem jeszcze krótko hospitalizowany, po czym
powrócił do zdrowia i uczestniczył w Uroczystości przeniesienia Cząstki
Ciała Pańskiego. Obecnie czuje się nawet lepiej niŜ kiedyś, przed
chorobą. W grudniu 2011 roku uczennice jednej z sokólskich szkół
poprosiły swojego katechetę o odprawienie Mszy świętej z prośbą o
powrót do zdrowia ich cięŜko chorej na nowotwór koleŜanki. Modlono się
o jej uzdrowienie równieŜ podczas Nieszporów Eucharystycznych. W dniu,
kiedy miała być odprawiona w jej intencji Msza święta, dziewczyna
wróciła ze szpitala do domu z diagnozą wchłonięcia się guza, co dla
leczących ją specjalistów było zjawiskiem medycznie niewytłumaczalnym.

Tekst pochodzi z publikacji ks. Proboszcza
Stanisława Gniedziejko pt. „Eucharystyczne
wydarzenie w Sokółce. Historia i owoce”.
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Odmawia się ją na róŜańcu.
Na początku:
Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę...
Na duŜych paciorkach:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i
Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa.
Na małych paciorkach:
O Jezu obecny w Przenajświętszym Sakramencie – bądź dla nas i całego
świata źródłem łaski Ŝycia wiecznego. (10 razy)
Na zakończenie:
Niech będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, prawdziwe Ciało i
Krew Pana naszego, Jezusa Chrystusa. (3 razy)

Za pozwoleniem władzy kościelnej.
Kuria Metropolitalna Białostocka, dnia 26 września 2011, nr 718/11/A.

ZMARTWYCHWSTANIE
POCZĄTEK NOWEGO STWORZENIA

Eucharystycznemu, tym bardziej, Ŝe w jej intencji były odprawiane w
kościele kolegiackim Msze święte. W lipcu 2009 roku w Kolegiacie została
odprawiona Msza święta w intencji dziecka, u którego zdiagnozowano
powaŜną chorobę. Po przeprowadzeniu kolejnych badań nie stwierdzono
objawów potwierdzających wcześniejszą diagnozę. Konserwator
zabytków, w czasie gdy prowadził prace nad przygotowaniem Kaplicy
Wystawienia Cząstki Ciała Pańskiego, latem 2010 roku uległ wraz z
rodziną bardzo powaŜnemu wypadkowi samochodowemu. Auto uległo
całkowitego zniszczeniu. Mimo to wszyscy przeŜyli, doznając jedynie
niewielkich urazów ciała. Konserwator jest przekonany, Ŝe Matka BoŜa
ocaliła mu Ŝycie ze względu na dzieło Kaplicy Wystawienia. Pan Jezus
chciał, by to dzieło zostało ukończone. W lutym 2011 roku mieszkanka
okolic Sokółki zwróciła się do jednego z księŜy wikariuszy z prośbą o
modlitwę w intencji jej 25-letniej córki, u której stwierdzono śmiertelną
chorobę nowotworową. Po licznych modlitwach podczas Nieszporów
Eucharystycznych i odprawieniu Mszy świętej w kościele kolegiackim, w
grudniu młoda kobieta została uzdrowiona. Jeden z mieszkańców Sokółki
uległ w sierpniu 2011 roku groŜącemu śmiercią wypadkowi podczas
pracy. Wpadł do wnętrza maszyny gniotącej śmieci, która zmiaŜdŜyła mu
w powaŜnym stopniu czaszkę, stracił oko. Lekarze nie widzieli szans na

Od początku swego istnienia Kościół był świadomy, Ŝe
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa stanowi punkt zwrotny w historii
ludzkości. Poprzez wydarzenia paschalne, Bóg raz jeszcze opowiada się
za swoim stworzeniem, opowiada się za Ŝyciem i nadzieją przeciwko
śmierci i rozpaczy. Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest ostatecznym
dopełnieniem dziejów zbawienia a jednocześnie źródłem nowego sposobu
istnienia ludzkości i to nie tylko w wymiarze eschatologicznym, ale takŜe
doczesnym. Z tego powodu wydarzenia paschalne pozostaną na zawsze
kamieniem węgielnym naszej wiary oraz źródłem światła, które
ostatecznie rozjaśnia egzystencję i los człowieka oraz staje się
ostatecznym kryterium chrześcijańskiego Ŝycia. Wydarzenia paschalne są
więc niezwykłą i Ŝyciodajną tajemnicą, nad którą mamy nieustannie
pochylać się z wiarą i nadzieją, z miłością i zamyśleniem.
Nasze spotkania ze Zmartwychwstałym
śyjemy w świecie juŜ odkupionym, a jednocześnie nieustannie
doświadczamy osobistych i społecznych konsekwencji pierworodnego
nieposłuszeństwa. Nie mamy wątpliwości, Ŝe niedobrze jest człowiekowi
być samemu a jednocześnie ciągle jeszcze nie umiemy się spotykać z
Bogiem i z drugim człowiekiem na sposób takiej miłości, którą Bóg
pierwszy nas pokochał. W jakŜe przejmujący sposób opisuje św. Paweł
sytuację kaŜdego z nas: "Zewsząd znosimy cierpienia, lecz nie poddajemy

się zwątpieniu; Ŝyjemy w niedostatku, lecz nie rozpaczamy; znosimy
prześladowania, lecz nie czujemy się osamotnieni, obalają nas na ziemię,
lecz nie giniemy. Nosimy nieustannie w ciele naszym konanie Jezusa, aby
Ŝycie Jezusa objawiło się w naszym ciele. Ciągle bowiem jesteśmy
wydawani na śmierć z powodu Jezusa, aby Ŝycie Jezusa objawiło się w
naszym śmiertelnym ciele" (2 Kor 4, 8-11). W tej sytuacji jesteśmy
ludźmi, którzy potrzebują czegoś więcej niŜ tylko radości i nadziei, która
płynie z odkrycia pustego grobu Pana. Tak jak apostołowie, potrzebujemy
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moŜemy - jak oni - stawać się nowym stworzeniem. Tylko mocą ufnej
więzi z Chrystusem moŜemy zmartwychwstawać juŜ na tej ziemi z
naszych lęków i grzechów, z naszego egoizmu, z naszej koncentracji na
sobie i na naszych jedynie potrzebach. Tylko Jego mocą moŜemy
zmartwychwstawać do miłości i odpowiedzialności, do radości i szczęścia,
do przyjaznego spotykania się z drugim człowiekiem i z samym sobą. JuŜ
nie musimy - jak pierwszy człowiek - ukrywać się przed Bogiem. W
Jezusie Chrystusie On przekonuje nas ostatecznie, Ŝe postanowił wejść w
historię tego świata nie po to, by nas karać, ale po to, by nas szukać oraz
by potwierdzić raz jeszcze, Ŝe nas kocha i Ŝe przygotowuje nam nową
przyszłość. Przyszłość, której nie moŜe przekreślić nawet grzech i śmierć.
Przyszłość, która naleŜy do Miłości. Przyszłość, w której człowiekowi moŜe
być znowu dobrze, gdy spotyka się ze swoim Stwórcą, ze swoim
współbratem oraz z samym sobą. Takich spotkań uczymy się
bezpośrednio od Zmartwychwstałego. Jesteśmy powołani, by tak jak On
spotykać się z naszym Ojcem, który jest w niebie: poprzez nieustanną i
ufną modlitwę, poprzez kochanie Boga nade wszystko, poprzez pełnienie
Jego woli do końca, poprzez traktowanie Jego przykazań jako naszej
mądrości i radości, poprzez słuchanie Boga ba dziej niŜ ludzi i niŜ siebie
samych. Jako chrześcijanie jesteśmy powołani, by na wzór Chrystusa
spotykać się z drugim człowiekiem: poprzez wierną przyjaźń i pokorną
słuŜbę, poprzez miłość nieprzyjaciół i sprawiedliwość społeczną, poprzez
cierpliwe i przyjazne rozpoznawanie godności i tajemnicy kaŜdego
współbrata, poprzez spieszenie z pomocą zwłaszcza tym, którzy są chorzy
i słabi, którzy się źle mają i mogą ustać w drodze. Jesteśmy powołani, by
od Zmartwychwstałego uczyć się spotykania takŜe z samym sobą:
poprzez uznawanie prawdy o sobie i stawianie sobie jasnych wymagań,
poprzez odkrywanie własnego powołania i osobistej odpowiedzialności na
tej ziemi a jednocześnie poprzez upewnianie się, Ŝe Bóg pokochał nas,
gdyśmy jeszcze byli grzesznikami. Tylko bowiem doświadczenie Jego
miłości czyni nas zdolnymi, by autentycznie kochać i respektować takŜe
samego siebie, by stawać się nowym człowiekiem, który Ŝyje w świętości
i wolności dzieci BoŜych.
Ks. dr Marek Dziewiecki
Opracowanie i wybór: Agata Masternak-Nawojowska
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Sakrament Bierzmowania
przyjęło 78 uczniów klas trzecich gimnazjum.

kkk
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej
młodzieŜy z Parafii Gołkowice i Gaboń
udzielił w kościele parafialnym w Podegrodziu

Ks. Biskup Andrzej JeŜ
Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej.
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Hymn wielkanocny
Alleluja! Jezus Panem jest
On zmartwychwstał, Ŝyje, stoi pośród nas
Alleluja! Radujmy się
Uwielbiajmy Pana, który Królem jest
Na świętej uczcie Baranka,
Odziani w szaty zbawienia,
Przebywszy Morze Czerwone,
Ku czci Chrystusa śpiewajmy.
Bo Jego Ciało nas karmi,
Na krzyŜu za nas wydane,
A Jego krwią napojeni
śyjemy odtąd dla Boga.
Gdy Noc Paschalna nadeszła,
Mściciela miecz nas ominął
I wtedy Pan nas wyzwolił
Spod władzy księcia ciemności.
JuŜ Chrystus Paschą jest naszą
I szczerej prawdy zaczynem,
Niewinnym BoŜym Barankiem,
Co siebie złoŜył w ofierze.
O jakŜe cenna ofiara,
Przez którą piekło jest starte,
A lud wychodzi z niewoli,
By pełnię Ŝycia odzyskać.
JuŜ Chrystus grób swój porzucił,
Zwycięski wraca z otchłani,
A gdy uwięził szatana,
Otworzył niebo dla wszystkich.
O stań się, Jezu, dla duszy
Radością Paschy wieczystej
I nas, wskrzeszonych Twą mocą,
Do swego przyłącz orszaku.
Niech Ciebie, Panie promienny,
Powstały z martwych po męce,
I Twego Ojca, i Ducha
Wysławia rzesza zbawionych. Amen.
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

MODLITWA,
KTÓRĄ ODMAWIALI O ŚWICIE śEGLARZE KOLUMBA
BŁOGOSŁAWIONE NIECH BĘDZIE ŚWIATŁO, ŚWIĘTY
PRAWDZIWY KRZYś
I PAN PRAWDY I ŚWIĘTA TRÓJCA.
BŁOGOSŁAWIONA NIECH BĘDZIE JUTRZENKA I PAN,
KTÓRY JĄ NAM POSYŁA.
NIECH BĘDZIE BŁOGOSŁAWIONY DZIEŃ I PAN, KTÓRY
GO NAM POSYŁA. AMEN
Jan Paweł II wypowiedział te słowa do ludów
latynoamerykańskich 12.10.1984r.
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Wydarzenia parafialne
25 listopada 2012
Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata – Święto Liturgicznej
SłuŜby Ołtarza – Msza Św. z obrzędem przyjęcia kandydatów na
aspirantów, ministrantów i lektorów.

8 grudnia 2012
Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny.
– Uroczyste wstąpienie dziewcząt do Dziewczęcej SłuŜby
Maryjnej.

Fotografie i wybór: Grzegorz Gorczowski

