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UROCZYSTOŚĆ ŚW. PIOTRA I PAWŁA

29 czerwca 2014

w Parafii
pw. Św. Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach

PLAC OBOK ORLIKA
W GOŁKOWICACH GÓRNYCH

Zaczynamy o godzinie 15.00
PROGRAM
planowane godziny, które mogą ulec przesunięciu

15.00 Rozpoczęcie festynu
15.15 Występy wokalistów z Powiatowego
MłodzieŜowego Domu Kultury w Starym Sączu oraz
Szkoły Tańca WirDance - taniec nowoczesny.
16.15 I losowanie nagród z loterii fantowej
16.30 Występ zespołu „LACHERSI”
17.30 II losowanie nagród z loterii fantowej
17.45 Występy dzieci z Prywatnego Punktu
Przedszkolnego „Mały Artysta” i Przedszkola Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
Zespołu Regionalnego „Starosądeczanie” oraz
Grupy tanecznej z Miejskiego Ośrodka Kultury w Nowym
Sączu"
18.45 Aukcja i III losowanie nagród z loterii
fantowej
19.15 „Śpiąca królewna” - Rodzice z Przedszkola Sióstr
Karmelitanek Dzieciątka Jezus
19.30 IV część losowania nagród z loterii fantowej
19.45 Losowanie głównych nagród z loterii św.
Antoniego i loterii fantowej
20.30 Zabawa pod gwiazdami z zespołem ZAWIRUCHA

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU
W LOTERIACH !
Kupując los Loterii Św. Antoniego o wartości 20 zł
będzie moŜna wygrać wiele cennych nagród m.in.
huśtawki ogrodowe, rower, mikrofalówkę, tablet,
odkurzacz, odkurzacze Karcher, wieŜę, sokowirówkę, DVD,
aparat fotograficzny Polaroid, ekspres do kawy, gitarę,
monety Jan Paweł II i Royal Canadian Mint, ręczniki,
sztućce, obrus, zegarek Casio, toster, suszarkę do
owoców, komplet pościeli, sokownik, bon o wartości 400 zł
na ubezpieczenie samochodu – TUW, bon o wartości 600
zł – na zakup mebli, komplet foteli wypoczynkowych,
fotele – piłki ECOPUF, bony o wartości 500 zł na zakup
materiałów budowlanych, bony o wartości 120 zł i 150 zł
na zabiegi kosmetyczne – Studio Maria – Barcice,
kosmetyki Avon, filiŜanki do kawy, ekspres do kawy,
Ŝelazko oraz nagrodę główną samochód osobowy
marki Rover.

!!!
Losy
loterii
Św. Antoniego
moŜna nabyć w dniu festynu 29 czerwca 2014 w
zakrystii, przy kościele oraz na placu festynowym.
W czasie festynu będzie prowadzona takŜe loteria
fantowa. Losy w cenie 5 zł, kaŜdy wygrywa. MoŜna będzie
wygrać m.in. tostery, blendery, odkurzacze samochodowe,
laminarki, suszarki do owoców, inhalatory, ostrzałki do
noŜy, słoneczne lampy ogrodowe, pułapki na ślimaki,
przyrząd do gotowania jajek, suszarki do włosów, grabie
ogrodowe, poduszeczki, ciupagi, obrazki, zabawki,
depilatory, fartuch i klęcznik ogrodowy, balony, breloczki,
smycze, ksiąŜki, albumy, torby, opaski, słodycze, piłki,
podgrzewacz do butelek, przybory szkolne, plecaki,
maszynki do golenia,
parasolki, kosmetyki, pluszaki,
świeczniki, serwety i wiele, wiele innych nagród.
KaŜdy los wylosowany w loterii fantowej naleŜy
zatrzymać
do
kolejnych
dodatkowych
losowań
atrakcyjnych nagród m.in. mini - ścigacza, mini – quada,
odkurzacza Karcher, zegarka Casio, huśtawki ogrodowej,
inhalatora, usługi fryzjerskiej, monet z Mennicy Piętka,
odkurzacza samochodowego, namiotu, wstępu do groty
solnej, materaca, kuponów na pizzę itp.
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AUKCJA 2014!

NAGRODY GŁÓWNE W LOTERIACH

Zapraszamy na tegoroczną aukcję
festynową, podczas której będzie moŜna
wylicytować: koguty, króliki, wypchanego
lisa, obraz kościoła, obraz tkany Dobry Pasterz,
statek - model.

Samochód osobowy ROVER

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:

Mini – quad

- zespół

Lachersi,
-

zespół

Starosądeczanie,

Mini - ścigacz

- wesołe miasteczko, plac zabaw dla dzieci: zjeŜdŜalnie,
dmuchańce,
- wykonywanie bransoletek z koralików – Prywatny Punkt
przedszkolny „Mały Artysta” Gołkowice Dolne,
- lina tyrolska,
- przejaŜdŜka konna,
- malowanie twarzy,
- zabawa pod gwiazdami i wiele, wiele innych…
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Serdecznie zapraszamy do udziału w IX Festynie
– dochód przeznaczony jest na budowę kościoła
w Gołkowicach.

Jubileusz 45 – lecia kapłaństwa
Ks. Prałata Augustyna Oleksego
Czcigodny Jubilacie, KsięŜe Prałacie
„Wystarczyła Ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył ci ślub,
bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga
i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg”.
45 lat temu Jezus Chrystus na Ciebie spojrzał
i uczynił rybakiem serc ludzkich. Ty z ufnością
przyjąłeś powierzone zadanie i spełniasz swoje
kapłańskie powołanie. Dziękujemy Jezusowi za
wezwanie Ciebie do kapłańskiej słuŜby.
Radujemy się z Twojego „TAK” i Ŝyczymy
BoŜego błogosławieństwa, mocy Ducha
Świętego, opieki Matki BoŜej, nieustannej
gotowości serca zasłuchanego w Jezusowe
Słowo.
Z darem wdzięczności i pamięcią w modlitwie
KS. PROBOSZCZ WRAZ Z KAPŁANAMI
ORAZ PARAFIANIE PARAFII GOŁKOWICE

Msze święte, które w lipcu i sierpniu 2014 r.
Ks. Katecheta Artur Marta
odprawi poza parafią
1.+ Franciszek Klimecki od Zofii i Ryszarda Grabskich
2.+ Franciszek Klimecki od Rodziny Iwańskich z Brzeznej
3.+ Franciszek Klimecki od Stanisław Lasyka z Ŝoną z Czarnego Potka
4.+ Franciszek Klimecki od Stanisława Gancarczyk z rodziną z Olszany
5.+ Franciszek Klimecki od uczestników pogrzebu
6.+ Franciszek Klimecki od uczestników pogrzebu
7.+ Franciszek Szabla od uczestników pogrzebu
8.+ Franciszek Szabla od uczestników pogrzebu
9.+ Franciszek Szabla od uczestników pogrzebu
10. + Franciszek Szabla od Rodziny Pawlików z Wierchomli
11. + Józef Cebula od dowództwa jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1
oraz straŜaków zmiany pierwszej PSP w Nowym Sączu
12. + Józef Cebula od Rodziny Kołdrasów i Mrówków
13. + Józef Cebula od Rodziny Colin
14. + Józef Cebula od uczestników pogrzebu
15.+ Józef Cebula od uczestników pogrzebu
16. + Barbara Owsianka od Janiny Bugajskiej
17. + Barbara Owsianka od Pawła i Eweliny Wajda
18. + Barbara Owsianka od Piotra Wajda
19. + Barbara Owsianka od Magdaleny i Pawła Pulit
20. + Anna Łatka od Jana Zielińskiego z Podegrodzia
21. + Anna Łatka od chrześnika z Ŝoną
22. + Anna Łatka od wnuka Grzegorza z Ŝoną i synem ze Skawiny
23. + Anna Łatka od Rodziny Małgorzaty i Tadeusza Kędrynów
24. + Anna Łatka od Marii i Jana Kędrynów
25. + Anna Łatka od Marii i Macieja Drzyzgów z Moszczenicy
26. + Anna Łatka od uczestników pogrzebu
27.+ Anna Łatka od uczestników pogrzebu
28.+ Anna Łatka od uczestników pogrzebu
29.+ Kazimierz Rusnarczyk od Edyty Zubrzyckiej
30.+ Kazimierz Rusnarczyk od Rodziny Cebulów z Opalanej
31.+ Kazimierz Rusnarczyk od Rodziny Cebulów z Brzyny od Jurka
32. + Kazimierz Rusnarczyk od Rodziny Cebulów z Brzyny od Mirosława
33.+ Kazimierz Rusnarczyk od Rodziny Cebulów z Brzyny od Piotra z
rodziną
34.+ Kazimierz Rusnarczyk od Rodziny Cebulów z Brzyny od Darka z
rodziną
35.+ Kazimierz Rusnarczyk od Rodziny Cebulów z Brzyny od Krzysztofa
36.+ Kazimierz Rusnarczyk od uczestników pogrzebu
37.+ Kazimierz Rusnarczyk od uczestników pogrzebu
38.+ Kazimierz Rusnarczyk od uczestników pogrzebu
39.+ Kazimierz Rusnarczyk od uczestników pogrzebu
40.+ Kazimierz Rusnarczyk od uczestników pogrzebu

Warto przeczytać…

Narcystyczne dzieci
„Tak Rodzinie”
Katolicki Magazyn Formacyjny
Dzieci narcystyczne czują się usatysfakcjonowane i respektowane
jedynie wtedy, gdy otrzymują od innych znaki uznania, pochwały i
podziwu.
Narcyzm u dzieci i młodzieŜy przejawia się w postaci trudności z
zachowaniem proporcji w patrzeniu na samego siebie i w
przesadnym poczuciu własnej wartości.
NiezaleŜnie od sposobu wychowania niektóre dzieci mają spontaniczną
tendencję do zajmowania postaw skrajnych wobec samych siebie. Jedna
skrajność to niedocenianie siebie, brak wiary we własne moŜliwości,
dostrzeganie w sobie wyłącznie tego, co negatywne. Skrajność druga to
przecenianie siebie, własnych umiejętności, własnych moŜliwości i cech
pozytywnych. Ci, którzy ulegają narcystycznym skłonnościom, mają
wypaczone wyobraŜenie o sobie. Wyolbrzymiają własne cechy pozytywne
i przeceniają swoje umiejętności. UwaŜają siebie za osoby wyjątkowo
utalentowane i waŜne. W konsekwencji oczekują, Ŝe tak właśnie będą o
nich myśleli równieŜ inni ludzie. Dzieci narcystyczne czują się
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innych znaki uznania, pochwały i podziwu. KaŜdy przejaw krytyki i
kaŜde upomnienie uznają za krzywdę. Reagują wtedy złością,
gdyŜ czują się zaatakowane i skrzywdzone. Pragną się zemścić i
odreagować swoje rozczarowanie przez to, Ŝe atakują czy poniŜają tego,
kto śmiał powiedzieć o nich coś krytycznego.
Narcystyczne dzieci są samolubne. Trudno im się zdobyć na
empatię wobec bliźnich, gdyŜ siebie i swoje dąŜenia stawiają w centrum
uwagi. Kręcą się wokół swoich przeŜyć, pragnień i potrzeb. Akceptują
tylko tych ludzi, którzy poddają się ich oczekiwaniom. Bywają mistrzami
szantaŜu. Usiłują wymuszać na innych zachowania i słowa, które im
samym sprawiają przyjemność. Narcystyczne dzieci i nastolatki uwaŜają,
Ŝe przysługują im specjalne prawa, Ŝe powinni być traktowani w inny
sposób niŜ ich rodzeństwo czy rówieśnicy. W konsekwencji oczekują,
Ŝe inni ludzie będą zawsze do ich dyspozycji. Narcyzi potrafią
bezwzględnie wykorzystywać innych do osiągnięcia własnych celów i
zaspokojenia własnych ambicji. Są zazdrośni i zawistni. Sukcesy innych
osób traktują jak własną poraŜkę. Do ludzi, którzy nie akceptują ich
bez zastrzeŜeń, odnoszą się z nieukrywaną niechęcią i z
pretensjami.
Ci, którzy ulegają narcystycznym skłonnościom, chcą, aby w kaŜdej
sytuacji świat kręcił się wokół nich. Są przewraŜliwieni na własnym
punkcie. Nie jest to jednak przejaw grzesznego egoizmu, ile raczej
wybujały, skrajny egocentryzm dzieci czy nastolatków, który w
normalnym procesie rozwoju stopniowo zanika, umoŜliwiając w dorosłym
Ŝyciu zajmowanie postaw prospołecznych oraz uczenie się altruizmu.
Narcystycznemu dziecku czy nastolatkowi trudno skupić się na innych
ludziach i na ich potrzebach. Przesadna koncentracja na samym sobie
powoduje uciąŜliwe konsekwencje w postaci częstych skoków nastroju.
Kto ulega narcyzmowi, ten łatwo przechodzi od stanów aroganckiej
pewności siebie, samozadowolenia i samouwielbienia do głębokiego
rozczarowania sobą, niepokoju o siebie, a nawet do wrogości i agresji
wobec siebie. Narcyzm powoduje więc cierpienie zarówno u tych, którzy
mu się poddają, jak teŜ u osób z ich otoczenia. Trwanie w takiej postawie
wyklucza zdolność do uczenia się miłości oraz do zawarcia małŜeństwa i
załoŜenia szczęśliwej rodziny. Narcyzm jest zaburzeniem w sensie ścisłym
jedynie w odniesieniu do osób dorosłych. U dzieci i młodzieŜy moŜe być
stanem przejściowym. Postawom narcystycznym mogą sprzyjać
pewne uwarunkowania wrodzone, jednak decydujące jest
wychowanie, a zatem czynniki psychospołeczne. Narcyzm wiąŜe
się z nadopiekuńczością rodziców, a takŜe z rozbudzaniem przez nich u
dziecka przesadnego poczucia wartości i wyjątkowości. Postawom
narcystycznym sprzyja teŜ moda na wychowanie bezstresowe,
"pozytywne" myślenie i "pozytywny" obraz samego siebie.
Dojrzałe wychowanie polega na uczeniu dzieci i młodzieŜy realistycznego
- a nie "pozytywnego" - myślenia i patrzenia na samego siebie.
Prawdziwy obraz samego siebie jest zawsze zróŜnicowany, gdyŜ realista
wie, Ŝe ma cechy zarówno pozytywne, jak i negatywne. Zdaje sobie
sprawę z tego, Ŝe te drugie powinien przezwycięŜać i, Ŝe w tym celu
potrzebuje krytycznych uwag ze strony bliskich sobie osób. Zadaniem
odpowiedzialnych rodziców jest cierpliwe pomaganie dzieciom
w pokonywaniu narcystycznych skłonności poprzez promowanie
dojrzałej postawy wobec samego siebie. W praktyce oznacza to
pomaganie wychowankowi, by nie mylił miłości z samoakceptacją i by
uznał fakt, Ŝe inne osoby są w pewnych aspektach dojrzalsze
oraz bardziej uzdolnione od niego.
TakŜe w tej dziedzinie wzorem wychowania jest Jezus. On nie zachęca
nas do samoakceptacji. Przeciwnie, chce, byśmy zaparli się siebie, czyli
byśmy nie skupiali się na sobie, lecz na bliźnich po to, by kochać ich tak,
jak On pierwszy nas pokochał. Wychowanie zgodne z zasadami Ewangelii
to najlepsze lekarstwo w obliczu pułapki narcyzmu.
ks. Marek Dziewiecki
www.deon.pl
Ks. Marek Dziewiecki, ur. 3 lipca 1954 r. w Radomiu. W latach 1981 1988 odbył studia z psychologii na Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.
Doktor psychologii i magister teologii. Od 1988 wykładowca psychologii i
pedagogiki w Seminarium Duchownym w Radomiu. Obecnie jest takŜe
wykładowcą w Radomskim Instytucie Teologicznym, na Akademii Teologii
Katolickiej w Warszawie a takŜe w Podyplomowym Studium Profilaktyki
UzaleŜnień Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Komisji Episkopatu
Polski ds. Trzeźwości. Współpracuje z Państwową Agencją Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych jako specjalista w dziedzinie profilaktyki i terapii
uzaleŜnień. Wiosną 1998r. uczestniczył w pracach zespołu powołanego
przez Ministra Edukacji ds. opracowania podstaw programowych „wiedzy
o Ŝyciu seksualnym człowieka”. Jednym ze stałych zajęć są jego

spotkania w szkołach średnich, w czasie których rozmawia z młodzieŜą o
tym, jak wygrać Ŝycie i być szczęśliwym. Publikuje ksiąŜki i artykuły m.in.
na temat psychologii zdrowia, profilaktyki i terapii uzaleŜnień a takŜe z
zakresu komunikacji międzyludzkiej. Jego publikacje dotyczą równieŜ
zagadnień pedagogicznych: kształtowania dojrzałej postawy wobec
poszczególnych sfer ludzkiej rzeczywistości, wychowania seksualnego,
formacji sumienia i dojrzałej religijności oraz sposobów udzielania
odpowiedzialnej pomocy wychowawczej.

***
Z nauczania Jana Pawła II
4 czerwca 1997 roku św. Jan Paweł II w
Kaliszu wołał: „Miarą cywilizacji – miarą
uniwersalną, ponadczasową, obejmującą
wszystkie kultury – jest jej stosunek do
Ŝycia.
Cywilizacja,
która
odrzuca
bezbronnych, zasługuje na miano barbarzyńskiej. Choćby
nawet miała wielkie osiągnięcia gospodarcze, techniczne,
artystyczne oraz naukowe”.

Wydarzenia parafialne
27 czerwca 2014
Msza Święta jubileuszowa 45–lecia kapłaństwa Ks. Prałata
Augustyna Oleksego
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