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 8 01.01.2007 r. Nowy Rok o godz. 17.00

 8 03.01.2007 r. środa o godz. 18.00
Sala gimnastyczna

przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum

w Gołkowicach

Z A P R A S Z A M Y

Niedziela Świętej
Rodziny

    Wraz z Adwentem rozpoczął się nowy
rok liturgiczny. W roku 2006/2007 Kościół
będzie często odwoływać się do słów:
„Przypatrzcie się, bracia, powołaniu
waszemu” (1 Kor 1,26). Są one naszym
drogowskazem na ten rok.
    Bóg powołuje ludzi nie tylko do
głoszenia Jego Słowa przez życie zakonne i
kapłańskie. Powołaniem jest także życie

świeckich, zwłaszcza życie w rodzinie.
    Niedziela Świętej Rodziny to święto, które zaczęto obchodzić w
różnych krajach i diecezjach od wieku XVIII. Po raz pierwszy
ustanowiono je 4 listopada 1684 r. w Kanadzie, za aprobatą papieża
Aleksandra VII. Na stałe do liturgii wprowadzone zostało za
pontyfikatu papieża Leona XIII, który 20 listopada 1890 r. wydał
dekret aprobujący "kult czci zwrócony ku Rodzinie Świętej".  Zachęcał
on także do naśladowania Najświętszej Rodziny. Wskazywał na
dobrodziejstwa, jakich można oczekiwać dzięki pobożności i związkom
ze Świętą Rodziną.
   „Przychodzący na ziemię Bóg chciał znaleźć się w rodzinie. Jezus
uświęcił więzy rodzinne swoją obecnością.(...)Rodzinę nazywamy
Kościołem domowym, a Kościół - rodziną dzieci Bożych. Przyglądając
się świętym i dobrym ludziom, z wdzięcznością odnosimy się do rodzin,
w których się wychowali. Wdzięczną pamięcią ogarniamy matkę Karola
Wojtyły i ojca, który swą gorliwą modlitwą dawał przykład przyszłemu
Janowi Pawłowi II. Ciepło i miłość promieniuje z listów Joanny Beretty
Molli do Piotra, a postawa obrony życia jest głębokim świadectwem
służby prawdziwym wartościom, nawet za cenę ofiary. Swym
przykładem poruszają wrażliwe rodziny wielodzietne oddające na
służbę Bogu w kapłaństwie i zakonie swe kolejne dzieci. Święte życie
dzieci w większości przypadków pozytywnie świadczy o zaangażowaniu
wychowawczym rodziców wprowadzających je na właściwą drogę i
nadających jedynie słuszny kierunek ich dążeniom. Tak uczynili rodzice
św. Tereski od Dzieciątka Jezus, rozumiejąc, że małżeństwo i
rodzicielstwo to dar i zadanie, z którego należy się rozliczyć pod koniec
życia. Matka św. Augustyna wymodliła synowi nawrócenie, a tym
samym obdarzyła świat ojcem Kościoła. We wszystkich epokach trzeba
zauważyć, jak wielką zasługą rodziców jest wychowanie swych dzieci
na prawdziwych patriotów i wiernych Bogu chrześcijan. W różnych
zawirowaniach historii, gdy Polskę wymazano z mapy świata, polska
rodzina niosła przetrwanie tego, co święte i narodowe. Beatyfikacja
Marii i Alojzego Beltrame Quattrocchich dokonana w 2001 r. przez Jana
Pawła II potwierdziła, że małżeństwo jest jedną z dróg do świętości. O
tych małżonkach Ojciec Święty mówił, że "przeżyli zwyczajne życie w
nadzwyczajny sposób". Takich przykładów par małżeńskich potrzeba
nam dzisiaj szczególnie. Ich świadectwo może w katolickich rodzinach
pogłębiać świadomość powołania do świętości i pewność, że jest
ona możliwa. Święte życie rodzin jest wyjątkową zachętą dla
wszystkich do świętego życia.” (dr Urszula Dudziak, Instytut Nauk o
Rodzinie KUL za: Nasz Dziennik, 30 grudnia 2005, Nr 304 (2409)
    „Bóg zapragnął, aby ludzkość żyła w zgodzie i pokoju i dlatego
położył jego fundamenty w samej naturze człowieka, stworzonego „na
Jego obraz”. Ten Boży obraz urzeczywistnia się nie tylko w
pojedynczym człowieku, ale także w owej szczególnej komunii osób
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utworzonej przez mężczyznę i kobietę, którzy tak ściśle jednoczą się w
miłości, że stają się „jednym ciałem” (Rdz 2,24). Napisane jest
bowiem: „na obraz Boży go stworzył: stworzył mężczyznę i niewiastę”
(Rdz 1,27). Tej właśnie szczególnej wspólnocie osób Bóg powierzył
misję przekazywania życia i opiekę nad nim, aby przez to stawała się
rodziną i miała decydujący udział w dziele zarządzania stworzeniem i
kształtowania przyszłości rodzaju ludzkiego. (Orędzie Papieża Jana
Pawła II na XXVII Światowy Dzień Pokoju 1 stycznia 1994).
    „Święta Rodzina z Nazaretu jest podstawowym wzorem i
przykładem dla rodzin chrześcijańskich. Ta wyjątkowa Rodzina, która
wiodła ciche życie, która doświadczyła ubóstwa, prześladowań,
wygnania, która wielbiła Boga w sposób nieporównywalnie wzniosły i
czysty, jest dla wszystkich rodzin przykładem wierności codziennym
obowiązkom, wielkodusznego otwarcia się na potrzeby innych w
radosnym wypełnianiu planu Bożego”.(Jan Paweł II Adhortacja
Familiaris Consortio 86).
   W Liście Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny czytamy:
„Małżeństwo, podniesione do godności sakramentu przez Chrystusa
jest darem miłości Wszechmogącego Boga dla ludzi. Jest też
wezwaniem małżonków do miłości na wzór Chrystusa.” (List
Episkopatu Polski na Niedzielę Świętej Rodziny). Biskupi wskazują
małżonkom, że: Chrystus miłujący Kościół uczy być darem dla siebie
nawzajem w miłości. Gdy w życiu pojawiają się czasem trudne dni i
bolesne doświadczenia, które wymagają cierpliwości i ofiarności,
Chrystus chce być źródłem siły, mobilizacji i nadziei na całe życie. Jest
to droga realizacji powołania do świętości w życiu małżeńskim i
rodzinnym. Zachęcają by małżonkowie ciągle na nowo, w łączności z
Chrystusem, podejmowali trud budowania wiernej i nieodwołalnej
miłości małżeńskiej na wzór Świętej Rodziny w Nazarecie i na wzór
miłości Chrystusa do Kościoła. Przypominają, że „Św. Paweł Apostoł
wzywa nas: "jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani - obleczcie
się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość,
znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś
zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś
wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A
sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też
zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! " (Kol 3, 12-
15).

Redakcja

„… jedynie dając-otrzymujemy,

Zapominając o sobie-odnajdujemy siebie,

Jedynie przebaczając-zyskujemy przebaczenie, …”

/Matka Teresa z Kalkuty/

Sprawozdanie z działalności Parafialnej Caritas

 w  2006 roku
    Parafialny Oddział Caritas w Gołkowicach już ponad 2 lata
aktywnie działa  na rzecz  potrzebujących: cierpiących i ubogich. Mamy
nadzieję, że udało nam się dotrzeć do wszystkich, którzy byli w
potrzebie materialnej lub duchowej. Na pewno nie jesteśmy w stanie
zaradzić każdej biedzie, ale będziemy próbować, aby jeszcze lepiej
wypełniać swoje posłannictwo.
    A oto jak przedstawiała się nasza działalność w 2006 roku.
Przychody naszego stowarzyszenia w przeważającej części stanowią
darowizny otrzymane do kasy i na rachunek bankowy od naszych
sponsorów. Udało nam się pozyskać prawie  8 tys. zł. Zbiórki do
„puszek Caritas” wyniosły w  mijającym roku ponad 6 tys. zł. Z tej
kwoty ponad 2 tys. zł. zostało przekazane na leczenie chorego chłopca
w naszej parafii. Bardzo się cieszymy, że ta akcja spotkała się z dużym
zrozumieniem ze strony parafian.  Jak co roku na cele Caritas
przeznaczone są datki ze skarbony umieszczonej pod figurą św.
Antoniego oraz dochód ze sprzedaży baranków, świec oraz kadzidełek i
zniczy- w sumie była to kwota ok.4 tys. zł.  To co udało nam się zebrać
stanowi naprawdę pokaźna kwotę, którą można było przeznaczyć na
wiele potrzeb z jakimi borykają się nasi podopieczni.
    Najważniejsze wydatki w tym roku to:
- zapomogi finansowe udzielone w sytuacjach losowych to kwota
ponad 6,6 tys. zł.
- dopłaty do wypoczynku dzieci na półkoloniach oraz wyjazd nad
morze, dopłata do wycieczek szkolnych oraz wycieczka do Rabkolandu
zamknęły się kwotą 4,5 tys. zł.
    Z okazji Świat Wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia  zebraliśmy
do koszy wystawianych w sklepach  dary  żywnościowe wycenione na
kwotę 3,2 tys. zł.,  które w całości zostały przekazane  rodzinom oraz
chorym. W tej kwocie zawierają się również dary żywnościowe

przekazane na Święta przez  sponsorów z naszej parafii oraz z Nowego
Sącza.
    W tym roku na blisko 100  paczek Mikołajowych dla  najmłodszych
przeznaczyliśmy 1,8 tys. zł. Mamy nadzieję, że sprawiliśmy tym
prawdziwą radość naszym dzieciom.
    Przed Świętami odwiedziliśmy naszych drogich chorych i cierpiących,
dla których również przekazaliśmy drobne upominki i szczere życzenia
świąteczne.
    Na wydatki związane z zakupem chlebków św. Antoniego oraz
dofinansowanie obiadów  w szkole w Gołkowicach, zakup zniczy i
drobne koszty wydaliśmy ponad 1 tys. zł.
    W styczniu 2006 roku  w naszej parafii odbył się opłatek dla
seniorów . We wspólnym kolędowaniu uczestniczyło 160 osób. Ta
impreza była w całości  sfinansowana  przez Pana  A. Stawiarskiego
oraz innych sponsorów. Mamy nadzieję, że w styczniu 2007 roku
seniorzy również zaszczycą nas swoją obecnością- w imieniu ks.
Proboszcza  serdecznie zapraszamy.
    W roku 2006  zorganizowaliśmy i wdrożyliśmy  wraz z  Prezesem
Akcji Katolickiej J. Gomółką program PEAD, w ramach którego ludzie
otrzymują żywność z Banku Żywności w Krakowie. Mamy nadzieję, że
wydawana  żywność przyczyniła się do zmniejszenia ubóstwa w
naszym środowisku.
    To wszystko czego udało nam się dokonać w kończącym się roku
świadczy o Waszym wielkim zaangażowaniu w działalność
charytatywną Kościoła. Dziękujemy za każdą ofiarę  przekazaną dla
najbardziej potrzebujących oraz za modlitwę w intencji Caritas.
Jesteśmy niezmiernie wdzięczni naszym sponsorom zwłaszcza z naszej
parafii, którzy nigdy nie zamykają przed nami drzwi i dzielą się z
innymi tym co mają.  Ze względu na znaczną ilość darczyńców  nie
będę w tym miejscu wszystkich wymieniać,  ale pozwolę sobie
umieścić taką listę na naszej stronie internetowej.
    Szczególne podziękowanie składamy   ks. prob. K. Koszykowi, który
przewodniczy naszej działalności za wielką wrażliwość na ludzką
niedolę i cierpienie. Życzymy Mu dużo siły w trudnej i odpowiedzialnej
pracy oraz Błogosławieństwa Bożego i opieki Matki Bożej na każdy
dzień życia.

    Z okazji Nadchodzącego Nowego Roku życzymy
wszystkim parafianom oraz darczyńcom dużo zdrowia,
wszelkiej pomyślności oraz błogosławieństwa Bożej
Dzieciny. Naszymi życzeniami i modlitwą chcemy w
szczególny sposób objąć tych, którym świadczymy
pomoc: chorych, ubogich, niepełnosprawnych,
bezrobotnych i rodziny wielodzietne.

                                             Bogusława Niesporek

         ODESZLI DO PANA W 2006 ROKU

GOŁKOWICE GÓRNE

Lp. Nazwisko i imię Data zgonu
1. Maria Wisłocka 27.02.2006 r.
2. Józef Jeleń

Naszacowice 103
09.03.2006 r.

3. Weronika Janik 29.0.2006 r.
4. Mieczysław Jurek 19.11.2006 r.

GOŁKOWICE DOLNE

Lp. Nazwisko i imię Data zgonu
1. Zbigniew Zawół 20.02.2006 r.
2. Danuta Łatka 24.02.2006 r.
3. Stanisława Leja 27.02.2006 r.
4. Franciszek Babeł 05.04.2006 r.
5. Stanisław Burchel 24.04. 2006 r
6. Józef Adamek 14.06. 2006r.
7. Tadeusz Ciągło 03.08.2006 r.
8. Władysław Jagieło 23.08.2006r.
9. Franciszek Górz 11.11.2006 r.

SKRUDZINA  i GABOŃ – PRACZKA

Lp. Nazwisko i imię Data zgonu
1. Jan Klimek 27.01.2006 r.
2. Julian Tymur 04.03.2006 r.
3. Józef Kurowski 23.03.2006 r.
4. Helena Stawiarska 26.04.2006 r.
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5. Józefa Owsianka 27.04.2006 r.
6. Rozalia Czerpak 10.06.2006 r.
7. Maria Kałuzińska 27.08.2006 r.
8. Stanisław Kałuziński 27.08.2006 r.

Razem Kobiet Mężczyzn
21 osób 8 13

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARTY W PARAFII
GOŁKOWICE W ROKU 2006

Lp. Imię i nazwisko -
adres

Imię i nazwisko -
adres

Data
ślubu

1. Przemysław Kaliciecki
Stary Sącz

Marta Maria Faron
Gołkowice Górne

07.01.2006

2. Łukasz Piotrowski
Tarnobrzeg

Aneta Gabriela Korona
Gołkowice Górne

22.04.2006

3. Stanisław Marian Data
Gaboń

Monika Agnieszka Plata
Skrudzina

22.04.2006

4. Carmelo Ferraro
Włochy

Małgorzata Dąbrowska
Naszacowice

22.04.2006

5. Andrzej Marian Świech
Lubaczów

Agnieszka Maria
Witkowska

Gołkowice Dolne

29.04.2006

6. Paweł Józef Waligóra
Kadcza

Sylwia Agnieszka
Kurowska
Skrudzina

22.07.2006

7. Mateusz Adam Korona
Gołkowice Dolne

Anna Bodziony
Świniarsko

05.08.2006

8. Janusz Citak
Skrudzina

Jolanta Beata Kołodziej
Gaboń

16.09.2006

9. Konrad Grzegorz Olipra
Gołkowice Dolne

Grażyna Dorota Gwiżdż
Stary Sącz

07.10.2006

10. Mariusz  Kamiński
Stary Sącz

Ewa Magdalena Kaczor
Skrudzina

14.10.2006

11. Mirosław Stanisław
Krzak

Łazy Biegonickie

Anna Agnieszka Janik
Skrudzina

14.10.2006

12. Wiesław Klinkosz
Grzybno

Kinga Wojtakowska
Gołkowice Dolne

30.12.2006

SAKRAMENT MAŁŻEŃSTWA ZAWARTY POZA PARAFIĄ
W ROKU 2006

Lp. Imię i nazwisko - adres Imię i nazwisko - adres
1. Robert Łomnicki

Gołkowice Górne
Barbara Podobińska
Łazy Brzyńskie

2. Marcin Gancarczyk
Gołkowice Dolne

Anna Maria Talarczyk
Czarny Potok

3. Jacek Piotr Szewczyk
Gołkowice Górne

Joanna Alina Zawadowicz
Gdynia

4. Krzysztof Duda
Łącko

Joanna Błoniarczyk
Gołkowice Dolne

5. Łukasz Górka
Gołkowice Dolne

Sylwia Smela
Szlachtowa

6. Mirosław Janik
Gołkowice Dolne

Anna Janik
Tylmanowa

7. Piotr Klag
Gołkowice Dolne

Katarzyna Kasprzak
Tylmanowa-Kłodne

8. Paweł Jan Tokarczyk
Barcice

Małgorzata Anna Piętka
Gołkowice Górne

9. Grzegorz Król
Gołkowice Dolne

Paulina Barbara Rogowska
Łazy Biegonickie

10. Mariusz Klag
Gołkowice Górne

Barbara Tokarczyk
Olszana

11. Robert Piotr Banach
Gołkowice Dolne

Ewa Agnieszka Homa
Muszyna

URODZENI I OCHRZCZENI W 2006 ROKU

GOŁKOWICE DOLNE
Lp. Nazwisko i imię Data

urodzenia
Data chrztu

1. Jakub Władysław Florek 06.01.2006 16.04.2006
2. Łucja Ciągło 22.05.2006 24.06.2006

3. Dominik Adam Fryc 16.06.2006 23.07.2006
4. Karolina Małgorzata

Olipra
25.05.2006 30.07.2006

5. Sebasitan Łukasz Górka 02.08.2006 29.10.2006
6. Jakub Mateusz Bodziony 08.09.2006 05.11.2006
7. Paulina Stanisława

Jagieła
24.09.2006 15.11.2006

8. Eryk Antoni Rams 25.10.2006 09.12.2006
9. Monika Zofia Grabska 25.10.2006 09.12.2006
10. Kajetan Jan Gromala 09.11.2006 10.12.2006
11. Karolina Danuta Firlej 02.10.2006 10.12.2006
12. Michał Karol Szopiński–

Olszanka 125
31.10.2006 10.12.2006

13. Sabina Aleksandra Luty 06.11.2006 17.12.2006

GOŁKOWICE GÓRNE
Lp. Nazwisko i imię Data

urodzenia
Data chrztu

1. Paula Maria Aleksander 11.01.2006 12.02.2006
2. Hanna Mróz 05.01.2006 03.05.2006
3. Adam Aleksander

Kaliciecki
01.05.2006 11.06.2006

4. Magdalena Grybel 28.07.2006 10.09.2006
5. Julia Aleksandra

Konieczny
17.07.2006 01.10.2006

6. Stanisław Kazimierz
Łomnicki

04. 09.2006 08.10.2006

7. Eryk Maksymilian Jurek 24.11.2006 26.12.2006

SKRUDZINA
Lp. Nazwisko i imię Data

urodzenia
Data chrztu

1. Karol Gancarczyk 16.02.2006 02.04.2006
2. Mateusz Patryk Citak 28.02.2006 30.04.2006
3. Arkadiusz Bober 23.04.2006 11.06.2006
4. Zuzanna Anna Czerpak 25.04.2006 25.06.2006
5. Martyna Elżbieta Janik 29.06.2006 27.08.2006
6. Maciej Stawiarski 08.08.2006 27.08.2006
7. Kornel Arkadiusz Janik 31.08.2006 18.10.2006
8. Patryk Kacper Data 08.10.2006 29.10.2006

Razem:
28 dzieci w tym: 12 dziewczynek i 16 chłopców.

888

Życie religijne naszej parafii
� Cieszy liczny udział parafian w nabożeństwach

wtorkowych do Świętego Antoniego i nowennach do
Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

� W roku 2006 przeżyliśmy Misje Św., a w roku 2007
będzie ich renowacja – odnowienie.

� W kończącym się roku Komunię Świętą przyjęło
ponad 130 tysięcy osób.

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Sylwia Korona,
Anna i Grzegorz Gorczowscy,

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


