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„Otrzyjcie już łzy płaczący, żale z serca wyzujcie! 
Wszyscy w Chrystusa wierzący  

weselcie się, radujcie! 
Bo zmartwychwstał samowładnie,  

jak przepowiedział dokładnie. 
Alleluja, alleluja! Niechaj zabrzmi: alleluja! 

Bo zmartwychwstał samowładnie,  
jak przepowiedział dokładnie. 

Alleluja, alleluja! Niechaj zabrzmi: alleluja!” 
 
Alleluja! Jezus żyje, serca nasze przepełnia radość, 

ufność i miłość, gdyż nasz Pan zmartwychwstał. 
Życzę, by każdego dnia Jezus przemieniał Wasze 

serca, byśmy kochali coraz więcej i więcej.  
Święta przypominają nam o Jego ponadczasowej 

miłości do nas, uczą i ukazują nam, byśmy tą 
miłością dzielili się wzajemnie! Życzę, by Światło 
Zmartwychwstałego Jezusa było obecne pośród 
Was, przepełniało dobrocią, miłością, ufnością i 

pokojem. Świąt pełnych promiennego piękna i serc 
radosnych w Bogu Zmartwychwstałym! 

Życzę smacznego „święconego”, by życzenia 
składane wzajemnie były spełnieniem każdego 

dnia. 

Wesołego Alleluja!!! 
 

„Angus Dei, qui tallis 
peccata mundi dona nobis pacem”. 

 

Życzy ks. Proboszcz 
 

 
 

„Nikt nie ma większej miłości, niż ten,  
 kto oddaje swoje życie za swych przyjaciół  
 i On je za nas oddał. 
 Za ciebie. Za mnie.  
 Odzyskał je i towarzyszy nam pełnią swego życia. 
 Pozwól, by ci towarzyszył.  
 On cię kocha.  
 Wielkanoc, to Jezus żywy”  
                                                     /kardynał Bergoglio/ 
 

 

 

 

       
      
     
 
 
    Otwórzmy nasze serca na obecność 
Zmartwychwstałego Pana, przyjmijmy Jego 
zaproszenie, które kieruje do kaŜdego z 
osobna. Trwajmy nie tylko w wielkanocnym 
zachwycie, ale przedłuŜmy go na całe nasze 
Ŝycie.  
   Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Ŝyczymy 
ponownego odkrycia, Ŝe Jezus Ŝyje  
i działa w naszym świecie, gotów czynić dla 
nas cuda, jeŜeli Mu tylko pozwolimy! 
Pełnych pokoju Świąt w radosnym Alleluja! 

 

 
 

                            
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 
Parafialna Rada Duszpasterska, 

Parafialny Oddział CARITAS, 
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, 

Parafialny Zespół Teatralny, 
Chór Parafialny, Organiści. 
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Zaprasza nas do ponownej miłości,  

gdy nasza miłość została odrzucona,  

a my poddani jesteśmy pokusie nienawiści. 

Zaprasza nas do ponownej nadziei w chwili,  

kiedy rozwiały się nasze nadzieje  

i pojawia się pokusa rozpaczy. 

Zaprasza nas, by znów uwierzyć po tym,  

gdy nasza wiara doznała wstrząsu  

i pojawiła się pokusa wątpliwości. 

Zaprasza nas, by się pozbierać i zacząć od nowa,  

chociaż ogarnęło nas zniechęcenie  

i gotowi byliśmy się poddać. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zmartwychwstanie Chrystusa jest dobrą nowiną o tym, 
Ŝe On pokonał śmierć i zło, 

a my mamy udział w tym zwycięstwie! 
 

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy Ŝyczymy ponownego odkrycia, Ŝe 
Jezus Ŝyje i działa w naszym świecie,  

gotów czynić dla nas cuda, jeŜeli Mu tylko pozwolimy! 
Pełnych pokoju Świąt w radosnym Alleluja! 

  

Ks. Artur Marta, Ks. Stefan Tokarz, 
 Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, 

Liturgiczna SłuŜba Ołtarza, 
Dziewczęca SłuŜba Maryjna, Bractwo Dzieciątka Jezus, 

Członkowie i opiekunowie PDMD, 
MłodzieŜowa Grupa Apostolska, Schola Dziecięca. 

 
 

„Iskra Miłosierdzia” już w Tarnowie 
  

    W ramach przygotowania do kanonizacji Jana Pawła II Fundacja 
"Dzieło Nowego Tysiąclecia" zorganizowała ogólnopolską akcję 
"Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia". 30.03.2014r. w Łagiewnikach od 
kardynała Stanisława Dziwisza i abp. Celestino Migliore lampiony 
otrzymali przedstawiciele Fundacji z poszczególnych diecezji, prezydent 
RP Bronisław Komorowski oraz m.in. przedstawiciele instytucji, zakonów, 
Caritas Polska. 
    Do diecezji tarnowskiej przywiozły je stypendystki: Justyna Bratko i 
Marzena Bajorek. Justyna pochodzi z parafii Wietrzychowice 
(miejscowość Sikorzyce), obecnie studiuje na AGH w Krakowie, Marzena 
jest z parafii Rzepiennik Biskupi i studiuje na Uniwersytecie Rolniczym w 
Krakowie. W Łagiewnikach obecny był równieŜ ks. Tadeusz Michalik, 
koordynator diecezjalny Fundacji. W Niedzielę Palmową światło 
powędruje dalej. Tego dnia biskup Andrzej JeŜ przekaŜe je delegacjom 
młodzieŜy z poszczególnych dekanatów i dzięki nim trafi ono do 
wszystkich parafii diecezji. - „27 kwietnia światło zostanie wystawione w 
kościołach. Wierni mogą zabrać je do swoich domów, aby wokół niego 
gromadzić się na modlitwie w dzień kanonizacji. Idea lampionu jest 
równieŜ realizacją słów Jana Pawła II, abyśmy byli świadkami BoŜego 
miłosierdzia i przekazali jego iskrę na cały świat.” – mówi ks. Paweł 
Górski.   
    W naszej parafii Gołkowice światło trzeba zabrać 27 kwietnia w dzień 
kanonizacji do wszystkich domów i mieszkań.  

Joanna Sadowska/Tarnowski Gość Niedzielny  

Triduum Paschalne 2014 
 

 

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 - Pani Lidia Szewczyk z 
zespołem 
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 

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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NaboŜeństwo 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. 
Na liturgię w Wielką Sobotę przynosimy świece. 
 

 

 

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.  
U Sióstr Karmelitanek o godz. 11.30. 
 

 
 

Msze Święte w Wielką Niedzielę  
i Poniedziałek Wielkanocny 

 

Niedziela Wielkanocna 20 kwietnia 2014 r.  
Msze Św.: 
6.00 (zmiana) 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  21 kwietnia 2014 r.  
Msze Św.: 
7.00 
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie 
9.00 
10.30 
12.00  
Nie będzie Mszy Św. po południu! 
 

 

 

 
„Oto dzień, który Pan uczynił, 

radujmy się w nim i weselmy!” 
 

    Z okazji Świąt Wielkiej 
Nocy pragniemy Ŝyczyć, by 
Zmartwychwstały Pan udzielił 
wszystkim wszelkich łask! 
Niech obdarzy serca pokojem, 
aby wśród trosk niełatwego 
dziś Ŝycia, zaczerpnąć siłę z 
wiary, która rodząc nadzieję 
pozwoli pokonać wszelkie 
trudy. 

Radosnego przeŜywania pamiątki 

Zmartwychwstania. Alleluja! 

 
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; 
Sołtysi wsi: Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, 

Skrudzina, Gaboń – Praczka; 
OSP Gołkowice Górne. 

 

 

 
„Jeśli utraciłeś świeżość wiary,  
która w każdym dniu widzi 
światło Prawdy; 
Jeśli utraciłeś pewność 
nadziei, 
która podpowiada, że noc jest 
drogą do poranka; 
Jeśli utraciłeś ufność miłości,  
która daje w przemijaniu    
jedyny sens życia; 

                                    Jeśli czekasz …” 
 
    To życzymy Tobie, drogi Bracie i droga 
Siostro, aby o świcie zajaśniał Wam Chrystus – 
Syn Człowieczy, który został ukrzyżowany, 
umarł i zmartwychwstał dla nas: dla Ciebie i dla 
mnie. 
    Z życzeniami pięknych i radosnych w 
duchowe przeżycia Świąt Zmartwychwstania 
Zbawiciela - Jezusa Chrystusa 
 

Koło Radia Maryja, RóŜe RóŜańcowe, Seniorzy,  
Redakcja biuletynu „ECHO”. 
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DROGA 

KRZYśOWA 

ULICAMI PARAFII 
 
    W  Wielki  Wtorek   
15  kwietnia  2014 r.  o 

godz. 1700 Msza Św. w kościele a po niej 
Droga KrzyŜowa ulicami parafii z Gołkowic 
do Skrudziny.  
    Rozpoczęcie w kościele w Gołkowicach,  
zakończenie w kaplicy w Skrudzinie. O 
przygotowanie i przeprowadzenie prosimy 
młodzieŜ, ministrantów, lektorów z Księdzem 
Arturem.  

 

 

Duchowe przygotowania do kanonizacji  

bł. Jana Pawła II 
  

    Zachęta do zgłębiania papieskiego 
nauczania, czynienia miłosierdzia oraz 
pojednania się z Bogiem i bliźnimi mają 
duchowo przygotować wiernych do 
zbliŜającej się kanonizacji bł. Jana 
Pawła II. Biskup tarnowski Andrzej JeŜ 
prosi teŜ, by rodziny miały własny 
program świętowania i dziękczynienia 
za kanonizację papieŜa. Bezpośrednim 
duchowym przygotowaniem do 
uroczystości będzie nowenna przed 
Niedzielą Miłosierdzia BoŜego, 

odprawiana we wszystkich parafiach diecezji tarnowskiej. ZbliŜającej się 
kanonizacji bł. Jana Pawła II został poświęcony List Pasterski biskupa 
tarnowskiego Andrzeja JeŜa. Był on czytany w kościołach w niedzielę, 9 
marca. Biskup przypomina w nim, Ŝe „Święci nie przemijają. Święci Ŝyją 
świętymi i pragną świętości”. To słowa papieŜa Jana Pawła II 
wypowiedziane w Starym Sączu, podczas kanonizacji bł. Kingi w 1999 r. 
    Głównym okresem duchowego przygotowania do kanonizacji bł. Jana 
Pawła II będzie Wielki Post. Wspólna modlitwa parafialna o godzinie 
15.00 w Godzinie Miłosierdzia moŜe przygotować wiernych do tego 
wydarzenia i być owocem peregrynacji obrazu „Jezu Ufam Tobie” oraz 
relikwii bł. Jana Pawła II i św. Faustyny. Wierni usłyszą teŜ w kościołach 
zachęty do prywatnego oraz rodzinnego odmawiania Koronki do 
Miłosierdzia BoŜego. Wielki Post moŜe być równieŜ dobrą okazją do 
powstania parafialnych „kół koronkowych”. 
    We wszystkich parafiach naszej diecezji będzie przeŜywana nowenna 
przed świętem Miłosierdzia BoŜego. Od Wielkiego Piątku, podczas 
kolejnych dni wierni usłyszą cykl kazań ukazujących rolę bł. Jana Pawła II 
w rozszerzeniu kultu Miłosierdzia BoŜego.  
    Okazją do dziękczynienia za kanonizację bł. Jana Pawła II i papieŜa 
Jana XXIII będą rozpoczynające się zaraz po uroczystości naboŜeństwa 
majowe. Ogólno diecezjalne dziękczynienie będzie miało miejsce 
w Starym Sączu 14 czerwca 2014r., (sobota) podczas Mszy św. o 
godz. 11.00 przy ołtarzu papieskim. Będzie ono połączone z 15. 
rocznicą pobytu św. Jana Pawła II w tym miejscu, kanonizacji św. Kingi 
oraz z diecezjalnym świętem rodziny. 
    Wspólnoty, które posiadają relikwie bł. Jana Pawła II zostaną 
poproszone o udostępnianie ich do sąsiednich parafii przynajmniej na 
krótki czas w okresie Wielkiego Postu lub bezpośrednio po kanonizacji. 
    W diecezji tarnowskiej pojawia się coraz więcej inicjatyw związanych z 
kanonizacją bł. Jana Pawła II . Stowarzyszenie Rodzin Katolickich 
zaprosiło wiernych diecezji do włączenia się w duchowe przygotowania. 
Polega ono na ofiarowaniu pełnego udziału we Mszy Świętej w intencji 
Kościoła, przeczytaniu jednego z dokumentów z nauczania Jana Pawła II 
oraz na dobrowolnym podjęciu zobowiązania np. postu.  

 

 

Kochani Parafianie! 
 

    Jako Proboszcz parafii, pragnę z całego serca 
podziękować kaŜdemu z Was z osobna za wszelką 
pomoc, pracę, zaangaŜowanie w naszą wspólnotę 
Kościoła. To, co osiągnęliśmy do dnia dzisiejszego, jest 
Waszą zasługą! Dzięki Wam, Waszej pomocy 
materialnej i duchowej kościół wzrasta.  
    Pragnę skierować do Was słowa prośby o dalszą 
pomoc, w niedziele: 18 maja oraz 25 maja b.r.  
Wasze domy odwiedzą przedstawiciele Rady 
Parafialnej, Rady Ekonomicznej, Rady Budowy 
Kościoła z prośbą o wsparcie finansowe na budowę 
kościoła. Ofiary przekaŜmy im, wpłaćmy na konto lub 
w inny dogodny dla Was sposób.  Zostało bardzo wiele 
„stworzone” w kościele Waszymi rękami, za co 
kaŜdego dnia dziękuję dobremu Bogu. Bardzo proszę 
kaŜdego z osobna o dalsze wsparcie na budujący się 
kościół, to Wy tworzycie „budowlę ludzkich serc”, to 
Wy, Kochani, wspieracie swą modlitwą, wiarą i 
nadzieją nasz Kościół, naszą Parafię. Nadzieja uzdalnia 
nas do ufnego mierzenia się z codziennością, 
mobilizuje nas do trwania – Wy, moi Kochani, Ŝyjecie 
nadzieją powstania kościoła, o który tak bardzo się 
troszczycie, za co serdeczne Bóg zapłać! Młode serca, 
które będą w przyszłości kościół wypełniać – dzieci, 
młodzieŜ, dorośli, osoby starsze - Was wszystkich 
gorąco proszę o wsparcie. Wierzę głęboko, Ŝe wszyscy 
z otwarciem i zaangaŜowaniem podejmą się  dalszego 
tworzenia dzieła Boga. Z serca Wam dziękuję za 
wszelką pomoc, za dobro z Waszych serc i proszę o 
wsparcie w dalszej budowie Świątyni!!! 

 

Ciągle jeszcze istnieją wśród nas Anioły. Nie mają 

wprawdzie Ŝadnych skrzydeł, lecz ich serce jest 

bezpiecznym portem dla wszystkich, którzy są w 

potrzebie. Wyciągają ręce i proponują swoją 

dobroć.   
 

Wy - drodzy Dobroczyńcy - kaŜdy z Was jest 
Aniołem, który czuwa nad swoją parafią i troszczy 

się o nią, za co z serca Wam dziękuję, prosząc o 
dalsze wsparcie. 

 

BÓG ZAPŁAĆ!!! 
 

Ks. Proboszcz 
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KaŜda prawdziwa miłość musi mieć swój 

Wielki Piątek. 
 

Prymas Stefan Wyszyński 
 

 
 

Ach mój Jezu 
                               
Ach mój Jezu 
Jezu kochany 
Jezu na śmierć skazany 
Jezu okrutnie biczowany 
Jezu krzyŜ dźwigający 
Jezu pod krzyŜem upadający 
Jezu bolejący 
Jezu dla nas cierpiący 
Jezu do krzyŜa przybity 
Jezu na krzyŜu umierający 
Jezu włócznią przebity 
Jezu do grobu złoŜony 
Jezu grzechy nasze odkupujący 
Jezu przez Boga Ojca dany 
Jezu, Jezu kochany. 
                                          go-ja 
                                                            
 
Miłosierny Jezu 
 
Oddech łzy otwiera stronice 
duszy skarbnice 
miłosierdziem dotyka źrenice 
głębią nieba, Twoją Boskością 
mówią nadzieją, prawdą, miłością 
jak wyrazić mam -               
duszy pragnienie, 
dziękuję Jezu 
za Twe nawiedzenie. 
Czego chcesz Panie 
za Twe hojne dary- 
masz naszą miłość 
miłość bez miary, 
drŜenie serca, 
łzę z oczu, 
modlitwę ranka kaŜdego, 
prośbę za siebie i bliźniego 
dziękujemy Miłosierny Jezu 
za wszystkie rany Ciała Twego. 
 
                                            go-ja 

 
 

„DROGOWSKAZY”  
wystawy poświęcone  
bł. Janowi Pawłowi II 

 
    W święto św. Józefa członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 
uczestniczyli w Mszy Świętej połączonej z nowenną do Matki BoŜej 
Nieustającej Pomocy w parafii Matki BoŜej Niepokalanej w Nowym Sączu. 
Eucharystia była ostatnim etapem przygotowania do peregrynacji obrazu 
Jezusa Miłosiernego i relikwii apostołów BoŜego Miłosierdzia -  św. Siostry 
Faustyny i bł. Jana Pawła II w tejŜe parafii.  
    Homilia poświęcona została dwóm sylwetkom - Maryi oraz św. Józefa. 
Przykład tych postaci pokazuje, w jaki sposób całkowicie poddać się woli 
BoŜej. Józef, jako głowa Świętej Rodziny z Nazaretu, został przez Boga 
obdarzony wyjątkową łaską i zaufaniem, wyraŜającym się w tym, Ŝe Bóg 
powierzył mu Maryję i Jezusa - Syna BoŜego pod jego opiekę. 
Kaznodzieja, w kontekście dokonanych wyborów zarówno przez Maryję, 
jak i Józefa, mówił o wolnej woli, którą posiada kaŜdy człowiek. Osią 
kazania stała się wolność. Wiernym zadał pytanie, jak oni rozumieją to 
pojęcie. Przytaczał słowa Jana Pawła II, który w 1996 r. pod Bramą 

Brandenburską tak 
powiedział: “Człowiek 
jest powołany do 
wolności. Wolność nie 
oznacza prawa do 
samowoli. Wolność nie 
daje nieograniczonych 
przywilejów. Kto tak ją 
pojmuje, naraŜa wolność 
na śmiertelny cios. 
Człowiek wolny jest 
przede wszystkim 

zobowiązany do prawdy. Inaczej jego wolność nie będzie trwalsza niŜ 
piękny sen, który kończy się wraz z przebudzeniem”. Przypomniał równieŜ 
spotkanie PapieŜa w Sejmie RP w 1999 r., kiedy to zwracał uwagę, Ŝe 
Polacy powinni zastanowić się: “(...)nad darem wolności «danej» i 
jednocześnie «zadanej». Wolności wymagającej nieustannego wysiłku w 
jej umacnianiu i odpowiedzialnym przeŜywaniu”. Wolność dla kaŜdego 
człowieka, a zwłaszcza dla narodu polskiego silnie naznaczonego piętnem 
zniewolenia jest kluczowa. Winniśmy stale o nią zabiegać i dbać o to, aby 
nasz duch był przede wszystkim wolnym.  
Na zakończenie homilii kapłan zachęcał, abyśmy kroczyli ścieŜką wiary i 
wybrali Ŝycie z Jezusem, bo wszelkie sprzeciwianie się mu jest 
opowiedzeniem się po stronie szatana, ducha nieprawości. Pójście za 
Jezusem, będącym “drogą, prawdą i Ŝyciem” stanowi sens naszej 
ziemskiej wędrówki, której celem jest zbawienie.  
    Po Eucharystii Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki 
BoŜej Niepokalanej wraz z Muzeum Okręgowym w Nowym Sączu zaprosili 
do parafialnej galerii na “wydarzenie” pt. “Drogowskazy”, w ramach 
którego zaprezentowano wystawy poświęcone Ojcu Świętemu Janowi 
Pawłowi II. Pierwsza z nich nosiła tytuł “Jan Paweł II. Orędownik BoŜego 
Miłosierdzia” - fotogramy Adama Bujaka ze zbiorów Instytutu Dialogu 
Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie objętej patronatem 
Biskupa Tarnowskiego Andrzeja JeŜa oraz druga “Pokój Tobie Polsko, 
Ojczyzno Moja!” ze zbiorów Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. 
Otworzyła ją Prezes Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej - p. BoŜena 
Kwitowska. Uczestnicy spotkania mieli okazję wysłuchać montaŜu 
słowno-muzycznego o Janie Pawle II przygotowanego przez młodzieŜ 
Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Nowym Sączu. Po montaŜu 
głos zabrał Dyrektor Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu - Robert 
Ślusarek, proboszcz parafii Matki BoŜej Niepokalnej - ks.Kazimierz 
Markowicz oraz Zastępca Prezydenta Miasta Nowego Sącza BoŜena 
Jawor.  
    Po wystąpieniach zebrani mogli obejrzeć obie wystawy, które stały się 
wspaniałym spotkaniem z Janem Pawłem II Wielkim i doskonałym 
akcentem na czas zbliŜającej się kanonizacji naszego Wielkiego Rodaka.  
 

Agata Nawojowska 
członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej 

 
Wystawy czynne codziennie od 20 marca do 27 kwietnia 2014 r. 
w godz. 10-12 i 16-18 (z wyjątkiem sobót oraz okresu 
świątecznego: 17-22 kwietnia 2014 r.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 



- 6 - 

Wydarzenia parafialne 
 

Wielki Post  2014  
Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w 
wykonaniu Parafialnego Zespołu Teatralnego Z Gołkowic – 
Nowy Sącz, śeleźnikowa Wielka, Gaboń, Gołkowice, Obidza, 
Dobczyce. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


