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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

PODZIĘKOWANIE OFIARODAWCOM
Kochani Ofiarodawcy!!!
Serdecznie dziękuję Wszystkim dobroczyńcom
za wsparcie materialne budującego się kościoła.
Dziękuję za Waszą piękną postawę i odpowiedź
na moją prośbę skierowaną do WAS!
To dzięki Wam Kochani ofiarodawcy, budowa
świątyni jest realizowana. Z całego serca dziękuję
za wszelkie ofiary składane osobiście,
za pośrednictwem innych osób, bądź instytucji.
Dziękuję wszystkim, którzy obdarzają troską,
miłością i głęboką wiarą nasz Kościół i parafię.
Bóg zapłać Wszystkim zaangaŜowanym w
przeprowadzenie i zbiórkę ofiar pienięŜnych
na budowę kościoła - za Wasze dobre serca
i bezinteresowną pomoc.
Dziękuję Wam Drodzy dobroczyńcy!!
KaŜdego dnia polecam Was wszystkich, Wasze
Rodziny w codziennych modlitwach, dziękuję
dobremu Bogu za wspaniałych ludzi, jakimi otacza
nasz kościół - dzięki którym świątynia wzrasta.
Święty Antoni wielokrotnie wynagrodzi kaŜde
Wasze dobro. Da Wam to, czego brakuje,
pomnoŜy to, co juŜ posiadacie.
„Świat staje się piękny w wymiarach serca”.
Wasze serca, moi Drodzy, są zatroskane o Kościół
BoŜy, za co jestem niezmiernie wdzięczny Dobremu
Bogu i dumny z Was
Parafianie i Goście naszej parafii!
Bóg zapłać!!!
„Dobroć serca jest tym, czym ciepło słońca:
ona daje Ŝycie”
Ks. Proboszcz

Godziny Mszy Św. i naboŜeństw w najbliŜszym
czasie w Parafii Gołkowice
Niedziela 8 czerwca 2014
Uroczystość Zesłania Ducha Świętego – Zielone Świątki
Msze Św.:
7.00
8.00 w kaplicy w Skrudzinie
9.00
10.30
12.00
13.30 w kaplicy na Przehybie
16.00 NaboŜeństwo Czerwcowe i Msza Św.
Poniedziałek 9 czerwca 2014
Drugi dzień Uroczystości Zesłania Ducha Św. – NMP Matki
Kościoła
Msze Św.:
7.00
8.00 - w kaplicy w Skrudzinie
9.00
10.30
17.00 – w kaplicy w Skrudzinie
18.00

Spowiedź Św. przed odpustem ku czci Świętego
Antoniego
Środa 11 czerwca 2014 od godziny 14.00 do 18.00.
od 14.00 do 15.30
od 15.30 do 16.00 – przerwa
od 16.00 do 18.00
Zapraszamy do skorzystania z Sakramentu Pokuty, by
owocnie przeŜyć uroczystości odpustowe.

Uroczystości odpustowe ku czci Św. Antoniego
w Gołkowicach
Piątek 13 czerwca 2014 /w naszej parafii z racji uroczystości
nie ma postu/
Msze Św.:
7.00
9.00
11.00 – uroczysta suma odpustowa połączona z procesją
wokół kościoła
Zapraszam wszystkich: dzieci, klasy II i III w strojach od
Komunii Św., dzieci do sypania kwiatów, dzwonienia,
młodzieŜ, stowarzyszenia, DSM, Bractwo Dzieciątka Jezus,
Ochotniczą StraŜ PoŜarną, rodziny i seniorów.
18.00
Przed Mszami Św. koronka do Świętego Antoniego. Po
Mszach Św. adoracja – ucałowanie relikwii Św. Antoniego.
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JUś WKRÓTCE

Uroczystość
dziękczynienia
w Starym Sączu

29 czerwca 2014

W sobotę 14 czerwca 2014r. Diecezja
Tarnowska będzie przeŜywać
Diecezjalne Dziękczynienie
za Kanonizację Św. Jana Pawła II
Połączone

ono

będzie

z

tradycyjnym

w Parafii
pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Gołkowicach
juŜ

Świętem Rodziny, a w tym roku – wyjątkowo –
równieŜ ze Świętem Caritas.
Uroczystości rozpoczną się Eucharystią przy
Ołtarzu
papieskim
o
godz.
11.00
pod
przewodnictwem abpa Józefa Michalika –
Metropolity Przemyskiego z udziałem Biskupa
Tarnowskiego
Andrzeja
JeŜa
oraz
Jego

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W LOTERIACH !
Kupując los Loterii Św. Antoniego o wartości 20
zł będzie moŜna wygrać wiele cennych nagród, w
tym nagrodę główną samochód osobowy.
Losy Loterii Św. Antoniego moŜna nabywać w zakrystii i
przy kościele od dnia odpustu parafialnego 13 czerwca i
następne niedziele: 15, 22, 29 czerwca oraz podczas
festynu.

biskupów pomocniczych.
Bezpośrednio po zakończeniu Mszy św.
nastąpi
wręczenie
podziękowań
osobom
zasłuŜonym w pracy charytatywnej. Bardzo
prosimy, aby te osoby zajęły miejsca jak
najbliŜej ołtarza.
Po
ceremonii
wręczenia
wyróŜnień
rozpocznie się tradycyjny Festyn Rodzinny,
którego
program
został
umieszczony
na
przygotowanych
plakatach,
które
wywieszone w gablotach parafialnych.

zostaną

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. mini - ścigacza, mini - quada, roweru,
huśtawek do ogrodu, sprzętu elektronicznego, sprzętu
AGD i wielu, wielu innych nagród.

Serdecznie zapraszamy
Myśli Św. Jana Pawła II na miesiąc czerwiec
* Niechaj Święta Rodzina, ikona i wzór kaŜdej ludzkiej rodziny, pomoŜe
postępować kaŜdemu w duchu Nazaretu; niech pomoŜe kaŜdej rodzinie
pogłębić świadomość własnego posłannictwa w społeczeństwie i Kościele
przez słuchanie Słowa BoŜego, modlitwę i braterskie współŜycie! Niech
Maryja, Matka pięknej miłości i Józef, Opiekun Odkupiciela, towarzyszą
wszystkim swą stałą opieką.
* Rodzina chrześcijańska, wierna swemu sakramentalnemu przymierzu,
staje się autentycznym znakiem bezinteresownej i powszechnej miłości
Boga do ludzi. Ta miłość Boga stanowi duchowe centrum rodziny i jej
fundament. Poprzez tę miłość rodzina powstaje, rozwija się, dojrzewa i
staje się źródłem pokoju i szczęścia dla rodziców i dzieci. Jest
prawdziwym środowiskiem Ŝycia i miłości.
* W Kościele wspólnota rodzinna uświadamia sobie, Ŝe jest małym
Kościołem, złoŜonym z grzeszników, którzy dostąpili przebaczenia i idą
drogą świętości, znajdując oparcie w tych, których Bóg połączył w jednej
rodzinie.
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Dochód z loterii przeznaczony jest na budowę
nowego kościoła w Gołkowicach.

Ks. Proboszcz
oraz organizatorzy IX Festynu Parafialnego
zwracają się do wszystkich chętnych do współpracy
o kaŜdego rodzaju pomoc
- zarówno materialną jak i fizyczną,
w przygotowaniu festynu.
Mile widziane są osoby w róŜnym wieku, mające
moŜliwość i chęć zaangaŜowania się w działanie na rzecz
naszej wspólnoty parafialnej.
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Atrakcje tegorocznego festynu
* W czasie festynu zapewniony będzie obfity bufet
zorganizowany przez
Firmę Gastronomiczną „RAJ” – Kinga i Andrzej Stawiarscy
a smaczne lody, napoje i słodycze zapewni P. Teresa Słowik.

* Uczestnikom festynu czas urozmaicą:
- zespół Lachersi,
Choć zespół powstał nie tak dawno, znany jest w całej Polsce.
Muzykę Lachów Sądeckich z oryginalnymi tekstami, ale w nowej
aranŜacji, rozsławili występując w piątej edycji programu „Must
Be The Music” emitowanego przez Telewizję Polsat. Doszli do
finału. Stali się rozpoznawalni, tak jak Sądecczyzna.

- wesołe miasteczko, plac zabaw dla dzieci: zjeŜdŜalnie,
dmuchańce,
- wykonywanie bransoletek z koralików – Prywatny Punkt
przedszkolny „Mały Artysta” G.D.,
- lina tyrolska,
- przejaŜdŜka konna,
- malowanie twarzy,
- zabawa pod niebem,
- i wiele, wiele innych…

Duch wieje, kędy chce
Zesłanie Ducha Świętego to jedno z najwaŜniejszych świąt
chrześcijańskich w całym roku liturgicznym. Obchodzimy je pięćdziesiąt
dni
po
Zmartwychwstaniu
Pańskim,
toteŜ
bywa
nazywane
Pięćdziesiątnicą.
Zesłanie Ducha Świętego ostatecznie dopełnia dzieła Zmartwychwstałego
Zbawiciela, który nie tylko załoŜył Kościół, ale i powierzył go opiece
Ducha. Po decyzji synodu elwirskiego w 306 r., kiedy w Kościele
zaprowadzono osobne święto, obchody trwały nie tak jak obecnie przez
dwa, lecz aŜ przez siedem dni.
Dusza świata
W refleksji teologicznej rozwaŜania o Duchu Świętym nazywane są
„pneumatologicznymi”, od greckiego słowa „pneuma” - „duch”. A jest to
refleksja szczególna, skoro juŜ synod w Sens orzekł w 1140 r., iŜ „Duch
Święty jest duszą świata”.
W tradycji Ŝydowskiej odpowiednikiem Zielonych Świąt było Święto
Tygodni, swoiste „doŜynki”, czyli dzień wdzięczności wobec Stwórcy za
zebrane plony. Izraelici składali wówczas Jahwe w ofierze chleby z
pierwocin. Przypadało ono siedem tygodni po Dniu Paschy i od pewnego
momentu uznawane było za rocznicę ogłoszenia przez Boga MojŜeszowi
Dekalogu na Górze Synaj - pięćdziesiąt dni po Wyjściu z niewoli egipskiej.
Po Wniebowstąpieniu Jezusa apostołowie przez dziewięć dni oczekiwali w
Wieczerniku na urzeczywistnienie obietnicy danej przez Mistrza, który
miał im zesłać „Ducha Pocieszyciela”. To właśnie z tej przyczyny
oczekiwanie na Zesłanie Ducha Świętego poprzedzone jest w Kościele
nowenną, czyli dziewięciodniową modlitwą.
Spadł z nieba szum...
Na kartach Dziejów Apostolskich znajduje się ów niezwykły opis chwili,
w której „nagle spadł z nieba szum, jakby uderzenie gwałtownego wiatru

i napełnił cały dom, w którym przebywali. Ukazały się im teŜ języki jakby
z ognia, które się rozdzieliły i na kaŜdym z nich spoczął jeden, i wszyscy
zostali napełnieni Duchem Świętym, i zaczęli mówić obcymi językami, tak
jak im Duch pozwalał mówić”.
Wszystkie te wymowne znaki obecności i potęgi samego Boga musiały
niezwykle zdumieć obecnych w Wieczerniku i pielgrzymów
przebywających w Jerozolimie. Reakcje były rozmaite, od zadziwienia aŜ
po próby ośmieszenia apostołów. Ale wtedy przemówił Piotr - to pierwsze
wystąpienie papieskie. A mówił Ŝarliwie, odwołując się do proroctwa
Starego Testamentu, z wiarą w mesjańskie posłannictwo Chrystusa. Jego
płomienne wystąpienie musiało zrobić kolosalne wraŜenie na
słuchaczach, skoro tego dnia wielu z nich podjęło wezwanie do
przemiany Ŝycia i przyjęło chrzest. I tak rozpoczęła się historia Kościoła,
pod asystencją Ducha Świętego, który został posłany przez Syna, jak Syn
przez Ojca.
Prowadzi i uświęca Kościół
Duch Święty, trzecia - i chyba najmniej przez nas rozpoznana - osoba
Trójcy Świętej. CóŜ, przez całe lata w „Credo” wspominaliśmy Go
zaledwie w kilku słowach: „Wierzę w Ducha Świętego”; rozwinięta
formuła liturgiczna dopowiada: „Pana i OŜywiciela, Który od Ojca i Syna
pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę,
Który mówił przez Proroków”. To właśnie dzięki Jego asystencji moŜemy
mieć pewność, Ŝe Kościół jako całość nie moŜe zbłądzić. To On prowadzi i
uświęca Kościół pielgrzymujący poprzez dzieje. Teologia wyjaśnia, Ŝe Bóg
Ojciec i Syn BoŜy są wspólnie jedną zasadą pochodzenia Ducha Świętego,
który posłany jest przez Ojca, na prośbę Syna. On działa w kaŜdym z nas
z osobna, ale i w całej zbiorowości wiernych - w ludzie BoŜym, tworzącym
Mistyczne Ciało Chrystusa. Udziela nam swych natchnień, nazywanych
siedmioma darami Ducha Świętego: mądrości, rozumu, umiejętności,
rady, męstwa, poboŜności i bojaźni BoŜej. Ale i sam Kościół jest
sakramentem Ducha Świętego, „świątynią BoŜą w Duchu Świętym”.
Duch Święty jest równy jednością natury BoŜej zarówno Ojcu, jak i
Synowi, co wymownie potwierdził juŜ w V wieku symbol wiary
„Quicumque”, nazywany takŜe „atanazjańskim”, poniewaŜ jego autorstwo
przypisuje się św. Atanazemu.
Nie tylko Pięćdziesiątnica
Modlitwa o zesłanie Ducha Świętego - tzw. epikleza - poprzedza
wszystkie waŜniejsze działania liturgiczne Kościoła, toteŜ dzisiejsze święto
jest przypominane właściwie w ciągu całego roku liturgicznego. Zielone
Święta są jednak dniem Jego szczególnego działania, a więc wylania łaski
i miłości.
Duch Święty oświeca człowieka do rozpoznawania znaków czasu i
broni Kościół przed nieprzyjaciółmi, toteŜ godzien jest zawierzenia Mu
wszystkich aktualnych dzieł i trosk Kościoła, w Polsce i świecie. Jest On
takŜe zasadą jednoczącą wszystkich wyznawców Chrystusa, toteŜ
powinniśmy powierzać Mu wszelkie starania o przezwycięŜenie dramatu
rozdarcia chrześcijaństwa. Ale Zielone Święta przywołują równieŜ pamięć
o Niewieście, do głębi „uduchowionej” i nazywanej „nosicielką Ducha”,
czyli o Maryi, którą św. Maksymilian Maria Kolbe postrzegał jako
transparencję Ducha Świętego.

Michał Gryczyński
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

17 maja 2014
Edukacyjne spotkanie modlitewnoformacyjne Akcji Katolickiej w Starym Sączu
W sobotnie przedpołudnie - 17 maja 2014 r., w przeddzień urodzin św.
Jana Pawła II, w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania im. św. Jana
Pawła II „Opoka” w Starym Sączu odbyło się edukacyjne spotkanie
modlitewno - formacyjne parafialnych oddziałów Akcji Katolickiej Diecezji
Tarnowskiej. Jego temat brzmiał: „Z nauczania Jana Pawła II:

„Uczyńcie nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!” – wierność
papieskiemu przesłaniu”.
Nasz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej reprezentowało siedmiu członków.
Wszystkich zebranych powitała Prezes Diecezjalnego Instytutu Akcji
Katolickiej p. BoŜena Kwitowska. PrzybliŜyła program spotkania oraz
mówiła o najbliŜszych działaniach zaplanowanych przez Akcję Katolicką.
Asystent Kościelny Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dr Jan
Bartoszek przedstawił zaproszonych gości.
Pierwszy wykład wygłosił ks. prof. dr hab. Alojzy DroŜdŜ - rodowity
Sądeczanin, obecnie Kierownik Zakładu Teologii Moralnej i Duchowości

-4na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego. Swą prelekcję
rozpoczął od podania definicji Akcji Katolickiej.
Ks. profesor w taki sposób definiował Akcję Katolicką jako:
- dynamizm uświęcający
- wyzwanie i zadanie
- dusza w ciele współczesnego świata
- etyka błogosławieństw
Podawał takŜe rozmaite kryteria Akcji Katolickiej. Na przykład jednym z
nich jest kryterium charyzmatyczne (charyzma = BoŜy dar), drugie eklezjalne. Kościół jest jeden, święty. Być ludźmi Kościoła tzn. mieć
świadomość budowania Kościoła od wewnątrz i od zewnątrz (Ŝywe
apostolstwo). Trzecie kryterium - sakramentalne. Sakramenty są
moŜliwością prawdziwego uczestnictwa w tym, co dobre. Ich moc jest
ogromna, choć niewidzialna. Kolejne kryterium dotyczy moralności. To
czystość sumień. Doskonałość zdobywa się poprzez otwarcie na owoce
Ducha i działanie BoŜej łaski.
Prelegent nawiązywał do słów Ojca Świętego św. Jana Pawła II, który
mówił do nas: „Głos chrześcijan nie moŜe zamilknąć, poniewaŜ Chrystus

powierzył nam słowo zbawienia, którego pragnie kaŜde ludzkie serce.

Homilię wygłosił takŜe Ks. Infułat. Podzielił się z wiernymi osobistym
przeŜyciem z Mszy Świętej kanonizacyjnej.

„To było niezmiernie wzruszające przeŜycie. Przed Mszą Św.
kanonizacyjną chór sykstyński odśpiewał litanię do wszystkich świętych,
wtedy dopiero odkryłem jej piękno. Zdałem sobie sprawę, Ŝe do tej rzeki
świętych dopływają przez wieki róŜni ludzie, róŜnych stanów i
narodowości...a dziś do tej wspaniałej i ogromnej rzeki dopłynęli papieŜ
Jan XXIII i człowiek tak mi bliski - Jan Paweł II (...) Drugim takim
poruszającym mnie za serce momentem było, kiedy pomiędzy tymi
ogromnymi wizerunkami świętych papieŜy, ujrzałem z odległości w
drzwiach Bazyliki schowaną figurkę Matki BoŜej. Wtedy jeszcze mocniej
zdałem sobie sprawę, jak wielką rolę odegrała Maryja w Ŝyciu tych dwóch
świętych”.
Ks. Infułat dzielił się równieŜ swoimi przeŜyciami z pracy duszpasterskiej.
Opowiadał jak kardynał Wojtyła powołał go do słuŜby BoŜej w winnicy
nowohuckiej. Trud budowy Kościoła w tych cięŜkich czasach przyniósł
błogosławione owoce.
Kaznodzieja zwracał teŜ uwagę, Ŝe maj, będący miesiącem maryjnym, ma
przypominać nam, jak ogromna jest rola matki we współczesnym świecie.
Podkreślał, aby kaŜda matka wzorowała się na Maryi, będącej
niedoścignionym wzorem miłości i oddania. Mówił, aby przeciwstawiać się
wszelkiemu złu. Teraz przez świat idzie kultura śmierci, naleŜy więc z całą
mocą walczyć o godność kaŜdego człowieka, który stanowi drogę do
Jezusa Chrystusa.
Po eucharystycznej ofierze zebrani udali się na obiad, aby po
pokrzepieniu ducha, posilić takŜe ciało.
Agata Nawojowska
członek Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej

„Kanonizacja stulecia”
Watykan 27 kwietnia 2014 r.
z udziałem pielgrzymów z parafii Św.
Antoniego Padewskiego z Gołkowic
Ewangelia ofiaruje nam bezcenną perłę, której wszyscy szukają”.
Wykładowca wskazywał na zadania, jakie stoją przed członkami Akcji
Katolickiej. Jesteśmy szczególnie powołani do głoszenia światu Dobrej
Nowiny i poprzez swoje apostołowanie mamy stać się zaczynem
świętości. Świętość bowiem to uczestnictwo we wszystkich przejawach
dobra. Treścią Ŝycia Kościoła jest powszechne powołania do świętości. W
centrum świętości jest doskonałość. Drogę do niej stanowi szukanie
siebie w Bogu.
Drugi wykład poświęcony był osobie św. Jana Pawła II. Zaproszony
gość ks. Infułat Jakub Gil to świadek Ŝycia św. Jana Pawła II. W
swoim wystąpieniu podzielił się okruchami wspomnień z młodości
Wielkiego PapieŜa.
Odnosił się równieŜ do pojęcia świętości, którą ukazywał jako szczyty do
zdobycia. Mówił: „Świętość to zanurzenie się w Bogu, to droga

Około stu pielgrzymów z gminy Stary Sącz uczestniczyło w
uroczystościach kanonizacyjnych bł. Jana Pawła II w Watykanie.
Parafialny Oddział AK w Gołkowicach reprezentowany był przez v-ce
przewodniczącego Józefa Szablę.
Pielgrzymi wyruszyli we czwartek 24 kwietnia spod Ołtarza Papieskiego –
miejsca, gdzie 15 lat temu papieŜ Jan Paweł II kanonizował Bł. Kingę.
Przy Ołtarzu Papieskim Ŝegnali ich Ks. Marcin Kokoszka i Ks. Piotr
Adamczyk z Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania oraz Ks. Infułat
Adam Kokoszka, który udzielił wiernym błogosławieństwa. Uczestnicy
pielgrzymki, poza udziałem w uroczystości kanonizacyjnych, uczestniczyli
teŜ w zwiedzaniu Budapesztu (Węgry), AsyŜu, Rzymu, Wenecji, Padwy,
Watykanu, gdzie złoŜyli pokłon przy grobie Jana Pawła II.
Wszyscy pojechali
do Watykanu z własnymi intencjami oraz

stanowiąca pielgrzymowanie do niebiańskich szczytów, stanowi swoiste
połączenie chodzenia po ziemi, wśród ludzi z przestrzenią Boga”. Ks.
Infułat wspominał dzieciństwo i młodość Karola Wojtyły. Duch
patriotyzmu i ogromna religijność cechowała rodzinę Wojtyłów, stąd
młody Karol wzrastał w takiej atmosferze, która zaowocowała pięknem
duchowego Ŝycia. Wszyscy, którzy go znali wskazywali na bogactwo
osobowości, mówiono, Ŝe był zwykły w swej niezwykłości. Prelegent
wskazywał jak waŜną rolę w Ŝyciu PapieŜa odegrała jego rodzina, a
szczególnie ojciec, stanowiący wzór poboŜności i umiłowania Matki
Najświętszej. Wspominał równieŜ moment urodzenia Karola w majowy
dzień przy dźwiękach maryjnego śpiewu litanii loretańskiej. Wskazywał,
Ŝe moŜe właśnie dlatego Jan Paweł II tak bardzo kochał Maryję i całe
swe Ŝycie Jej powierzał.
Ks. Jakub Gil jako proboszcz wadowickiej Bazyliki przyjmował Ojca Św. Jana
Pawła II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1999r. Trzecia i zarazem
ostatnia wizyta w rodzinnym mieście była dla Jana Pawła II okazją do
sentymentalnego powrotu w lata dziecięce i młodzieńcze. Podczas spotkania
z mieszkańcami Wadowic PapieŜ wspominał wówczas przyjaciół, miejsca
szczególnie Mu bliskie.
Po wystąpieniach zaproszonych gości, Prezes DIAK rozpoczęła
modlitwę - koronkę do BoŜego Miłosierdzia. Po jej zakończeniu
została odprawiona Msza Święta dziękczynna za kanonizację Jana
Pawła II, za piękny wzór Jego Ŝycia, bogactwo słowa, z którego
moŜemy czerpać, abyśmy mogli podąŜać wytyczoną ścieŜką świętości.

intencjami swoich najbliŜszych – rodzin, parafii, ojczyzny. W dzień
Kanonizacji w Watykanie była sprzyjająca pogoda, nie było słońca, ale i
nie padało, co przy tak ogromnej ilości osób (około 800 tys.) było bardzo

-5waŜne. Jak podawały źródła watykańskie pielgrzymi przybyli na Plac Św.
Piotra z ponad stu krajów świata, w tym najliczniejsze reprezentacje z
Polski i Włoch.
Po trzykrotnym przedstawieniu Ojcu Św. Franciszkowi prośby o wpisanie
Jana XXIII i Jana Pawła II w poczet świętych, zostali oni uroczyście
ogłoszeni świętymi słowami:
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Na chwałę Trójcy Przenajświętszej, dla wywyŜszenia katolickiej wiary i
wzrostu chrześcijańskiego Ŝycia, na mocy władzy naszego Pana Jezusa
Chrystusa, świętych Apostołów Piotra i Pawła, a takŜe Naszej, po
uprzednim dojrzałym namyśle, po licznych prośbach o pomoc BoŜą i po
wysłuchaniu opinii naszych Braci w biskupstwie orzekamy i ogłaszamy
świętymi błogosławionych Jana XXIII i Jana Pawła II i wpisujemy ich w
poczet świętych i polecamy, aby w całym Kościele byli oni czczeni z
oddaniem pośród świętych. W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Po wygłoszeniu przez papieŜa Franciszka formuły kanonizacyjnej do
ołtarza przyniesiono relikwie świętych: Jana XXIII i Jana Pawła II. W
niemal identycznych relikwiarzach znajduje się relikwia krwi Jana Pawła II
przygotowana na beatyfikację przed trzema laty oraz relikwia skóry Jana
XXIII, pobrana w chwili ekshumacji po tym, gdy został ogłoszony
błogosławionym w 2000 roku. Następnie diakon okadził relikwie. Prefekt
Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych kardynał Angelo Amato skierował do
papieŜa słowa podziękowań za ogłoszenie nowych świętych. Uroczyste
ogłoszenie obu papieŜy świętymi przyjęto owacją na placu Świętego
Piotra i w jego okolicach, gdzie zebrały się setki tysięcy ludzi. Była to
pierwsza podwójna kanonizacja papieŜy w XXI wieku i zarazem pierwsza
kanonizacja głowy Kościoła od czasu kanonizacji Piusa X w 1954 r. oraz
pierwszy raz, kiedy papieŜ kanonizował dwóch swoich poprzedników na
jednej uroczystości, w której uczestniczyło dwóch papieŜy – emerytowany
i obecny.
Bardzo miłym akcentem było spotkanie na Placu Św. Piotra Sióstr
Karmelitanek z Gołkowic – Siostry Izajaszy, Siostry Nazarii i Siostry
Juanity. RównieŜ na Placu Św. Piotra w dniu poprzedzającym kanonizację
(sobota) podszedł do nas Ks. Biskup Stanisław Budzik, w latach 2004–
2011 tarnowski biskup pomocniczy, obecnie arcybiskup metropolita
lubelski, który serdecznie z nami się przywitał i razem zaśpiewaliśmy
pieśń Wszystkiego dobrego Ŝyczymy, Ŝyczymy....

Sakrament
Bierzmowania
Przyjęło 64 uczniów klas trzecich gimnazjum
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Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej
młodzieŜy z Parafii Gołkowice i Gaboń
udzielił w kościele parafialnym w Podegrodziu

KS. BISKUP WIESŁAW LECHOWICZ.
aA
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11 maja 2014
był dla uczniów klas drugich naszej
parafii jednym z najważniejszych dni
w ich życiu.
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To dzień przyjęcia Sakramentu

I Komunii Świętej
przez 13 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Skrudzinie
i 32 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
Podczas pobytu w Padwie w poniedziałek 28 kwietnia o godz. 12.00 w
obecności wielu pielgrzymów z Polski w Bazylice Św. Antoniego
Padewskiego została uroczyście odprawiona Msza Św. przez Ks. Czesława
Litaka oraz Ks. Marka Tabora w intencji księŜy pracujących w naszej
parafii, wszystkich parafian oraz wznoszonej Świątyni w Gołkowicach. W
AsyŜu w Bazylikach oddaliśmy hołd św. Franciszkowi i św. Klarze. Jest to
cudowne miejsce odwiedzane przez miliony ludzi z całego świata.
PrzeŜycia były wspaniałe, a wraŜeń nie da się opisać jednym zdaniem.
Naszą pielgrzymkę prowadził Pan Mariusz Borkowski z Agencji
Turystycznej ze Starego Sącza, który był bardzo dobrze zorientowany w
wojaŜach zagranicznych. Nasza grupa powróciła z Rzymu autokarem we
wtorkowe popołudnie 29 kwietnia 2014 r. pod Ołtarz papieski w Starym
Sączu skąd wyruszaliśmy. Powróciliśmy zdrowi, szczęśliwi i dumni z faktu,
Ŝe mamy u Pana Boga Świętego Orędownika, który wstawia się za nami
w naszych codziennych sprawach.

V-ce Przewodniczący POAK
przy parafii Św. Antoniego w Gołkowicach
Józef Szabla

14 maja 2014
dzieci odbyły pielgrzymkę
do Sanktuariów w Kalwarii
Zebrzydowskiej i Miłosierdzia
BoŜego w Krakowie –
Łagiewnikach.

Niech pełne uczestnictwo w Ofierze
Ofierze Chrystusa stanie
się dla nich drogą do Prawdy i Wolności.
Szczęść Boże!
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Uroczystość BoŜego Ciała
Czwartek 19 czerwca 2014
Msze Św.
7.00,
9.00 Uroczysta Msza Św. połączona z procesją do
czterech ołtarzy. Zapraszam wszystkich: dzieci, klasy

II i III w strojach od Komunii Św., dzieci do
sypania
kwiatów,
dzwonienia,
młodzieŜ,
stowarzyszenia, DSM, Bractwo Dzieciątka Jezus,
Ochotniczą StraŜ PoŜarną, rodziny i seniorów.
15.00 w kaplicy w Skrudzinie dla osób
starszych
16.00 w Gołkowicach połączona z
procesją wokół kościoła.

Płynę na falach ducha
słońca lotem promyka
jasnego złotego południa
serce gorejące
otwieram miłością
do miłości odwiecznej
bez początku bez końca.
Cicha spokojna radość
otwiera duszy podwoje
otula zielenią łąk
bielą róŜ
maluje rajski pejzaŜ
słodko nasyca okno nieznane
zasłoną wiary utkane
z modlitwą i pieśnią radosną
mknie lotem białego motyla
do Serca Twego Jezu.

***

Zapraszam na Oktawę BoŜego Ciała

Gloria

Msze Św. codziennie
6.30
18.00.
W środę i piątek w kaplicy o 17.00
26 czerwca 2014 - czwartek zakończenie Oktawy
BoŜego Ciała o godzinie 17.00 (wcześniej),
poświęcenie wianków, błogosławieństwo
wszystkich dzieci i wręczenie słodyczy.

Rozbrzmiewa duch niebiańską muzyką
harfa rwie serc komnaty
smak realnej słodyczy czuję
muśnięciem warg dźwięku dotykam
złotym ołówkiem ślad nutki chwytam
ucho po pięciolinii mknie
pląsem i światłem uderza
radość maluje
ustami aniołów
w rozświetlone kandelabrów furtki
pieczołowicie chowa.
Zanurzam swe ciało
ze złotą nutką na głowie
w zamkniętej kościelnej ścianie
wśród śpiewających ołtarzy
kamiennych posadzek
snycerki w drewnianej ławie
Jestem w baroku
w ciele zadumy, dźwięku i głębi
wykutej w klucza wiolinowego skale
dorastam, wciąŜ dorastam
by słyszeć muzykę i śpiew w Tobie...

OŁATARZE na BOśE CIAŁO
Uprzejmie proszę o udekorowanie domów
przy trasie procesji i wykonanie ołtarzy
na BoŜe Ciało w tych samych miejscach
jak w poprzednich latach:
- koło Państwa Janików - Gaboń - Praczka
- koło Rodziny Krzaków - Skrudzina
- koło szkoły - przy pom. Jana Pawła II - Gołkowice D.
- w nowym kościele (w prezbiterium) – Gołkowice G.
Prosimy o przygotowanie ołtarzy Panów
sołtysów, Rady Sołeckie, a wszystkich parafian
o pomoc.
Samochody parkujemy na placu za starym
kościołem.
W BoŜe Ciało nie parkujemy
samochodów na parkingu przy nowym
kościele.

go-ja

27 czerwca 2014
Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa
Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego
8.00 - Gimnazjum w Gołkowicach
9.00 - Szkoła Podstawowa
w Gołkowicach
9.00 - Szkoła Podstawowa w
Skrudzinie w kaplicy w Skrudzinie
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