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        Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
                BIULETYN PARAFIALNY  Nr 14 (28) 19.11.2006                        

                                
Egzemplarz bezpłatny                                                      33. NIEDZIELA ZWYKŁA

PIERWSZY LISTOPAD 
Stanął dzień 
W cmentarnej zadumie, 
spojrzał w mogił 
głosy brzmiące - 
szelestu zimnych traw owiany, 
kroplą rosy kołysany. 

Zatrzymał czas biegnący w galopie, 
przystań i popatrz – 
Święto Zmarłych – 1 listopad.  

Stań jak dzień 
w cmentarnej zadumie, 
wzrok i milczenie, 
dziś będzie nakazem serca i woli, 
wszystko co masz – 
było, jest i będzie tu – 
przestrzeń czasu swego dasz. 

 
    PRZEMIJANIE II 
Z nieprzemijania – przemijanie 
Z cierpienia – łkanie 
Z żalu – serc pękanie 
Ze słodyczy – gorycz 
Z wrzawy – głucha cisza 
Z nocy – świtanie 
Z gąszczu włosów - siwiejące panie 
Lato – chude i długie 
Marnota czekanie 
Krople deszczu szarego – 
Jesienne szemranie, 
Obojętność ludzka, 
Ból – rozstanie 
Z nieprzemijania – przemijanie 
Z zamazanych kart 
Pamięci odliczanie 
Ze wzlotu ptaka 
Skrzydeł łomotanie 
Z natury mu dane 
Ni ratunku wołanie 
Z wyobraźni mglistej – 
Myśli kołatanie 
Dzień nocą gnany – 
Ranne powitanie, 
Dziś, jutro, wczoraj – 
Z nieprzemijania – przemijanie. 
                                              go-ja 
 

ZZZZAPROSZENIEAPROSZENIEAPROSZENIEAPROSZENIE    
W dniu 28 listopada 2006 r. o godz. 17.00  

w naszym kościele odbędzie się 
 uroczysta Msza Święta koncelebrowana, której 
przewodniczył będzie Ks. Biskup Janusz Kaleta, 

Administrator Apostolski w Zachodnim Kazachstanie. 
Serdecznie zapraszam wszystkich Parafian 

 na wspólną modlitwę.           
                                                         Ks. Proboszcz   

ppp 

 

SZANOWNEMU PANU MARIANOWI CYCONIOWI 
Serdeczne gratulacje w związku 

z ponownym wyborem na stanowisko  

BURMISTRZA MIASTA I GMINY STARY SĄCZ 
Składa Redakcja 

ppp 

NASI PARAFIANIE WE WŁADZACH SAMORZĄDOWYCH 
    W niedzielę 12 listopada br. wybieraliśmy naszych przedstawicieli 
do samorządów lokalnych. Największym zaufaniem wyborcy 
obdarzyli wybranego do Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana Jana 
Gomółkę (Gołkowice Górne), oraz wybranych do Rady Miejskiej w 
Starym Sączu Panów: Jana Kupczaka (Gołkowice Dolne), 
Andrzeja Myjaka (Gołkowice Górne), Mieczysława Szewczyka 
(Skrudzina) i Andrzeja Zycha (Gołkowice Dolne).  
    Wybranym Radnym składamy gratulacje i życzymy owocnej pracy 
dla dobra Parafii i jej mieszkańców. Mamy nadzieję, że ich 
działalność dla dobra ogółu będzie mocnym wsparciem dla inwestycji 
parafialnych. 

REDAKCJA 
    

RORATYRORATYRORATYRORATY’ ‘2006’ ‘2006’ ‘2006’ ‘2006    
    Zapraszamy do udziału w Roratach 2006 r. w czasie Adwentu, 
który rozpocznie się 3 grudnia.  
Roraty codziennie o godz. 6.30 wcześniej o 6.00 Godzinki do Matki 
Bożej. 
Program związany z Roratami nosi nazwę: DZISIAJ W BETLEJEM  
Nazwa „Dzisiaj w Betlejem” wskazuje, że podczas tegorocznych 
spotkań roratnich będziemy się przyglądać temu, co dzisiaj dzieje się w 
ojczyźnie Jezusa. Jak dzisiaj żyją tam ludzie, szczególnie chrześcijanie. 
Między innymi rodzina arabskich chrześcijan, karmelitanki w Betlejem, 
dzieci w sierocińcu prowadzonym przez siostry elżbietanki.  
Numery grudniowy i styczniowy „Małego Gościa” jak zawsze będą 
nawiązywać do adwentowych nauk. Do numeru grudniowego zostanie 
dołączony m.in. fotoreportaż z Ziemi Świętej, a do numeru 
styczniowego specjalna koperta z nadrukowanym adresem Bazyliki 
Bożego Narodzenia. 
    Zachęcam wszystkie dzieci do wykonania lampionów i do 
udziału w Roratach oraz programie. 
                                                               Ks. Proboszcz 
 

PODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIEPODZIĘKOWANIE    
    Składam serdeczne podziękowanie wszystkim 
parafianom, którzy głosowali na mnie w wyborach 
samorządowych 2006r. 
    Wynik, który uzyskałem zobowiązuje mnie do 
jeszcze większej aktywności dla dobra Sądecczyzny. 
Dziękuję również tym, którzy na mnie nie głosowali, 
ale wzięli udział w wyborach korzystając z 
demokracji, o którą tak wielu ludzi z trudem walczyło. 
Trudno mi się odnieść do tych osób, które nie 
uczestniczyły w wyborach, dlatego pozostawiam to 
milczeniu.           
                                                        Z poważaniem  
                                  Radny Powiatu Nowosądeckiego 

                               Jan Gomółka 
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Komunikat Prezesa Akcji Katolickiej 
    Zbliża się nowy rok – 2007. Akcja Katolicka oraz Parafialny 
Oddział Caritas, przy udziale Ks. Proboszcza, a także wielu życzliwych 
właścicieli samochodów dostawczych – chce nadal kontynuować 
akcje pomocy ubogim rodzinom, rozprowadzając produkty 
otrzymane z Banku Żywności w Krakowie.  
    Rodziny, które chciałyby zostać objęte tym programem, powinny 
do końca listopada br. złożyć wnioski, zawierające oświadczenia o 
wysokości dochodów każdego z członków rodziny, przy czym na 
każdego członka rodziny miesięczny dochód nie może przekraczać 
400,00 zł.  

Wnioski będą przyjmowane  
w środę 22 listopada 2006 r. w godz. od 15.00 do16.30 na plebanii 

 

 

List otwarty Prezesa Akcji Katolickiej 
    28 listopada 2006 roku miną 2 lata odkąd ukazał się w naszej 
parafii pierwszy numer Biuletynu Parafialnego „Echo”. Przy okazji tego 
skromnego jubileuszu uznałem, że należałoby napisać kilka zdań o 
redakcji tegoż „Echa”. Forma listu otwartego jest do tego 
najwłaściwsza.  
    Po dwóch latach możemy ocenić, jak bardzo taka forma informacji 
w parafii jest potrzebna, jak chętnie biuletyn jest zabierany do naszych 
domów i czytany przez całe rodziny. Chciałem złożyć wyrazy uznania i 
serdeczne podziękowanie redakcji Biuletynu „Echo” w osobach: Ks. 
Proboszcza Kazimierza Koszyka, Anny i Grzegorza Gorczowskich oraz 
Sylwii Korona – za tak obszerne i rzetelne informacje na łamach tej 
gazety, jak również innym autorom artykułów jak: Pani doc. Stefania 
Górz – Kardaszewicz, Brat Krzysztof Przychocki, a także wiele innych 
osób, które zamieszczały swoje informacje i przemyślenia, aby nasz 
biuletyn był jeszcze bogatszy. Żywię nadzieję i na pewno tak jest, że 
do tych podziękowań przyłącza się cała parafia, gdyż w rozmowach z 
wieloma rodzinami i na spotkaniach Akcji Katolickiej każdy wypowiada 
się z dużym zadowoleniem o treści i formie  tego parafialnego pisma. 
    Jeszcze raz z całego serca ślę podziękowania i życzenia; dużo 
zdrowia, siły i optymizmu. Natchnienia Ducha Świętego na następne 
lata pracy - tworzenia nowych Biuletynów Parafialnych „Echo’. Na 
dalszą pracę dla całej redakcji „Echa” Szczęść Boże! 

Prezes  Akcji Katolickiej                                                                                                       
                                                            Jan Gomółka 

 

Słowa odnalezione na flamandzkiej Kalwarii 
wybudowanej w roku 1632, w katedrze św. Piotra z Lisieux. 

Jeśli jesteście nieszczęśliwi... 
Ja jestem Światłością, a wy mnie nie widzicie. 
Ja jestem Drogą, wy za mną nie kroczycie. 
Ja jestem Prawdą, wy mi nie wierzycie. 
Ja jestem Życiem, a wy mnie nie szukacie. 
Ja jestem Nauczycielem, a wy mnie nie słuchacie. 
Ja jestem Przywódcą, a wy nie jesteście mi 
posłuszni. 
Ja jestem waszym Bogiem, a wy się do mnie nie 
modlicie. 
Ja jestem wielkim Przyjacielem, a wy mnie nie 
kochacie. 
Jeśli jesteście nieszczęśliwi, nie  
obwiniajcie mnie za to! 

o  

Osoby, które ofiarowały drzewo  

na budowę nowego kościoła: 
 

  Gołkowice Dolne:  
  1.Kurnyta Zygmunt i Korona Czesław 1 szt. ( jodła) 
  2.Kurnyta Zygmunt 2 szt. ( jodła) 
  3.Pawlik Józef 2 szt. ( jodła) 
  4.Pawlik Antoni   2 szt. ( jodła) 
  5.Ćwikowski Antoni  1 szt. (modrzew) 
  6.Klag Jan   1 szt. ( jodła) 
  7.Ciągło Leszek 4 szt, ( 3 sosny i dąb) 
  8.Górz Stanisława   3 szt. ( dąb, jodła i świerk) 

  9.Myjak Andrzej 6 szt. ( sosna) 
10.Zych Halina  ( Pani Zychowa – mama)  2 szt. ( jodła) 
11.Myjak Andrzej i Jagieło   Władysław 1 szt. ( jodła)  
12.Jagieło Władysław 2 szt. ( jodła) 
13.Korona Kazimierz 3 szt. ( jodła) 
14.Fryźliwiecz Antoni  4 szt. ( jodła)  
15.Garwol Jan i Nawojowski Stanisław  2 szt. ( jodła) 
16.Korona Czesław 4 szt. ( jodła) 
17.Olszowski Henryk i Aleksander 8 szt. ( 3 sosny i 5 jodeł) 
18.Cichy Teresa 3 szt. ( jodła) 
19.Zaremba Jan 2 szt. ( jodła) 
  Gołkowice Górne 
  1.Szewczyk Wojciech  3 szt. ( sosna) 
  2.Małek Magdalena ( Gomółka) ( 3 szt. modrzew) 
  3.Buczek Janina 2 szt. ( sosna, modrzew) 
  4.Cebula Michał   5 szt. ( 4 jodła i dąb) 
  5.Janor Adam  1 szt. ( sosna) 
  6.Gomółka Stanisław 3 szt. ( jodła) 
  7.Majerski Antoni 2 szt. ( modrzew i sosna) 
  8.Bodziony Zbigniew 2 szt. ( sosny) 
  9.Przychocki Jan   2 szt. ( sosna i jodła) 
10.Adamczyk Stanisław 5 szt. ( jodła) 
11.Krzak  Kazimierz 2 szt. ( dąb i buk) 
12.Banach Mieczysław  1 szt. ( jodła) 
13.Janik Jan 2 szt. ( dęby) 
14.Duda Jan 5 szt. (3 sosny i 2 jodły) 
15.Janik Henryk 2 szt. (jodła) 
16.Jop Stanisław 2 szt. (jodła) 
  Skrudzina: 
  1.Włodzimierz Jeleń 1 szt. ( dąb) 
  2.Czerpak Franciszek 1 szt. ( modrzew) 
  3.Gancarczyk Eugeniusz 3 szt. ( modrzew 
  4.Adamczyk Jan 2 szt. ( jodła) 
  5.Kozieński Stanisław 1 szt.  ( jodła) 
  Gaboń Praczka: 
  1.Zagórowski Marian 6 szt. (jodła) 
  2.Zagórowski Kazimierz 5 szt. (jodła) 
  3.Zagórowski Stanisław 3 szt. (jodła) 
  4.Garwol Józef 5 szt. (jodła) 
  5.Szczypta Stanisław 4 szt. (3 sosny i modrzew) 
  6.Owsianka Andrzej 3 szt. (jodła) 
  7.Szyszka Kazimierz 3 szt. (jodła) 
  8.Stawiarski Antoni 5 szt. (jodła) 
  9.Kaczor Teofil 3 szt. (jodła) 
10.Kulewicz Mirosław 3 szt. (jodła) 
11.Kuczaj Andrzej 2 szt. (sosna i modrzew) 
12.Pasoń Andrzej 2 szt. (sosna) 
13.Zbozień Andrzej 2 szt. (jodła) 
14.Data Andrzej 2 szt. (jodła) 
15.Gorczowski Krzysztof 2 szt. (jodła) 
16.Kałuziński Stanisław 2 szt. (jodła) 
17.Janik Jan 2 szt. (jodła) 
18.Szczypta Czesław 2 szt. (jodła) 
    Podziękowanie za ofiarowane drzewo oraz za pomoc otrzymują 
także Panowie: Gancarczyk Mieczysław, Mężyk Józef, Bober Krzysztof i 
Zbozień Andrzej (z Gabonia Praczki,) sołtysi: Andrzej Kuczaj. 
Mieczysław Szewczyk, Olszowski Stanisław, Józef Plata. 

 
Ważne słowo 
PATRIOTYZMPATRIOTYZMPATRIOTYZMPATRIOTYZM    

 

Modlitwa za Ojczyznę 
    Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie 
wypuszczać, a za przyczyną  Najświętszej Panny, Królowej naszej, 
błogosław Ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę 
przynosiła Imieniu Twemu a syny swe wiodła ku szczęśliwości. 
    Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość 
ku braciom i najmilszej Matce, Ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi 
Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie. 
    Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego 
sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i 
sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.  

ks. Piotr Skarga (+ 1612) 
 

    Gdy się modliłam za Polskę, usłyszałam te słowa: - Polskę 
szczególnie umiłowałem, a jeżeli posłuszna będzie woli Mojej, 
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wywyższę ją w potędze i świętości. Z niej wyjdzie iskra, która 
przygotuje świat na ostateczne przyjście Moje.(Św. Faustyna 
Kowalska Dz 1732). Słowa te usłyszała w swojej duszy Św. Faustyna. 
Wśród wielu modlitw i ofiar jedną z najważniejszych była ta w intencji 
Ojczyzny. Ojczyzno moja kochana, Polsko, o gdybyś wiedziała ile 
ofiar i modłów za ciebie do Boga zanoszę. (...) (Św. Faustyna 
Kowalska Dz 1038).  
    Ale nie tylko tej orędowniczce Miłosierdzia Swojego powierzył Bóg 
tak wielką troskę o Polskę. Już w XIX w. objawienia Matki Bożej w 
Gietrzwałdzie uznano  jako przebudzenie świadomości narodowej 
miejscowych Warmiaków i odrodzenie się ich poczucia jedności z 
Polakami z innych dzielnic. „Skoro Przenajświętsza Panienka 
przemówiła do dzieci warmińskich po polsku to grzechem jest jeśli 
ktokolwiek języka ojczystego jako daru Bożego się wyrzeka!”  
Objawieniom gietrzwałdzkim nadał szczególne znaczenie i związał je z 
sytuacją narodu polskiego błogosławiony kapucyn o. Honorat 
Koźmiński z Zakroczymia (1829-1916). W swoich wystąpieniach 
podkreślał, że wydarzenia z 1877 roku są dowodem błogosławieństwa i 
łaski, nadanych Polakom. „Nigdy nie słyszano jeszcze, aby tak długo i 
tak przystępnie i do tego w sposób tak uroczysty ukazała się Matka 
Boża” (na podstawie materiałów internetowych). 
    Tuż przed II Wojną Światową znaczenie modlitw za Polskę dane było 
odczuć Słudze Bożej Rozalii Celakównie. Pisała ona do swojego 
przewodnika duchowego: „Ojcze Kochany, coś dziwnego dzieje się w 
mej duszy, czuję przeogromne pragnienie, by wszystko uczynić i 
przecierpieć, by Jezus mógł swobodnie panować w naszej 
ukochanej Ojczyźnie, a przez Polskę, by zawładnął całym światem. 
Śmiem to twierdzić stanowczo, że Polska będzie silną potęgą, 
najsilniejszą nie tylko w Europie, ale na całym świecie, jeśli 
usłucha wezwania Pana Jezusa, a jeśli nie, to zginie. To nie są moje 
myśli i słowa (…). To mi pokazał Pan Bóg" (na podstawie materiałów 
internetowych). 
    Poprzednie pokolenia dają nam wzór i silny impuls do modlitw za 
Ojczyznę. Konieczność takiej modlitwy potwierdzają skierowane do 
wybranych Słowa Pana Jezusa i Jego Matki Maryi.  
    Miłość Ojczyzny, jako składnik miłości Boga mocno akcentował 
największy Syn polskiego narodu Jan Paweł II. Wyraz „ojczyzna” łączy 
się z pojęciem i rzeczywistością ojca. Ojczyzna to jest poniekąd to 
samo co ojcowizna, czyli zasób dóbr, które otrzymaliśmy w 
dziedzictwie po ojcach. To znaczące, że wielokrotnie mówi się też: 
„ojczyzna-matka”. Wiemy z własnego doświadczenia, w jakim stopniu 
przekaz dziedzictwa duchowego dokonuje się za pośrednictwem 
matek. Ojczyzna więc to jest dziedzictwo, a równocześnie jest to 
wynikający z tego dziedzictwa stan posiadania – w tym również ziemi, 
terytorium, ale jeszcze bardziej wartości i treści duchowych, jakie 
składają się na kulturę danego narodu. (Jan Paweł II „Pamięć i 
tożsamość” s.66). 
    Z pojęciem „ojczyzny” nierozerwalnie związane jest też znaczenie 
słowa „patriotyzm”. Tak w swojej książce „Pamięć i tożsamość” 
wyjaśnił je nam Jan Paweł II. Patriotyzm oznacza umiłowanie tego, co 
ojczyste: umiłowanie historii, tradycji, języka czy samego krajobrazu 
ojczystego. Jest to miłość, która obejmuje również dzieła rodaków i 
owoce ich geniuszu. Próbą dla tego umiłowania staje się każde 
zagrożenie tego dobra, jakim jest ojczyzna. Nasze dzieje uczą, że 
Polacy byli zawsze zdolni do wielkich ofiar dla zachowania tego dobra 
albo też dla jego odzyskania. Świadczą o tym tak liczne mogiły 
żołnierzy, którzy walczyli za Polskę na różnych frontach świata. (...) 
Ojczyzna jest dobrem wspólnym wszystkich obywateli i jako taka, jest 
też wielkim obowiązkiem. (Jan Paweł II „Pamięć i tożsamość” s.72).  

 
*** 

    Patriotyzm nie jest tylko przebrzmiałą tradycją, choć nie musi dzisiaj 
oznaczać walki zbrojnej. Może być także, między innymi, modlitwą za 
ojczyznę i tych, którzy w jakikolwiek sposób oddali jej życie. Tę 
tradycję, jako chyba jedyna tak mała miejscowość w Polsce kultywują 
Gołkowice.  
    11 listopada 2006 roku, w rocznicę odzyskania przez Polskę 
niepodległości, w kościele parafialnym i na cmentarzu w Gołkowicach 
miała miejsce patriotyczno-religijna uroczystość, w której wzięli udział 
mieszkańcy wsi, ale także wielu zaproszonych gości. Obecni byli 
reprezentanci Światowego Związku Armii Krajowej na czele z Panem 
Wojciechem Pierzgą, a także przedstawiciele władz - Posłowie na Sejm 
RP: Pan Arkadiusz Mularczyk (PIS) oraz Pan Edward Ciągło (LPR), 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego Pan Witold 
Kozłowski, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Nowosądeckiego Pan 
Stanisław Śmierciak, członek prezydium Zarządu Regionu NSZZ 
„Solidarność" w Krakowie i przewodniczący oddziału nowosądecko-
gorlickiego związku Pan Andrzej Szkaradek, Burmistrz Miasta i Gminy 
Stary Sącz Pan Marian Cycoń wraz ze swoim zastępcą Panem Jackiem 
Lelkiem, Przewodniczący Rady Miejskiej w Starym Sączu Pan Jerzy 
Górka z radnymi, działacze NSZZ „Solidarność” Rolników 
Indywidualnych z Panem Władysławem Piksą i Panem Marianem 
Zagórnym z Jeleniej Góry. O udział młodzieży w tych patriotycznych 
uroczystościach zadbali obecni ze swoimi wychowankami dyrektorzy 
placówek oświatowych: pani Zofia Korona – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Pan Janusz 
Pietruszewski – Dyrektor Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach 
oraz Pani Małgorzata Niemiec – Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana 
Brzechwy w Skrudzinie.   
    Rozpoczętą Mszą Św. uroczystość uświetniły liczne poczty 
sztandarowe, podkreślając tym samym szczególny charakter tego dnia. 
Można było rozpoznać sztandary: Światowego Związku Armii Krajowej 
Oddziału Stary Sącz, NSZZ „Solidarności” RI, Straży Pożarnych, Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II i Gimnazjum w Gołkowicach. W czasie 
Mszy Św. koncelebrowanej przez Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka, 
Ks. Kanonika Stefana Tokarza i Ks. Krzysztofa Migacza patriotyczne 
kazanie do zgromadzonych wygłosił Ksiądz Kanonik podkreślając 
znaczenie daniny krwi i życia, jaką składali walczący za Ojczyznę, ale 
też konieczność pracy dla tej najmniejszej lokalnej Ojczyzny tzn. 
własnej miejscowości i regionu.  
    Po zakończeniu Mszy Św. wszyscy wraz ze starosądecką orkiestrą 
dętą  pod kierunkiem Pana Stanisława Dąbrowskiego udali się na 
pobliski cmentarz. Pod Pomnikiem Ofiar Faszyzmu i Komunizmu 
(obchodzącym w tym dniu 10-tą rocznicę swego powstania), przy 
którym wartę honorową pełnili uczniowie klas szóstych Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach oraz żołnierze Straży 
Granicznej w Nowym Sączu, delegacje złożyły wiązanki kwiatów. 
Organizator uroczystości Pan Jan Gomółka poprowadził Apel Poległych 
przypominając bohaterów walk o wolność z najbardziej heroicznych 
okresów naszej historii. 
     Corocznie organizowane w dniu 11 listopada uroczystości powinny 
być szkołą patriotyzmu dla wszystkich, a zwłaszcza młodych ludzi, by 
oni kiedyś mogli powiedzieć tak, jak wspominają pokolenia 
pamiętające okres przed II Wojna Światową, jak wspominał Karol 
Wojtyła, że to kształtowało w nich miłość Ojczyzny. 

A. i G. Gorczowscy 
*** 

 
„Aby zrozumieć ducha narodu, 

należy przybyć do jego sanktuarium” 
/Jan Paweł II/ 

Prywatna turystyka pielgrzymkowa 
Refleksje na marginesie wspomnień wakacyjnych 
  
   Jako tzw. „przeciętni katolicy” znamy zwykle kilka najważniejszych 
sanktuariów w Polsce. Do obowiązkowego kanonu należą tutaj 
oczywiście Częstochowa, Licheń, najnowsze sanktuarium Miłosierdzia 
Bożego w Łagiewnikach, a lokalnie Kalwarie (Zebrzydowska, 
Pacławska). Interesujący się szerzej miejscami pielgrzymkowymi 
wiedzą jeszcze o Lourdes, Fatimie a może nawet Guadalupe. 
    Do sanktuariów za granicą wyjeżdżają ci majętniejsi z nas. Czasem 
uda się to także drobnemu ciułaczowi, który długo, długo składał 
pieniądze na najważniejszą podróż swego życia.  
    A przecież i w pobliżu własnego domu możemy znaleźć miejsca, do 
których warto pielgrzymować. Pogłębieniu duchowemu i estetycznym 
przeżyciom będą na pewno sprzyjały takie miejsca jak: Szczyrzyc  (z 
jego klasztorem cystersów), Maków Podhalański (gdzie czcią otaczany 
jest obraz Matki Boskiej Królowej Rodzin), Limanowa, Wadowice, 
Dukla, Miejsce Piastowe, Dębowiec – polskie La Salette, Tropie, 
Ludźmierz, Lipnica Murowana, Szczepanów, Zabawa, Przydonica, 
Pasierbiec (z odbierającym szczególną cześć obrazem Matki Boskiej 
Pocieszenia i powstającą monumentalną „Drogą Krzyżową”,  ujmującą 
symbolicznie świętych naszych czasów: Księdza Jerzego Popiełuszkę, 
Jana Pawła II, misjonarzy - męczenników), Jordanów (gdzie o 
rozwiązanie problemów życiowych pielgrzymi proszą Matkę Bożą 
Trudnego Zawierzenia), bliski nam Czarny Potok i jakby już 
przygotowującą się do roli sanktuarium Niegowić – pierwszą parafię 
Karola Wojtyły.   
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    Jednym z miejsc, którego atmosfera szczególnie sprzyja modlitwie, 
jest „polskie La Salette” czyli Dębowiec. Zgodnie ze swą nazwą 
sanktuarium otoczone jest dębami. W znajdującym się za świątynią 
parku turyści – pielgrzymi mogą pomodlić się na „Saletyńskiej Kalwarii” 
przypominającej dzieje objawienia, a wcześniej zapoznać się z treścią 
orędzia Matki Bożej. Wokół rozmieszczone są kapliczki ilustrujące 
Tajemnice Różańcowe, przy których spokój i cisza zachęcają do 
modlitwy i kontemplacji. Modlitewnego skupienia jest też pełen sam 
kościół, gdzie wierni zatrzymują się na modlitwę przed figurą Matki 
Bożej Płaczącej. Przy ciągłej obecności wielu osób w tej świątyni, 
nastrój modlitwy trwa i wpływa na tych, którzy zachodzą do tego 
miejsca.  
    Podobnie sprzyjającym religijnemu wzrostowi miejscem jest 
Ludźmierz. Szczególnie pięknym elementem tego sanktuarium staje się 
ogród wzbogacony Tajemnicami Różańcowymi, którego ukształtowanie 
ma przywodzić na myśl Ziemię Świętą, sprzyjając tak indywidualnej jak 
i grupowej modlitwie. Oczywiste jest, że większość ludzi odwiedza to 
miejsce ze względu na jego związki z papieżem Janem Pawłem II. I 
dobrze, że tak jest. Może choć jakaś część z nich zainteresuje się 
samym miejscem, kultem w nim się rozwijającym, może na niektórych 
zrobi wrażenie modlitwa innych, podziała przykład.  
    Wielką otwartością na wszystkich przybywających cechuje się także 
Lipnica Murowana – Ziemia Świętych. Być może dlatego gości wita się 
tutaj serdecznie, udziela niezbędnych informacji (nawet podczas 
poważnych prac remontowych) i w ten sposób dba o rozwój kultu 
Urszuli i Teresy Ledóchowskich oraz Błogosławionego Szymona.   
    Na uwagę pielgrzyma zasługują miejsca kultu związane z 
Błogosławioną Karoliną Kózkówną, tj. Zabawa i Wał Ruda. W pierwszej 
można wejść do świątyni, pomodlić się co prawda tylko w przedsionku, 
jednak jest tam też dostępne dla pielgrzymów miejsce szczególne – 
kaplica tych, którzy w młodym wieku zginęli tragicznie, jak 
Błogosławiona Patronka tego miejsca. Opuszczając sanktuarium 
możemy zostawić Błogosławionej Karolinie nasze pisemne prośby o 
wstawiennictwo, a potem skierować się do jej rodzinnego domu w Wał 
Rudzie. Położony wśród współczesnych zabudowań mieszkalnych wsi 
zrobi na nas wrażenie, jeśli spojrzymy z wiarą na znajdującą się w 
jednym pomieszczeniu Izbę Pamięci (w której znajdują się pamiątki z 
czasów, w których żyła Błogosławiona) i uklękniemy w modlitewnej 
zadumie w zamienionej na kaplicę drugiej części domu. 

 

*** 
    Niestety są też sanktuaria, które żyją tylko w dni związane ze 
świętymi w nich czczonymi. W pozostałe dni roku, także podczas 
wakacji nie są dostępne dla pielgrzymów. Przyjeżdżający nie są 
zachęcani do odwiedzin tych miejsc, a dostęp do kościoła jest 
utrudniony lub niemożliwy. Szkoda, że opiekujący się nimi czasem 
opacznie (naszym zdaniem) rozumieją dobro sanktuarium i 
przybywających ludzi – pielgrzymów i turystów.  
    W naszym regionie bogactwem obiektów szczyci się tzw. „Szlak 
architektury drewnianej”. Oczywiście największą część jego zabytków 
stanowią kościoły. Niestety, bardzo często w okresie urlopowym nie są 
one dostępne ani jako zabytki dla zainteresowanych ich architekturą, 
zdobnictwem, historią, ani jako miejsca kultu, ponieważ 
(prawdopodobnie ze względu na bezpieczeństwo) pozostają zamknięte. 
Zwłaszcza, jeśli nie są już miejscem stałego kultu.  
    Na tym tle należy docenić takie inicjatywy, jakie miały miejsce w 
Starym Sączu, również licznie odwiedzanym przez turystów, jak i 
pielgrzymów, by w czasie wakacji w kościele parafialnym p.w. św. 
Elżbiety dyżurowali chętni parafianie umożliwiając tak obejrzenie 
kościoła, jego zabytków, jak i modlitwę.  
    Aby pogłębiać swoją wiarę potrzebne są nam nie tylko wielkie 
uroczystości, tłumnie odprawiane odpusty, ale także cisza sanktuariów 
i kościołów, w których możemy być blisko Jezusa, a nie „za drzwiami”. 
Dosłownie i w przenośni. 

*** 

Pociąg Papieski  
Podróż śladami Jana Pawła II 

    Z tematyką przedstawionego wcześniej artykułu korespondują w 
pewien sposób także przeżycia związane z podróżą tzw. „Pociągiem 
Papieskim”. 
    Odbywa on przejazd na trasie Kraków – Łagiewniki – Kalwaria 
Zebrzydowska – Wadowice. Jest to zwykły pociąg kursowy a 
jednocześnie niezwykły pociąg wycieczkowo – pielgrzymkowy. W 
trakcie podróży za oknami przesuwają się wieże Sanktuarium Bożego 
Miłosierdzia, zarysy Klasztoru Kalwaryjskiego i nazwy miejscowości, w 
których nie raz bywał Karol Wojtyła – student, ksiądz, biskup a 
wreszcie papież. Na umieszczonych wewnątrz pociągu ekranach 

pojawiają się relacje ze spotkań Jana Pawła II z rodakami w tych 
właśnie miejscach, historia tych miejsc i dostarczające wzruszeń relacje 
z tamtejszych uroczystości. Pamiątką z przejazdu mogą się stać 
pocztówki, na których obsługa pociągu zostawia okolicznościowy 
stempel, bibeloty opatrzone logo „Pociąg Papieski” i oczywiście własne 
zdjęcia. Pokonujący trasę „papieską” w obie strony, w drodze 
powrotnej mają możliwość obejrzenia i wysłuchania innych materiałów 
na tematy związane z Janem Pawłem II niż wcześniej.        
    W dniu 16 października 2006 roku do przejazdu „Pociągiem 
Papieskim” zostali zaproszeni nauczyciele szkół im. Jana Pawła II 
diecezji tarnowskiej. Ten przejazd związany był z kolejną rocznicą 
wyboru Karola Wojtyły na papieża oraz odbywającą się w tym dniu, na 
trasie przejazdu pociągu promocją nowej płyty zespołu „Promyczki” z 
Nowego Sącza, kierowanego przez Księdza Andrzeja Mulkę. Dzieci 
prezentowały swoje piosenki na specjalnie ustawionej scenie przy 
Dworcu Głównym w Krakowie. Następnie wraz z zaproszonymi 
osobami odbyły przejazd pociągiem, prezentując w wolnych od 
objaśnień i filmów chwilach swoje piosenki, zwłaszcza te ulubione 
przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Wszyscy znajdujący się w pociągu 
mieli możliwość przyłączenia się do małych artystów. Drugi koncert 
„Promyczków” odbył się w czasie postoju „Pociągu Papieskiego” na 
stacji kolejowej w Wadowicach. Oprócz zaproszonych nauczycieli 
pociągiem podróżowała młodzież i dzieci z okolicznych szkół, w ten 
sposób czczący rocznicę dnia wyboru Papieża – Polaka i kolejny Dzień 
Papieski, który obchodzony był w niedzielę poprzedzającą tę rocznicę.  
    Godziny odjazdów „Pociągu Papieskiego” ustalone są w ten sposób, 
że osoby pragnące odbyć nim wycieczkę, pielgrzymkę mogą np. 
dojechać pierwszym pociągiem do Wadowic. Zwiedzić wszystkie ważne 
miejsca tam się znajdujące i wrócić kolejnym do Krakowa. Mogą też 
zatrzymać się po drodze w którymś z Sanktuariów. Podróż taka będzie 
na pewno pełna wzruszeń, a młodszym uczestnikom dostarczy wielu 
informacji związanych tak z postacią Jana Pawła II jak i oglądanymi 
miejscami. O tym właśnie świadczą liczne wpisy zamieszczone w 
księdze pamiątkowej pociągu.    

 A. i G. Gorczowscy 
 

KONKURSKONKURSKONKURSKONKURS    
NA  NAJORYGINALNIEJSZY  

RÓŻANIEC 
    W związku z październikowym 

NABOŻEŃSTWEM RÓŻAŃCOWYM w naszym kościele był 
zorganizowany KONKURS NA NAORYGINALNIEJSZY RÓŻANIEC 
wykonany przez dzieci. Wzięli w nim udział uczniowie szkół 
podstawowych ze Skrudziny i Gołkowic. Oto lista nagrodzonych: 
I MIEJSCE                 Kinga Krzak                SP Gołkowice 
                                   Renata Kozieńska      SP Skrudzina 
 
II MIEJSCE               Jarosław Olszowski   SP Gołkowice 
                                Bogusława Ciuła        SP Gołkowice 
                                Kamil Gancarczyk      SP Skrudzina 
 
III MIEJSCE             Grzegorz Owsianka   SP Gołkowice  
                                Artur Krzak                SP Gołkowice 
                                  Wioletta Bieryt           SP Gołkowice 
                                  Oliwia Kamińska        SP Gołkowice 
                                Justyna Klag              Gim. Gołkowice 
                                Paulina Klamer          SP Skrudzina 
                                Justyna Kuczaj          SP Skrudzina 
WYRÓŻNIENIA        Aneta Kempa              SP Gołkowice 
                                  Karol Witnik               SP Gołkowice 
                                Michał Cichy                SP Gołkowice 
                                Sebastian Rusin          SP Skrudzina 
                                  Aleksandra Czerpak    SP Skrudzina 
 

Dzieciom i Rodzicom  
gratulujemy pomysłów i pracowitości! 
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