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               Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                    w Gołkowicach  
       BIULETYN PARAFIALNY Nr 7 (112) 13.06.2013 

                 WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY 
Egzemplarz bezpłatny                                    ODPUST PARAFIALNY W „ROKU WIARY”                       
   
 

 

 

„Kościół posiada Serce, 
To Serce płonie Miłością. 
Jedynie Miłość pobudza członki Kościoła do 
działania(…) 
Miłość jest wszystkim, obejmuje wszystkie czasy, 
wszystkie miejsca, 
Jednym słowem, jest wieczna…” 
 

Św. Teresa od Dzieciątka Jezus 
 

Serdecznie zapraszamy  
na uroczystości odpustowe 

ku czci Św. Antoniego Padewskiego 
w czwartek 13 czerwca 2013 

 

Msze Św. o godz.  
7.00  

11.00 - uroczysta suma odpustowa w 
nowym kościele z wmurowaniem kamienia 
węgielnego pod przewodnictwem Księdza 
Biskupa Ordynariusza Andrzeja JeŜa, 
który dokona Aktu wmurowania. 
18.00 dla pracujących 

 

 
„A zatem proszę was, 

niechaj zamilkną słowa, 
 a odezwą się czyny. U nas 

tym czasem pełno słów,  
ale czynów prawdziwe 

pustkowie (...) Mowa zaś 
jest skuteczna wówczas, 

kiedy przemawiają czyny”.  
 

Święty Antoni Padewski 

 

 

 

Przygotowanie  
do odpustu i wmurowania kamienia 
w środę 12 czerwca 2013 roku 

 
13.00 Msza Święta 
Od 14.00 do 17.30 Spowiedź Święta z półgodzinną 
przerwą od 15.30.do 16.00 
18.00 Msza Święta  
 

 
    Uprzejmie proszę, by w miarę moŜliwości na 
uroczystość przyjść pieszo. Parking przy plebani 
przeznaczony jest dla księŜy. Samochody parkujemy 
za starym kościołem. Zaproszonych gości prosimy, by 
samochody pozostawili przed Mszą Św. przy Domu 
Weselnym „Zacisze”.  

                                                         Ks. Proboszcz 
                                                     

 
 

Modlitwa przed ołtarzem św. Antoniego 
 
    Święty Antoni, chwało Kościoła BoŜego, który podnosisz 
wszystkich strapionych. Naśladując przykład pewnej 
poboŜnej duszy, która została wysłuchana, gdy za Twoim 
natchnieniem modliła się przy Twoim ołtarzu, ja takŜe, 
najmniejszy Twój sługa, z wielką ufnością czczę Twą figurę 
i Ciebie samego w niej uwielbiam. Pamiętaj, męŜu BoŜy, 
jak wielkim zaszczytem obdarzył Cię Kościół Święty, skoro 
na ołtarzu Tobie poświęconym odnawia Tajemnicę 
Wcielenia Syna BoŜego. Proszę Cię zatem, abyś za 
wszystkich tu uciekających się do Twej modlitwy przed 
majestatem BoŜym wstawiać się raczył. Oto przychodzę w 
moich potrzebach i udaję się do świętego ołtarza Twego z 
wielką ufnością, bo jesteś przecieŜ nieprzebraną skarbnicą 
pociechy, do której wszystkim strapionym uciekać się 
kaŜesz. Nie dopuść, patronie pomocy i rady, abym 
kiedykolwiek zagubił, utracił łaskę BoŜą. Daj, abym zawsze 
radował się nią oraz w niej utwierdzał. StrzeŜ mnie i 
wspomagaj we wszystkich moich potrzebach. Amen. 
 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
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Oto stoję u drzwi i kołaczę: 
Jeśli kto posłyszy mój głos 
I drzwi otworzy, wejdę do niego 
i będę z nim wieczerzał,  
a on ze Mną.   

 

 

 
9 czerwca 2013 r. o godz.12.00  

w naszej parafii  
srebrny jubileusz kapłaństwa  

będzie przeżywał  
Ks. Prałat, Proboszcz Piotr Góra  

 

Drogi i Czcigodny KsięŜe Prałacie! 

Z okazji 25-lecia  święceń kapłańskich 

Ŝyczymy:   
 

Dziś zbiorę wszystkie promienie 
Słońca co w oczach płonie 

Zbiorę róŜe i konwalie 
I złoŜę Ci na dłonie 

Dziś Ci przyniosę uśmiech 
Ze wszystkich najpiękniejszy 
I wdzięczność w sercu wielką 

I najpiękniejsze wiersze 
Dziś Ci zaśpiewam piosenkę 
Radosną jak wiosenny wiatr 
I pamięć zawsze przyrzekam 

ChociaŜ odejdę w świat 
Zamknąłeś nam młode serca 

W pieśni Dobrego Boga 
Byśmy umieli wybrać miłość 

Na szarych, ludzkich drogach 
Za twe serce nam oddane 
I za troski, pracę szczerą 

Niech Ci Chrystus błogosławi 
Gdy pszeniczne kłosy zbierasz. 

 
 

Ks. Proboszcz Ks. Proboszcz Ks. Proboszcz Ks. Proboszcz     
Kazimierz Koszyk Kazimierz Koszyk Kazimierz Koszyk Kazimierz Koszyk     

i parafianie z Gołkowici parafianie z Gołkowici parafianie z Gołkowici parafianie z Gołkowic    
 

 

 

 

 

 

Czcigodny księże Tadeuszu Czcigodny księże Tadeuszu Czcigodny księże Tadeuszu Czcigodny księże Tadeuszu     
w roku srebrnego jubileuszu 

kapłaństwa 
 

„Zaufaj Panu Bogu, 
  On poprowadzi Cię przez życie 

całe”… 
 

Ty zaufałeś Panu,  

od którego otrzymałeś dar 

kapłaństwa 25 lat temu.  

Życzę, by nadal serce Twe 

wypełniała wiara, która zrodziła  

w sercu pragnienie pójścia śladami 

Chrystusa, by miłość, umacniała  

w żywej służbie Bogu i drugiemu 

człowiekowi, nadzieja niech 

prowadzi drogą do serc ludzi, 

którym pokazujesz  

     Kim jest Chrystus – nasz Bóg. 
 

„Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce Moje, 

a moje Mnie znają, podobnie jak Mnie zna 

Ojciec, a ja znam Ojca…”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z okazji 25-rocznicy przyjęcia święceń Kapłańskich,  
z serca Ŝyczę Ci czcigodny księŜe Tadeuszu,  

Błogosławieństwa BoŜego, mocy Ducha Świętego  
i opieki Matki BoŜej na kaŜdy dzień.  

śyczę, byś swe „Owce” prowadził do Boga. 
Bóg zapłać za wszelkie dobro  
jakie od Ciebie otrzymaliśmy. 

                                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk  

wraz z całą parafią 
 

 

 



- 3 - 

 

 

 

 

 

 

Zaproszenie 
 

W niedzielę W niedzielę W niedzielę W niedzielę 9 czerwca 9 czerwca 9 czerwca 9 czerwca 2013 r. 2013 r. 2013 r. 2013 r.     
na Mszy Św. na Mszy Św. na Mszy Św. na Mszy Św. godz.12godz.12godz.12godz.12.00.00.00.00        
będziemy przeżywać będziemy przeżywać będziemy przeżywać będziemy przeżywać         

25252525----lecie Święceń Klecie Święceń Klecie Święceń Klecie Święceń Kapłańsapłańsapłańsapłańskich kich kich kich     
        Księdza Prałata Piotra GóryKsiędza Prałata Piotra GóryKsiędza Prałata Piotra GóryKsiędza Prałata Piotra Góry....    

 

Otoczmy Księdza JuOtoczmy Księdza JuOtoczmy Księdza JuOtoczmy Księdza Jubilata nasząbilata nasząbilata nasząbilata naszą modlitwą modlitwą modlitwą modlitwą....    
 

 

Zaproszenie 
 

7 lipca 2013 r. o godz.12.00 7 lipca 2013 r. o godz.12.00 7 lipca 2013 r. o godz.12.00 7 lipca 2013 r. o godz.12.00     
ssssrebrny jubileusz rebrny jubileusz rebrny jubileusz rebrny jubileusz Kapłaństwa Kapłaństwa Kapłaństwa Kapłaństwa 

obchodzić będzie obchodzić będzie obchodzić będzie obchodzić będzie     
Ksiądz Tadeusz KozieńskiKsiądz Tadeusz KozieńskiKsiądz Tadeusz KozieńskiKsiądz Tadeusz Kozieński - 
ChrystChrystChrystChrystusowiecusowiecusowiecusowiec pracujący  pracujący  pracujący  pracujący     

    w Holandii.w Holandii.w Holandii.w Holandii.    
    

NiNiNiNiech nasza wspólnota ech nasza wspólnota ech nasza wspólnota ech nasza wspólnota     
dołączy do tego pięknego śdołączy do tego pięknego śdołączy do tego pięknego śdołączy do tego pięknego świętowania.więtowania.więtowania.więtowania.    

 

 
„Orędownik z Padwy” 
 
Święty Antoni, nasz wielki Patronie, 
liczący gwiazdy na nieboskłonie, 
do Ciebie wołamy oręduj za nami, 
uproś u Jezusa litość nad grzesznikami. 
Niech nas nie ogarnia Ŝadna trwoga, 
Ty zawsze wstawiaj się za dusze ludzkie u Boga. 
Pomagaj znaleźć rzeczy zgubione, 
oświecaj umysły biednych swych braci, 
oŜywiaj wiarę w sercach tułaczych.  
Otaczaj nas swoją miłością wielką, 
przemieniaj Ŝycie i wlewaj w nie radość wszelką.  
Święty Padewski wołamy do Ciebie, 
usłysz błagania i daj nadzieję 
na szczęście wieczne nędznej ludzkości, 
która powierza Tobie swe troski. 

                                     /Agata/ 

 
Maryjne pielgrzymowanie członków Parafialnych 
Oddziałów Akcji Katolickiej z dekanatu Stary Sącz 

do kaplicy pw. św. Franciszka z AsyŜu w Skrudzinie 
- 26 maja 2013 r. 

 
    W uroczystość Trójcy Świętej - 26 maja 2013 r. wspólnota parafii pw. 
św. Antoniego Padewskiego z Gołkowic odbyła po raz siódmy pielgrzymkę 
majową do kaplicy pw. św. Franciszka z AsyŜu w Skrudzinie. Jak co roku 
inicjatorem maryjnych modlitw był Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej na czele z p. Prezesem Janem 

Gomółką oraz MłodzieŜowa Grupa Apostolska z jej opiekunem Księdzem 
Katechetą Krzysztofem Migaczem.  
W tegorocznym maryjnym pielgrzymowaniu uczestniczyli równieŜ 
zaproszeni goście: Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji 
Tarnowskiej - ks. Jan Bartoszek, Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji 
Katolickiej - p. BoŜena Kwitowska wraz z męŜem Wojciechem, Wiceprezes 
DIAK - p. Wacław PraŜuch oraz członkowie POAK ze Starego Sącza, a 
takŜe misjonarz z Brazylii - ks. Roman Góra oraz Ksiądz-Rodak z 
gołkowickiej parafii - Antoni Lorczyk. Obecny był równieŜ Ksiądz Kanonik 
- Stefan Tokarz.  
    Po krótkiej modlitwie w parafialnym kościele w Gołkowicach, 
pielgrzymi wyruszyli w drogę z radosnym śpiewem na ustach, 
wychwalając w ten sposób Maryję - Naszą Matkę. Po dojściu do celu 
została odprawiona Msza Św. wraz z naboŜeństwem majowym.  
    W homilii ks. J. Bartoszek zachęcał, abyśmy kroczyli drogą świętości i 
nie bali się po nią sięgać. Świętość, do której powołał nas Jezus Chrystus 
jest doskonałością człowieczeństwa. Ksiądz Asystent podkreślił, Ŝe do 
świętości prowadzi wiele ścieŜek, lecz kaŜda domaga się Ŝycia w miłości 
do Boga i człowieka. Owa miłość stanowi egzamin, który w pełni zdał 
Chrystus, bowiem przeszedł drogą świętości. Chrześcijanin zatem ma 
obowiązek naśladować Jezusa. Współczesny świat potrzebuje nas jako 
świadków, Ŝe Chrystus istnieje. Dzisiaj coraz częściej odrzuca się 
Dekalog, nie świętuje niedzieli, próbuje się wykreślić Boga z Ŝycia, 
następuje rozwój cywilizacji śmierci poprzez propagowanie aborcji, 
eutanazji. Dlatego tak waŜnym jest, by przez przykład dobrego Ŝycia, 
zgodnego z Ewangelią, przeciwstawiać się grzechom świata. 
Ks. Bartoszek zwrócił takŜe uwagę na to, aby nasza wiara była radosna i 
Ŝywa, a wtedy przynosić będzie dojrzałe owoce. Na zakończenie 
kaznodzieja przywołał osobę Maryi, stanowiącej wzór prawdziwego 
uwielbienia dla Boga.  
    Po eucharystycznej duchowej uczcie moŜna było w miłej atmosferze 
rozkoszować się pięknem majowej przyrody i posilić się kiełbaskami z 
grilla podczas rodzinnego pikniku. MłodzieŜowa Grupa Apostolska 
radosnym śpiewem i energicznym tańcem zachęcała do wspólnej zabawy.  
    Parafialne Oddziały Akcji Katolicjiej starosądeckiego dekanatu spotkały 
się ponadto w szkolnych murach tuŜ obok kaplicy, by wymienić się 
swoimi doświadczeniami, a takŜe wysłuchać wystąpień zaproszonych 
gości. Swoją niezwykle barwną i ciekawą opowieść o pracy na misjach w 
Brazylii przedstawił ks. Roman Góra. Następnie Prezes DIAK p. B. 
Kwitowska zdała relację z pielgrzymki AK do Wiecznego Miasta i włoskich 
sanktuariów. Opowiadała m.in. o wzruszających momentach spotkania z 
Ojcem Świętym Franciszkiem, o emocjach towarzyszących 
patriotycznemu naboŜeństwu na wzgórzu Monte Cassino, o porywach 
serca targających wnętrzem człowieka podczas przebywania twarzą w 
twarz z wizerunkiem Chrystusa z Manoppello, a takŜe o mistycznym 
klimacie Cascia, gdzie Ŝyła święta stygmatyczka - Rita. Pani Prezes 
podkreśliła, co było bardzo sympatycznym akcentem, iŜ dla niej ta 
pielgrzymka tak naprawdę zakończyła się przed obrazem św. Antoniego 
Padewskiego w Gołkowicach. Wyjaśniła, Ŝe pielgrzymom nie udało się 
bowiem dotrzeć do Padwy.  
Po sprawozdaniu z wyjazdu zaprezentowała najbliŜsze plany AK tj. 
pielgrzymkę ekspiacyjną za profanację obrazu Czarnej Madonny na Jasną 
Górę w dniu 15.06.2013 r., w której uczestniczyć będzie p. Maria Gracja 
Tibaldi z Włoch - Sekretarz Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej 
oraz przedstawiciele AK z Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Litwy.  
Po zabraniu głosu przez panią Prezes, przedstawicielka POAK ze Starego 
Sącza zrelacjonowała ostatnio odbyte pielgrzymki zorganizowane przez 
ich Oddział. 
    Na zakończenie Prezes POAK w Gołkowicach podziękował wszystkim 
za wspólne pielgrzymowanie i piękny modlitewny klimat.  

 
Agata Masternak-Nawojowska 
Członek POAK w Gołkowicach 

 
 

Myśli św. Ojca Pio na miesiąc czerwiec 
 
- “Niech Serce Jezusa Chrystusa stanowi centrum wszystkich Twoich 
pomysłów”. 
- “Pamiętajmy, Ŝe Serce Pana Jezusa powołało nas nie tylko dla naszego 
uświęcenia się, ale takŜe dla uświęcenia innych dusz. Jego Serce chce, 
abyśmy Mu pomagali w zbawianiu dusz”. 
- “Mój Jezu! Zbaw wszystkich ludzi! Składam siebie w ofierze za 
wszystkich. Umocnij mnie, weź to moje serce, napełnij je Twoją miłością, 
a później kaŜ mi czynić to wszystko, co chcesz  ”. 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
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JUś WKRÓTCE 

7 lipca 2013 

w Parafii  
pw. Św. Antoniego Padewskiego 

w Gołkowicach 
    

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W 

LOTERIACH !LOTERIACH !LOTERIACH !LOTERIACH !    
   Kupując los Loterii Św. Antoniego o wartości 20 zł 
będzie moŜna wygrać wiele cennych nagród, w tym 
nagrody główne samochody osobowe: Skoda Octavia i 
Mercedes. 
   Losy Loterii Św. Antoniego moŜna nabywać w zakrystii i przy 
kościele od dnia odpustu parafialnego 13 czerwca i następne 
niedziele: 16, 23, 30 czerwca, 7  lipca oraz podczas 
festynu. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
    

 

 
 W czasie festynu będzie prowadzona takŜe loteria fantowa. 
Losy w cenie 5 zł, kaŜdy wygrywa. Kupony zachowujemy na 
koniec loterii do losowania głównych nagród m.in. nowego 
skutera, roweru, sprzętu AGD i wielu, wielu innych nagród. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dochód z loterii przeznaczony jest na budowę nowego 

kościoła w Gołkowicach. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Atrakcje tegorocznego festynu 
 

* W czasie festynu zapewniony będzie obfity bufet 
zorganizowany przez  Firmy Gastronomiczne:  
 

„RAJ” – Kinga i Andrzej Stawiarscy; 
„KLAG” – Grzegorz Klag;  
smaczne lody, napoje i słodycze – P. Teresa Słowik. 
 
* Uczestnikom festynu czas urozmaicą: 
 
- zespól folklorystyczny ze Słowacji, 
- zespół „Cyje zbóje”,  
- wesołe miasteczko, plac zabaw dla dzieci:  zjeŜdŜalnie,    
  dmuchańce,   
  róŜne atrakcje…, 
- lina tyrolska, 
- przejaŜdŜka konna,  
- przejaŜdŜka kucykiem,  
- malowanie twarzy, 
- pokaz sztucznych ogni, 
- zabawa pod niebem, 
- i wiele, wiele innych…  

 

 

Obraz BoŜego Serca 
 

     Święte Ŝycie Jezusa na ziemi ukazało 
ludzkości najpiękniejsze cechy Jego Boskiego 
Serca. "Przeszedł przez ziemię czyniąc 
dobrze" - pochylał się nad kaŜdym smutnym, 
chorym, strapionym, potrzebującym. Nie 
wahał się stanąć w obronie najmniejszych, 
przebaczał grzesznikom, wszystkich 
bezgranicznie kochał. Ta miłość właśnie 
zaprowadziła Go na KrzyŜ, na którym w całej 
pełni odsłonił przed nami swoje pełne miłości 
Serce. Pozwolił, by włócznia Ŝołnierza 
przebiła je uwalniając z niego obfite 
strumienie krwi i wody. Oto najbardziej Ŝywy 

Obraz jaki na kartach Ewangelii opisuje świadek bardzo krwawych, a 
jednocześnie ostatnich chwil ziemskiego Ŝycia naszego Zbawiciela. 
    Bóg wielu wybranym duszom ukazywał tajemnice Swojego Boskiego 
Serca. I tak na przykład współczesna nam św. siostra Faustyna Kowalska 
prowadzi nas do Jezusowego Serca przez pryzmat Nieskończonego Jego 
Miłosierdzia. Kieruje nasz wzrok na dwa strumienie: krew i wodę, które 
przeobficie tryskają na zagubioną ludzkość. JakŜe bardzo ona pragnęła, 
by Ŝadna z tej świętej kropli nie upadła na ziemię! Robiła wszystko, by 
zraszały one dusze grzeszników - zmywając z nich brud grzechu, a 
uŜyźniały dla lepszego wzrostu łaski!  
My jednak zatrzymamy się w Paray-le-Monial, gdzie Bóg zechciał 
powierzyć swoje tajemnice bardzo rozmodlonej, młodej zakonnicy - św. 
Małgorzacie Marii Alacoque. Wybrał właśnie ją, by poprzez objawienia 
przedstawić jej Swoje Serce tak bardzo kochające ludzi i spragnione 
miłości.  
    Dzięki wraŜliwości duszy i głębokiemu zapatrzeniu w Zbawiciela - 
Małgorzata okazała się najwłaściwszą osobą, do której Bóg pospieszył ze 
swoim Orędziem Miłości. To jej pozwolił oglądać Swoje Serce i mieć 
udział w Jego radościach, jak i ogromnych cierpieniach. Małgorzata była 
siostrą za Zgromadzenia Sióstr Wizytek i tam z niesamowitą 
pieczołowitością pracowała nad uświęcaniem własnej duszy, poprzez 
bardzo gorliwe Ŝycie zakonne. Dobrze znamy treść objawień, które 
szczegółowo opisała w swoim pamiętniku. Pan Jezus prosił Małgorzatę, 
aby przyczyniła się do ustanowienia liturgicznego święta ku czci Jego 
Serca, w celu przebłagania za oziębłość ludzką i zniewagi wyrządzone Mu 
w Sakramencie Miłości. Mimo licznych trudności, oporu i sprzeciwu z 
wielu stron, nie wahała się trwać przy realizacji BoŜych pragnień mimo, iŜ 
po ludzku wydawać by się mogło, Ŝe nigdy nie zdoła zaszczepić miłości 
do tego naboŜeństwa, tym bardziej, Ŝe zza klauzury jeszcze bardziej 
wydawało się to niemoŜliwe. Tymczasem Jezus sam kierował tym dziełem 
i troszczył się o nie bardzo. Dlatego doprowadził je do końca, mówiąc do 
Małgorzaty: "Moje Boskie Serce płonie tak silną miłością ku ludziom, Ŝe 
nie moŜe dłuŜej utrzymać tych płomieni, zamkniętych w moim łonie. Ono 
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pragnie je rozlewać za twoim pośrednictwem i pragnie wzbogacić ludzi 
swoimi skarbami. To naboŜeństwo jest ostatnim wysiłkiem miłości i 
będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach".  
    "Modliłam się przed Najświętszym Sakramentem", wspomina św. 
Małgorzata Maria i "ukazał mi się Pan Jezus jaśniejący chwałą, ze 
stygmatami pięciu ran, błyszczącymi jak słońce. Z Jego świętej postaci 
biły promienie, a z piersi płomienie jakby z ogniska gorejącego. Pan Jezus 
rozwarł swoją pierś i ukazał swe miłujące i najbardziej uwielbienia godne 
Serce, które było źródłem tych promieni. Wtedy Jezus powiedział: "Oto 
Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi, a w zamian za to otrzymuje 
wzgardę i zapomnienie. Ty przynajmniej staraj się mi zadośćuczynić, o ile 
to będzie w twojej mocy, za ich niewdzięczność". Małgorzata czuła 
głęboki Ŝal i smutek Jezusa wypowiadającego te słowa. Starała się z 
heroiczną gorliwością wypełniać to, o co w dalszej części objawienia 
prosił Pan: "śądam, osobnego święta na uczczenie mojego Serca i 
wynagrodzenie mi przez Komunię św. za zniewagi, jakich doznaję. W 
zamian za to obiecuję, Ŝe Serce moje wyleje hojne łaski na tych 
wszystkich, którzy w ten sposób Sercu memu oddadzą cześć lub 
przyczynią się do jej rozszerzenia".  
    Małgorzata rozumiała, Ŝe to Boskie Serce jest otwarte dla wszystkich 
ludzi i stanowi sens naszego istnienia. W Jego otwartym Sercu jest 
miłosierdzie i przebaczenie, którego tak bardzo potrzebują ludzie. Pan 
Jezus sam zaprasza: Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i 
obciąŜeni jesteście, a Ja was pokrzepię" (Mt 11, 28). Zachęca do trwania 
przy Swoim Sercu. Mimo najszczerszych chęci Ŝaden talent ludzki nigdy 
nie odda piękna Tego Serca w Ŝadnym obrazie. Bóg sam swój obraz 
maluje w duszach ludzkich: "Stań przed Obliczem naszego Pana jak 
czyste płótno oczekujące na malarza" - powiedziała przełoŜona do 
Małgorzaty, a Bóg wyjaśnił jej, Ŝe to jej dusza jest tym płótnem, na 
którym On sam zamierza wymalować obraz swojego cierpiącego Ŝycia, 
tego Ŝycia, które bez reszty upłynęło w miłości i wyrzeczeniu, w 
samotności, milczeniu i ofierze, aŜ do wyniszczenia.  
    Tak jak niegdyś Jezus chciał taki Swój Obraz odtworzyć w duszy 
Małgorzaty - dziś na nowo poszukuje rozmiłowanych serc gotowych 
wszystko dla Niego poświęcić. 

 
Opracowanie na podstawie tekstu ks. K. Napora SCJ:  

Agata Masternak-Nawojowska  

 

Zjednoczenie z Jezusem  

poprzez Niepokalane Serce Maryi 

 

Per Mariam ad Christum,  
ad Christum per Mariam! 

 
    Jednym z podstawowych wymiarów 
poboŜności Maryjnej jest zawierzenie. O 
wartości i sile tego aktu uczył nas i dawał tego 
świadectwo bł. Jan Paweł II. Jego zawołanie 
Totus Tuus stało się poniekąd wezwaniem 
całego narodu, a z pewnością wielu spośród 
nas. Zawierzamy się Matce BoŜej kaŜdego dnia, 
rozpoczynając jazdę samochodem, odmawiamy 
modlitwę „Pod Twoją obronę...” (pochodzi ona z 
III w.), a w przełomowych momentach naszego 
Ŝycia przywołujemy wsparcia Niepokalanej.  
    Zawierzenie jednak nie wyczerpuje całości 

naszego odniesienia do Maryi. Drugim waŜnym, jeśli nie najwaŜniejszym, 
elementem naszego kultu Matki BoŜej jest zjednoczenie z Jezusem 
poprzez Niepokalane Serce Maryi. Kościół naucza, Ŝe nasze 
zbawienie dokonuje się z wiary. Ta zaś jest rozumiana jako Ŝywa relacja z 
Chrystusem, który swoją łaską przemienia nasze Ŝycie, nasze sumienie, 
uzdalniając nas do czynienia dobra. Jaką rolę odgrywa w tym miejscu 
Maryja? Ogromne! OtóŜ trzeba zauwaŜyć, Ŝe to właśnie Ona spośród 
ludzi jest najintensywniej zjednoczoną z Jezusem. On „zamieszkał” nie 
tylko w Jej łonie, ale takŜe w Jej Niepokalanym Sercu. A zatem 
zawierzając się Matce BoŜej docieramy najkrótszą i najpewniejszą drogą 
do Jezusa. Dlatego Prymas Tysiąclecia kard. Wyszyński zwykł powtarzać: 
Per Mariam ad Christum, ad Christum per Mariam!  
    Trzecim aspektem Maryjności jest naśladowanie Maryi. OtóŜ tak 
często modlimy się w róŜnych sprawach do Matki BoŜej. Tymczasem tak 
mało osób modli się, aby naśladować Maryję. A przecieŜ Ona jest wzorem 
najpiękniejszej wersji człowieczeństwa! To od Niej warto się uczyć 
uzgadniania swoich planów i marzeń z wolą BoŜą, to Ona uczy nas, 

biegnąc do krewnej ElŜbiety, Ŝe wiarą trzeba się dzielić, to Ona wreszcie 
zachęca nas do wraŜliwości na potrzeby innych, jak miało to miejsce w 
Kanie Galilejskiej, wreszcie Maryja stojąca pod krzyŜem jest dla nas 
wzorem tego, jak naleŜy podchodzić do cierpienia. Warto więc modlić się 
o Ŝycie zgodne z postawą Matki BoŜej.  
    Połączenie zawierzenia, doświadczenia Jezusa przez Maryję oraz 
naśladowania Jej, sprawi, Ŝe nasza Maryjność będzie o wiele pełniejsza i 
niejako „dojrzalsza”. Wówczas Maryja stanie się nie tylko Królową Polski, 
Królową Świata, ale przede wszystkim Królową naszych serc. 

Opracowanie na podstawie tekstu ks. I.Rogulskiego: Agata 
Masternak-Nawojowska 

 
Intencje Mszy Św.  

odprawianych poza parafią 
 

Ks. Roman Góra - misjonarz 
 

  1.+ Józef Szczepaniak;  
  2.+ Antoni Szczepaniak  
  3.+ Wojciech Madziawa i Jego Ŝona Anna: od Zofii Szczepaniak  
  4.+ Mateusz Dąbrowski od nauczycielki Małgorzaty Kochanek i   
  Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Nowym Sączu  
  5.+ Mateusz Dąbrowski od Agaty i Łukasza Szlęk 
  6.+ Mateusz Dąbrowski od kuzyna Adama Kęska  
  7.+ Mateusz Dąbrowski od kuzyna Grzegorza Kęska  
  8.+ Mateusz Dąbrowski od kuzynki Angeliki Kęska  
  9.+ Mateusz Dąbrowski od kuzyna Krzysztofa Dąbrowskiego 
10.+ Wojciech Krzak od Jadwigi Zgrzeblak z męŜem i mateusza 
Twardowskiego z Ŝoną z Podegrodzia   
11.+ Wojciech Krzak od Michała Twardowskiego, Moniki Sopali z 
rodzinami z Chicago  
12.+ Wojciech Krzak od Firmy FHV Twardowski z Podegrodzia  
13.+ Wojciech Krzak od Pracowników Banku z Podegrodzia  
14.+ Wojciech Krzak od Kazimiery i Jana Łatka z Barcic 
15.+ Wojciech Krzak od Barbary i Józefa  Smydów z Barcic  
16.+ Stanisław Bieryt od Rodziny Morczyków z Biegonic  
17.+ Stanisław Bieryt od Rodziny Lachowskich  
18.+ Stanisław Bieryt od kolegi Andrzeja Werchała z Obidzy 
19.+ Stanisław Bieryt od Rodziny Janiny i Józefa Zaczyków z Podegrodzia  
20.+ Stanisław Bieryt od rodziny Mordarskich z Brzeznej  
21.+ Stanisław Bieryt od kolegów z pracy SGL Karbon  
22.+ Stanisław Bieryt od kolegów z pracy SGL Karbon  
23.+ Stanisław Bieryt od Ireny Liberda z Fatowa  
24.+ Stanisław Bieryt od Grzegorza i Teresy Ziemskich z rodziną  z 
Olsztyna  
25.+ Stanisław Bieryt kuzyna Józefa z Ŝoną z Nowego Sącza 
26.+ Stanisław Bieryt od uczestników pogrzebu  
27.+ Stanisław Bieryt od uczestników pogrzebu 
28.+ Maria Owsianka od Zarządu i pracowników Spółdzielni Handlowo 
Produkcyjnej „Rolnik” w Starym Sączu   
29.+ Maria Owsianka od koleŜanek z SHP „ Rolnik”  
30.+ Maria Owsianka od koleŜanek i kolegów Marka ze Świdnika  
31.+ Maria Owsianka od Rodziny Serwińskich z Krosna  
32.+ Maria Owsianka od Rodziny Adamczyków z Tylmanowej  
33.+ Maria Owsianka od Basi z rodziną z Kłodnego  
34.+ Maria Owsianka od Rodziny Sajdaków z Obidzy  
35.+ Maria Owsianka od koleŜanek i kolegów Michaliny z pracy  
36.+ Jadwiga Faron od znajomych kolegów 
37.+ Jadwiga Faron od Heleny i Józefa Wójcików ze SzczereŜa  
38.+ Jadwiga Faron od koleŜanek z rodzinami ze Studium Wychowania 
Przedszkolnego  
39.+ Jadwiga Faron od Kozików z Brzyny  
40.+ Jadwiga Faron od koleŜanek Ireny i Bogusławy ze SzczereŜa  
41.+ Jadwiga Faron od sąsiadów Renaty i Jana Głód  z rodziną ze 
SzczereŜa  
42.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
43.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
44.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
45.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
46.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
47.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu  
48.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu 
49.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu 
50.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu 
51.+ Wojciech Krzak od Rodziny Bierytów z Kadczy  
52.+ Wojciech Krzak od Rodziny Fiutów z Podegrodzia  
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53.+ Wojciech Krzak od Rodziny Marii i Kazimierza Godyniów z Gabonia  
54.+ Wojciech Krzak od Władysławy Janik z Gabonia  
55.+ Wojciech Krzak od Bernadetty Konstanty z Podegrodzia  
56.+ Wojciech Krzak od chrześnika Henryka z rodziną 
57.+ Wojciech Krzak od Marii Faron z rodziną  
58.+ Wojciech Krzak od uczestników pogrzebu  
59.+ Wojciech Krzak od uczestników pogrzebu  
60.+ Wojciech Krzak od uczestników pogrzebu  
61.+ Wojciech Krzak od uczestników pogrzebu  
62.+ Wojciech Krzak od wnuków Jarka i Mariusza z rodzinami  
63.+ Wojciech Krzak od  sąsiadów Magdaleny i Piotra Pogwizd z dziećmi  
64.+ Wojciech Krzak od Krystyny i Mieczysława Obrzud  
65.+ Stanisław Bieryt od kolegi Michała Biela z Mostek z rodziną  
66.+ Stanisław Bieryt od Jana Bieryt  
67.+ Stanisław Bieryt od koleŜanek i kolegów córki Marzeny ze St. Sącza  
68.+ Stanisław Bieryt od kolegi Mieczysława Leszko z ZabrzeŜy  
69.+ Stanisław Bieryt od kolegów z pracy  SGL Karbon 
70.+ Stanisław Bieryt od Jolanty i Jacka Majewskich  
71.+ Stanisław Bieryt od sąsiadów BoŜeny i Stanisława Bieryt  
72.+ Stanisław Bieryt od uczestników pogrzebu  
73.+ Stanisław Bieryt od uczestników pogrzebu  
74.+ Antoni Olchawa od Rodziny Bielów ze Starego Sącza 
75.+ Antoni Olchawa od Marii i Franciszka Dulaków z Kosarzysk 
76.+ Antoni Olchawa od Rodziny Bołozów z Jazowska  
77.+ Antoni Olchawa od Dulakowej z rodziną z Łomnicy   
78.+ Maria Owsianka od wnuczki Moniki Majerskiej z rodziną  
79.+ Zofia Pasoń od koleŜanek i kolegów z Firmy „Prospona” 
80.+ Zofia Pasoń od koleŜanek i kolegów z Firmy „Prospona” 
 

Ks. Czesław Litak 
 

1.+ Stanisław Bieryt od chrześnicy Iwony z męŜem  
2.+ Stanisław Bieryt od Romka Kuczaja  
3.+ Stanisław Bieryt od sąsiadów Chłud z rodziną 
4.+ Stanisław Bieryt od chrześniaka Roberta Kuczaj  
5.+ Stanisław Bieryt od chrześniaka Kamila  
6.+ Stanisław Bieryt od szwagra Kuczaja  
 

Ks. Antoni Lorczyk  
Msze Św. odprawiane poza parafią i w naszej parafii 
 
  1.+ Wojciech Krzak od sąsiadów Zofii i Wojciecha Pogwizd  
  2.+ Wojciech Krzak od Danuty i Tadeusza Radeckich  
  3.+ Józef Plata od Rodziny Ślazów z Moszczenicy  
  4.+ Józef Plata od Stanisławy i Ludwika Ogorzały  
  5.+ Józef Plata od chrześniaka Józka ze Starego Sącza  
  6.+ Józef Plata od Heleny Kubica z Bielska Białej  
  7.+ Maria Owsianka od  Rodziny Platów  
  8.+ Maria Owsianka od  sąsiadów Bawełkiewiczów  
  9.+ Maria Owsianka od  szwagierki Marii Owsianka  
10.+ Maria Owsianka od  Zofii i Janusza Wajda 
11.+ Maria Owsianka od  Rodziny Klagów z Gołkowic Dolnych  
12.+ Maria Owsianka od  koleŜanki córki Stanisławy ze sklepu 11 i 12  
13.+ Maria Owsianka od  koleŜanki córki Joasi z Kiosku Ruchu i księgarni  
14.+ Maria Owsianka od  Rodziny Florków z Gołkowic Dolnych  
15.+ Maria Owsianka od  wnuczki Joanny z męŜem i synkiem  
 

Ks. katecheta Krzysztof Migacz  
Msze Św. odprawiane poza parafią od 22 lipca 2013 r.  
 

  1.+ Jadwiga Faron od koleŜanek z pracy córki  
  2.+ Jadwiga Faron od Rodziny Kurowskich z Gabonia  
  3.+ Jadwiga Faron od przyjaciółki Krystyny z męŜem i córką 
  4.+ Jadwiga Faron od Ewy z rodziną  
  5.+ Jadwiga Faron od Rodziny Tokarczyków z Wolicy  
  6.+ Jadwiga Faron od Heleny Maciuszek  
  7.+ Jadwiga Faron od ElŜbiety i Tadeusza Bodziony z Naszacowic  
  8.+ Jadwiga Faron od chrześnicy Jolanty Kolasa z rodziną 
  9.+ Jadwiga Faron od Daniela Popardy z rodziną  
10.+ Jadwiga Faron od chrześniaka Jana Maciuszek z rodziną  
11.+ Jadwiga Faron od Anny i Jarosława Kowalczyk 
12.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
13.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
14.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
15.+ Jadwiga Faron od uczestników pogrzebu  
16.+ Zofia Pasoń od matki chrzestnej Franciszki z Korzennej  

17.+ Zofia Pasoń od Teresy Wójcik z Krakowa  
18.+ Zofia Pasoń od chrześniaka Marcina z Białegostoku  
19.+ Zofia Pasoń od Teresy i Tadeusza Gurgul z Jaworzna 
20.+ Zofia Pasoń od Ireny i Stanisława Czerpak 
21.+ Zofia Pasoń od  Rodziny Olechów  
22.+ Zofia Pasoń od grupy Pani Stawiarskiej z Firmy „Raj”  
23.+ Zofia Pasoń od Emilii i Józefa Doboszów  
24.+ Zofia Pasoń od Jadwigi i Franciszka Nagawka z rodziną  
25.+ Zofia Pasoń od Haliny i Antoniego Lelito 
26.+ Zofia Pasoń od Barbary i Grzegorza DroŜdŜak  
27.+ Zofia Pasoń od Anny i Andrzeja Owsianka z Ludźmierza  
28.+ Zofia Pasoń od Władysławy Lelito  
29.+ Zofia Pasoń od szwagra Józefa z Rodziną 
30.+ Zofia Pasoń od Wiktorii i Jana Lasyk z rodziną  
31.+ Zofia Pasoń od koleŜanki Krystyny z rodziną  
32.+ Zofia Pasoń od Rodziny Jagieła z śeleźnikowej  
33.+ Zofia Pasoń od Rodziny Jurków ze Starego Sącza  
34.+ Zofia Pasoń od Rodziny Kołodziejów z Brzyny  
35.+ Zofia Pasoń od Barbary i Rafała z dziećmi  
36.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu  
37.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu  
38.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu  
39.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu  
40.+ Zofia Pasoń od uczestników pogrzebu  

 

ObjawieniaObjawieniaObjawieniaObjawienia    
na przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejów    

Soufanieh 
Ekumeniczne miejsce 

 
    Objawienia w Soufanieh – dzielnicy Damaszku, stolicy Syrii, 
były niezwykłe. Nie tylko dlatego, Ŝe obfitowały w nadzwyczajne 
zjawiska. Jeszcze bardziej niezwykły był skutek, jaki wywołały: 
zostały zaakceptowane zarówno przez miejscowych hierarchów 
katolickich jak i prawosławnych. A we wspólnych modlitwach w 
miejscu objawień uczestniczą takŜe duchowni muzułmańscy.  

    Wszystko zaczęło się 22 listopada 
1982 roku. 18-letnia Myrna (po arabsku 
– Maria) Nazzour z dwiema koleŜankami 
modliła się nad łóŜkiem swej chorej 
przyjaciółki Layli. Myrna naleŜy do 
katolickiego Kościóła grecko-
melchickiego – jednego z ponad 30 
Kościołów wschodnich, pozostających w 
łączności ze Stolicą Apostolską i 
uznających władzę papieską. Jedna z 
koleŜanek, obok której się modliła, 
wyznaje prawosławie, druga jest 
muzułmanką. Nagle podczas modlitwy 
muzułmanka zauwaŜyła, Ŝe ręce Myrny 
promienieją światłem i pokryły się 
olejem. Myrna połoŜyła ręce na głowie 

Layli, która wkrótce wyzdrowiała. Trzy dni później Myrna w podobny 
sposób uzdrowiła swą matkę. 

Olej i stygmaty 
   Myrna była od siedmiu miesięcy 
zamęŜna. Jej mąŜ – Mikołaj, wyznaje 
prawosławie. W domu na ścianie wisi 
niewielka ikona przedstawiająca Matkę 
BoŜą z Dzieciątkiem Jezus. 27 listopada z 
obrazu zaczął wydzielać się olej. Było go 
tak wiele, Ŝe spływał na podłogę. W ciągu 
godziny zapełnił cztery talerze. 
Jednocześnie olej znów zaczął wypływać z 
rąk Myrny. Myrna i Mikołaj zwołali rodzinę. 
Tego dnia Myrna miała pierwsze 
objawienie. Usłyszała kobiecy głos: "Nie 
bój się, jestem z tobą. Otwórz drzwi i nie 
zabraniaj nikomu kontaktu ze mną". Olej z 
obrazu wydzielał się przez cztery dni. 28 
listopada do mieszkania państwa Nazzour 
przybyło wielu duchownych, a takŜe 
funkcjonariusze policji. Zbadano próbki oleju, okazało się, Ŝe jest to olej z 
oliwek. 



- 7 - 

    Pierwszy raz Myrna ujrzała Matkę BoŜą 15 grudnia 1982 r. Wraz z 
grupą wiernych brała udział w modlitwie. W pewnym momencie utraciła 
kontakt z otoczeniem, całe jej ciało pokryło się oleistą substancją. Po 
chwili zupełnie utraciła świadomość. Trzy dni później objawienie się 
powtórzyło, ale tym razem Matka BoŜa przemówiła. 12 stycznia 1983 r. 
Myrna widziała równieŜ Jezusa. Jak twierdzi, Jezus i Jego Matka 
przekazali jej orędzia. 
    26 października 1983 roku na rękach i twarzy wizjonerki pojawiły się 
stygmaty. Od tego czasu zjawiają się one co pewien czas. Ostatnio – w 
Wielkim Tygodniu 2001 roku. 

Wezwanie do pojednania 
    Orędzia przekazywane przez Myrnę to bezustanne nawoływanie do 
pokoju i pojednania między wyznaniami. "Kościół jest królestwem Nieba 
na Ziemi. Kto wprowadza rozdział, ten nie ma miłości w sobie" – oto 
jedno z orędzi. Są one skierowane nie tylko do katolików. W miejscu 
objawień często modlą się wspólnie ludzie róŜnych wyznań. Objawienia 
zostały bowiem zaaprobowane przez miejscowe Kościoły chrześcijańskie. 
Arcybiskup Kościoła syryjsko-katolickiego Georges Habib Hafouri uczynił 
to 15 stycznia 1987 r. 

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

 
Modlitwa do Najświętszego Serca Jezusowego 

na podstawie zdania ks. Chevalier 
  
Panie Jezu, darze Ojca, z Twego przebitego Serca rodzi się nowy 
świat: 
nowe stworzenie miłości i miłosierdzia, 
Duchem Świętym i mocą Zmartwychwstania. 
Panie Jezu, 
poprzez Kościół, który jest Twoim Ciałem, 
ten nowy świat urzeczywistnia się w naszych czasach. 
Uczyń z nas Ŝywe ofiary; 
odnów nas w Twej miłości. 
Zachowaj nas, jako sługi, miedzy naszymi braćmi. 
Dopełnij w nas niedostatki Twej Męki, 
aby jej owoce dotarły do wszystkich ludzi. 
Niech Twoja miłość i tkliwość wyrosną na pustyni naszych serc. 
i nasi bracia będą mogli czerpać radość, z obfitych źródeł Twego 
Serca. 
Niech przyjdzie dzień, w którym my, 
nowe niebo i nowa ziemia, 
zostaniemy naznaczeni Twym piętnem przez Ducha Świętego, 
ku chwale Ojca i zwycięstwie Baranka. Amen. 
Maranatha! Przyjdź Panie Jezu! 
 

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska 
 

 

Konto bankowe: 
 

Rzymsko-Katolicka Parafia Św. Antoniego 
Gołkowice Górne 41 
Bank Spółdzielczy w Starym Sączu 
33-340 Stary Sącz 
Nr konta: 118816 0001 2001 0000 2219 0001 
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