
                    yyyykkkkwwww                                             
   
                                                                                          
      
 

          Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
                BIULETYN PARAFIALNY  Nr 9 (23) 13.06.2006                        
                   ŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGOŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGOŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGOŚWIĘTEGO ANTONIEGO PADEWSKIEGO    

                           ODPUST PARAFIALNY 
Egzemplarz bezpłatny                 

Modlitwa do Świętego AntoniegoModlitwa do Świętego AntoniegoModlitwa do Świętego AntoniegoModlitwa do Świętego Antoniego    
 
 
 
Święty Antoni Patronie Zagubionych, 
nie proszę Ciebie, abym cokolwiek 
znalazł lud odnalazł. Proszę Ciebie, 

abym trochę rzeczy zgubił lub utracił. 
Proszę Ciebie, abym zgubił moją pychę, moje 
wywyższanie się przed Bogiem i przed ludźmi. 
Żebym zgubił chęć mówienia lub robienia czegokolwiek 
na pokaz. 
Żebym zgubił to deptanie i lekceważenie innych ludzi, 
zwłaszcza najbliższych. 
Abym zgubił nienawiść i nieprzebaczalnie innym. 
Abym utracił szorstkość w kontaktach z innymi ludźmi. 
Abym zgubił brak opanowania, zwłaszcza do 
najbliższych. 
Abym zawieruszył gdzieś chęć obmawiania i 
okłamywania innych ludzi. 
Abym pozbył się lenistwa do pracy, do modlitwy, do 
służenia. 
Żebym pozbył się właściwości nie szanowania wspólnej 
i cudzej własności. 
Abym stracił chęć do wszelkich używek tego świata. 
Żebym zgubił moje łakomstwo. 
Abym zapodział moje złe myśli i pragnienia. 
Żebym zgubił wszystkie moje przesądy. 
Abym zgubił moją rozpacz i zwątpienie w miłosierdzie 
Boże. 
Żebym zgubił lekceważenie grzechu. 
Święty Antoni, gorąco Ciebie proszę, abym zgubił… 
Chyba już się Święty połapałeś, że staram się Ciebie… 
wykołować i wykiwać. 
To nieprawda, że ja nic nie chcę znaleźć. Przecież jeżeli 
utracę to wszystko, o co Ciebie proszę, właśnie wtenczas 
zyskam to, co jest najważniejsze nie tylko na tym 
świecie. Amen. 

Modlitwa do Świętego Antoniego zaczerpnięta  
z Pisma  Parafii Św. Antoniego z Gdyni pt. „Ze wzgórza…”, 

 nr 41/1996, anonimowego autora J.S.  
 

  Jubileusz 25-lecia kapłaństwa 
1981 - 17 maja - 2006 

Skrudzina, Gołkowice - Kraków  
Oświęcim - Wniebowzięcia NMP 
Oświęcim - św. Maksymiliana  
Kraków - Bazylika Mariacka  

Kraków - Borek Fałęcki- MB Zwycięskiej   
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                   Bądź uwielbiony Panie  
 

(((())))    
Ksiądz Proboszcz Grzegorz Szewczyk 
    W dniu 17 maja 2006 roku wywodzący się z parafii Gołkowice 
Ksiądz Grzegorz Szewczyk obchodził jubileusz 25-lecia kapłaństwa. 
    Ks. Kanonik Grzegorz Szewczyk Proboszcz Parafii Matki Bożej 
Zwycięskiej w krakowskim  Borku Fałęckim urodził się 13.04.1953 r. w 



 2 

Skrudzinie. Po ukończeniu szkoły średniej podjął pracę fizyczną jako 
tokarz-mechanik w Krakowie, w dawnej Hucie im. Lenina. Po trzech 
latach pracy wstąpił do Krakowskiego Seminarium Duchownego. 17 
maja 1981 roku w Katedrze Wawelskiej przyjął święcenia kapłańskie z 
rąk ks. kardynała Franciszka Macharskiego. Na Papieskiej Akademii 
Teologicznej obronił pracę magisterską z zakresu teologii moralnej z 
zakresu spowiednictwa. Jako nowo wyświęcony kapłan został 
skierowany do pracy duszpasterskiej w Parafii Wniebowzięcia Matki 
Bożej w Oświęcimiu. Po podziale tejże parafii został wikariuszem w 
nowej parafii św. Maksymiliana, gdzie jako duszpasterz uczestniczył 
także w budowie nowego kościoła - Pomnika Męczeństwa Narodów 
pod wezwaniem św. Maksymiliana Męczennika. Po ośmiu latach pracy 
duszpasterskiej w Oświęcimiu został przeniesiony na wikariusza do 
Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Do Borku Fałęckiego skierowany 
został przez Ks. Kardynała Macharskiego w dniu 10 lutego 1996 jako 
wikariusz z poleceniem organizowania budowy kościoła na oś. Kliny 
Borkowskie. Od 26 czerwca Ks. Grzegorz Szewczyk jest proboszczem 
parafii Matki Bożej Zwycięskiej w Krakowie. Od 2002 roku pełni także 
funkcje Dziekana w dekanacie Kraków- Podgórze. W 2005 roku został 
mianowany przez Ks. Kardynała Franciszka Macharskiego Prezesem 
Fundacji Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. 

 
 

Bazylika Il Santo 
    Padwa po włosku Padova to miasto w północno-wschodnich 
Włoszech, w prowincji Wenecja Euganejska, leżące nad rzeką 
Baechiglione na Nizinie Padańskiej. Liczba mieszkańców wynosi około 
212,6 tys. 
    U schyłku życia właśnie dla tego miasta uczynił wyjątkowo dużo 
Święty Antoni. Ono odwdzięczyło mu się głęboką miłością i wyborem 
Świętego na swojego patrona. Dziś wystarczy tu powiedzieć "Il Santo" 
(Święty) i już wiadomo, o kogo chodzi. Taką samą nazwę nosi 
bazylika, którą wzniesiono w mieście ku czci św. Antoniego. Wnętrze 
świątyni kryje wiele skarbów sztuki. 
    Bazylika Św. Antoniego w Padwie określana mianem Sanktuarium 
Międzynarodowego stanowi jeden z głównych celów pielgrzymkowych 
w Świecie. To tutaj od ponad siedmiu wieków spoczywają szczątki 
Św. Antoniego który został nazwany przez Papieża Leona XIII 
„świętym całego świata”. Jest to romańsko-gotycki trzynawowy 
kościół zbudowany między 1232–1307 rokiem. Posiada prezbiterium 
z obejściem i wieńcem kaplic, nakryty jest 6 kopułami i stożkowatą 
wieżą na skrzyżowaniu naw. W bogato wyposażonym wnętrzu freski 
szkoły Giotta z ok. 1382, nagrobki (XIV–XV w.), ołtarz główny dzieło 
Donatella, kaplica Św. Antoniego z jego grobem ozdobiona 9 
płaskorzeźbami. W obejściu kaplica Św. Stanisława z polskimi 
nagrobkami i tablicami wotywnymi z czasów I i II wojny światowej. 
Przy bazylice 3 dziedzińce z krużgankami. Ogromną budowlę 
wzniesiono na planie krzyża łacińskiego. Stanowi połączenie stylów 
romańskiego, gotyckiego, bizantyjskiego i weneckiego. Wszystkie 
ściany pokrywają freski lub płaskorzeźby. Bazylika św. Antoniego 
nazywana „cudem Padwy" jest prawdziwym arcydziełem sztuki. 
    Budowę Bazyliki św. Antoniego w Padwie rozpoczęto już w rok po 
śmierci Świętego - w 1232 r. (był to także rok jego kanonizacji). Do 
nieskończonej jeszcze świątyni przeniesiono doczesne szczątki 
przyszłego patrona. U schyłku stulecia gmach był gotowy w stanie 
surowym. Przez cały następny wiek wykonywano zdobienia, poprawki i 
inne prace wykończeniowe. Pod koniec XIV w., zaledwie budowla 
zalśniła pełnym blaskiem, zniszczył ją huragan. Prace przy świątyni 
podjęto na nowo. Budowa wraz z remontem trwała około 200 lat. 
Bazyliką "Il Santo" do dziś opiekują się ojcowie franciszkanie. 
    W Bazylice św. Antoniego zwraca uwagę wiele wizerunków i figur 
Maryi. Uosabia Ją przede wszystkim posąg na ołtarzu głównym, gdzie 
Bogurodzica trzyma przed sobą w dłoniach małego Pana Jezusa. 
Asystują jej św. Franciszek i św. Antoni. W osobnej kaplicy jest 
kamienna rzeźba przedstawiająca Matkę Bożą o oliwkowej cerze, 
zwaną "Madonna Mora". Ponadto na ścianach Bazyliki widać liczne 
freski przedstawiające Najświętszą Maryję Pannę. 
    Miejscem, które w Bazylice najbardziej przyciąga wiernych, jest 
kaplica św. Antoniego. Tu od siedmiu wieków spoczywają szczątki 
Świętego. Płaskorzeźby na ścianach kaplicy przypominają cuda 
dokonane za wstawiennictwem sławnego franciszkanina, m.in. 

wskrzeszenie dziecka, przywrócenie życia topielicy i cud z sercem 
skąpca. Kaplica jest pięknym przykładem włoskiego 
szesnastowiecznego renesansu. Przy grobie świętego, spotykają się 
wierzący i niewierzący. O każdej porze roku dziesiątki pogrążonych w 
modlitwie pielgrzymów otaczają sarkofag. Każdy chociaż na chwilę 
pragnie położyć dłoń na tylnej ścianie grobowca, wierząc, że jego 
prośba zostanie wysłuchana. Dookoła grobu wiszą dary wotywne i 
fotografie cudownie uleczonych dzięki interwencji świętego. Są też 
wypisane na kartkach podziękowania i prośby w różnych językach, 
niektóre po polsku. Polscy pielgrzymi od wieków przybywali do 
padewskiego sanktuarium. W apsydzie kościoła tuż obok Kaplicy 
Skarbu, w której przechowywane są relikwiarze z językiem i szczęką 
św. Antoniego, znajduje się kaplica polska pod wezwaniem św. 
Stanisława z 1593 roku fundacji Mikołaja Ossolińskiego. Po lewej 
stronie świątyni, zaraz przy wejściu, jest ołtarz św. Maksymiliana 
Kolbego z roku 1979. Polskie nazwiska widnieją na tablicach 
pamiątkowych i nagrobkach, najstarszy poświęcony pamięci kasztelana 
gnieźnieńskiego Erazma Kretkowskiego pochodzi z 1558 roku. 

Napisane na podstawie: 
Nowa encyklopedia powszechna PWN  

wersja internetowa 
http://pl.wikipedia.org/wiki/Padwa 

strona internetowa Adalbertus 
strona internetowa Bazylika Il Santo 
strona internetowa Ewa Głowacka 

 
 
 
 
 

 

 

Zaproszenie Zaproszenie Zaproszenie Zaproszenie     
na festyn parafialnyna festyn parafialnyna festyn parafialnyna festyn parafialny    

 
    25 czerwca 2006 r. w niedzielę na boisku sportowym w 
Gołkowicach Górnych odbędzie się festyn parafialny. 
Organizatorem tego festynu jest Rada Parafialna, Akcja 
Katolicka i Caritas parafii Gołkowice. 
Celem festynu jest:  

• integracja naszej wspólnoty 
• wspieranie rodzinnych spotkań, odpoczynek, miła 

zabawa 
• zbieranie funduszy na budowę kościoła w 

Gołkowicach 
• zapoznawanie się z tradycją, kulturą naszego regionu 

oraz poznawanie innych kultur 
Program: Program: Program: Program:     
     Dokładny program zostanie przedstawiony w specjalnym 
numerze wydanym na niedzielę 18.06.2006 r. 
 Festyn rozpocznie się  meczem piłki nożnej między Akcja 
Katolicką i Radą Parafialną a Ochotniczą Strażą Pożarną. 
Na festynie wystąpią:  Zespół Lachy, Promyczki, Zespół z 
Węgier i ze Słowacji, dzieci i młodzież z naszych szkół. 
  W czasie festynu odbywać się będą dwie loterie fantowe ( 
każdy los wygrywa,) w jednej losy będą po 2 zł w drugiej po 5 
zł. Do wygrania będą róże, cenne rzeczy, rozprowadzane będą 
cegiełki kupony z których wezmą udział  w losowaniu nagród. 
Główna nagroda to komputer, ponadto do wygrania rowery itp. 
    Będzie wiele atrakcji dla dzieci i młodzieży . Na koniec 
festynu zabawa taneczna przy dobrej muzyce.  

SerdecznSerdecznSerdecznSerdecznie zapraszamy!ie zapraszamy!ie zapraszamy!ie zapraszamy!    
Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Caritas 

 Parafii w Gołkowicach 
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Gołkowice  Górne 19.02.2006 r. 

Protokół 
    Z posiedzenia Rady Gospodarczej, Rady Budowy Kościoła istniejącej 
w Parafii Gołkowice Górne: 
W skład Rady wchodzą: 

1. Stefańczyk Ryszard             
2. Stawiarski Andrzej              
3. Szewczyk Jan                      
4. Szewczyk Mieczysław        
5. Gancarczyk Mieczysław     
6. Warzecha Stanisław            
7. Olszowski Stanisław           
8. Kuczaj Andrzej                   
9. Florek Józef                        

        10.    Zych Andrzej                      
Posiedzenie Rady odbyło się 19 lutego 2006 r. Na zebraniu zostały 
omówione bieżące sprawy, a są to: 

• budowa kościoła w Gołkowicach 
• prace przy kaplicy w Skrudzinie 
• sprawa cmentarza 

    W związku z budową kościoła  w Gołkowicach dwa tygodnie 
wcześniej wiernym zostały zaprezentowane 6 koncepcji . Każda 
koncepcja miała przyporządkowany numer, po zapoznaniu się można 
było wybrać koncepcję, która  się podoba, wrzucając numer do 
specjalnej urny. 
Rada Budowy  komisyjnie podsumowała te głosy, wyniki są 
następujące:  
Koncepcja numer 1 otrzymała  341 głosów 
Koncepcja numer 2 otrzymała  27  głosów 
Koncepcja numer 3 otrzymała   6 głosów 
Koncepcja numer 4 otrzymała 32  głosów 
Koncepcja numer 5 otrzymała  12  głosów 
Koncepcja numer 6 otrzymała 44  głosów 
Głosów nieważnych: 24  
Wszystkich głosów było: 506     
    Rada Budowy wybrała koncepcję wykonaną przez Biuro projektów 
TRZ z Nowego Sącza, przez mgr inż. arch. Mirosława Trzupka i mgr 
inż. arch. Ewę Szajna.  
    Koncepcje  kościołów zostały przedstawione Ks. Biskupowi 
Ordynariuszowi i Komisji Sztuki Kościelnej w Kurii Diecezjalnej w 
Tarnowie. Do dalszych prac została wybrana koncepcja wykonana 
przez mgr inż. arch Mirosława Trzupka i mgr inż. arch Ewę Szajna.  
   Obecnie są prowadzone prace projektowe, różne badania, są 
przygotowywane mapy, uzgodnienia . Odbywają się spotkania z 
Komisją Sztuki Kościelnej w Tarnowie. 
 
 
Kościół parafialny p.w. Św. 
Antoniego w Gołkowicach 

 
    Kościół został zaplanowany na podłużnej osi elipsy, 
ale z wklęsłymi rytmicznie fragmentami ścian, wewnątrz 
jednoprzestrzenny, kaplicą boczną po jednej stronie 
prezbiterium i z zapleczem zakrystyjnym po drugiej, 
nakryty dachem namiotowym, z osobno usytuowaną 
wieżą-dzwonnicą, bez podpiwniczeń. 
Kościół zostanie usytuowany na rozwidleniu dróg, za 
obecnym parkingiem.  
Długość kościoła 43 m, szerokość 31 m, wysokość do 
krzyża 34 m i krzyż 7 m.  
Powierzchnie:  
nawa główna ok. 650 m2 , 
kaplica boczna ok. 80 m2 , 
inne  ( zakrystie, WC, magazyny) ponad 100 m2,  
chór ok. 150 m2.  

 

ŚWIĘCENIA NASZEGO PARAFIANINA 
 

    3 czerwca 2006 roku w Diecezji Tarnowskiej klerycy 
Tarnowskiego Seminarium Duchownego przyjęli święcenia 
diakonatu. Odbywały się one w trzech parafiach naszej diecezji 
tj. Tarnowie, Pustyni i Łącku. W tym ostatnim święceń udzielał 
Ksiądz Biskup Ordynariusz Wiktor Skworc. Swoją obecnością w 
tej parafii podkreślił on znaczenie, jakie dla kościoła ma wielka 
liczba powołań w naszym regionie.  
    Dla naszej parafii ta uroczystość miała szczególne 
znaczenie, ponieważ święcenia przyjmował nasz, od niedawna, 
parafianin Tomasz Góra.  
    Z okazji osiągnięcia tak ważnego etapu na drodze do 
kapłaństwa życzymy diakonowi Tomaszowi wielu łask Bożych    

Redakcja 
    

XXX 
Nie mów: OJCZE,  
        jeśli każdego dnia, nie zachowujesz się jak syn. 
Nie mów: NASZ,  
        jeśli jesteś zamknięty w swym egoizmie.  
Nie mów: KTÓRY JESTEŚ W NIEBIE,  
        jeśli myślisz tylko o rzeczach ziemskich. 
Nie mów: ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE,  
        jeśli sam go nie czcisz.  
Nie mów: PRZYJDŹ KRÓLESTWO TWOJE,  
        jeśli pokładasz nadzieję w sukcesie materialnym. 
Nie mów: BĄDŹ WOLA TWOJA... , 
        jeśli jej nie akceptujesz, gdy cierpisz. 
Nie mów: CHLEBA NASZEGO DAJ NAM DZISIAJ...,  
        jeśli nie obchodzi cię los głodnych, bez oświaty, i bez 
środków do życia . 
Nie mów: ODPUŚĆ NAM NASZE WINY...,  
        jeśli zachowujesz urazę do swego brata. 
Nie mów: NIE WÓDŹ NAS NA POKUSZENIE,  
        jeśli masz zamiar trwać w grzechu. 
Nie mów: ZBAW NAS OD ZŁEGO,  
        jeśli nie chcesz przeciwstawić się złu.  
Nie mów: AMEN,  
        jeśli nie bierzesz serio słów modlitwy Ojcze Nasz. 

Sylwia 

„Nie lękajcie się,  

trwajcie mocni w wierze.” 
    Kiedy doszliśmy na krakowskie Błonia, było kilka minut po godzinie 
15. Dobiegała końca Koronka do Bożego Miłosierdzia. Mijając setki 
młodych ludzi, szukaliśmy wzrokiem miejsca, gdzie można by rozłożyć 
swój ekwipunek, no i oczywiście miejsca, z którego byłby dobry widok 
na ołtarz. . Nie było to łatwe zadanie.  Po kilkunastu minutach udało 
się jednak znaleźć tyle wolnej przestrzeni, aby nasza „szóstka” mogła 
swobodnie usiąść.  
    Zaczęło się odliczanie. Minuty płynęły, a zgromadzona młodzież 
niestrudzenie ćwiczyła pieśń „Trwajcie mocni w wierze”, która stała się 
hymnem tego spotkania. Oczekiwanie na Niecodziennego Gościa było 
wyjątkowym czasem. Czasem, który po brzegi wypełniła modlitwa i 
śpiew. Prócz radości, jaka wynikała z faktu obecności na Błoniach 
pojawiła się również niepewność, ciekawość. Jak to będzie? Jakie tego 
wieczora padną słowa? Euforia wywoływała tysiące myśli i pytań. 
    Około godz. 18.30 radosny i donośny śpiew przerwały słowa 
„Właśnie dostaliśmy wiadomość, że Papież wyjechał z Wawelu”. 
Sześćset tysięcy młodych ludzi powstało i ze zniecierpliwieniem 
rozpoczęło się oczekiwanie na osobę, która do tej pory była trochę 
abstrakcją. Jest! Widać Go! Jedzie! Wrzawa, oklaski i nieskrywane 
wzruszenie. Jest! Wchodzi po schodach! I oto wszystkim ukazał się 
Piotr naszych czasów. Skromny, uśmiechnięty uniósł swe dłonie by 
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pozdrowić zgromadzonych. Dotychczasowe wyobrażenia, domysły stały 
się faktem. Oto przed stał nami i kierował swe słowa Benedykt XVI. 
Atmosfera tego spotkania z młodzieżą zaskoczyła chyba wszystkich. 
Rozluźniony Papież klaskał w rytm muzyki i szczerze uśmiechał się do 
wszystkich. 
   Kiedy przyszłą pora na homilię papieża młodzież zamilkła. Każdy z 
dużym skupieniem chłonął słowa, które kierował do nas – młodych – 
Benedykt XVI. „Jezus wzywa nas do budowania na skale, bo tylko 
wtedy dom nie może runąć” – powiedział. Papież wygłosił na Błoniach 
mocne słowa. Apelował do młodych, żeby budowali swoje życie na 
skale, czyli niezmiennych wartościach chrześcijańskich. Jego słowa 
kilkakrotnie przerywały długie oklaski.  
    Papież zaznaczał, że prawda jest jedna i znaleźć ją można tylko w 
Piśmie św. - Nie chodzi tu o puste słowa wypowiedziane przez 
kogokolwiek, ale o słowa Jezusa. Nie chodzi o słuchanie kogokolwiek, 
ale o słuchanie Jezusa. Nie chodzi o wypełnianie czegokolwiek, ale o 
wypełnianie słów Jezusa - mówił papież. I wzywał młodzież do trwania 
w wierze mimo wszelkich pokus: - Jezus niejednokrotnie jest 
ignorowany, jest wyśmiewany, jest ogłaszany królem przeszłości, ale 
nie teraźniejszości, a tym bardziej nie jutra, jest spychany do lamusa 
spraw i osób, o których nie powinno się mówić na głos i w obecności 
innych. Jeśli w budowaniu domu waszego życia napotykacie tych, 
którzy pogardzają fundamentem, na którym budujecie, nie 
zniechęcajcie się! Mocna wiara musi przejść przez próby. 
    Co więcej odwołując się znów do Jana Pawła II, złożył młodym 
ważną deklarację, że mogą na papieży zawsze liczyć : - Wy, młodzi, 
poznaliście dobrze Piotra naszych czasów. Dlatego nie zapomnijcie, że 
ani ten Piotr, który przygląda się naszemu spotkaniu z okna Boga Ojca, 
ani ten, który teraz stoi przed wami, ani żaden następny nigdy nie 
wystąpi przeciwko wam ani przeciw budowaniu trwałego domu na 
skale. Co więcej, sercem i obiema rękami będzie wam pomagał 
budować życie na Chrystusie i z Chrystusem - powiedział. 
    Po tych słowach owacjom nie było końca. Papież wyraźnie 
poruszony uśmiechał się i słuchał skandowania: "Benedetto Dio te ha 
eletto”! ( Benedykcie, Bóg Cię wybrał). 
Niezwykłą i ujmującą wymowę miało też przekazanie światła. Do 
Benedykta XVI podeszli młodzi ludzie i od jego świecy odpalali swoje. 
Od Błoni bił blask. Mrok, który powoli ogarniał świat, spowodował, że 
promyki świec przypominały gwiazdy na firmamencie nieba. 
    Spotkanie na błoniach nie zakończyło się wraz z odjazdem 
Benedykta XVI. Nie. Kiedy tak długo wyczekiwany Gość odjechał 
rozpoczęła się Masz święta. Masz, w której po mimo zmęczenia, wiatru 
i deszczu uczestniczyli ci wszyscy, którzy od wczesnego ranka 
gromadzili się na Błoniach. 
Sylwia 
 

IV Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II 
przy Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu 
 
    Stary Sącz jest chyba jedynym miejscem w Polsce, gdzie został 
zachowany tzw. „Ołtarz Papieski”. Decyzją Ordynariusza Diecezji 
Tarnowskiej Księdza Biskupa Wiktora Skworca w miejscu, gdzie 16 
czerwca 1999 roku Papież Jan Paweł II odprawił mszę świętą dla 
tysięcy pielgrzymów i kanonizował patronkę Sądecczyzny 
błogosławioną Kingę, powstało Diecezjalne Centrum Pielgrzymowania.      
    Tradycyjnie w okresie związanym z rocznicą obecności Ojca 
Świętego na naszej ziemi Dyrektor Centrum ksiądz Tadeusz Sajdak 
zaprasza na spotkanie uczniów szkół imienia Jana Pawła II. Na czwarte 
tego rodzaju spotkanie w dniu 9 czerwca 2006 roku szczególne 
zaproszenie otrzymali uczniowie klas V szkół podstawowych. W 
spotkaniu wzięło udział 16 placówek, które reprezentowało około 900 
wychowanków. Swoją obecność zaznaczyły m.in. szkoły z Gołkowic, 
Podola-Górowej, Skrzyszowa, Nowego Sącza (nr 21), Męciny, Łososiny 
Dolnej, Staszkówki, Krościenka, Rajbrotu i Muszyny. Wszystkie szkoły 
akcentowały swój udział w spotkaniu prezentując transparenty z 
nazwami swoich szkół i miejscowości.  
    Od godziny 10.00 młodzież miała okazję podziwiać występy 
artystyczne swoich kolegów z Zespołu Szkół Podstawowo-
Gimnazjalnych w Łososinie Dolnej. Następnie wszyscy zgromadzeni 
wzięli udział we mszy świętej, którą w intencji rychłej beatyfikacji Sługi 
Bożego Jan Pawła II odprawił Ksiądz Biskup Władysław Bobowski. W 

swojej homilii skierował on do uczestników ważne słowa nawiązujące 
do nauki i wzoru, jakim dla wszystkich powinien być Nasz Papież. 
Szczególnie mocno rozwinął wezwanie Jana Pawła II do młodych 
„Musicie od siebie wymagać nawet, gdyby inni od was nie wymagali”. 
Oprawę mszy świętej przygotowali uczniowie Szkoły Podstawowej im. 
Jana Pawła II w Gołkowicach pod kierunkiem siostry Flawiany. 
Uroczysty charakter spotkania podkreślała obecność pocztów 
sztandarowych wszystkich szkół. Po zakończeniu nabożeństwa przybyli 
spożyli posiłek przygotowany przez organizatorów.  
    Ważną dla zgromadzonej młodzieży częścią imprezy był konkurs i 
pokaz lotów latawców. Zadaniem uczniów klas piątych, którzy przybyli 
do Starego Sącza było wykonanie latawców prezentujących jedną lub 
kilka myśli i wskazówek Sługi Bożego Jana Pawła II. Niestety zmienna 
pogoda przeszkodziła trochę w przeprowadzeniu tej części spotkania. 
Mimo to, wiele osób zaprezentowało bardzo ciekawe latawce 
wskazujące, że młodym ludziom nie jest obca nauka i postać Papieża-
Polaka. 
    Dobrze, że ołtarz papieski istnieje u nas w tej formie. Zasługiwało 
na to miejsce, architektura a przede wszystkim Wydarzenie, którego 
jest pamiątką. Może przez taką, prawie dotykalną obecność Ojca 
Świętego Jana Pawła II młodzież lepiej zrozumie i odczuje Wielką 
Świętość naszego Patrona i zaczerpnie z Jego nauki to, co dla niej 
najważniejsze. 

Anna i Grzegorz Gorczowscy 
 

Apel o pomoc dla Apel o pomoc dla Apel o pomoc dla Apel o pomoc dla 
MateuszaMateuszaMateuszaMateusza    

    Kilka tygodni temu Caritas przeprowadziła akcję zbierania 
funduszy na leczenie dla Mateusza Dąbrowskiego. Udało się 
zgromadzić ponad 2 tysiące złotych. Pieniądze te zostały 
przekazane przez Ks. Proboszcza  rodzicom Mateusza z 
przeznaczeniem na jego leczenie. Chłopiec jest bardzo chory i 
wymaga nieustannej opieki medycznej.  W ostatnim czasie 
pojawił się bardzo drogi lek, który daje duże szanse na 
poprawę zdrowia dziecka. Niestety choroba Mateusza jest 
bardzo rzadka i nie figuruje w wykazie chorób w naszym kraju, 
dlatego lek ten nie podlega refundacji. Rodzice w najbliższych 
miesiącach muszą zgromadzić dużą kwotę pieniędzy na ten lek 
we własnym zakresie. 
    W imieniu rodziców Mateusza dziękujemy Wam drodzy 
parafianie za szczere ofiary składane na ten cel. Jednocześnie 
zwracamy się z gorącym apelem o wpłaty w miarę możliwości 
na konto założone specjalnie dla Mateusza.                               

 Bogusława Niesporek 
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