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               Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                    w Gołkowicach  
       BIULETYN PARAFIALNY Nr 10 (115) 15.09.2013 
       XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA „„„„ROK WIARY””””  

Egzemplarz bezpłatny                Nawiedzenie Jezusa Miłosiernego                   
   
 

Akt zawierzenia  
diecezji tarnowskiej na czas peregrynacji 

miłosiernemu Bogu 
 

„BoŜe, Ojcze miłosierny, który objawiłeś swoją miłość w Twoim 
Synu Jezusie Chrystusie i wylałeś ją na nas w Duchu Świętym, 
Pocieszycielu…”  
Stając na początku tej drogi, którą Kościół tarnowski zamierza przejść 
podąŜając w pielgrzymce wiary za Jezusem, który „jest obrazem Boga 
niewidzialnego, pierworodnym wobec całego stworzenia”( Kol 1,15), a 
takŜe „Głową Ciała – Kościoła” (Kol 1,18), zawierzamy Ci, Ojcze 
miłosierny, cały Kościół rozsiany w świecie na czele z Ojcem Świętym 
Franciszkiem i wszystkimi biskupami. Niech ten Kościół będzie zawsze 
obrazem jedności i miłości wypływających z najgłębszych pokładów 
wewnętrznego Ŝycia Trójcy Przenajświętszej; niech będzie Ŝywym i 
czytelnym świadectwem niezgłębionego i niezmierzonego BoŜego 
miłosierdzia. Niech Duch Święty, który jest „utwierdzeniem naszej wiary i 
drabiną wstępowania do Boga” (por. Św. Ireneusz, Adversus haereses, 
III,24,1) uczyni nas wszystkich „zdatnymi i gotowymi do podejmowania 
rozmaitych dzieł lub funkcji mających na celu odnowę i dalszą poŜyteczną 
rozbudowę Kościoła” (Sobór Watykański II, Apostolicam actuositatem,3). 
„Tobie powierzamy dziś losy świata i kaŜdego człowieka…” 
Rozpoczynając dziś peregrynację Obrazu Pana Jezusa miłosiernego w 
tarnowskiej diecezji powierzamy Tobie, BoŜe, losy naszej diecezji i całego 
ludu BoŜego, który ją zamieszkuje. Te losy wpisują się w trudne „dziś” 
całego świata i całej naszej Ojczyzny, ale ufając Twojemu wielkiemu 
miłosierdziu, jesteśmy pewni, Ŝe silni wiarą i pełni miłości miłosiernej 
moŜemy z nadzieją kroczyć ku lepszej przyszłości. Zawierzamy Ci, dzisiaj, 
wszystkie pokolenia diecezjan tarnowskich, począwszy od najmłodszych – 
dzieci i młodzieŜy, poprzez rodziców i osoby samotne będących w sile 
wieku, a skończywszy na naszych seniorach. Zwierzamy Miłosiernemu 
Sercu Zbawiciela szczególnie ludzi młodych, w których sercach rodzi się 
powołanie kapłańskie lub zakonne. Pełni zatroskania i BoŜej bojaźni o 
losy przyszłych pokoleń wierzymy i wyznajemy, Ŝe Twoje miłosierdzie jest 
i będzie obecne „z pokolenia na pokolenie” (Łk 1,50). Powierzamy takŜe 
Twojemu nieskończonemu miłosierdziu wszystkich chorych i cierpiących, 
bezdomnych i bezrobotnych, sieroty i wdowy, ofiary wypadków i 
nieszczęść, wszystkich, którzy jedynie dzięki Twojemu miłosierdziu mogą 
odzyskać sens i cel swojego Ŝycia. 
„Pochyl się nad nami grzesznymi, ulecz naszą słabość, 
przezwycięŜ wszelkie zło…” 
Świadomi wielu grzechów osobistych, wad charakteru i przywar 
narodowych błagamy Cię, BoŜe bogaty w miłosierdzie, abyś poprzez ten 
święty czas nawiedzenia otworzył serca nas wszystkich, a szczególnie 
zatwardziałych grzeszników na łaskę sakramentu pokuty i pojednania. 
Ufamy, Ŝe dzięki Twojemu nieskończonemu miłosierdziu w czasie tych 
świętych dni oczyści się i odnowi oblicze naszego Kościoła diecezjalnego. 
„Pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi doświadczyć Twojego 
miłosierdzia, aby w Tobie, Trójjedyny BoŜe, zawsze odnajdywali 
źródło nadziei.” 
Patrząc z nadzieją na rozpoczynające się dzisiaj duchowe dzieło, 
powierzamy je wstawiennictwu wielkich apostołów i czcicieli BoŜego 
miłosierdzia: świętej siostrze Faustynie, błogosławionemu papieŜowi 
Janowi Pawłowi II i błogosławionemu księdzu Michałowi Sopoćce. 
Obecność ich relikwii na pielgrzymim szlaku obrazu Jezusa miłosiernego 

niech będzie dla nas wszystkich źródłem nadziei, Ŝe i my moŜemy nie 
tylko doświadczać, ale równieŜ głosić i świadczyć miłosierdzie 
innym.„Ojcze przedwieczny, dla bolesnej męki i 
zmartwychwstania Twojego Syna, miej miłosierdzie dla nas i 
całego świata. Amen.” 
 

 

A P E L CZCICIELI 

MIŁOSIERDZIA BOśEGO 
 

    Od 9.09.2013 r. (poniedziałek) godzina 20.00 Msza Święta i  
kazanie o Miłosierdziu oraz rozwaŜania zakończone apelem. 
    W godzinie odejścia Jana Pawła II do Domu Ojca o 21.37  we 
wszystkich domach i mieszkaniach w oknach  obok dekoracji) 
zapalmy świecę – światło na znak łączności całej naszej 
wspólnoty z Chrystusem Miłosiernym i błogosławionym Janem 
Pawłem II. O 21.37 z całą rodziną wspólnie  odmówmy  
modlitwę  o dobre owoce nawiedzenia. 

 

Modlitwa 
    Miłosierny Jezu, spraw, aby czas nawiedzenia Twego 
świętego wizerunku w naszej parafii przyniósł obfite 
owoce w Ŝyciu kaŜdego człowieka i wszystkich 
rodzin. Spraw, abyśmy całkowicie przemieniali się w 
miłosierdzie Twoje i byli Ŝywym odbiciem Ciebie, o Panie; 
niech ten największy przymiot Boga, to jest niezgłębione 
miłosierdzie Jego, przejdzie przez nasze serce i duszę do 
bliźnich. DopomóŜ nam, aby oczy nasze były miłosierne, 
byśmy nigdy nie podejrzewali i nie sądzili według 
zewnętrznych pozorów, ale dostrzegali to, co piękne w 
duszach bliźnich i przychodzili im z pomocą. DopomóŜ 
nam, Panie, aby słuch nasz był miłosierny, byśmy 
skłaniali się do potrzeb bliźnich, by uszy nasze nie były 
obojętne na bóle i jęki braci. DopomóŜ nam, Panie, aby 
język nasz był miłosierny, byśmy nigdy nie mówili 
ujemnie o bliźnich, ale dla kaŜdego mieli słowo pociechy i 
przebaczenia. DopomóŜ nam, Panie, aby ręce nasze były 
miłosierne i pełne dobrych uczynków, byśmy umieli 
czynić dobrze bliźniemu, a na siebie przyjmować cięŜsze i 
bardziej mozolne prace. DopomóŜ nam, aby nogi nasze 
były miłosierne, byśmy zawsze spieszyli z pomocą 
bliźnim, opanowując swoje własne znuŜenie i zmęczenie. 
Odpocznienie nasze niech będzie w słuŜbie 
bliźnim. DopomóŜ nam, Panie, aby serce nasze było 
miłosierne, byśmy współczuli ze wszystkimi cierpieniami 
bliźnich, byśmy nigdy nie odmówili serca nikomu, nawet 
tym, którzy naduŜywać będą naszej dobroci. 

Miłosierny Jezu, przemień nas w siebie, bo Ty wszystko 
moŜesz. Amen. 

Święta Siostro Faustyno, módl się za nami. 
Błogosławiony Janie Pawle II, módl się za nami. 
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Triduum przygotowujące do nawiedzenia  prowadzi  
Ojciec Wiesław Dudek - franciszkanin 
 
Niedziela 15.09.2013 r.  
Msze Św. jak w kaŜdą niedzielę.  
9.00 dla młodzieŜy  
10.30 dla dzieci.  
O godz. 20.00 Msza Św. i apel. Zapraszamy wszystkich  
 
Poniedziałek 16.09.2013 Dzień Spowiedzi Św.  
8.00 Msza Św. dla wszystkich i spowiedź  
9.30 nauka dla gimnazjum i spowiedź  
10.30 nauka dla dzieci i spowiedź  
18.00 Msza Św. z nauką dla wszystkich 
20.00 A P E L CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOśEGO 
 
Z Sakramentu Pokuty skorzystajmy wszyscy, aby napełnić się 
BoŜym miłosierdziem, podejmując pracę nad sobą, pojednać się 
z rodziną i sąsiadami.  
 
Godziny: 8.30 do 10.15 
              10.45 do 12.00 
              15.00 do 16.00 
              16.30 do 18.00 
 

Z A P R A S Z A M Y 
 
 

Nawiedzenie i adoracja  
Jezusa Miłosiernego  

i relikwii Św. Faustyny oraz  
Błogosławionego Jana Pawła II  
w parafii Św. Antoniego Padewskiego  

w Gołkowicach 
 
17/18 września 2013  CZAS NAWIEDZENIA  
 
16.30 – NaboŜeństwo czuwania   
17.00 – Powitanie Jezusa Miłosiernego  
Msza Święta pod przewodnictwem Księdza Infułata Adama 
Kokoszki - delegata Księdza Biskupa  
19.00 – czuwanie - Koło Radia Maryja  
20.00 – Apel Czcicieli Miłosierdzia  BoŜego – prowadzi Ojciec Wiesław –  
Franciszkanin 
Czuwanie Liturgicznej SłuŜby Ołtarza: aspiranci, ministranci lektorzy  
21.15 – Czuwanie - Chór Parafialny, Akcja Katolicka, Caritas Parafialny, 
Rada Parafialna, Ochotnicza StraŜ PoŜarna, Szafarze Eucharystii  
22.00 – Msza Święta w intencji KsięŜy, Sióstr Zakonnych i o 
nowe powołania (rodziny naszych  księŜy  rodaków i sióstr 
prosimy o zaproszenie na  uroczystości nawiedzenia)  
23.00 – Adoracja – czuwanie – Siostry Zakonne Karmelitanki Dzieciątka 
Jezus  
24.00 – czuwanie dla wszystkich – Kalwaryjska Droga KrzyŜowa (Pan 
Organista Stanisław Adamczyk i Andrzej Kałuziński)   
1.00 – Gołkowice Dolne Dolina obydwie strony i Manhattan  
2.00 –  Gołkowice Dolne Centrum obydwie strony, Droga na Podlas 
obydwie strony i ul. Zielona  
3.00 – Gołkowice Dolne Bloki  110, 116 i 121 
4.00 – Gołkowice Górne: Tłoki obydwie strony  
5.00 – Gołkowice Górne: Od Orlika do ABC obydwie strony   
6.00 – Gołkowice Górne: Cała Osada i ulica Mostowa  
7.00 – Msza Święta  z kazaniem i prywatna adoracja  
7.40 – Gimnazjum Klasy II – Ks. Katecheta  
8.35 – Gimnazjum Klasy I – Ks. Katecheta  
9.30 – Mieszkańcy Gabonia - Praczki (adoracje prowadzą: Aniela 
Zagórowska i Aniela Kasprzyk) 
10.30 – Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gołkowicach – Siostra 
Izajasza  
11.30 – Przedszkola: Sióstr Karmelitanek, „ Skrzat”, „ Mały Artysta” z 
Gołkowice Dolnych i Niepubliczne Przedszkole Muzyczne z Gołkowic 
Górnych - prowadzą Siostry i Właścicielki Przedszkoli  
 
 
 

 
12.30 do 13.00 adoracja indywidualna  
13.00 – Skrudzina i Szkoła Podstawowa w Skrudzinie – Siostra 
Emmanuela i Zelatorki RóŜ  
14.00 – Msza Św. dla Seniorów, Chorych i Cierpiących połączona z 
Sakramentem Namaszczenia i adoracja relikwii - Ojciec Wiesław   
15.00 – Godzina Miłosierdzia – Koronka do Miłosierdzia BoŜego  
15.15 – Msza Święta 
ZAWIERZENIE PRAFII MIŁOSIERDZIU BOśEMU  
16.30 – PoŜegnanie  
 
Zapraszam wszystkich do gorliwego udziału w Triduum, 

Spowiedzi, w adoracjach i czuwaniach. 
                                         

Ks. Proboszcz 

((((pppp5555PPPP)))) 
 
 

Jezu ufam Tobie 
 
W wietrznym przelocie światła 
oczy kieruję ku bieli, czystości, 
Twojej Świętości, Boskości, 
przecudnej miłości 
z promieni serca się jawiące 
bielą i czerwienią pałające 
promienie ku ziemi idące 
z niebios lśniących, jasnych 
radość duszom niosące 
promienie bieli-wodę oznaczające 
usprawiedliwienie duszom głoszące 
promienie czerwieni-krew oznaczające 
Ŝycie duszom dające 
Miłosierdzie BoŜe 
w duszę Twoją i moją pukające. 
Otwórz swe serce - 
wejdź w światło promieni 
a Miłosierny Jezus 
Twe Ŝycie przemieni. 
Jezu ufam Tobie.     
                                 go-ja     
                             

 
 
Okruchy miłosierdzia 
 
Drzemiące dusze w śnie odrętwienia  
Zapominają o wyspach, gdzie codziennie cumuje bieda 
 
Tych portów przeznaczenia nikt nie zamknie 
Gdzieś tam w Kalkucie rozkwitła róŜa  
Pochylająca się nad potrzebującymi 
Jednak zmierzch dnia juŜ zamknął jej oczy 
A podmuch pustynnego wiatru złoŜył pocałunek na czole 
 
Na innym kontynencie na rogu ulicy 
Czaił się brat Albert z gorącą miską zupy 
W przytułku nie tylko nasycał głód 
Lecz zapalał zagasłe serca 
 
Tak wiele bezimiennych aniołów dobroci fruwa po ziemi 
Wypełniając przykazanie miłości Boga i bliźniego 
 
Dotknij Panie naszych serc i zbieraj okruchy miłosierdzia 
Byśmy mogli przeŜyć podniebny lot i zastukać do bram raju 

                                                  
                                  Agata 
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OkaŜ mi BoŜe miłosierdzie swoje 
 

OkaŜ mi BoŜe miłosierdzie swoje.  
Według litości serca Jezusowego.  
Usłysz wzdychania i prośby moje,  
OKAś MI MIŁOSIERDZIE SWOJE!  
 
Wszechmogący miłosierny BoŜe,  
Litość Twoja jest niewyczerpana,  
I choć nędza mojej duszy jest ogromna tak jak morze,  
OKAś MI MIŁOSIERDZIE BOśE!  
 
Wiekuista Trójco, dobry BoŜe.  
Litość Twoja jest niepoliczona.  
A więc ufam tak niezbicie w miłosierdzia Twego morze,  
OKAś MI MIŁOSIERDZIE BOśE!  
 
Wszechmoc miłosierdzia Twego Panie,  
Rozsławiana jest po świecie całym.  
Niechaj wieczna cześć i chwała Twoja nigdy nie ustanie,  
OKAś Ml MIŁOSIERDZIE PANIE! 
 
    BoŜe wielkiego miłosierdzia (...)Ty nie odrzucasz grzeszników, ale z 
niezgłębionego miłosierdzia swego otworzyłeś i im skarb, z którego 
czerpać mogą w obfitości nie tylko usprawiedliwienie, ale wszelką 
świętość, do jakiej dusza dojść moŜe. Ojcze wielkiego miłosierdzia, 
pragnę, aby wszystkie serca zwróciły się z ufnością w nieskończone 
miłosierdzie Twoje. Nikt się nie usprawiedliwi przed Tobą, jeŜeli nie 
towarzyszyć mu będzie niezgłębione miłosierdzie Twoje. Kiedy nam 
odsłonisz tajemnicę swego miłosierdzia, wieczności będzie za mało, aby 
Ci za to naleŜycie podziękować. (Dz.1122). 

 
Wybór: Agata Masternak - Nawojowska 

 

gt3TG 
 
"Miłosierdzie Pańskie wyśpiewywać na wieki  
będę przed wszystkim ludem, 
bo ono jest największym przymiotem Boga, 
a dla nas nieustannym cudem. 
Wytryskujesz z Troistości BoŜej, 
lecz z jednego miłosnego łona; 
miłosierdzie Pańskie okaŜe się w duszy 
w całej pełni, gdy spadnie zasłona. 
Z źródła miłosierdzia Twego, o Panie, 
płynie wszelkie szczęście i Ŝycie; 
a więc wszystkie stworzenia i twory 
wyśpiewujcie pieśń miłosierdzia w zachwycie. 
Wnętrzności miłosierdzia BoŜego otwarte dla nas,  
przez Ŝywot Jezusa na krzyŜu rozpięty; 
nie powinieneś wątpić ani rozpaczać, grzeszniku, 
ale ufać miłosierdziu, bo i ty moŜesz zostać święty. 
Dwa zdroje wytrysły w kształcie promieni 
z serca Jezusowego 
nie dla aniołów ani Cherubinów, Serafinów, 
ale dla zbawienia człowieka grzesznego" (Dz 522).  
 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
 
Szerzenie czci MiłosierdziaSzerzenie czci MiłosierdziaSzerzenie czci MiłosierdziaSzerzenie czci Miłosierdzia    

 
    Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia Mojego, osłaniam je przez Ŝycie 
całe, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinę śmierci nie będę im 
Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem (Dz. 1075). Taką obietnicę dał  Pan  
Jezus  wszystkim,  którzy w jakikolwiek sposób będą głosić Jego 
miłosierdzie, szerzyć Jego cześć. Kapłani mogą się cieszyć dodatkową 
obietnicą Jezusa, w myśl której: Zatwardziali grzesznicy kruszyć się będą 
pod ich słowami, kiedy będą mówić o niezgłębionym miłosierdziu Moim, o 
litości, jaką mam dla nich w sercu swoim. Kapłanom, którzy głosić będą i 
wysławiać miłosierdzie Moje, dam im moc przedziwną i namaszczę ich  
 
 

 
słowa, i poruszę serca, do których przemawiać będą (Dz. 1521). Te 
obietnice mówią o tym, jak wielkie znaczenie ma szerzenie czci  
Miłosierdzia,  skoro  Jezus obiecuje  macierzyńską  opiekę  w Ŝyciu i w 
chwili śmierci wszystkim podejmującym to zadanie. Szerzenie czci 
Miłosierdzia jest więc jedną z postaci naboŜeństwa do Miłosierdzia 
BoŜego, obok Obrazu Miłosierdzia, Święta Miłosierdzia BoŜego, Koronki i 
Godziny Miłosierdzia, gdyŜ i ta praktyka została obdarzona obietnicami 
Jezusa, z których mogą korzystać wszyscy. 
    Szerzenie czci Miłosierdzia, czyli głoszenie tajemnicy  miłosierdzia 
BoŜego objawionej najpełniej w Chrystusie ukrzyŜowanym i 
zmartwychwstałym, poprzez świadectwo Ŝycia, czyny, słowa i modlitwę 
ma nie tylko ukazywać drogę do pięknego i szczęśliwego Ŝycia na ziemi, 
ale takŜe, a moŜe przede wszystkim słuŜyć dziełu zbawienia i uświęcenia 
świata oraz prowadzić do przygotowania ludzkości na powtórne przyjście 
Chrystusa na ziemię. Sekretarko Mojego miłosierdzia – mówił Pan Jezus 
do Siostry Faustyny –pisz, mów duszom o tym wielkim miłosierdziu Moim, 
bo blisko jest dzień straszliwy, dzień Mojej sprawiedliwości (Dz. 965). Nie 
ustawaj w głoszeniu miłosierdzia Mojego (Dz. 1521). Mów światu całemu 
o niepojętym miłosierdziu Moim (Dz. 699). Niech pozna cała ludzkość 
niezgłębione miłosierdzie Moje. Jest to  znak na  czasy  ostateczne,  po  
nim nadejdzie  dzień sprawiedliwy(Dz. 848). Napisz: Nim przyjdę jako 
Sędzia sprawiedliwy, otwieram wpierw na ościeŜ drzwi miłosierdzia 
Mojego. Kto nie chce przejść przez drzwi miłosierdzia, ten musi przejść 
przez drzwi sprawiedliwości Mojej (Dz. 1146). Dlatego tak wiele razy na 
kartach „Dzienniczka” rozbrzmiewa to naglące wezwanie Pana Jezusa 
skierowane do Siostry Faustyny, a przez nią do całego Kościoła i świata. 
    To zadanie – głoszenia  orędzia  Miłosierdzia – wypływa  z 
obdarowania juŜ w sakramencie chrztu świętego. Jest ono równieŜ 
prawem i obowiązkiem Kościoła, a więc wszystkich wierzących. 
A nadszedł czas – mówił Ojciec Święty Jan  Paweł II  na krakowskich  
Błoniach  w  2002  roku – aby  orędzie o BoŜym miłosierdziu wlało w 
ludzkie serca nadzieję i stało się zarzewiem nowej cywilizacji – cywilizacji 
miłości. 

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska 
 

 

Bractwo  
Dzieciątka Jezus 

 

Zapraszamy wszystkie dzieci na spotkanie 
nowo powstałej grupy Bractwa Dzieciątka 

Jezus przy parafii św. Antoniego!  
 

Pierwsze spotkanie odbędzie się 25 września  
o godzinie 16.30 w salce katechetycznej. 

 
Celem Bractwa będzie: 

 

*rozszerzanie czci i naboŜeństwa do Boskiego Dzieciątka; 
*rozwaŜanie Ŝycia Pana Jezusa w Nazarecie i 
naśladowanie Jego pokory, posłuszeństwa, zawierzenia 
Bogu Ojcu aŜ do całkowitej ofiary z siebie; 
*oddawanie dzieci i młodzieŜy pod szczególną opiekę 
Boskiego Dzieciątka Jezus, aby strzegło ich niewinności, 
zachowało od wszelkiego zła i demoralizacji, aby za Jego 
wzorem wzrastały „w latach, w mądrości i łasce u Boga i u 
ludzi” (Łk 2,52), pod opieką Matki BoŜej; 
*pogłębianie ducha BoŜego dziecięctwa u członków 
Bractwa. 
 

Zapraszamy równieŜ osoby dorosłe na 
comiesięczne modlitwy do Dzieciątka Jezus, 
które będą organizowane i prowadzone przez 

członków Bractwa w kaŜdy 25– dzień miesiąca. 
Podczas tych naboŜeństw będziemy rozwaŜać 

tajemnice lat dziecięcych z Ŝycia naszego 
Zbawiciela. 

 

zaprasza s. Izajasza i Paweł Krzak 
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Myśli św. Ojca Pio na miesiąc wrzesień 
 
- “Bóg pozostawia cię w ciemnościach [ducha] dla swojej chwały. [Czyni] 
to takŜe dla twojego wielkiego poŜytku duchowego. Bóg chce, aby twoja 
nędza była tronem Jego miłosierdzia, a twe słabości stolicą Jego 
wszechmocy”. 
- “Odczuwam coraz większą potrzebę powierzenia się z całym zaufaniem 
BoŜemu miłosierdziu, pokładając tylko w Bogu moją nadzieję”. 
- “PrzeraŜająca jest sprawiedliwość BoŜa. Ale nie zapominajmy, Ŝe 
równieŜ Jego miłosierdzie jest nieskończone”.  
 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
 
 
    W bieŜącym numerze Biuletynu Parafialnego „Echo” 
prezentujemy kolejny fragment wspomnień Pani Stefanii Górz – 
Kardaszewicz. Ostatnia część była zamieszczona w 69 numerze 
naszego parafialnego pisma z 25 grudnia 2009 roku.   
 
 

 

↸��↸��↸��↸��    
 

W s p o m n i e n i a . . . 
Część XIV 

 
    Po długiej (chyba 5 – letniej) przerwie postanowiłam kontynuować 
moje wspomnienia. Trwał nadal stan wojenny. Dochodziły jednak słuchy 
od partyzantów, Ŝe Rosjanie zaczynają wygrywać na froncie z Niemcami. 
Równocześnie przyjechała pewna Pani z Warszawy i zatrzymała się we 
dworze w Łososinie Dolnej a następnie jeździła od wsi do wsi i zwoływała 
dziewczyny, spisywała je , z kaŜdą ustalała jej pseudonim i 
zapowiedziała, Ŝe będziemy przeszkolone jako sanitariuszki w razie 
powstania.  
    JakoŜ po kilku tygodniach wieczorem przyszło dwóch partyzantów do 
śbikowic, zwołali te dziewczyny z pseudonimami i objaśnili, Ŝe pójdziemy 
lasami do obozu wojskowego, w którym będziemy szkolone. Moi rodzice 
nie oponowali, poza uwagą „uwaŜaj na siebie”. 
Było nas 12 do 15 dziewcząt nie tylko ze śbikowic, ale i z sąsiednich 
wiosek. Szliśmy prawie całą noc, nad ranem doszliśmy do obozu. Nie 
wiedzieliśmy , co to za okolica, później się okazało, Ŝe to Słopnice koło 
Limanowej. Obóz był dość rozległy, wiele namiotów, w których mieszkali 
Ŝołnierze lub kandydaci na Ŝołnierzy, mniej liczni oficerowie m.in. chyba 
dwóch lekarzy. Oni nas przez dwa dni uczyli wszystkich tajników 
związanych z pracą pielęgniarską. I muszę przyznać, Ŝe nauka była ostra, 
wymagania po wojskowemu. Pierwszego dnia przekazywano nam 
postępowanie przy zranieniach – dezynfekcja, bandaŜowanie proste, 
niewielkie i bandaŜowanie rozległe np. po złamaniach kończyn lub Ŝeber. 
Te ostatnie były szczególnie pilnowane. Nie wystarczyło owinąć 
bandaŜem np.  złamaną kończynę, ale załoŜyć szynę i potem piękną 
„jodełką” zabandaŜować nie za lekko, nie za mocno. Tu były liczne uwagi 
i poprawki. KaŜda musiała indywidualnie się wykazać. W międzyczasie 
były przerywniki z krótkimi wykładami np. jak się zachować, gdy kogoś 
boli głowa albo, gdy ma biegunkę itp.  
ZbliŜył się wieczór, dali nam jakąś kolację i spałyśmy mocno na 
przygotowanych pryczach.  
    W drugim dniu była nauka robienia zastrzyków, najpierw podskórne a 
potem domięśniowe. Sterylną, pustą strzykawką z nasadzoną sterylną 
igłą, po zdezynfekowaniu skóry wbijało się igłę pod skórę kolejnemu 
Ŝołnierzowi. Gorzej było z zastrzykami domięśniowymi.  
OdwaŜył się pewien major, połoŜył się na brzuchu, odsłonił pośladek i 
wszystkie koleŜanki po kolei robiły mu zastrzyk domięśniowy, oczywiście 
pustą strzykawką. To nie był miły zabieg, podziwiałyśmy jego odwagę.  
    Pod koniec drugiego dnia wyruszyłyśmy w drogę powrotną. Nie wiem, 
czy droga była bardziej błotnista, Ŝe moje trzewiczki całkiem się rozleciały 
a, Ŝe były sznurowane, jakoś dotarłam do śbikowic gdzieś koło trzeciej 
nad ranem. Nie chciałam budzić domowników, weszłam po drabinie do 
małej stodółki, w której było siano i tam w ubraniu zasnęłam snem 
kamiennym. Spałam do rana i cały dzień, i obudziłam się dopiero 
wieczorem. Domownicy zachodzili w głowę, gdzie ja mogę być, poniewaŜ 
inne koleŜanki w dzień juŜ chodziły i twierdziły, Ŝe z nimi wróciłam, a 
mnie nie ma. Nie przypuszczali, Ŝe chciało mi się wychodzić po drabinie, 

zamiast przyjść do domu. Radość była, gdy się pojawiłam, dali mi jeść i 
nie było Ŝadnych wymówek.  
    Gdy byłam juŜ na studiach medycznych, wszystkie te wiadomości 
zdobyte w tajnym obozie były dla mnie przydatne.  
    Trzeba jeszcze nadmienić, Ŝe wielu młodych chłopców ze śbikowic i z 
sąsiednich wsi naleŜało do tajnej organizacji, mieli wieczorne ćwiczenia i 
niekiedy wykonywali róŜne dywersyjne polecenia. Wszystkie te działania 
podlegały ścisłej tajemnicy. Tajne teŜ było szkolenie młodzieŜy. Niemcy 
dopuszczali tylko Szkolę Podstawową Handlową i Rolniczą. Gimnazjum i 
Liceum Ogólnokształcące były zakazane pod groźbą wysyłki do 
Oświęcimia. Polacy jednak to naród ryzykancki, prawie nikt się tym nie 
przejmował. Szpicle jednak istnieli, ale rzadko były donosy tego typu. Ja 
tez naleŜałam do odwaŜnych i wraz z kolegą – sąsiadem, Stanisławem 
Pawłowskim, po przerobieniu materiału z jednego lub dwóch 
przedmiotów jechaliśmy rowerami do Nowego Sącza na egzamin po 
uprzednim ustaleniu terminu i adresu tajnego mieszkania. Szczegóły juŜ 
opisywałam uprzednio. Naukowe zajęcia odbywały się obok moich 
obowiązków agronomskich, no i obok pewnego Ŝycia towarzyskiego. 
    Była nas piątka – oprócz wspomnianego Staszka Pawłowskiego, jego 
siostra Janina po pierwszym roku Liceum Pedagogicznego, następnie ich 
kuzyni z Krakowa: mgr matematyki Rysia Bednarkówna i jej brat Staś 
Bednarek uczeń gimnazjalny, i ja. Cała nasza grupa była bardzo zŜyta, 
robiliśmy wycieczki w niedalekie górki lub dalsze np. do RoŜnowa, 
wieczorami siadywaliśmy na dworze, często na małym pagórku pod 
domem, opowiadaliśmy o róŜnych wydarzeniach lub śpiewaliśmy 
piosenki. Jeden ze Staszków miał piękny głos. Czasem, gdy niebo było 
wygwieŜdŜone, wypatrywaliśmy poszczególne zespoły gwiazd, 
omawialiśmy ich znaczenie i w końcu rozchodziliśmy się na spoczynek.                

     
Stefania Górz – Kardaszewicz 

 
 

 

OGNISKO 

MUZYCZNE 
 
    Zapraszam wszystkich zainteresowanych do 
Ogniska Muzycznego, które zostanie otwarte 1 
października 2013 roku przy Niepublicznym 
Przedszkolu Muzycznym. Rekrutacja trwa tylko przez 
miesiąc wrzesień. MoŜna podjąć naukę gry na 
instrumentach takich jak: saksofon, klarnet, puzon, 
trąbka, flet poprzeczny, perkusja, gitara klasyczna, 
gitara elektryczna, fortepian, keyboard. Ponadto 
proponujemy moŜliwość kształcenia w zakresie 
śpiewu solowego, tańca oraz współpracy 
zespołowej wokalno - instrumentalnej.  
    Zapraszamy dzieci w dwóch przedziałach 
wiekowych od 6 - 11 i od 11 – 16 roku Ŝycia. 
Informacje moŜna uzyskać pod nr tel. 513432904 bądź 
osobiście u Dyrektora Niepublicznego Przedszkola 
Muzycznego w Gołkowicach. 
 

Małgorzata Banach 
 

  

 

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, 
Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona - Sowińska, 

Agata Masternak - Nawojowska, Mariusz Łomnicki, Jadwiga Gomółka, 
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 
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Wydarzenia parafialne 
 

8 września 2013  
Msza Św. – uroczystości patriotyczne przy KrzyŜu III Tysiąclecia 
pod Przehybą – Krzesło Św. Kingi. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Fotografie i wybór: Grzegorz Gorczowski                                                                                         
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Program Triduum 
przed nawiedzeniem Jezusa Miłosiernego 

oraz relikwii Św. Faustyny i Bł. Jana Pawła II 
Gołkowice 15.09. - 18. 09. 2013 

 
NiedzielaNiedzielaNiedzielaNiedziela    

15 września 2013 r.15 września 2013 r.15 września 2013 r.15 września 2013 r. 
 

  7.00 - Msza Św. z nauką   
  8.00 - Msza Św. z nauką  w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie 
  9.00 - Msza Św. z nauką dla młodzieŜy. 
10.30 - Msza Św. z nauką  dla dzieci 
12.00 – Msza Św. z nauką  
20.00 – Msza Św. z nauką – APEL CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOśEGO 

                          

PoniedziałekPoniedziałekPoniedziałekPoniedziałek    
Dzień Spowiedzi ŚwiętejDzień Spowiedzi ŚwiętejDzień Spowiedzi ŚwiętejDzień Spowiedzi Świętej    

16 września 201316 września 201316 września 201316 września 2013    
    

Spowiedź od godz. 8.30 do 12.00 z przerwą       od 10.00 do 10.30 

                       i od godz. 15.00 do 18.00 z przerwą od 16.00 do 16.30                               
 
  8.00 - Msza Św. z nauką  i spowiedź  
  9.30 - Nauka  dla młodzieŜy gimnazjum i spowiedź 
10.30 - Nauka    dla dzieci i spowiedź  
11.15 - Nauka dla dzieci – kaplica Św. Franciszka w Skrudzinie i Spowiedź 
18.00 - Msza Św.  z nauką  ogólną 
20.00 - Msza Św. z nauką – APEL CZCICIELI MIŁOSIERDZIA BOśEGO 

 

WtorekWtorekWtorekWtorek        
Dzień Nawiedzenia Dzień Nawiedzenia Dzień Nawiedzenia Dzień Nawiedzenia Jezusa Miłosiernego Jezusa Miłosiernego Jezusa Miłosiernego Jezusa Miłosiernego     
i relikwii Św. Faui relikwii Św. Faui relikwii Św. Faui relikwii Św. Faustyny oraz Bł. Jana Pawła II styny oraz Bł. Jana Pawła II styny oraz Bł. Jana Pawła II styny oraz Bł. Jana Pawła II     

17 września 201317 września 201317 września 201317 września 2013    
   
16.30 – NaboŜeństwo czuwania przed przybyciem obrazu Jezusa Miłosiernego   
             (prowadzi Ojciec Wiesław)  
17.00 – Powitanie Jezusa Miłosiernego  
             Koncelebrowana  Msza Św. pod przewodnictwem delegata Ks. Biskupa  
20.00 – Apel Czcicieli Miłosierdzia BoŜego (prowadzi Ojciec Wiesław)  
22.00 – Msza Św. za księŜy, siostry i o powołania kapłańskie i zakonne  
             (słowo głosi Ojciec Wiesław)  
 

ŚrodaŚrodaŚrodaŚroda    
18 wrzesień  201318 wrzesień  201318 wrzesień  201318 wrzesień  2013 

14.00 - Msza Św. dla seniorów oraz chorych i cierpiących (sakrament  
             namaszczenia chorych) przewodniczy i słowo głosi Ojciec Wiesław   
15.15 - Msza Św. z nauką (głosi Ojciec Wiesław) i  
            ZAWIERZENIE PARAFII MIŁOSIERDZIU BOśEMU  
 
 

Nauki  prowadzi OJCIEC WIESŁAW DUDEK – Franciszkanin 
 

 

 

 


