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            Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                    w Gołkowicach  
      BIULETYN PARAFIALNY Nr 3 (122) 2.03.2014 
 

 

Egzemplarz bezpłatny                 VIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 

4 MARCA 
Św. Kazimierz Jagiellończyk Królewicz 

(1458-1484) 
 

    Urodził się 3 października 1458 roku 
w Krakowie. Był jednym z trzynaściorga 
dzieci króla Kazimierza III Jagiellończyka 
i królowej ElŜbiety Rakuszanki, zwanej 
"matką królów". Para królewska była 
bardzo poboŜna - codziennie słuchała 
Mszy Świętej, pielgrzymowała do 
Częstochowy, ufundowała liczne 
kościoły i klasztory. Mały ksiąŜę został 
ochrzczony w drugą niedzielę po 
Wszystkich Świętych. 
    Do dziewiątego roku Ŝycia św. 
Kazimierza wychowywała matka, w 
1467 roku jego nauczycielem został 
kanonik krakowski Jan Długosz, który 
wraz z królewskimi synami przebywał na 
zamku w Starym Sączu. W czasie gdy 

król Kazimierz III przebywał w Wilnie, królewski nauczyciel zabierał 
swoich wychowanków do zamku w Miednikach, leŜącego niecałe 4km od 
Wilna. W 1471 roku stany węgierskie wysłały poselstwo do króla 
polskiego, aby im królewicza Kazimierza na króla posłał, zagraŜając, Ŝe 
jeśli tego nie uczyni, skierują swe poselstwo do Turków. Królewicz 
wyruszył na Węgry z 12 000 zbrojnych w październiku tego samego roku, 
odprowadzany przez króla i panów polskich. Okazało się, Ŝe Maciej 
Korwin przeciągnął na swoją stronę znaczną część panów węgierskich i 
rozłoŜył się obozem niedaleko Nitry. Wskutek wstawiennictwa papieŜa 
Sykstusa IV, który pragnął zgody na Węgrzech, św. Kazimierz na rozkaz 
ojca wrócił do kraju i zamieszkał w Dobczycach, gdzie do grona 
nauczycieli młodego królewicza dołączył Kallimach. Dnia 5 lipca 1472 
roku wraz z Kazimierzem III udał się do Krakowa na spotkanie z legatem 
papieskim Marco Borbo, do którego wygłosił mowę powitalną w języku 
łacińskim, a jego mądrość i skromność wywarła na posłańcu wielkie 
wraŜenie. W tym samym roku razem z ojcem udał się na pielgrzymkę do 
Częstochowy, gdzie dom królewski przystąpił do konfraterni paulińskiej.  
    Królewicz od dzieciństwa odznaczał się nadzwyczajną poboŜnością, 
spędzając wiele godzin na modlitwie. ZłoŜył ślub czystości, umartwiał swe 
ciało postami, noszeniem włosiennicy i spaniem na gołej ziemi. śywił 
szczególne naboŜeństwo do Najświętszego Sakramentu i Matki BoŜej. 
Jeśli w nocy zastawał kościół zamknięty, modlił się przed jego drzwiami. 
Zmarł w niedzielę przed wschodem słońca, 4 marca 1484 roku w 
Grodnie, prawdopodobnie na gruźlicę. Został pochowany w grobie pod 
kaplicą Bogurodzicy w katedrze wileńskiej, tam gdzie za Ŝycia najczęściej 
się modlił. Kiedy w 1604 roku otwarto trumnę znaleziono nienaruszone 
ciało, z arkuszem, na którym spisano ulubiony hymn św. Kazimierza 
"Omni die dic Mariae" (Duszo moja, rzecz to twoja, co dzień Maryję 
sławić - tłum. St.Grochowski). W 1623 roku przeniesiono doczesne 
szczątki królewicza do kaplicy Gasztołdowej, stąd 14 sierpnia 1636 roku 
wniesiono je do kaplicy zbudowanej przez Zygmunta III Wazę i 
Władysława IV. Dwukrotnie stamtąd były wywoŜone w obawie przed 
nieprzyjacielem: w 1659 roku, wróciły do kaplicy i przed wkroczeniem 
wojsk Karola XII na Litwę w 1702 roku, zostały przewiezione w tajemnicy 
na Jasną Górę. Powróciły rok później. Sowieci w 1953 roku przekształcili 
katedrę najpierw w magazyn, wysadzając figury św. Stanisława i św. 

Kazimierza ze szczytu fasady, a później w salę koncertową i galerię 
obrazów. Srebrny sarkofag z relikwiami św. Kazimierza przeniesiono do 
kościoła p.w. św. Piotra i Pawła na Anatokolu. NaboŜeństwa w katedrze 
zaczęto ponownie odprawiać w 1985 roku, w 1989 została 
rekonsekrowana i odnowiona. Św. Kazimierz do katedralnej kaplicy 
powrócił dopiero w 1991 roku. 
    W 1518 roku Zygmunt I Stary wystąpił do Rzymu z prośbą o 
kanonizację brata. Wysłano legata papieskiego Zachariasza Ferreri, aby 
zbadał kult. W 1521 roku papieŜ Leon X kanonizował św. Kazimierza, 
wysyłając z bullą kanonizacyjną biskupa Erazma Ciołka. Niestety biskup 
zmarł w drodze, a wszystkie dokumenty zaginęły. Jako, Ŝe nie tylko dla 
papiestwa nastały bardzo burzliwe czasy, dopiero w 1602 roku papieŜ 
Klemens VIII wydał nową bullę na postawie dokumentów z 
watykańskiego archiwum, dwa lata później miała miejsce uroczysta 
kanonizacja w katedrze wileńskiej. Jest patronem Polski, Litwy, metropolii 
wileńskiej, grodzieńskiej, białostockiej i krakowskiej; młodzieŜy, Radomia 
(od 1983r.), poznańskiej Śródki, Palermo, belgijskiej Sodalicji Mariańskiej, 
litewskiego harcerstwa. 
    Przedstawiany jako młodzieniec w stroju ksiąŜęcym, czasami z Matką 

BoŜą Ostrobramską. Jego atrybutami są: 
krzyŜ, lilia, czwórdzielna mitra 
wielkoksiąŜęca, róŜaniec, zwój z widocznym 
tekstem hymnu "Omni die dic Mariae", 
herb Jagiellonów. W Wilnie w dzień św. 
Kazimierza od czterystu lat urządzany jest 
jarmark odpustowy tzw. Kaziuki. Z 
inicjatywy mieszkańców Wilna i ich 
potomków podobne jarmarki urządzane są 
w Gdańsku, Szczecinie i Poznaniu. 
Zaczynają się Mszą Świętą, potem przez 
ulice miast idą barwne korowody 
królewskie. Litewskie przysmaki moŜna 
nabyć na kaziukowych kiermaszach. W 

1960 roku Kawalerowie Maltańscy wybrali św. Kazimierza na swojego 
patrona. 
    Na ołtarzu przed trumną w kaplicy św. Kazimierza w wileńskiej 
katedrze znajdował się mały obrazek pochodzący z około 1520 roku, 
przedstawiający Świętego z trzema rękami. Legenda mówi, Ŝe ręka 
zamalowywana kilkakrotnie przez malarza, za kaŜdym razem wyłaniała 
się spod farby, co uznano za znak BoŜy i pozostawiono w takim stanie. 
    W 1958 roku Poczta Watykańska wyemitowała znaczki ze św. 
Kazimierzem, w pięćsetną rocznicę śmierci. 
 
Przysłowia:  
Na św. Kazimierza wyjdzie skowronek spod perza. 
Na św. Kazimierza czajka przybieŜa. 
Na święty Kazimierz dzień z nocą zmierz. 
Na święty Kazimierz juŜ nie zmarzniesz. 
Jeśli w św. Kazimierz pogoda, to na kartofle uroda. 
Na św. Kazimierza zima do morza zmierza. 
Na św. Kazimierza pokój dla łowców i zwierza. 
 
Lektura: 
F.Papee "Święty Kazimierz królewicz Polski" (Biblioteka Macierzy Polskiej, 
Lwów 1909)  
K.R.Prokop "Św. Kazimierz Jagiellończyk" (WAM, 2008) 
 

www.martyrologium.blogspot.com 
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Proszę Cię, byś mnie osłaniałProszę Cię, byś mnie osłaniałProszę Cię, byś mnie osłaniałProszę Cię, byś mnie osłaniał    

od tej strony, co zapada w mrok od tej strony, co zapada w mrok od tej strony, co zapada w mrok od tej strony, co zapada w mrok ––––        
a proszę Cię, byś mnie odsłaniała proszę Cię, byś mnie odsłaniała proszę Cię, byś mnie odsłaniała proszę Cię, byś mnie odsłaniał    

ku tej stronie, co przykuwa wzrok.”ku tej stronie, co przykuwa wzrok.”ku tej stronie, co przykuwa wzrok.”ku tej stronie, co przykuwa wzrok.”    
 

Karol Wojtyła „Pieśń o słońcu niewyczerpanym” 

 

 
    Powołanie kapłańskie jest misterium. Jest ono tajemnicą „szczególnej wymiany” – 
admirabile comercium – pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Człowiek oddaje 
Chrystusowi swoje człowieczeństwo, by mógł się On nim posłuŜyć jako narzędziem 
zbawienia. Chrystus zaś przyjmując ten dar, czyni owego człowieka jakby swoim alter 
ego. (…) 
    Przez co bowiem człowiek spełnia się bardziej niŜ przez to, Ŝe moŜe codziennie 
składać in persona Christi Ofiarę odkupieńczą, tę samą, którą Chrystus złoŜył na 
krzyŜu?” 
 

Jan Paweł II „Dar i Tajemnica” 
 

Szafarzu BoŜych tajemnic, czcigodny KsięŜe Proboszczu 
 

Tak wyraŜonego pełnego spełnienia w realizacji swojego powołania, ciągłego 
pomnaŜania bogactwa otrzymanych od Boga łask, coraz wyraźniejszego stawania się 

świadkiem Niewidzialnego w świecie w trudzie prowadzenia ludzi do Boga  
Ŝyczą wdzięczni parafianie.  

 
Niech Chrystus daje Ci odczuć Ŝyczliwość wielu ludzkich serc, spotykać ludzi, którzy 

wesprą modlitwą i pomocą w budowaniu widzialnej i duchowej świątyni. 
Niech Twój Święty Patron obdarza Cię siłą i wytrwałością, a Maryja Matka kapłanów 

wraz z Św. Antonim otaczają miłością i opieką.  
 

Ks. Artur Marta, Ks. Stefan Tokarz, Ks. Augustyn Oleksy, Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialny Oddział CARITAS, 

Sołtysi wsi: Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, Skrudzina, Gaboń - Praczka, 
Dyrektorzy, Grona Pedagogiczne, Pracownicy i Społeczność Uczniowska  

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach,  
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie, Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach, 

OSP Gołkowice Górne, 
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza, Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, 

Dziewczęca SłuŜba Maryjna, Bractwo Dzieciątka Jezus, 
Członkowie i opiekunowie Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, 

Chór Parafialny, Parafialny Zespół Teatralny, Organiści, MłodzieŜowa Grupa Apostolska, Schola Dziecięca, 
RóŜe RóŜańcowe, Koło Radia Maryja, Seniorzy,  

Redakcja biuletynu „ECHO”. 
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Zapraszamy do wspólnej modlitwy w intencji 

Ks. Kazimierza Koszyka 
podczas wieczornej Mszy Świętej o godz. 18.00  

w dniu 4 marca 2014 roku   
Święto Św. Kazimierza Królewicza. 

                              888 
Zanieśmy do Boga wspólne prośby o Błogosławieństwo 
dla naszego Duszpasterza we wszystkich poczynaniach, 

zwłaszcza związanych z budową nowej świątyni. 
Dołączmy się do serdecznych słów i wyraźmy swoją 

Ŝyczliwość za zaangaŜowanie, otwartość i pracę 
dla dobra całej parafii. 

f1F 
Po Mszy Św. Ks. Proboszcz zaprasza delegacje 

ruchów, stowarzyszeń parafialnych oraz instytucji 
z terenu parafii do Domu weselnego „ZACISZE” 

w Gołkowicach Górnych. 
 

 
 

Kanonizacja Jana Pawła 
II i Jana XXIII - 

największą uroczystością 
2014 roku 

 
    Kanonizacja Jana Pawła II i Jana 
XXIII będzie największą pod 
względem liczebności uczestników 
uroczystością 2014 roku w Watykanie i 
jedną z rekordowych w historii 
Kościoła. Oczekuje się, Ŝe 27 kwietnia 
we mszy kanonizacyjnej weźmie udział 
około miliona osób. 

    Znacznie wyŜsze prognozy przedstawił burmistrz Rzymu Ignazio 
Marino, który powiedział na początku grudnia, Ŝe miasto szykuje się na 
przyjazd nawet 5 mln osób. Tę liczbę jednak uwaŜa się za zawyŜoną. 
Pewny jest natomiast przyjazd około 100 oficjalnych delegacji z całego 
świata. 
    Niewiadomą pozostaje przede wszystkim liczba pielgrzymów 
z Polski. Po konsystorzu 30 września, na którym zapadła decyzja o dacie 
kanonizacji, metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz powiedział, 
Ŝe spodziewa się setek tysięcy wiernych z Polski. Dominuje przekonanie, 
Ŝe kwietniowa kanonizacja zgromadzi więcej osób niŜ beatyfikacja 
polskiego papieŜa 1 maja 2011 roku, w której uczestniczyło kilkaset 
tysięcy osób. 
   Tym razem to wydarzenie o potrójnym wymiarze: na ołtarze 
wyniesionych zostanie dwóch gigantów Kościoła XX wieku. 
Jednocześnie mszę odprawi Franciszek, który budzi ogromne 
zainteresowanie i przyciąga do Watykanu tłumy wiernych. Wystarczy 
przypomnieć, Ŝe na kaŜdej środowej audiencji generalnej i spotkaniu na 
modlitwie Anioł Pański gromadzi się dwa razy w tygodniu od 
kilkudziesięciu do 100 tysięcy osób. 
    Wierni przyjadą zatem do Wiecznego Miasta dla trzech papieŜy; będą 
liczne pielgrzymki z okolic Bergamo, czyli rodzinnych stron Jana XXIII, 
Polacy, a takŜe wszyscy ci, którzy zechcą uczestniczyć w uroczystości pod 
przewodnictwem Franciszka. 
    Drugą niewiadomą – przy ogromnych oczekiwaniach i głośno 
wyraŜanych nadziejach - jest to, czy w mszy kanonizacyjnej udział 
weźmie emerytowany papieŜ Benedykt XVI. Byłoby to 
wydarzenie o ogromnym znaczeniu symbolicznym, bo to następca 
Jana Pawła II podjął decyzję o natychmiastowym otwarciu jego procesu 

beatyfikacyjnego w 2005 roku i to on ogłosił go błogosławionym sześć lat 
później. To za jego pontyfikatu równieŜ trwał proces kanonizacyjny, 
sfinalizowany w lipcu 2013 roku przez Franciszka. 
    Watykan nie wyklucza przybycia Benedykta XVI, choć daje wyraźnie 
do zrozumienia, Ŝe wszystko zaleŜy od emerytowanego papieŜa, który 
ustępując w lutym bieŜącego roku zapowiedział, Ŝe pozostanie „ukryty dla 
świata”. 
- Nie ma powodów doktrynalnych ani instytucjonalnych, dla 
których Benedykt XVI nie mógłby uczestniczyć w publicznej 
ceremonii - oświadczył watykański rzecznik ksiądz Federico Lombardi. 
    Kierowana przez arcybiskupa Gaensweina Prefektura Domu 
Papieskiego troszczy się o to, aby nikt nie próbował wykorzystać tej 
wielkiej uroczystości do tego, by na niej zarobić tak, jak próbowano przed 
beatyfikacją polskiego papieŜa. Nie będą potrzebne Ŝadne bilety na 
mszę kanonizacyjną i wstęp będzie otwarty dla wszystkich, 
którzy znajdą miejsce na Placu Świętego Piotra oraz w jego 
okolicach. 
„Jak zdarzyło się juŜ przy innych okazjach, wiernych przestrzega się przed 
aktami spekulacji i Ŝądaniem opłat za bilety ze strony agencji 
turystycznych i biur podróŜy" - podkreślono w komunikacie Prefektury 
Domu Papieskiego. 
    Na stronie internetowej ambasady RP we Włoszech będzie moŜna 
znaleźć wszelkie informacje przydatne tym, którzy wybierają się do 
Watykanu. 
 

Droga KrzyżowaDroga KrzyżowaDroga KrzyżowaDroga Krzyżowa    
Kaplica w Skrudzinie  
 

w piątek o godz. 17.00   
w niedzielę po Mszy Św. o godz.8.00  
(Kalwaryjska Droga KrzyŜowa) 
 

Kościół w Gołkowicach  
 

w piątek o godz. 18.00  
w niedzielę po Mszy Św. o godz. 7.00  
(Kalwaryjska Droga KrzyŜowa) 
 

                                        Gorzkie ŻaleGorzkie ŻaleGorzkie ŻaleGorzkie Żale    
Kaplica w Skrudzinie  
 

w niedzielę o godz. 14.00  
(po naboŜeństwie Msza Św.)  
 

Kościół w Gołkowicach  
 

w niedzielę o godz. 12.00 i 16.00  
(po naboŜeństwie Msza Św.) 

 
 

Przygotowanie Drogi KrzyŜowej  
w Wielkim Poście w roku 2014 

 

Kaplica w Skrudzinie: w piątki godz. o 17.00  
 
   7 marca  2014 r. - Ks. Proboszcz  
 14 marca  2014 r. - Siostra  Emmanuela 
 21 marca 2014 r.  - ministranci i lektorzy 
 28 marca 2014 r.  - MłodzieŜowa Grupa Apostolska – Ks. Katecheta  
   4 kwietnia 2014 r. - Akcja Katolicka  
 11 kwietnia 2014 r. - Caritas 
 
Kościół parafialny w Gołkowicach:  w piątki o 
godz. 18.00  
 
  7 marca  2014 r. - MłodzieŜowa Grupa Apostolska – Ksiądz Katecheta  
14 marca  2014 r. - Ks. Proboszcz  
21  marca 2014 r. - Ks. Kanonik  
28  marca 2014 r. - PDMD – z Gołkowic – Siostra Izajasza 
  4  kwietnia  2014 r. - Akcja Katolicka 
11 kwietnia   2014 r. - Caritas  
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DROGA KRZYśOWA  

ULICAMI PARAFII 
 

W Wielki Wtorek 
15 kwietnia 2014 r. Msza Św. o 
godz. 17.00 a po niej Droga 
KrzyŜowa ulicami parafii z Gołkowic 
do Skrudziny. Rozpoczęcie w kościele 
w Gołkowicach, przejście obok nowego 
kościoła i zakończenie w kaplicy w 
Skrudzinie. Drogę KrzyŜową 
przygotowują: młodzieŜ, ministranci, 
lektorzy z Księdzem Katechetą Arturem 
i Siostra Izajasza.  
 

 

ŚRODA POPIELCOWA 
    W tym dniu w naszej parafii Msze Św. z obrzędem 
posypania głów popiołem o godz.    
  7.00 
  8.00 (w kaplicy w Skrudzinie),  
  9.00 
10.30 
18.00 

 

 

WWWW    IIII    EEEE    LLLL    KKKK    IIII         P P P P    OOOO    SSSS    T T T T     
pokuta  ubarwiona  miłością 

 

    W czasie Wielkiego Postu słyszymy wezwanie Pana do 
pełnienia dobrych czynów. Jakie to czyny? To modlitwa, post i 
jałmuŜna. Te trzy waŜne, dobre czyny nie są jedynie miarą 
wielkopostnej ascezy, lecz przede wszystkim są sprawdzianem 
praktycznej miłości i taki koloryt - koloryt miłości - nadają 
chrześcijańskiej pokucie. 

Modlitwa - wyraz miłości do Boga 
     Pierwszy czyn to modlitwa. Modlitwa, która jest przebywaniem, 
rozmową i więzią z Bogiem, otwiera nas na Boga jako Miłość i wyraŜa 
naszą miłość ku Niemu. W Ewangelii według św. Łukasza czytamy, Ŝe 
"zawsze trzeba się modlić i nie ustawać" (18, 1). Podobnie mówi Św. 
Paweł w Liście do Tesaloniczan: "Nieustannie się módlcie" (1 Tes 5, 17). 
JeŜeli zawsze trzeba się modlić, to znaczy, Ŝe modlitwa musi mieć nie 
tylko kształt formalny, ale winna przenikać kaŜde nasze działanie! Idzie o 
nieustanny zwrot serca ku Bogu, o zaproszenie Boga w całe nasze Ŝycie. 
Człowiek kochający Boga, modli się nieustannie - czy to przeznaczając 
specjalny czas na modlitwę, czy teŜ prosząc Pana: bądź ze mną, gdy się 
trudzę i gdy wypoczywam, bądź przy mnie w kaŜdej chwili mego Ŝycia. 
    Modlitwa miła Bogu to taka, która wypływa z czystej intencji. To nie 
jest modlitwa na pokaz - by ludzie widzieli i podziwiali. 
Prawdziwa modlitwa ma być ukierunkowana tylko ku Ojcu, który "widzi w 
ukryciu". Dlatego - jak przypomina dziś Pan - trzeba wejść do swej 
izdebki, zamknąć drzwi i tam się modlić. Ojcowie Kościoła, komentując te 
słowa Pana, mówią, Ŝe tą "zamkniętą izdebką" jest ludzkie serce. Aby w 
nim się znaleźć, trzeba najpierw zostawić wszystkie zewnętrzne sprawy i 
wyciszyć się, nie szukając niczego i nikogo poza Bogiem. Nie zawsze 
przychodzi to łatwo. Nieraz długo trzeba walczyć z rozproszeniami, 
nieuporządkowanymi uczuciami czy zniechęceniem. Idzie jednak o to, by 
pomimo tych zmagań, serce lgnęło do Boga, pragnęło Go i tylko Jego 
szukało. Zachęta do modlitwy ukrytej w "izdebce serca" nie oznacza, Ŝe 
nie moŜna modlić się publicznie. MoŜna, a nawet trzeba dawać 
zewnętrzny wyraz swej wiary. Zawsze jednak nasza modlitwa winna być 
bezinteresowna, wolna od względu ludzkiego, czyli wypływająca z czystej 
miłości do Pana. 

Post - wyraz uporządkowanej miłości do siebie samego 
     Post jest znakiem miłości własnej, czyli skierowanej ku sobie samemu. 
Dlaczego? PoniewaŜ jest umartwieniem, a więc panowaniem nad sobą, 
czego owocem jest zaprowadzenie ładu i harmonii we własnym Ŝyciu. 

Uporządkowanie swojego Ŝycia, a zwłaszcza swojego wnętrza - to 
prawdziwa miłość ku sobie. Miłość własna w tym przypadku nie jest 
miłością egoistyczną (!), bowiem drogą jej realizacji jest pokuta i 
umartwienie, a celem - większa miłość ku Bogu i ku drugiemu 
człowiekowi. Człowiek umartwiony, opanowany i pokutujący, choć 
najpierw odczuwa pewien trud ascezy i związaną z nią stratę, ostatecznie 
jest radosny i szczęśliwy. 
    Przypomnijmy sobie słowa Pana Jezusa skierowane do uczniów, którzy 
nie mogli wypędzić złego ducha: "Ten zaś rodzaj złych duchów wyrzuca 
się tylko modlitwą i postem" (Mt 17, 21). I postem! Do modlitwy trzeba 
więc dodać post; umartwienie zmysłów, umartwienie ciała. Ale nie tak, 
jak to czynili faryzeusze, którzy ludziom chcieli pokazać, Ŝe poszczą i 
dlatego przybierali ponury wygląd. Tu znów waŜna jest czysta intencja! 
Nie dla opinii ludzkiej, nie dla zamanifestowania własnej ascezy i 
wielkoduszności, ale dla samego Boga trzeba podjąć umartwienie. Trzeba 
pościć, umartwiać się, ale jednocześnie trzeba zachować radość i 
zwyczajność. Wewnętrznie moŜe być trud i doświadczenie straty, lecz na 
twarzy niech będzie uśmiech. Nagroda nas nie minie, ale prawdziwą 
nagrodę otrzymać moŜna tylko od Ojca, "który widzi w ukryciu". 

JałmuŜna - wyraz miłości do drugiego człowieka 
    I wreszcie jałmuŜna. Jest ona wyrazem miłości bliźniego, a prawdziwa 
miłość bliźniego ma kształt miłości praktycznej. Ten, kto kocha, umie 
dzielić się tym, co posiada, choćby sam posiadał niewiele. Miłość nie boi 
się straty i nie liczy swego. Sam Pan Jezus zachęca do dawania jałmuŜny. 
W Ewangelii według Św. Łukasza czytamy: Sprzedajcie "wasze mienie i 
dajcie jałmuŜnę" (12, 33). JałmuŜna jako czyn pokutny jest właśnie 
rezygnowaniem z posiadania jakiegoś dobra na rzecz drugiego człowieka. 
Ujmij sobie, aby dać bliźniemu, a zobaczysz, Ŝe to nie takie proste, Ŝe 
naprawdę odczuwa się stratę. Ale właśnie o to idzie. To jest przejaw 
miłości. Miłość nie boi się straty, lecz szuka okazji, Ŝeby powiedzieć 
"kocham" przez czyn miłości ofiarnej. 
    Taki teŜ jest między innymi sens chrześcijańskiego postu - odmawiam 
sobie, by zaoszczędzonym w ten sposób dobrem podzielić się z 
potrzebującymi. Pamiętać teŜ trzeba, Ŝe jałmuŜna to nie tylko dar 
materialny. To równieŜ, a moŜe przede wszystkim, dar serca. Dlatego 
waŜna jest dobroć, zwyczajna dobroć, Ŝyczliwość, szacunek dla 
człowieka, poświęcenie mu uwagi i czasu. JałmuŜną moŜe teŜ być 
podnoszące słowo czy modlitwa. O, jak bardzo ludzkie serce spragnione 
jest takiej jałmuŜny! 

Ks. B. Mokrzycki SJ 
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 

 
„Wielkopostna legenda” 
 
dwa tysiące lat temu 
urodziła panna w Galilei 
niemowlę 
dziecko było bezbrzeŜnie nagie 
a ona nie miała nic 
oprócz miłości 
i tak rosło 
ogrzewane oddechem 
aŜ dorosło 
do nienawiści 
i przybili go do drzewa ludzie 
a ona patrzyła 
potem – mówią – Ŝe wstąpiła w niebo 
ale równie dobrze mogła wstąpić w ból 
tak był głęboki 
                                  Halina Poświatowska 

                                      Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
 
Myśli św. Ojca Pio na miesiąc marzec 
 
- „Nie kocham cierpienia samego w sobie; proszę o nie Boga, pragnę go z 
powodu owoców, które mi daje. Ono bowiem oddaje chwałę Bogu, ocala 
bliźnich na tym wygnaniu, uwalnia dusze z ognia czyśćcowego”. 
- „Nie lękaj się, ale uwaŜaj siebie za najszczęśliwszą osobę, gdyŜ stałaś 
się godna tego, by uczestniczyć w bólach Boga-Człowieka”. 
- „Na Kalwarii Chrystus Pan dokonał dzieła naszego Odkupienia i na 
Kalwarii powinno dokonać się zbawienie odkupionych dusz”. 
 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
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DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W GOŁKOWICACH 

  

OGŁASZA REKRUTACJĘ DZIECI  
 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

ROCZNIK 2008 i 2009 NA ROK SZKOLNY 2014/2015  
ORAZ 

 DO KLASY PIERWSZEJ  
ROCZNIK 2007 I 2008 NA ROK SZKOLNY 2014/2015.  

   

PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW  
WG OBOWIĄZUJĄCEJ DOKUMENTACJI 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ  
 

W GODZINACH  OD 8.00 DO 15.00 W DNI ROBOCZE  
 

OD DNIA 3 MARCA 2014R. DO DNIA 21 MARCA 2014R. 
 

DO ZAPISU DZIECKA KONIECZNY JEST: 
 

� DOWÓD OSOBISTY JEDNEGO Z RODZICÓW 
� NR PESEL DZIECKA,  
� AKT URODZENIA DZIECKA /MOśE BYĆ 
ODPIS/. 

                                                                                                                                                                                                                
                                        Gabriela SzewczykGabriela SzewczykGabriela SzewczykGabriela Szewczyk    

Dyrektor Szkoły    

 

 

              Zaproszenie 
 

Dyrektor Szkoły Podstawowej  
im. Jana Pawła II w Gołkowicach serdecznie zaprasza 

Rodziców na spotkanie na temat  
„Edukacja dzieci 5-cio, 6-cio i 7-letnich w szkole”  

w dniu 5 marca 2014 r. o godz. 16.00 w sali nr 5  
w budynku szkoły.  

  
  

                                Z powaŜaniem: 
Gabriela Szewczyk 

Dyrektor Szkoły  
 

 

KURS PRZEDMAŁśEŃSKI  
W PARFII GOŁKOWICE ROK 2014 

 
Lp. Data Temat 

konferencji 
Wykładowca 

1. Sobota  
08.03.2014 
godz.18.00 

Msza Św. z homilią i 
konferencja 
wstępna. 

Ks. Proboszcz 
Kazimierz Koszyk 

2.  Sobota  
08.03.2014 
godz. 
18:45 

1.Chrześcijańska 
wizja człowieka. 
2.Czy kaŜdy moŜe 
zawrzeć 
małŜeństwo? 
3.Rodzina w parafii. 

Ks. Proboszcz 
Kazimierz Koszyk 

3. Niedziela  
09.03.2014 
godz. 
17:30 

Poznanie siebie w 
narzeczeństwie. 
Czystość 
przedmałŜeńska jest 
moŜliwa i 
konieczna.  

Ks. Katecheta 
Artur Marta  

4.  Niedziela  
09.03.2014 
godz. 
18:00 

Powołanie do 
małŜeństwa. 
Od sympatii do 
miłości 
oblubieńczej. 

Ks. Prałat 
Augustyn Oleksy 
Gołkowice  

Sobota 
15.03.2014 
godz. 
18:30 

Treść przysięgi 
małŜeńskiej: 
„Ślubuję ci miłość i 
wierność”. 

Ks. Kanonik 
Stefan Tokarz 

 
5.  

Sobota 
15.03.2014 
godz. 
19.00 

„AŜ do śmierci” 
„Ślubuję ci 
uczciwość”. 

Ks. Katecheta  
Artur Marta  

6. Niedziela   
16.03.2014 
godz. 
17.30 
  

1.Rodzina 
wspólnotą wierzącą 
i ewangelizującą. 
2.Rodzina 
wspólnotą dialogu z 
Bogiem. 

Ks. Proboszcz 
Jan Wąchała 
Przysietnica 

7. Sobota 
22.03.2014  
godz. 
18:30 

1.Odpowiedzialne 
rodzicielstwo. 
2.Dziecko w 
rodzinie – zasady  
chrześcijańskiego 
wychowania. 

Ks. Łukasz 
Niziołek  
Barcice 

8. Niedziela  
23.03.2014 
godz. 
17:30 

1.Sztuka 
harmonijnego Ŝycia 
w małŜeństwie i 
rodzinie. 
2.Rodzina 
wspólnotą miłości. 

Ks. Dominik 
Furgał 
Stary Sącz 

9. Sobota  
29.03.2014  
godz. 
18.30 

1.Alkoholizm 
przyczyną 
nieszczęścia w 
rodzinie.  
2.Konflikty 
zagroŜeniem 
szczęścia i świętości 
małŜeństwa. 

Ks. Proboszcz 
Jerzy Kulpa 
Gaboń  

10. Niedziela  
30.03.2014 
godz. 
17:30 

Poradnia Rodzinna. Panie z Poradni 

11. Sobota 
05.04.2014 
godz. 
17.30 
18.00  
Msza Św. 

1. Spowiedź Święta 
i Msza Św. z 
kazaniem, rozdanie 
dyplomów  
2. Czynności 
prawno – 
duszpasterskie 
sakramentu 
małŜeństwa. 

Ks. Proboszcz 
Kazimierz Koszyk  
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