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Czcigodny KsięŜe Kanoniku 

 

„Bądź jasnym promieniem dla tych, 
 co słońca  nie znają…” 

 

Z okazji urodzin Ŝyczymy, abyś kaŜdego dnia  
na nowo zachwycał się Ŝyciem, niepowtarzalnym  

i jedynym, miłością wszechobecną i cierpliwą, 
przyjaźnią niezniszczalną i cichą. śyczymy z całego 

serca, by iskra dobra i nadziei rozpalała w Twym 
sercu radość w trudach dnia kaŜdego i uśmiech 

wyzwalała na Twej twarzy. Ojcowskiej opieki św. 
Antoniego, by wypraszał u Boga potrzebne łaski  

dla Ciebie. 
 

„Niech nasza droga będzie wspólna . Niech nasza 
modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie 

potęŜna. Niech nasza nadzieja będzie większa od 
wszystkiego, co się tej nadziei moŜe sprzeciwiać.”    

                                                          /Jan Paweł II/ 
 

Z okazji imienin Ŝyczę wraz z parafią, by miłość  
i dobro otaczało Cię kaŜdego dnia. śyczymy, aby 

jedynymi  łzami,  które  pojawią się w Twych 
oczach, były kryształowe łzy szczęścia. Niech kaŜda 

chwila będzie chwilą radości. Niech dobry Bóg 
otacza Cię swym płaszczem miłości, niech 

Błogosławi w kaŜdym dniu, Ŝyczymy, by moc i 
światło Jezusa było z Tobą w kaŜdym dniu, by sił 

dodawało oraz piękno rozpromieniało. 
 

„Dobrem nie jest samo Ŝycie, lecz piękne Ŝycie” 
 

 
 
 
 

 
                Ksiądz Proboszcz wraz z całą Parafią 
 

 

 

 
Czcigodny KsięŜe Prałacie Augustynie, 
 

w dniu Twoich imienin przynosimy Ci bukiet 
Ŝyczeń: 
aby blask BoŜej miłości stale w sercu jaśniał, 
promienie radości niech weselą duszę, 
ludzka Ŝyczliwość niech towarzyszy na 
ścieŜkach codzienności. 
Niech Duch Święty opromienia swym światłem 
kaŜdy dzień Twej kapłańskiej posługi, 
Maryja stale otacza Księdza matczyną opieką,  
a święty Patron wyprasza zdrój miłosiernych 
łask u Dobrego Boga.  

 
Szczęść BoŜe! 

Z darem modlitewnej pamięci 
Ks. Proboszcz, Kapłani,  

Siostry zakonne, parafianie 
 

 
 

 
 

 

 

Myśli św. Jana Pawła II na miesiąc wrzesień 
 
- „IleŜ krwi na świecie niewinnie przelanej! IleŜ 
przemocy, ileŜ pogardy dla ludzkiego Ŝycia! Ludzkość 
współczesna, nierzadko zraniona nienawiścią i przemocą, 
bardziej niŜ kiedykolwiek potrzebuje dziś zaznać 
odkupieńczej mocy Krwi Chrystusa. Tej Krwi, która nie 
została rozlana daremnie, ale zawiera w sobie całą moc 
miłości BoŜej i jest rękojmią nadziei, ratunku, 
pojednania. JednakŜe, aby zaczerpnąć z tego źródła, 
trzeba powrócić do krzyŜa Chrystusowego, utkwić 
spojrzenie w Synu BoŜym, w Jego przebitym Sercu, w 
Jego rozlanej krwi”. 
- „KrzyŜ przyjęty z miłości rodzi wolność”. 
- „Bóg udziela mądrości serca poprzez swoje słowo - 
Ŝywe, skuteczne, zdolne obnaŜyć wnętrze człowieka”. 
 

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska 
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Podziękowanie 
 za organizację i przeprowadzenie  

IX Festynu Parafialnego w roku 2014  
 

    Jako wasz proboszcz serdecznie dziękuję 
wszystkim cięŜko pracującym przy tegorocznym 
festynie. Cieszę się, Ŝe macie w sobie tyle dobra  
i potraficie się nim dzielić. Gorąco dziękuję 
stowarzyszeniom, organizacjom, sołtysom, 
seniorom, rodzinom, młodzieŜy i dzieciom.  
 

Szczególnie dziękuję:  
1.Prowadzącym 
2.Komitetowi Organizacyjnemu 
3.Akcji Katolickiej  
4.Caritas  
5.Ochotniczej StraŜy PoŜarnej z Gołkowic 
Górnych  
6.Firmie Gastronomicznej „Raj” 
7.KsięŜom i Siostrom zakonnym  
8.SłuŜbie medycznej  
9.Pracownikom budowy kościoła  
10.Policji, StraŜy Granicznej 
11.Porządkowym  
12.Firmie Ochroniarskiej  
13.Seniorkom i Seniorom  
14.Firmie wykonującej nagłośnienie  
15.Wszystkim sponsorom z naszej Parafii   
16.MłodzieŜy  
17.Wszystkim ludziom dobrej woli – 
wolontariuszom.  
 

 Dziękuję redakcji „Echa” za przygotowanie i 
wydanie biuletynu. oraz Panu Romanowi 
Bielskiemu za filmowanie i fotografowanie.  
 

Z całego serca dziękuję wszystkim, 
 dziękuję za kaŜdy gest dobroci! 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Ks. Kazimierz Koszyk 

 
 

 

 

 

 
DROGI PASTERZU – KSIĘśE PROBOSZCZU! 
 

Jesteś na fali Boskiego oddechu 
w miejscu, które Bóg wybrał dla Ciebie 
stąpasz po kurzu ziemi 
wiatr i krople deszczu na niebie 
przeciekają srebrną chmurą, 
a mimo to, idziesz naprzód 
idziesz ścieŜką, idziesz górą. 
10 lat budzisz Boską Miłość 
składasz ręce w drewnianym kościele 
dziękujesz za Boską czułość 
Pan Twym źródłem mocy, 
z Nim modlitwa, ufność i miłość. 
Rozsypał święty Antoni kwiaty i zioła, 
parafialny dywan nadziei, 
włoŜył w Twe ręce klucz świątyni, 
którą parafianie Gołkowic chcieli. 
Dziękujemy dziś Bogu i Maryi 
Ŝe łaska ta jest Ci dana 
trud, mądrość, dobroć, uśmiech i wiara 
to 10 lat pracy 
w Gołkowickiej winnicy Pana. 
Tobie dziękujemy Pasterzu 
Drogi Proboszczu Kazimierzu 
imię Twe złotym sitem sypie po niebie, 
Jesteś na fali Boskiego oddechu 
w miejscu, które Bóg wybrał dla Ciebie.   
                                                                   go - ja 

 

 

 

DROGI KSIĘśE KANONIKU 
DOSTOJNY JUBILACIE ! 

 
Byłeś, Jesteś, Będziesz 
tu i tam 
w 80-te urodziny nie jesteś sam; 
z kapłańską wiarą, nadzieją, miłością, 
Jesteś 56 lat. 
Bóg Ci zapłać za uśmiech, 
który często na twarzy gości, 
za tyle słów wypowiedzianych 
za Ŝniw kapłański trud, 
za ręce w konfesjonał odziane, 
za ołtarzy modły Bogu darowane, 
do anielskich chórów dodane, 
za otwarte chorym drzwi, 
za dziecko które kwili 
świętą wodą - chrztem znaczone, 
za maluczkich, których brałeś w obronę, 
za weselny orszak biały, 
gdzie Twe ręce ślubu udzielały. 
Drogi KsięŜe Kanoniku – 
Dostojny Jubilacie! 
Dziś słońce wiatr i zioła, 
równym rytmem spieszą do kościoła, 
my wszyscy z dziękczynieniem 
dla Boga NajwyŜszego 
Ŝe posłał Ciebie – księŜe Stefanie 
na długie lata 
kapłański urząd sprawowanie. 
Przy ołtarzu przeŜyłeś lata najpiękniejsze 
Bóg Ci zapłać za to - 
za serce Bogu najwierniejsze, 
37 lat Jesteś z Parafią 
dziś dziękujemy wierszem. 
                                                      go-ja   
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Dochód uzyskany w dziewięciu 
kolejnych festynach parafialnych 

 

 

 
SPONSORZY I OFIARODAWCY FESTYNU 
 
Firmy: 
1.„VABI” Janusz Konstanty - Komis samochodowy, stacja obsługi 
Gołkowice D.(sponsor głównej nagrody w loterii św. Antoniego). 
2.Firma gastronomiczna „RAJ” – Zakład cukierniczy, Kinga i Andrzej 
Stawiarscy Gołkowice D.  
3.Ferma drobiu, produkcja i sprzedaŜ jaj - Renata i Andrzej Zych 
Gołkowice D.  
4.Firma „GOMIX” - Zofia i Mieczysław Gołdyn Gołkowice G. 
5.PHU KORPOL - Jadwiga i Łukasz Korona Gołkowice D. 
6.ECOPUF – Polska Grupa Meblowa „Furini” - Agnieszka Wójcik Stary 
Sącz. 
7.MEBLOFLOR – Patrycja i Paweł Florek Gołkowice G.  
8.Biuro Projektów „ANA” - Anna i Janusz Bury Gołkowice D. 
9.Salon Fryzjerski – Renata Jończyk Nowy Sącz. 
10.Przedszkole „Mały Artysta” - Anna Kołbon Gołkowice D.   
11.ABC Sklep spoŜywczo – przemysłowy - Janina Maśko i Marian Niemiec 
Gołkowice G.  
12.BIUROWIEC –  Anna i Grzegorz Baran Stary Sącz.  
13.Pizzeria „KOKO” – Agata Kurzeja Gołkowice G. 
14.AVON – Irena Adamek Gołkowice D.  
15.Studio Urody „Maria” – Maria  Łękawska Barcice. 
16.„KORAWER” usługi foto – video, Ewa i Roman Bielscy Nowy Sącz. 
17.Handel, produkcja mebli - Krystyna i Czesław Florek Gołkowice G. 
 

Sponsorzy indywidualni: 
1.Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk 
2.Ks. Kanonik Stefan Tokarz   
3.Ks. Prałat Augustyn Oleksy 
4.Maria Duda 
5.ElŜbieta Duda 
6.Marianna Wolff 
7.Wanda i Grzegorz Myśliwiec 

8.Jadwiga i Jan Gomółka 
9.Aleksandra i Wacław Góra 
10.Agata i Jacek Nawojowscy  
11.Maria i Czesław Masternak 
12.Janina Korona 
13.Zofia Krupa 
14.Antoni Majerski  
15.Adam Maśko 
16.Ilona i Kornel Jagieła 
17.Aniela Król   
18.Stanisława Duda 
19.Maria Konstanty 
20.Bogusława i Grzegorz Niesporek  
21.Pracownicy budowy: Antoni Klag, Antoni Konieczny, Rafał 
Konieczny, Marek Dąbrowski i Łukasz Niemiec 
22.Anna i Paweł Prymakowscy  
23.Danuta i Marek Rams  
24.Dominika i Paweł Rola 
25.Ewa Broniszewska  
26.Sylwia i Krzysztof Ubik  
27.BoŜena i Dariusz Wańczyk  
28.Helena Sopata  
29.Helena i Tadeusz Cebula 
30.Joanna Zabłocka 
31.Danuta i Piotr Janik (teren)  
32.Józef Kotas 
33.Krzysztof Korona 
34.Marzena i Marek Biel 
35.Rodzina Urbańskich 
36.Helena i Stanisław Niemiec 
37.BoŜena Turek – Rdziostów 

 
 
    

Objawienia Objawienia Objawienia Objawienia     
na przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejówna przestrzeni dziejów    

 

Objawienia maryjne Adeli Brise 
Pierwsze objawienia z USA oficjalnie 

zatwierdzone przez Kościół. 
 
    Wizjonerka Adela Brise (Adèle 
Brisé) urodziła się w roku 1831. Jej 
rodzina pochodziła z Belgii, skąd w 
1855 na parę lat przed objawieniami 
wyemigrowała za chlebem do USA. 
Młodziutka Adela wychowywała się  w 
poboŜnej atmosferze wsi, na której 
ludzie zajmowali się głównie hodowlą 
bydła i przeróbką drewna. W chwili 
objawień kobieta była młoda, ale juŜ 

dojrzała, miała 28 lat i była panną. 
    Pierwsza wizja miała miejsce w październiku 1859 r. Maryja pokazała 
się Adeli jako młoda kobieta ubrana w biały, przepasany w talii Ŝółtą 
szarfą strój. Nad jej jasnymi włosami unosiły się gwiazdy, a od całej 
postaci bił nieziemski blask. Postać stała w ogrodzie pomiędzy dwoma 
drzewami: piołunem i klonem. Podczas tej pierwszej wizji Adela modliła 
się zalękniona, sądząc, Ŝe widzi duszę czyśćcową potrzebującą modlitwy. 
O zdarzeniu powiedziała rodzicom. Wszyscy raczej skłaniali się ku temu, 
Ŝe moŜe być to czyśćcowa dusza. 
    Druga wizja nastąpiła następnej niedzieli, 9 października 1859, kiedy 
dziewczyna szła na Mszę Świętą do kościoła w mieście Bay Settlement. 
Wizjonerka wówczas nie była, sama ale w towarzystwie znajomej kobiety, 
która jednak niczego nie widziała. Dziewczyna wówczas poprosiła 
proboszcza o radę jak się zachowywać w takich okolicznościach. Kapłan 
pouczył ją, Ŝe jeŜeli jeszcze kiedyś zobaczy zjawę, powinna ją zapytać: 
„W imię Boga, powiedz mi kim jesteś i czego chcesz ode mnie?”. 
    Trzecia wizja. Rzeczywiście, tajemnicza osoba pokazała się znowu, tym 
razem w drodze powrotnej z kościoła. Wówczas posłuszna spowiednikowi 
kobieta zapytała takimi słowami, jakimi jej zalecił. Maryja przedstawiła się 
jej jako „Królowa Niebios”, zachęcając ją do „modlitwy za grzeszników”, a 

 

Całkowity dochód  
z IX Festynu Parafialnego na budowę 

nowego kościoła w Gołkowicach 
wyniósł 77.750,00 zł  

 

Kolejny 

festyn 

Data Dochód w zł 

PIERWSZY 25.06.2006 21.544,10 

DRUGI 24.06.2007 43.108,50 

TRZECI 22.06.2008 57.033,60 

CZWARTY 05.07.2009 88.704,00 

PIĄTY 27.06.2010 72.800,00 

SZÓSTY 10.07.2011 86.730,00 

SIÓDMY 08.07.2012 74.700,00 

ÓSMY 07.07.2013 92.500,00 

DZIEWIĄTY 29.06.2014 77.750,00 

RAZEM 614.870.20614.870.20614.870.20614.870.20 zł    
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takŜe do „zbierania dzieci w tym dzikim kraju i uczenia ich, co jest im 
potrzebne powinny do zbawienia.” 

Teologia objawienia 
   Wiek XIX i początek wieku XX to era wielkich objawień Maryjnych. 
Znamienne, Ŝe mają one związek z ogłoszeniem dogmatu o 
Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Wówczas poboŜne 
młode kobiety lub dzieci, w róŜnych częściach świata doznają dosyć 
podobnych wizji. Jako pierwszej Maryja ukazała się młodej zakonnicy 
szarytce, Katarzynie Laboure w ParyŜu, następnie pasterce Bernadetcie w 
Lourdes, a w rok po objawieniach w Lourdes nastąpiło opisywane 
objawienie w Stanach Zjednoczonych. W kaŜdym z objawień Maryja nosi 
białą suknię i prosi o modlitwę za grzeszników. Obok tych podobieństw są 
teŜ drobne wyróŜniające wygląd Maryi róŜnice (w ParyŜu niebieski 
płaszcz, w Lourdes niebieski pas, w USA pas Ŝółty). Kontynuacja tych 
objawień ma miejsce w Fatimie, tuŜ po ostatnim z objawień fatimskich 
św. Maksymilian Maria Kolbe załoŜy Rycerstwo Niepokalanej. Myśl św. 
Maksymiliana kontynuować będzie Kardynał Wyszyński, co następnie 
będzie głosił światu św. Jan Paweł II. Tak tworzy się swoista genealogia 
współczesnej teologii maryjnej, którym niewątpliwie logicznym ogniwem 
są objawiania Adeli Brise, która przecieŜ nie mogła wiedzieć o reszcie 
objawień. 

I co się dalej stało? 
    W przypadku tego objawienia, jak i pozostałych waŜna jest nie tylko 
treść samego orędzia z Niebios, co równieŜ postawa samego wizjonera. 
Jak się on zachowuje w swoim dalszym Ŝyciu? Czy widać w nim działanie 
Łaski BoŜej?  Na ile osoba widząca sama powaŜnie potraktowała to co 
usłyszała? Adela w momencie wizji miała 28 lat i nie była osobą zamęŜną. 
Szybko zaczęła realizować wezwanie Maryi, najpierw po prostu 
zapraszając napotykane dzieci na spontanicznie głoszoną katechezę, a z 
czasem załoŜyła szkołę katolicką i wspólnotę tercjarek franciszkańskich. 
Na zdjęciach najczęściej widzimy ją w habicie, wyglądającym na habit 
jakiegoś zgromadzenia zakonnego. Niemniej nie załoŜyła ona osobnego 
zgromadzenia, ale prowadziła Ŝycie duchowe w ramach III zakonu 
franciszkańskiego, którego wspólnoty dają swoim członkom prawo 
noszenia habitów. W XIX wieku zwyczaj noszenia tych habitów był 
bardziej upowszechniony niŜ to się dzieje dzisiaj w III zakonach, gdzie 
ma to wymiar bardziej symboliczny. W USA trudno wówczas było załoŜyć 
osobne zgromadzenie zakonne, ze względu na utrudnioną daleką i drogą 
podróŜ do Rzymu, dlatego często poprzestawano na III zakonie, jego 
regułę traktując w pogłębiony sposób. 

Cudowne ocalenie z poŜaru 
   W okolicach miejsca objawień było duŜo warsztatów produkcji i obróbki 
drewna. Jeden z nich, 8 października 1871 spowodował wielki poŜar, 
który strawił wszystko, oprócz, jak ludzie uznali, cudownie ocalałego 
miejsca objawień. Adele podczas poŜaru zorganizowała procesję, w której 
ludzie ze czcią obnosili figurę Maryi prosili Boga o ocalenie.  Zostali 
wysłuchani, miejsce to ocalało, choć pędzony wiatrem wielki poŜar 
zatrzymał się dopiero na jeziorze Michigan. Był to jeden z większych 
poŜarów, jakie miały miejsce w historii USA. Zdarzenie to było próbą 
wiary dla Adeli i jej środowiska. Próbą, którą przeszli pomyślnie. 

Sanktuarium 
   W miejscu objawień w Champion w stanie Wisconsin, w USA, około 26 
km na północny - wschód od stolicy diecezji Green Bay, obecnie znajduje 
się Kaplica Sanktuarium Matki BoŜej Dobrej Pomocy (Chapel of the Shrine 
of Our Lady of Good Help). Jest to niewielkie, ale Ŝywe sanktuarium 
maryjne. Miało ono swój początek w prostej kapliczce, jaką postawił w 
tym miejscu ojciec wizjonerki, Lambert Brise. Z czasem wokół kapliczki 
spontanicznie spotykali się ludzie na modlitwie, aŜ powstała w tym 
miejscu kaplica, do której w 1880r. dobudowano duŜą szkołę i klasztor. 
Obecna kaplica powstała w 1942 roku, przy wsparciu biskupa P.P.Rhode. 
Jest to budowla w stylu neogotyckim, z kryptą, w której przechowywane 
są wota licznych cudów, które były efektem modlitw do Maryi w tym 
miejscu. Podobno wiele łask dotyczyło szczęśliwego powrotu Ŝołnierzy 
amerykańskich z pól bitwy na bliskim wschodzie. Coroczny odpust 
obchodzony jest 15 sierpnia i wówczas do miejsca tego podąŜa 
szczególnie wielu pielgrzymów. W Roku Wiary było to miejsce odpustu 
zupełnego. W 150 rocznicę sanktuarium nakręcono film dokumentalny. 
Rozwój kultu maryjnego w Ameryce jest BoŜą odpowiedzią na głód 
duchowy ludzi w tym kraju.  

Uznane objawienie 
   Jak wspomniał rzecznik biskupa tej diecezji podczas ogłaszania decyzji 
o uznaniu objawień, oficjalne ich uznanie to przejaw szczególnej łaski w 
Kościele. Jak dotąd tylko o 11 miejscach świata wydano takie orzeczenie, 
Ŝe rzeczywiście objawiła się tam Maryja.  NaleŜą do nich m.inn Lourdes, 
Fatima, kaplica objawienia Cudownego Medalika w ParyŜu przy ulicy Bac, 
Guadalupe w Meksyku. W Polsce kościelną aprobatę otrzymały jedynie 

XIX-wieczne objawienia w Gietrzwałdzie na Warmii, zatwierdzone w 1977 
r. przez bp. Józefa Drzazgę. 8 grudnia 2010 Bp David Ricken, ordynariusz 
diecezji Green Bay, stwierdził, Ŝe  objawienia Adèle Brisé wykazują treści 
o charakterze nadprzyrodzonym i są godne wiary ze strony katolików. 
 

Maria Patynowska 
(na podstawie: gbdioc.org, nytimes.com, wikipedia, 

shrineofourladyofgoodhelp.com) 
www.fronda.pl 

 
 

 

Maryja sama wybrała Polskę  
za kraj swojego królowania 

 

    W Neapolu na przełomie XVI i XVII w. 
Ŝył o. Giulio Mancinelli, jezuita. Odznaczał 
się on niezwykłą świętością Ŝycia, wielką 
czcią do Najświętszego Sakramentu i 
Matki BoŜej, troską o dusze w czyśćcu 
cierpiące oraz naboŜeństwem do świętych 
naszych rodaków - Stanisława Kostki i 
biskupa Stanisława. W swoich modlitwach 
usilnie prosił Niepokalaną, by mu 
objawiła, jaki jeszcze tytuł chciałaby mieć 
w Litanii loretańskiej. 

Matka BoŜa i o. Mancinelli 
    14 sierpnia 1608 r. o. Mancinelli po 
wieczornych modlitwach powrócił do 

swojej celi i zatopił się w medytacji Litanii loretańskiej. Przypomniał sobie 
równieŜ, Ŝe w dniu tym przypada 40. rocznica śmierci jego współbrata z 
nowicjatu - św. Stanisława Kostki. Gdy zegar na wieŜy kościelnej przy 
klasztorze Gesě Nuovo, naleŜącym do Towarzystwa Jezusowego, wybił 
godzinę 21.00, o. Giulio wyjrzał przez okno w kierunku morza i… zobaczył 
zbliŜającą się w wielkim majestacie postać Matki BoŜej z Dzieciątkiem. U 
Jej stóp klęczał piękny młodzieniec w aureoli i jezuickim habicie - 
Stanisław Kostka. Na ten widok o. Mancinelli zawołał: „Królowo 
Wniebowzięta, módl się za nami”, na co Matka BoŜa odpowiedziała: 
„Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to królestwo bardzo 
umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego zamierzam, poniewaŜ osobliwą 
miłością do Mnie płoną jego synowie”. Po tych słowach o. Giulio 
zakrzyknął: „Królowo Polski Wniebowzięta, módl się za Polskę!”. Wówczas 
Maryja miłosiernie spojrzała na klęczącego przed Nią Stanisława Kostkę, 
potem na o. Mancinellego i powiedziała: „Jemu tę łaskę dzisiejszą 
zawdzięczasz, mój Giulio”. Radość niezwykła napełniła serce zakonnika 
po tym widzeniu. Od tej chwili modlił się: „Królowo Polski, módl się za 
nami” i wielokrotnie powtarzał: „Matka BoŜa wielkie rzeczy dla Polaków 
zamierza”. 

Wybrany naród 
    O swoim widzeniu o. Mancinelli powiadomił władze zakonne. Pytał teŜ 
współbraci, gdzie jest to królestwo, którego Matka BoŜa zechciała być 
Królową. Władze kościelne powołały komisję do zbadania objawienia. Po 
roku wydała ona orzeczenie - objawienie jest prawdziwe. Wówczas o. 
Giulio - mimo swoich 72 lat - rozpoczął pieszą pielgrzymkę do kraju, o 
którym mówiła Maryja. 8 maja 1610 r. przybył do 
Krakowa, witany przez króla Zygmunta III 
Wazę, biskupów i przedstawicieli 
wszystkich stanów. W ich asyście 
przekroczył próg Katedry Wawelskiej, 
by tam odprawić Mszę Świętą. Podczas 
Eucharystii, sprawowanej przy 
grobie św. Stanisława Biskupa, 
zakonnik miał kolejne objawienie. 
Maryja stanęła przed nim w wielkim 
majestacie i ponownie powiedziała: „Ja jestem 
Królową Polski. Jestem Matką tego narodu, który jest Mi bardzo drogi, 
wstawiaj się więc do Mnie za nim, o pomyślność tej ziemi błagaj 
nieustannie, a Ja ci będę zawsze, tak jak teraz, miłosierną”. Poprosiła 
równieŜ, aby w Krakowie, na znak, Ŝe jest Królową, ustanowić widzialny 
symbol Jej królowania. W 1628 r. - w dziesiątą rocznicę śmierci o. 
Mancinellego, Polacy spełnili tę prośbę, montując na wieŜy Bazyliki 
Mariackiej królewską koronę. W 1666 r. - w dziesiątą rocznicę ślubów 
Jana Kazimierza - załoŜono nową, okazalszą. Z Krakowa o. Giulio 
Mancinelli udał się jeszcze do Lwowa, by potem powrócić do Neapolu, 
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gdzie zmarł 14 sierpnia 1618 r. Rok wcześniej ponownie objawiła mu się 
Matka BoŜa, zapowiadając, Ŝe zabierze go do siebie. 

Stanisław Krzemiński 
www.sanctus.pl 

 

 

 

„Krzyż dziełem miłości” 
 

Święto PodwyŜszenia Chrystusowego KrzyŜa pobudza nas do refleksji 
nad tajemnicą, jaką kryje w sobie KrzyŜ Zbawiciela. Znak krzyŜa czynimy 
w bardzo wielu okolicznościach naszego Ŝycia duchowego. Tym znakiem 
rozpoczynamy i kończymy modlitwy. Czynimy go takŜe na początku i na 
końcu Mszy Św. Nie zapominajmy o nim rozpoczynając podróŜ. Zawsze 
starajmy się wykonywać święty znak krzyŜa starannie i z szacunkiem, 
poniewaŜ jest to znak naszego zbawienia. Przypomina nam, Ŝe zostaliśmy 
odkupieni przez śmierć Jezusa, która dokonała się na KrzyŜu. Na drzewie 
krzyŜa dopełniło się największe dzieło miłości, zbawienie kaŜdego, bez 
wyjątku człowieka. Widok KrzyŜa jest nam bliski. Zostaliśmy wychowani w 
szacunku wobec krzyŜa. Widzimy go najpierw w naszych domach, 
kościołach i w wielu, wielu innych miejscach. Nosimy go równieŜ na 
piersiach. 

Skierujmy teraz nasze myśli ku dawnym czasom. Przeszło dwa tysiące 
lat temu KrzyŜ kojarzył się ludziom z ogromnym cierpieniem, był 
symbolem największej hańby i poniŜenia człowieka. Chrystus Pan, choć 
nie popełnił Ŝadnego grzechu, dobrowolnie zgodził się umrzeć na krzyŜu, 
aby w ten sposób w imieniu wszystkich ludzi przeprosić Boga Ojca za 
grzechy całego świata. Bóg przyjął zadośćuczynienie swojego Syna i 
przebaczył nam. Jezus przez swoje zmartwychwstanie pokazał, Ŝe jest 
prawdziwym Bogiem i jest silniejszy niŜ grzech, silniejszy niŜ śmierć i 
cierpienie. Dlatego znak krzyŜa otaczamy tak wielkim szacunkiem i 
miłością. Przed krzyŜem klękamy, krzyŜ całujemy, bo na nim dokonało się 
zbawienie całej ludzkości. 

W święto PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego, chcemy uczcić KrzyŜ i 
podziękować Panu Bogu za wielką miłość Pana Jezusa do nas i za Jego 
śmierć i zmartwychwstanie. Sławimy dzisiaj KrzyŜ słowami hymnu: 

O KrzyŜu bądź pozdrowiony, 
Jedyna nasza nadziejo! 
Zachowaj wiernych od złego 
I zniwecz zbrodnie ludzkości. 
Święto PodwyŜszenia KrzyŜa Świętego przypomina wydarzenia, jakie 

dokonały się w Jerozolimie. OtóŜ po śmierci Chrystusa Pana pierwsi Jego 
wyznawcy przez trzysta lat byli prześladowani. Za przyznanie się do 
Chrystusa groziło więzienie lub śmierć. Historia Kościoła zna wielu 
męczenników z tego okresu. Krew męczenników stawała się posiewem 
nowych wyznawców, rodziła nowych wyznawców Chrystusa. 

Gdy władzę w Cesarstwie Rzymskim objął Konstantyn Wielki, 
przywrócił wyznawcom Chrystusa wolność wyznania. A jego matka, św. 
Helena, zapragnęła odnaleźć drzewo krzyŜa, na którym umarł Zbawiciel. 
W tym celu przybyła do Jerozolimy. Zarządziła poszukiwania 
Chrystusowego krzyŜa na wzgórzu Golgoty. Po wielu próbach udało się 
odnaleźć miejsce, gdzie został zakopany krzyŜ Chrystusa. Ale razem z nim 
znaleziono równieŜ dwa inne krzyŜe, jak pamiętamy z Ewangelii były to 
krzyŜe dwóch łotrów. Jak sprawdzić, na którym krzyŜu umarł Pan Jezus? 
Dawna tradycja głosi, Ŝe przyniesiono cięŜko chorego człowieka. Po kolei 
dotykał on kaŜdego z trzech krzyŜy. Po dotknięciu trzeciego wyzdrowiał. 
Wszyscy wiedzieli, Ŝe to jest na pewno krzyŜ Chrystusa. Zaraz po tym 
wydarzeniu przystąpiono do wznoszenia bazyliki na wzgórzu Golgoty. W 
nowo wybudowanej bazylice umieszczono część odnalezionego krzyŜa. 
Dla uczczenia tej cennej relikwii przybywali do Jerozolimy liczni wyznawcy 
Chrystusa. Ale po trzech wiekach Persowie najechali Palestynę. 
Spustoszyli kraj, burząc świątynie i klasztory. Wśród grabieŜy nie 
oszczędzono takŜe relikwii KrzyŜa Świętego, wywoŜąc go do Persji. Po 
kilkunastu latach odzyskano cenną pamiątkę Męki Zbawiciela. Cesarz 
bizantyjski Heralkiusz w uroczystej procesji wniósł Drzewo krzyŜa do 
Jerozolimy. Wspomnienie tego wydarzenia czcimy dziś pod nazwą 
PodwyŜszenia KrzyŜa. Przyszliśmy więc do kościoła, by uczcić 
Chrystusowy KrzyŜ, na którym dokonało się zbawienie świata. To 
czcigodne narzędzie Męki Pańskiej jest czczone tam, gdzie znajduje się 
człowiek wyznający Chrystusa. 

KaŜdy z nas w swoim sercu moŜe dokonać takiego podwyŜszenia 
KrzyŜa przez miłość do Pana Jezusa. Patrząc na KrzyŜ pamiętajmy, Ŝe to 
znak naszego zbawienia. Niech on nam przypomina o wielkiej miłości 
Chrystusa do nas. Dlatego krzyŜ wieszamy w naszych mieszkaniach, aby 
przypominał rodzicom i dzieciom, Ŝe z niego płynie moc na przetrwanie 

cięŜkich i trudnych dni. A gdy nas dotyka cierpienie, byśmy zawsze 
dostrzegali Chrystusa, poniewaŜ inaczej nie udźwigniemy naszego krzyŜa. 
KaŜdy krzyŜ niesiony z Chrystusem nie załamie nas, a stanie się duchową 
siłą i mocą. KaŜdy ma swój krzyŜ. KrzyŜ kaŜdego człowieka jest inny. 
Jezus, dźwigając krzyŜ na Golgotę, upadł pod jego cięŜarem, potrzebował 
więc Cyrenejczyka. KaŜdy z nas jest zaproszony, aby był Szymonem 
Cyrenejczykiem z drogi krzyŜowej. Po spotkaniu z krzyŜem człowiek staje 
się inny. 
KrzyŜ swoją pionową belką wskazuje niebo. Jego belka pozioma, niczym 
szeroko rozwarte ramiona kochającego człowieka, obejmujące wciąŜ na 
nowo wszystkich i kaŜdego. W nim mieści się tajemnica przezwycięŜania 
zła miłością. Jest prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludzi. 

 
o. Korneliusz Jackiewicz O. Cist. 

Opracowanie: Agata Masternak-Nawojowska 
 

 

 

 

ZARZĄD KOŁA  
ŚWIATOWEGO ZWIĄZKU 

śOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ  
W STARYM SĄCZU  

i Parafia pw. Św. Antoniego w Gołkowicach 
 

 

 
 
 
 

zapraszają na 
 

Uroczystość Patriotyczno – Rocznicową  
z Mszą Świętą, 

która odbędzie się u stóp  
KrzyŜa III Tysiąclecia 

w dniu 14 września 2014 r. o godz. 1400. 
 

W tym dniu będzie moŜna skorzystać z dojazdu 
własnymi samochodami. 

 

Po Mszy Św. Firma „RAJ” 
Państwa Kingi i Andrzeja Stawiarskich zaprasza 
wszystkich na poczęstunek wiejskim kołaczem. 

 

Po uroczystościach serdecznie zapraszamy do 
schroniska na Przehybie.  

 

 

 

Za zmarłego Śp. Antoniego Klaga majstra 
budowy kościoła zostaną odprawione 

następujące Msze Święte: 
 
1)Msze Święte gregoriańskie od Ks. proboszcza i  Parafii Św. 
Antoniego w Gołkowicach będą odprawiane w październiku tego 
roku.  
2)w 7 dzień po śmierci od naszej parafii 
3)w 7 dzień po śmierci od Ŝony Karoliny z dziećmi: Dominiką i Darią 
4)od  Rady Parafialnej naszej Parafii Gołkowice (był członkiem RP) 
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5)od Burmistrza Starego Sącza Jacka Lelka z rodziną  
6)od mamy Marii 
7)od siostry Janiny z męŜem 
8)od siostrzenicy Moniki z rodziną 
9)od siostrzenicy Anny z męŜem 
10)od brata Andrzeja z Ŝoną 
11)od bratanicy Agaty z Mirkiem 
12)od bratanka Macieja 
13)od siostry Teresy z męŜem 
14)od chrześnicy Justyny 
15)od siostrzenicy Małgosi 
16)od siostrzeńca Łukasza 
17)od Albiny Król 
18)od Rodziny Przybylskich 
19)od Agaty i Jacka Grochalskich  
20)od Doroty i Krzysztofa Ciapa z córką 
21)od Rodziny Adamiec z Opola  
22)od ekipy blacharzy  
23)od ekipy blacharzy  
24)od kolegi Grzegorza Klaga - Dom weselny „ZACISZE”  
25)od kolegi Antoniego Konieczny z rodziną  
26)od pracowników budowy kościoła, wieloletnich przyjaciół: Antoniego, 
Rafała, Józefa, Marka i Łukasza.  
27)od Anety Pierzchała z córką Gabrysią 
28)od Antoniego i Zofii Konieczny z dziećmi: Rafałem i Beatą  
29)od Urszuli i Wiesława Adamek z rodziną  
30)od Tadeusza Pierzgi (kolegi z pracy) z Ŝoną Teresą i rodziną  
31)od sąsiadów Bogusławy i Adama Zabłockich z rodziną  
32)od sołtysa wsi Gołkowice Dolne Andrzeja Myjaka z Ŝoną i dziećmi 
33)od Rady Sołeckiej wsi Gołkowice Dolne  
34)od sołtysa i Rady Sołeckiej Gołkowic Górnych 
35)od Stanisławy i Michała Maśko 
36)od Magdaleny z Damianem 
37)od szwagierki Jolanty z męŜem i dziećmi 
38)od szwagierki Anety z męŜem i dziećmi 
39)od  Rodziny Nawojowskich z Gołkowic  
40)od Rodziny Kurczapów  
41)od Rodziny Śliwów  
42)od Józefa i Marii MęŜyków z rodziną  
43)od Jacka z rodziną  
44)od Rodziny Janiny i Adama Maśko 
45)od chrzestnej matki 
46)od Andrzeja i Małgorzaty Zwolińskich z rodziną 
47)od Małgorzaty i Krzysztofa Koniecznych z rodziną  
48)od brygady cieśli 
49)od brygady cieśli 
50)od Rodziny Szczygłów z Krzeszówki 
51)od Marty i Józefa Czerpak  
52)od  Marii i Andrzeja Data z córką  
53)od Adama Data z rodziną  
54)od kuzynki GraŜyny Urban z Kiczni z rodziną  
55)od kuzynki Stanisławy Król z Jastrzębia 
56)od Heleny, Tadeusza Bodziony  
57)od Anny i Grzegorza Gorczowskich  
58)od koleŜanek i kolegów córki Dominiki z wychowawczynią 
59)od Rodziny Kotalów 
60)od Anieli i Kazimierza Zagórowskich  
61)od Ryszarda Popardy z rodziną 
62)od Rodziny Romana i Wiesławy Ryczek 
63)od Joanny i Szczepana Pierzchała  
64)od Zbigniewa i Marii Piękoś 
65)od Firmy Rolbud 
66)od Rodziny Zabrzyńskich z Dąbrówki 
67)od Teresy i Zdzisława Plata z rodziną 
68)od Haliny i Janusza Konopka 
69)od Marii i Jana Pach z Woli Kosnowej 
70)od GraŜyny Pach z dziećmi 
71)od wspólników Firmy „HARNAŚ” i załogi 
72)od Karoliny i Jarosława Banach  
73)od Rodziny Janorów   z Nowego Sącza 
74)od Zofii i Józefa Pach z Zalesia  
75)od Józefy i Stanisława Wąchała 
76)od Jolanty i Tadeusza Konstanty z dziećmi 
77)od sąsiadów Ryszarda i Antoniny Klimek z rodziną  
78)od Grazyny i Łukasza Ciosmak 
79)od Wiesława i Urszuli Rusnarczyk z rodziną 

80)od Zbigniewa i Ewy Lorek z rodziną 
81)od Antoniego i Wiesławy Wysopal z rodziną  
82)od Marka Wysopal z rodziną  
83)od Krystyny i Antoniego Pasoń z rodziną  
84)od kolegi Rafała Koniecznego  
85)od Sołtysa i Rady Sołeckiej ze Skrudziny  
86)od sąsiadów Zofii i Ryszarda Lorczyk z rodziną 
87)od sąsiadki Zofii Lorek  
88)od Jana i Joanny Lorek z rodziną  
89)od Marii i Dariusza Horowskich  
90)od Stanisławy Cebula z ZabrzeŜy 
91)od Stefana i Zofii Cebula z rodziną 
92)od Wojciecha i Zofii Majerskich 
93)od Sławomira i Katarzyny Klimek 
94)od Danuty i Mariana  Pogwizd z synem ( 7 września) 
95)od Rodziny Bochniarz  
96)od kolegi Henryka Janik z rodziną 
97)od Akcji Katolickiej w Gołkowicach  
98)od Barbary i Piotra Niemiec 
99)od kuzynki Kazimiery Potoniec z rodziną z Młyńczysk 
100)od Rodziny Banachów z Krakowa  
101)od Bogdana Dąbrowskiego 
102)od Andrzeja Dąbrowskiego z rodziną  
103)od Mariana Dąbrowskiego z rodziną  
104)od kuzynek GraŜyny i Marty z rodzinami 
105)od Rodziny Florków 
106)od kuzyna Józefa z rodziną z Młyńczysk 
107)od Rodziny Pogwizdów z Wolaków 
108)od Ireny i Kazimierza Lorek 
109)od Jolanty i Andrzeja Górka  
110)od Rodziny Kubiców z Bielska  
111)od Zofii i Sławomira Kozak z Wiktorią i Jakubem 
112)od Rodziny Zwolińskich  
113)od Marii i Antoniego Ruchała  
114)od Marii i Jana Jop 
115)od Piotra i Marzeny Klimeckich  
116)od Kingi i Marka Ogorzałek z córkami  
117)od Teresy i Grzegorza Ziemskich z rodziną 
118)od Doroty i Krzysztofa Konieczny 
119)od kuzyna Grzegorza Klag z rodziną  
120)od cioci Michaliny z Jastrzębia  
121)od Barbary i Rafała Dudów z dziećmi  
122)od Edyty i Grzegorza Król  
123)od Piotra i Marioli Sorotów  
124)od Józefy i Bogusława Janeczek z Woli Kosnowej  
125)od Anny i Ryszarda Janeczek ze Zbludzy 
126)od Joanny i Bogumiła Trzepak z Woli Kosnowej  
127)od Beaty i Józefa Tokarz ze Zbludzy  
128)od Iwony i Tomasza Janeczek z Zagorzyna  
129)od Rodziny Król i Migacz  
130)od Anny i Stanisława Lorek z rodziną  
131)od Czesława Kulig z rodziną  
132)od Andrzeja Kulig z rodziną  
133)od Sławomira Kulig  
134)od Małgorzaty, Rafała i Karolka Orłowskich  
135)od ElŜbiety i Mariusza Janik z rodziną  
136)od chrzestnego ojca z rodziną  
137)od cioci Barnaś z rodziną  
138)od rodziny Mieczysława Banacha  
139)od koleŜanek i kolegów Dominiki z klasy czwartej Szkoły 
Podstawowej w Skrudzinie, ich rodziców i wychowawcy 
140)od sąsiadów Krystyny i Stanisława Kurowskich z rodziną  
141)od koleŜanki Joli z klasy  
142)od sąsiadów BoŜeny i Antoniego Zielińskich  
143)od sąsiada Dariusza Zielińskiego  
144)od sąsiada Marcina Zielińskiego    
145)od Marii i Piotra Szewczyk z rodziną z Iwierzyc  
146)od Józefy i Jana Koniecznych z rodziną 
147)od Ewy i Witolda PapieŜ z synem Erykiem 
148)od Janiny, Adama i Krzysztofa  Konstantych  
149)od Pracowników Ośrodka wczasowo – kolonijnego w Gołkowicach  
150)od Małgorzaty i Piotra Banach z rodziną 
151)od Marcina Banacha z rodziną 
152)od Zofii i Mieczysława Gołdyn z rodziną  
153)od kierownictwa budowy kościoła z rodzinami  
154)od Katarzyny i Pawła Banach  
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155)od Stefana Łazarza z rodziną z Kielc 
156)od Rodziny Łazarzów z Młyńczysk 
157)od Rodzin: Wąchałów i Kozów  
158)od Seniorów Parafii pw. Św. Antoniego w Gołkowicach  
Od uczestników pogrzebu 55 Mszy Świętych  
 

Ksiądz Antoni Lorczyk odprawi poza parafią Msze 
Święte za zmarłego Śp. Antoniego Klaga 
 
1)od Rodziny Przybylskich 
2)od Agaty i Jacka Grochalskich  
3)od Doroty i Krzysztofa Ciapa z córką 
4)od Rodziny Adamiec z Opola  
5)od Rodziny Szczygłów z Krzeszówki 
6)od brygady cieśli  
7)od Rodziny Janorów z Nowego Sącza 
8)od Zofii i Józefa Pach z Zalesia  
9)od Piotra i Marioli Sorotów  
10)od Józefy i Bogusława Janeczek z Woli Kosnowej  
11)od Anny i Ryszarda Janeczek ze Zbludzy 
12)od Joanny i Bogumiła Trzepak z Woli Kosnowej  
13)od Beaty i Józefa Tokarz ze Zbludzy  
14)od Iwony i Tomasza Janeczek z Zagorzyna  
15)od Stefana Łazarza z rodziną z Kielc 
16)od Rodziny Łazarzów z Młyńczysk 
17)od kuzynki Kazimiery Potoniec z rodziną z Młyńczysk 
18)od Rodziny Banachów z Krakowa 
19)od Rodziny Kubiców z Bielska  
20)od Stanisławy Cebula z ZabrzeŜy 
 

 
Informacja 

 
    Dyrektor Centrum Edukacji 
Artystycznej „Ogniska Muzycznego” w 
Gołkowicach, z powodu duŜego 
zainteresowania edukacją muzyczną i 
plastyczną, prowadzi nabór uczniów chętnych do 
podjęcia gry na skrzypcach, flecie poprzecznym, 
akordeonie oraz do sekcji plastycznej. Zapisy trwają do 
30 września bieŜącego roku. W Placówce prowadzone 
są równieŜ zajęcia ze śpiewu solowego, gry na gitarze 
klasycznej, keyboardzie oraz pianinie, zespoły wokalny 
i instrumentalny. Z dniem 1 września zakończył się 
nabór do zespołu regionalnego „Prehybianie” oddział 
dzieci przedszkolnych i szkolnych. Nabór do grupy 
dorosłych nadal trwa. Wszystkim, którzy zgłosili swój 
udział dziękujemy za tak ogromne zainteresowanie, 
informacji na temat organizacji i pracy zespołu 
regionalnego udzielę do 15 września 2014 r. 

 
Z wyrazami szacunku: 
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 
 

 

 

Rada Gminna „Solidarność”  
Rolników Indywidualnych  

 w Starym Sączu 
 

organizuje wyjazd na 
 

DoŜDoŜDoŜDoŜynki Centralne do Częstochowyynki Centralne do Częstochowyynki Centralne do Częstochowyynki Centralne do Częstochowy    
w dniu 7 WRZEŚNIA 2014 roku 

 

Zapisy przyjmuje i informacji udziela 
 

Pan Jan Gomółka 

Gołkowice Górne 17 

Tel.: 18 - 446 – 36 - 30 
 

Koszt przejazdu: 45 zł 
Wyjazd o godz. 4.30 
 

W drodze powrotnej Sanktuarium W drodze powrotnej Sanktuarium W drodze powrotnej Sanktuarium W drodze powrotnej Sanktuarium     
MiłMiłMiłMiłosierdzia BoŜego w Łagiewnikachosierdzia BoŜego w Łagiewnikachosierdzia BoŜego w Łagiewnikachosierdzia BoŜego w Łagiewnikach    

 

 

Wydarzenia parafialne 
 

29 czerwca 2014  
IX Festyn Parafialny 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotografie i wybór: Grzegorz Gorczowski 
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12 sierpnia 2014  
MontaŜ zwieńczenia dachu nowego kościoła 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


