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XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA

20 sierpnia 2004 roku decyzją Biskupa tarnowskiego
Wiktora Skworca Ks. Kazimierz Koszyk został
Proboszczem Rzymskokatolickiej Parafii p.w. św.
Antoniego Padewskiego w Gołkowicach

Jak dobry Ojciec troszczysz się o naszą parafię, by nieustannie się
rozwijała w róŜnych obszarach Ŝycia, wspomnianego juŜ duchowego, ale
równieŜ w obszarze Ŝycia społecznego, kulturalnego i materialnego.

Czcigodny KsięŜe Proboszczu
10 lat temu w Twoim Ŝyciu rozpoczął
się nowy etap, etap kierowania naszą
parafią.
Z Twoim przyjściem rozpoczął się dla
naszej wspólnoty parafialnej nowy czas –
czas nowego „otwierania się” na Boga i
drugiego człowieka. Czas działania,
tworzenia, budowania i integrowania.
Jesteś Kapłanem – Przewodnikiem –
Nauczycielem
–
Opiekunem
Przyjacielem i Pasterzem.
Prowadzisz nas do Boga, budujesz,
organizujesz i wspierasz.

DZIĘKUJEMY, śE JESTEŚ Z NAMI I DLA NAS.
Przedział czasu zwany dekadą jest niewątpliwie okazją do
podsumowań, ale takŜe do wyraŜenia wdzięczności za wszystko, co w
tym okresie się wydarzyło.

Dziękujemy za tworzenie warunków, a szczególnie atmosfery
sprzyjającej funkcjonowaniu tak wielu grup, stowarzyszeń i organizacji w
naszej parafii. Liturgiczna SłuŜba Ołtarza, Siostry Zakonne, Szafarze,
Akcja Katolicka, Caritas, Chór, Zespól teatralny, Schola dziecięca,
MłodzieŜowa Grupa Apostolska, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Kolędnicy
Misyjni, Dziewczęca SłuŜba Maryjna, Koło Radia Maryja, Seniorzy,
Bractwo Dzieciątka Jezus, redakcja Echa - wszyscy zawsze mogą liczyć
na Twoje duchowe przewodnictwo, na niezwykłą otwartość i wsparcie i
za to dziś dziękujemy.

Dziękujemy za nieustanne wzbogacanie Ŝycia duchowego, za kaŜdą
sprawowaną przez wszystkie te lata mszę świętą, za wspólną modlitwę w
trakcie róŜnorodnych naboŜeństw, rekolekcji, misji parafialnych,
pielgrzymek oraz uroczystości religijnych i patriotycznych.
DZIĘKUJEMY za to, Ŝe:
towarzyszysz nam od narodzin do śmierci,
w konfesjonale z troską pochylasz się nad ludzką nędzą, jesteś świadkiem
duchowych zwycięstw nad słabościami i grzechem.
W sakramentach świętych otwierasz przed nami świat Ŝycia BoŜego.

Szkoły i przedszkola to część społeczności parafialnej, którą równieŜ
otaczasz swoją troską, wspierasz nie tylko modlitwą, ale i częstą
obecnością podczas waŜnych dla nich uroczystości.
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Umiejętność współpracy i umiejętność jednoczenia róŜnych ludzi wokół
przedsięwzięć to niewątpliwe Twoje KsięŜe Proboszczu atuty, o których
mogli przez te lata przekonać się członkowie rady parafialnej, sołtysi oraz
przedstawiciele róŜnorodnych firm lokalnych i instytucji podczas
powstawania chociaŜby kaplicy w Skrudzinie, pomnika Jana Pawła II w
Gołkowicach, a takŜe organizując festyn parafialny, bal charytatywny,
spotkania seniorów czy wspólne wigilie.

Nie sposób wymienić wszystko co dzięki Tobie Czcigodny KsięŜe
Proboszczu wydarzyło się w naszej parafii w ciągu ostatnich 10 lat.

Przychodzi nam teraz podziękować za kierowanie naszą parafią, za
cięŜką, mozolną i odpowiedzialną pracę, a przede wszystkim za ogromny
trud związany z budowaniem nowej świątyni.
Mamy świadomość, Ŝe to wielkie dzieło wymaga od księdza
ogromnego zaangaŜowania i odporności na wszelkie przeciwności losu.

Dziękujemy i Ŝyczymy Ci, byś – realizując swoje kapłańskie powołanie
cieszył się zdrowiem, BoŜym Błogosławieństwem, szczególną opieką
Matki BoŜej, św. Kazimierza, św. Franciszka i św. Antoniego.
W realizacji wszystkich pasterskich dzieł i zamierzeń niech zawsze
towarzyszy Ci mądrość i rozwaga.

Niech przez kolejne dekady, które mamy wielką nadzieję upłyną Ci w
naszej parafii towarzyszą Ci słowa z listu do Filipian „Wszystko mogę w
tym, który mnie umacnia”.

-3Nie ustawaj w budowaniu prawdziwej wspólnoty parafialnej, pomimo,
iŜ nie zawsze jest to łatwe.

W imieniu całej naszej parafii – wszystkich Ŝyjących tu pokoleń,
wyraŜamy Ci naszą wielką wdzięczność i serdecznie dziękujemy za
wspólne 10 lat budowania kościoła Ŝywego i materialnego.
Niech wciąŜ Twoja posługa przyczynia się do umocnienia naszej
wiary, pomoŜe w codziennym przezwycięŜaniu trudności oraz pozwoli z
nadzieją, zapałem i radością budować BoŜy dom w jedności wiary i
zgodności serc dla BoŜej chwały.

W imieniu parafii
Małgorzata Niemiec

W niedzielę 31 sierpnia 2014r. obchodziliśmy
jubileusz 10 – lecia pracy w naszej parafii Ks.
Proboszcza Kazimierza Koszyka. Podczas Mszy Św.
o godz. 10.30 Czcigodny Jubilat odebrał Ŝyczenia
od wszystkich parafian reprezentowanych przez
przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń działających
w naszej parafii, dzieci, młodzieŜy, dorosłych i
seniorów. Wraz z kapłanami pracującymi w parafii,
siostrami
Karmelitankami
Dzieciątka
Jezus
modliliśmy się w intencji Ks. Proboszcza dziękując
Bogu za jego posługę.

Odpust ku czci
Świętego
Franciszka
Zapraszamy na odpust
ku czci Św. Franciszka
w Skrudzinie
4 października 2014 r.
W sobotę w kaplicy
o godzinie 10.30
RóŜaniec Święty,
o godzinie 11.00 uroczysta Msza Św. ku czci
Św. Franciszka. Msza Św. koncelebrowana
pod przewodnictwem
Księdza Prałata Mieczysława Szabli
mieszkającego w Starym Sączu.
SERDECZNIE WSZYSTKICH
ZAPRASZAMY
Ks. Proboszcz
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RóŜaniec Święty
Drogi księŜe Arturze
Z okazji imienin Ŝyczę byś kaŜdy dzień witał z
uśmiechem i radością, by Duch święty
opromieniał kaŜdą chwilę w Twoim Ŝyciu.
śyczę z całego serca, by Twa kapłańska posługa
była drogą do świętości.
śyczę wielu sił w dniu codziennym, uśmiechu,
niech serce Twe doświadcza miłości i dobroci
która jest sensem naszego Ŝycia…
„Gdziekolwiek w swoim Ŝyciu doświadczasz
miłości, jest ona darem. Nie moŜesz jej kupić,
zdobyć wysiłkiem ani wymusić. Jest
największym szczęściem, które moŜesz spotkać
na swojej drodze…”,
Ŝyczę byś w kaŜdej sekundzie swojego Ŝycia
miłości doświadczał, ją spotykał i był nią
obdarowany. Opieki św. Antoniego
Szczęść BoŜe!!!!!
Ŝyczy:
Ks. Proboszcz z Kapłanami, Siostrami
zakonnymi i całą parafią

Październik 2014
Kościół parafialny w Gołkowicach
Dzień
miesiąca
01.10.2014
środa

02.10.2014

03.10.2014

W intencji RóŜ
RóŜańcowych

04.10.2014

W kościele róŜaniec rano
po Mszy Św. o 6.30
RóŜaniec w kaplicy w
Skrudzinie o 10.30
uroczystości ku czci Św.
Franciszka w kaplicy.
Zapraszamy do kaplicy
Niedziela Miłosierdzia

04.10.2014
godz.10.30

05.10.2014
godz.15.00
06.10.2014
07.10.2014
08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
11.10.2014
12. 10.2014
godz. 15.00
13.10.2014

14. 10.2014

15. 10.2014

CHLEB ŚWIĘTEGO
ANTONIEGO
5 października 2014
Niedziela
Miłosierdzia
Po Mszach Św. w kościele i kaplicy będzie
poświęcenie chleba Św. Antoniego – chleba
miłości. Zabierając poświęcony chleb do
naszych domów, mieszkań złóŜmy ofiary do
puszek
przeznaczone
jako
chleb
Św.
Antoniego
pomoc
dla
osób,
rodzin
potrzebujących.
Zabierzmy
chleb
Św.
Antoniego i Jego opiekę i błogosławieństwo.

Intencja modlitwy
róŜańcowej
Inauguracja naboŜeństw
róŜańcowych Adoracja relikwii Św.
Teresy od Dz. Jezus
MłodzieŜ klas I
Gimnazjum

16. 10.2014
17. 10.2014
18. 10.2014
19. 10.2014
godzina15.00

W intencji rolników i
ogrodników
W intencji młodzieŜy klas
II gimnazjum
W intencji DSM
W intencji seniorów
W intencji Ojczyzny i
Kościoła
Za Ojczyznę Kościół Św.
TV Trwam Radio Maryja
Dzień Papieski – niedziela
O powołania kapłańskie i
zakonne
Dzień Edukacji
W intencji nauczycieli i
wychowawców
W intencji Sióstr
Zakonnych i o powołania
–
Adoracja relikwii Św.
Teresy od Jezusa
W intencji Akcji Katolickiej
Klasy „0” i „I” Sz. P.
Gołkowice
Za pracowników SłuŜby
Zdrowia
Niedziela Misyjna

20.10.2014

W intencji misji świętych
– RóŜe RóŜańcowe

21. 10.2014

W intencji klas III
gimnazjum
W intencji PDMD
Gołkowice

22. 10.2014

23. 10.2014

W intencji misji świętych

24. 10.2014

W intencji dzieci z
przedszkoli

25. 10.2014

W intencji StraŜaków

Parafialny Oddział Caritas i Ks. Proboszcz

Kto prowadzi
Siostry
Karmelitanki Dz.
Jezus
Ks. Katecheta +
młodzieŜ
Pani Józefa
Kurzeja i Pani
Stanisława Krzak
- Zelatorki
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Msza Św. o
godz.11.00

Caritas Parafialny
Ks. Proboszcz
MłodzieŜ klas II
+ ks. Katecheta
Siostra Izajasza
Ks. Kanonik
Koło Radia
Maryja
Koło Radia
Maryja
Grupa
MłodzieŜowa
Siostry
Karmelitanki
Nauczyciele i SS.
katechetki

Siostry
Karmelitanki

Akcja Katolicka
Siostra Izajasza
Lekarze i
pielęgniarki
Pan Grzegorz
Gorczowski
P. Alfreda Biel,
Wioletta Ciuła i
P. Maria
Przychocka
Ks. Katecheta
młodzieŜ klas III
Siostra Izajasza i
PDMD Gołkowice
Pani Jadwiga
Bober, grupa
misyjna i
Mateusz Witnik
Siostry
Karmelitanki z
Przedszkola
Ochotnicza
StraŜ PoŜarna

-526. 10.2014
godz.15.00

27. 10.2014
28. 10.2014
29. 10.2014
30. 10.2014

31. 10.2014

Rocznica poświęcenia
Kościoła. W intencji
fundatorów i
budowniczych
W intencji dzieci Klas II
Szk. Podst.
W intencji Chóru
Parafialnego
W intencji klas III; IV, V i
VI Szkoły Podst.
W intencji wszystkich
zmarłych
W intencji młodzieŜy
młodszej, starszej i
studentów

Ks. Proboszcz i
klasy II
Chórzyści
Siostry
Katechetki
Ks. Proboszcz
Grupa
MłodzieŜowa

RóŜaniec Święty
Październik 2014
Kaplica Św. Franciszka
w Skrudzinie
Dzień
miesiąca
01.10.2014
środa

02.10.2014

Intencja modlitwy
róŜańcowej
Inauguracja naboŜeństw
róŜańcowych Adoracja relikwii Św. Teresy
od Dzieciątka J.
MłodzieŜ klas I gimnazjum

03.10.2014

W intencji RóŜ RóŜańcowych

04.10.2014

W kościele róŜaniec rano po
Mszy Św. o 6.30
RóŜaniec w kaplicy Skrudzinie
o 10.30
uroczystości ku czci Św.
Franciszka w kaplicy.
Zapraszamy do kaplicy

04.10.2014
godz.10.30

05.10.2014
godz.8.00
06.10.2014
07.10.2014

08.10.2014
09.10.2014
10.10.2014
godzina 8.00
11.10.2014
godzina 8.00

12. 10.2014
godz. 8.00
13.10.2014

14. 10.2014

15. 10.2014

16. 10.2014

W intencji Akcji Katolickiej

17. 10.2014

Klasy „0” i „I” Sz. P.
Skrudzina
Za pracowników SłuŜby
Zdrowia
Niedziela Misyjna

Ks. Proboszcz

Niedziela Miłosierdzia
W intencji rolników i
ogrodników
W intencji młodzieŜy klas II
gimnazjum
W intencji DSM
W intencji seniorów
W intencji Ojczyzny i
Kościoła – z okazji Dnia
Papieskiego
Za Ojczyznę Kościół Św. TV
Trwam Radio M

Dzień Papieski – niedziela
O powołania kapłańskie i
zakonne
Dzień Edukacji
W intencji nauczycieli i
wychowawców
W intencji Sióstr Zakonnych i
o powołania –
Adoracja relikwii Św. Teresy
od Jezusa

Kto
prowadzi

18. 10.2014
godzina 8.00
19. 10.2014
godzina 8.00
20.10.2014

W intencji misji świętych –
RóŜe RóŜańcowe

21. 10.2014

W intencji klas III gimnazjum

22. 10.2014

W intencji PDMD Skrudzina

23. 10.2014

W intencji misji świętych

24. 10.2014

W intencji dzieci z przedszkoli

25. 10.2014
godzina 8.00

W intencji StraŜaków

Siostry
Karmelitanki
MłodzieŜ
gimnazjum
Pani Aniela
Zagórowska
i Aniela
Kasprzyk Zelatorki
Ks.
Proboszcz
Ks. Artur –
Katecheta
Msza Św. o
godz.11.00
Caritas
Parafialny
P. Lidia
Szewczyk
MłodzieŜ
klas II
gimnazjum
Siostra
Emanuela
Ks. Kanonik
S. Emanuela
wraz z
dziećmi
Zelatorki:
Małgorzata
Tokarczyk i
Aniela
Zagórowska
Grupa
MłodzieŜowa
Siostry
Karmelitanki
Nauczyciele
i SS.
katechetki
Siostry
Karmelitanki

26. 10.2014
godz.8.00

27. 10.2014

Rocznica poświęcenia
Kościoła
W intencji fundatorów i
budowniczych
W intencji dzieci Klas II Szk.
Podst.

28. 10.2014
29. 10.2014

W intencji Chóru Parafialnego
W intencji klas III; IV, V i VI
Szkoły Podst.

30. 10.2014

W intencji wszystkich
zmarłych
W intencji młodzieŜy starszej i
studentów
W intencji młodzieŜy
młodszej

31. 10.2014

Akcja
Katolicka
Siostra
Emanuela
Lekarze i
pielęgniarki
Koło Misyjne
P. Aniela
Kasprzyk i
P.
Magdalena
Zwolińska
młodzieŜ
klas III
gimnazjum
Siostra
Emanuela i
PDMD
Skrudzina
Pani
Jadwiga
Bober i
grupa
misyjna
Siostry
Karmelitanki
z
Przedszkola
Ochotnicza
StraŜ
PoŜarna
Ks.
Proboszcz
Ks.
Proboszcz i
klasy II
Chórzyści
Siostry
Katechetki –
S. Emanuela
Ks.
Proboszcz
Grupa
MłodzieŜowa

KATECHEZA DLA DZIECI
Rok 2014/2015
Lp.

Data

1.
2.

07.09.2014
14.09.2014

Kto prowadzi
katechezę
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

3.
4.
5.
6.
7.

21.09.2014
28.09.2014
05.10.2014
12.10.2014
19.10.2014

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

8.
9.
10.
11.
12.

26.10.2014
02.11.2014
09.11.2014
16.11.2014
23.11.2014

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

Liturgia
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
dzieci
dzieci
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
dzieci
dzieci
lektorzy
młodzieŜ
gim.
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14.
15.
16.
17.

30.11.2014
07.12.2014
14.12.2014
21.12.2014
04.01.2015

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

18.
19.
20.
21.
22.

11.01.2015
18.01.2015
25.01.2015
01.02.2015
08.02.2015

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

23.

15.02.2015

Ks. Kanonik

24.

22.02.2015

S. Izajasza

25.

01.03.2015

S. Emanuela

26.
27.

08.03.2015
15.03.2015

Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

28.
29.
30.

22.03.2015
29.03.2015
05. 04.2015

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela

31.
32.

12.04.2015
19.04.2015

Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

33.
34.
35.
36.
37.

26.04.2015
03.05.2015
10.05.2015
17.05.2015
24.05.2015

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

38.
39.
40.
41.
42.

31.05.2015
07.06.2015
14.06.2015
21.06.2015
29.06.2015

Ks. Kanonik
S. Izajasza
S. Emanuela
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta

lektorzy
dzieci
dzieci
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
dzieci
dzieci
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
ferie
dzieci ferie
dzieci ferie
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
dzieci
dzieci Wielkanoc
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
dzieci
dzieci
lektorzy
młodzieŜ
gim.
lektorzy
dzieci
dzieci
lektorzy
młodzieŜ
gim.

Kolonia 2014

Dodatkowe emocje zapewnił rejs statkiem „Pirat”, podczas którego
rozpętała się burza. Poznaliśmy równieŜ nową kulturę i zasady Ŝycia na
dzikim zachodzie. W miasteczku ”Western Park”, moŜna było jeździć
konno, podziwiać pokazy jazdy konnej, tańców oraz spróbować jazdy na
quadzie.

Nie sposób jest wymienić wszystkich atrakcji i zabaw, w których
koloniści brali udział. Niech to będzie zachęta dla niezdecydowanych na
przyszły rok. Korzystając z okazji pragnę z całego serca podziękować
sponsorom, wychowawcom kolonii: s. Izajaszy i Pani Sylwii Myszkowskiej,
jak równieŜ uczestnikom kolonii, którzy swoim zachowaniem i postawą
reprezentowali pięknie naszą parafię.
Serdecznie zapraszam do udziału w kolonii w przyszłym roku.
Ks. Artur Marta

Wakacje juŜ za nami, pozostały nam po nich wspomnienia, zdjęcia i
pamiątki. Dzieci i młodzieŜ gimnazjalna naszej parafii w tym roku
uczestniczyły w kolonii parafialnej, zorganizowanej w Ustroniu Morskim
nad Morzem Bałtyckim. To w tym urokliwym miejscu dzieci wypoczywały,
nabierały sił na nowy rok szkolny. W wyjeździe brały udział 32 osoby
wraz z wychowawcami. Kolonia miała charakter „wakacji z Bogiem”, gdyŜ
oprócz rozrywki i dobrej zabawy uczestnicy spędzali czas na modlitwie.

Nasz dzień rozpoczynaliśmy od Mszy św., w której wszyscy aktywnie
uczestniczyli poprzez śpiew i słuŜbę przy ołtarzu. Liturgię wzbogacała grą
na gitarze siostra Izajasza. Po modlitwie był czas na róŜne rozrywki i
atrakcje, m. in.: gry i zabawy plaŜowe, wesołe miasteczko, ognisko,
dyskoteki oraz zwiedzanie skansenu chleba (z jego własnym wypiekiem).
Podczas upalnych dni koloniści chłodzili się lodami, a takŜe kąpielą w
morzu, chodź nie zawsze temperatura wody do tego zachęcała. Aby nie
stracić formy, zorganizowaliśmy wycieczkę do latarni morskiej, z której
wracaliśmy pieszo (kilkanaście kilometrów).

ZAPRASZAMY DO KSM
W naszej Parafii są organizowane struktury nowej
grupy
młodzieŜowej
zwanej
Katolickim
Stowarzyszeniem MłodzieŜy (KSM). To organizacja
kościelna zatwierdzona przez Episkopat Polski. Jej
główny zarząd znajduje się przy Placu Katedralnym
w Tarnowie.
Zasadniczym celem KSM jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan oraz
aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie i
upowszechnianie katolickich wartości oraz zasad we wszystkich
dziedzinach Ŝycia, zwłaszcza społecznego i kulturalnego.
PowyŜsze cele realizowane są na drodze działań zamierzających do
rozwoju Ŝycia duchowego i pogłębienia wiary młodych ludzi: poprzez
rozwaŜanie Słowa BoŜego, naukę Kościoła, Ŝycie sakramentalne, kult
Eucharystii, udział w naboŜeństwach, dniach skupienia, rekolekcjach,
pielgrzymkach, konferencjach ascetycznych, poprzez dialog ewangeliczny
itp. Dodatkowo członkowie stowarzyszenia uczestniczą w: spotkaniach,
zebraniach,
zjazdach,
sympozjach,
konferencjach,
prelekcjach,
pogadankach, dyskusjach, kursach, zlotach, obozach, rozgrywkach i
zawodach sportowych itp.
Do KSM moŜe naleŜeć młodzieŜ gimnazjalna, licealna, studenci jak
równieŜ młodzieŜ pracująca. Serdecznie zapraszamy do czynnego
włączenia się w działalność na rzecz tej organizacji.
Ks. Artur Marta

-7ABC Społecznej Krucjaty Miłości
Kardynał Stefan Wyszyński
1.Szanuj kaŜdego człowieka, bo Chrystus w nim Ŝyje. Bądź wraŜliwy na
drugiego człowieka, twojego brata(siostrę).
2.Myśl dobrze o wszystkich - nie myśl źle o nikim. Staraj się nawet w
najgorszym znaleźć coś dobrego.
3.Mów zawsze Ŝyczliwie o drugich - nie mów źle o bliźnich. Napraw
krzywdę wyrządzoną słowem. Nie czyń rozdźwięku między ludźmi.
4.Rozmawiaj z kaŜdym językiem miłości. Nie podnoś głosu. Nie przeklinaj.
Nie rób przykrości. Nie wyciskaj łez. Uspokajaj i okazuj dobroć.
5.Przebaczaj wszystko, wszystkim. Nie chowaj w sercu urazy. Zawsze
pierwszy wyciągnij rękę do zgody.
6.Działaj zawsze na korzyść bliźniego. Czyń dobrze kaŜdemu, jakbyś
pragnął, aby tobie tak czyniono. Nie myśl o tym, co tobie jest kto winien,
ale co Ty jesteś winien innym.
7.Czynnie współczuj w cierpieniu. Chętnie spiesz z pociechą, radą,
pomocą, sercem.
8.Pracuj rzetelnie, bo z owoców twej pracy korzystają inni, jak Ty
korzystasz z pracy drugich.
9.Włącz się w społeczną pomoc bliźnim. Otwórz się ku ubogim i chorym.
UŜyczaj ze swego. Staraj się dostrzec potrzebujących wokół siebie.
10.Módl się za wszystkich, nawet za nieprzyjaciół.
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

RÓśANIEC
MEDYTACJA NA TRUDNE
CZASY
Niektórych dziwi, Ŝe RóŜaniec odmawiany jest przed
wystawionym Najświętszym Sakramentem, a nie np. przed
obrazem
Matki
BoŜej.
Wbrew
pozorom
jest
to
jednak modlitwa koncentrująca się wokół Dobrej Nowiny o
Jezusie Chrystusie.
Zamieszanie związane z określeniem RóŜańca wiąŜe się
prawdopodobnie z pewnymi zaszłościami. Dawniej miał on bowiem róŜne
formy, a przez niektórych nazywany był nawet Psałterzem Najświętszej
Maryi Panny. Symbolika tej modlitwy zakorzeniona jest jednak w Biblii, a
główna tematyka medytacji koncentruje się wokół scen związanych z
Ŝyciem i śmiercią Jezusa Chrystusa oraz z Jego dziełem.
NIESPOKOJNE JEST SERCE CZŁOWIEKA
Początki RóŜańca sięgają czasów, kiedy ludzie nie potrafili pisać ani
czytać. Jeśli modlitwa ta miała nawiązywać do czytania Psalmów, nie bez
znaczenia była teŜ liczba odmawianych zdrowasiek. Jeśli więc Psalmów
jest w Biblii 150, kaŜdorazowa modlitwa róŜańcowa składa się z 5
dziesiątków, które - po przemnoŜeniu przez 3 tajemnice - dają 150
modlitw. Sytuacja zmieniła się nieco po wprowadzeniu przez Jana Pawła
II tajemnic światła, jednak dzisiaj to nie ma juŜ takiego znaczenia, gdyŜ
odmawianie RóŜańca nie jest traktowane jako alternatywa dla Liturgii
Godzin (modlitwy brewiarzowej), ale jako samodzielna modlitwa o
charakterze medytacji.
Na czym więc powinna polegać medytacja RóŜańcem? Niestety, termin
"medytacja" w coraz większym stopniu zarezerwowany jest dzisiaj do
praktyk wschodnich. Kiedy do internetowej wyszukiwarki wpiszemy słowo
"medytacja", wśród zaproponowanych nam stron najczęściej pojawią się
reklamy jogi. Będzie teŜ mowa o praktykach związanych z buddyzmem,
taoizmem, konfucjanizmem czy hinduizmem. Smutne, Ŝe pojęcie
odnoszące się do szczególnego namysłu nad rzeczywistością
transcendentalną w katolickim kraju kojarzy się z rzeczywistością
kulturowo i religijnie obcą.
O co więc chodzi w medytacji róŜańcowej? Odmawianie zdrowasiek
przede wszystkim ma pełnić taką rolę, jaką np. w wielu wspólnotach
modlitewnych pełni odmawianie Psałterza. Zakonnicy nie koncentrują się
na treści wypowiadanych słów ani ich nie recytują, lecz na jednym tonie
prześlizgują się - niejako - ponad znaczeniem poszczególnych słów, by
umysł zaangaŜować w rozwaŜanie jakiejś treści. W modlitwie róŜańcowej
te treści, nad którymi się pochylamy, wynikają z poszczególnych
tajemnic, będących jednocześnie kolejną odsłoną ewangelicznych aktów.
Medytacja ma bardzo starą tradycję, sięgającą tysięcy lat przed
Chrystusem. Jej wartość ma znaczenie nie tylko religijne. Jak podkreślają
znawcy tematu, równieŜ w aspekcie psychologicznym warto jest na nią

popatrzeć jak na panaceum w coraz bardziej zwariowanych czasach.
Medytacja najzwyczajniej uspokaja nas, niejako potwierdzając znaną tezę
św. Augustyna, Ŝe niespokojne jest serce człowieka, dopóki nie spocznie
w Bogu.
DYNAMIKA WŁAŚCIWA MIŁOŚCI
Wszystko zaczęło się we wczesnym średniowieczu. Prekursorem
modlitwy róŜańcowej był bł. Dominik z Prus, mnich kartuski. To on
podzielił Ŝycie i dzieło Chrystusa na poszczególne tajemnice, których
pierwotnie było aŜ 50. PoniewaŜ trudno było je zapamiętać, dominikanie
z Kolonii skrócili liczbę tajemnic do 15. Mandatu kościelnego modlitwie tej
nadał Pius V, który po soborze trydenckim w 1569 r. oficjalnie zatwierdził
tę formę poboŜności. Dokonał zmiany 4. tajemnicy chwalebnej: Zaśnięcie
Najświętszej Maryi Panny na Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny i 5.
tajemnicy chwalebnej: Powtórne przyjście Chrystusa w chwale na
Ukoronowanie Najświętszej Maryi Panny na Królową Nieba i Ziemi.
Zwrócił uwagę na to, Ŝe tajemnice róŜańcowe naleŜy medytować.
RóŜaniec zatwierdzony oficjalnie przez św. Piusa V nie zmienił się aŜ do
początku XXI wieku, kiedy to św. Jan Paweł II wprowadził tajemnice
światła. Mimo Ŝe odmawianie tajemnic światła św. Jan Paweł II
przedstawił jako propozycję, to inicjatywa PapieŜa została bardzo dobrze
przyjęta w całym Kościele i jest powszechnie praktykowana.
Jan Paweł II podkreślił, iŜ, "by zrozumieć RóŜaniec, trzeba wejść w
dynamikę psychologiczną właściwą miłości". Powtarzanie słów miłości ma
doprowadzić do wyrobienia postawy miłości sercem i Ŝyciem.
Modlitwa róŜańcowa wielokrotnie była teŜ propagowana przez Matkę
BoŜą podczas Jej licznych objawień. Do najsłynniejszych naleŜy
przesłanie Maryi z Fatimy, gdzie zrodziła się praktyka pierwszych sobót
miesiąca czy nie mniej popularne naboŜeństwa odprawiane 13. dnia
miesiąca - od maja do października. Podczas tych naboŜeństw jednym z
najwaŜniejszych elementów jest właśnie RóŜaniec, do którego zachęcała
Matka BoŜa, obiecując wiele łask w związku z tą praktyką.
Ks. Marek Łuczak
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Szanowny KsięŜe Proboszczu !
Akcja zbierania podpisów pod ustawą
,,Rodzice chcą mieć wybór'
W ostatnim numerze Gościa Niedzielnego znalazł się artykuł
poświęcony obywatelskiej inicjatywie ustawodawczej ,,Rodzice chcą
mieć wybór''. Projekt zakłada m. in. kontrolę rodziców nad treściami
nauczania w szkole oraz wybór w sprawie posłania dziecka do 1 klasy w
wieku 6 lub 7 lat. Jest to inicjatywa bardzo waŜna dla zachowania
podmiotowości rodziców w procesie wychowania. To rodzice jako
pierwsi wychowawcy muszą mieć wpływ na to czego, kiedy i jak będą
się uczyły ich dzieci. Projekt ustawy złoŜyliśmy w sejmie 15 września.
Teraz potrzebne jest 100 tysięcy podpisów, aby projektem zajęli się
posłowie. Na zebranie tak duŜej liczby podpisów mamy tylko 3
miesiące.
Dlatego zwracamy się do Księdza Proboszcza z gorącą prośbą o
przekazanie informacji o akcji zbierania podpisów pod ustawą ,,Rodzice
chcą mieć wybór'' parafianom, szczególnie rodzicom wychowującym
dzieci i o zachęcenie ich do włączenia się w tę ogólnopolską,
rodzicielską akcję.
Przesyłamy poniŜej linki: do audycji w Radiu Maryja na ten temat,
oraz do artykułu z Gościa Niedzielnego, w którym projekt został
obszernie omówiony.
Podpisy będą zbierane po Mszach Św. prze 5 najbliŜszych niedziel
Więcej informacji o akcji na stronie www.rzecznikrodzicow.pl
Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc w tej sprawie.
Z powaŜaniem
Tomasz i Karolina Elbanowscy, Małgorzata Lusar
Fundacja i Stowarzyszenie Rzecznik Praw Rodziców
RADIO MARYJA
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rodzice-chca-miec-wybor-cz-1tv-trwam/
http://www.radiomaryja.pl/multimedia/rodzice-chca-miec-wybor-cz-ii/
GOŚĆ NIEDZIELNY
http://gosc.pl/doc/2134365.Rzad-rodzice-trzecie-starcie

-8Myśli św. Jana Pawła II na miesiąc październik
-„Jeśli ktoś lub coś kaŜe ci sądzić, Ŝe jesteś juŜ u
kresu, nie wierz w to!
Jeśli znasz odwieczną Miłość, która Cię stworzyła,
to wiesz takŜe, Ŝe w Twoim wnętrzu mieszka
dusza nieśmiertelna. RóŜne są w Ŝyciu" pory
roku": jeśli czujesz akurat, Ŝe zbliŜa się zima,
chciałbym abyś wiedział, Ŝe nie jest to pora
ostatnia, bo ostatnia porą Twego Ŝycia będzie
wiosna: wiosna zmartwychwstania. Całość twojego Ŝycia sięga
nieskończenie dalej niŜ jego granice ziemskie: Czeka cię niebo”.
-„Świadomość, Ŝe Chrystus pozostaje pośród swego ludu, dodaje otuchy
wierzącym i przynagla ich, aby stawali się głosicielami prawdziwej
solidarności i czynnie dąŜyli do zbudowania "cywilizacji miłości".
-„Człowiek chwali Boga poprzez to, Ŝe idzie w Ŝyciu za głosem swego
powołania. Pan Bóg powołuje kaŜdego człowieka, a Jego głos daje znać o
sobie juŜ w duszy dziecka.”

Wydarzenia parafialne

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska
14 września 2014
Uroczystości religijno – patriotyczne pod KrzyŜem Trzeciego
Tysiąclecia na Przehybie

12 października 2014 - XIV Dzień Papieski
„Jan Paweł II - Świętymi Bądźcie”
Decyzją Konferencji Episkopatu Polski tegoroczny Dzień Papieski
będziemy obchodzili 12 października pod hasłem „Jan Paweł II –
Świętymi Bądźcie!”. Temat świętości, jako fundamentalny w nauczaniu
Kościoła i tym samym w myśli błogosławionego Ojca Świętego Jana
Pawła II powraca jako treść kolejnego Dnia Papieskiego. Niewątpliwie
świętość jest dla dzisiejszego świata tematem z jednej strony wstydliwym
i wręcz niechcianym, a z drugiej, czasem co prawda nie wprost, ale
niezwykle poŜądanym. Niektórzy zdają się nie interesować świętością w
ogóle, czasem odrzucają ją jako niemoŜliwą do osiągnięcia lub nawet
nikomu niepotrzebną. Tolerują świętość o tyle, o ile dotyczy ona pragnień
innych. Jednak wcale niemała rzesza ludzi poszukuje świętości, łaknie jej
i za nią tęskni. Samą świętość definiuje Jan Paweł II następująco:
„Świętość stanowi kres drogi nawrócenia, poniewaŜ „nie jest ono celem
samo w sobie, ale jest raczej pielgrzymowaniem do Boga, który jest
święty. Być świętym znaczy naśladować Boga i sławić Jego imię w
dziełach, których dokonujemy w naszym Ŝyciu (por. Mt 5,16)".
Warto podczas XIV Dnia Papieskiego zobaczyć ten problem w świetle
nauczania bł. Jana Pawła II, zwłaszcza w roku jego kanonizacji.
Wyniesienie na ołtarze Jana Pawła II jest znakomitym motywem do
ponownego postawienia pytania o świętość, zarówno w Ŝyciu jednostek,
jak i całych społeczności, aŜ po wielką rodzinę ludzką.
Obchody Dnia Papieskiego juŜ od 2001 roku przypadają zawsze w
niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru Kardynała Karola Wojtyły na
Stolicę Piotrową. Jest to dzień łączności z Ojcem Świętym Franciszkiem,
w czasie którego wierni są zachęcani do zgłębiania nauczania Jana Pawła
II. W trakcie Dnia Papieskiego wsłuchajmy się w głos Jana Pawła II,
który swoim pontyfikatem podkreślał, Ŝe głównym powołaniem kaŜdego
człowieka jest powołanie do świętości. Uroczystościom towarzyszą liczne i
www.dzielo.pl
www.episkopat.pl
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