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Powołanie 
Usłyszał kiedyś głos niebios Pana: 
Jesteś stworzony do wyższych celów, 
Masz przywdziać skromny ubiór kapłana, 
Na moje słowa czeka wielu. 
Dam ci moc grzechów odpuszczenia 
I chleb przemieniać w moje ciało, 
Lud mój wiódł będziesz do zbawienia, 
Łask moich zyskasz niemało. 
Pójdziesz przykazań prostą drogą 

W ubóstwie, pokorze, czystości, 
Żadne złe moce cię nie zmogą, 
Gdy wytrwasz w mojej miłości. 
Zrozumiałem, Boże, powołanie 
Odrzekł cicho, w pokorze 
Niechaj się Twoja wola stanie, 
Kapłańskie śluby chętnie złożę. 

 

      Czcigodny Księże Tomaszu niech Chrystus 
Najwyższy Kapłan obdarzy Cię zdrowiem, mocą, 
niech sprawi byś spotkał wielu życzliwych ludzi.  
 

                                       Ks. Prob. Kazimierz KoszykKs. Prob. Kazimierz KoszykKs. Prob. Kazimierz KoszykKs. Prob. Kazimierz Koszyk    
    

 

 

Czcigodny Księże Prymicjancie, 
 

„Być tam, gdzie Bóg zechce, 
czynić, co On zechce, 
myśleć, mówić i działać tak, 
jakby Jezus myślał 
i działał.” 

          /Karol de Foucauld/ 
 

Dzisiaj sam Jezus zaprosił Cię do swej 
winnicy i powierzył Ci misję kapłańskiego 
powołania. 
Stajesz się Pasterzem Bożym, który ma 
prowadzić ludzi ścieżkami wiary.  
Niech Chrystus Ci błogosławi,  
a Maryja otoczy płaszczem swej opieki. 
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
 

 
 

Czcigodny Księże Prymicjancie ! 
    Dziś szczególnie jesteśmy Bogu wdzięczni, że z naszej 
wspólnoty parafialnej powołał Ciebie do swojej służby. 
Pragnąc dołączyć się do wszystkich gratulacji, które 
otrzymasz z okazji święceń kapłańskich i odprawienia 
swojej pierwszej Mszy Świętej, życzymy, aby zjednoczenie 
z Chrystusem w sakramencie kapłaństwa było dla Ciebie 
źródłem radości, pokoju serca i ewangelicznego zapału w 
służbie drugiemu człowiekowi.  
    Niech z tej szczególnej zażyłości sakramentalnej z 
Chrystusem wypływa moc do coraz głębszego składnia 
całkowitego daru z siebie. 
    Maryja, Matka Kapłanów, Oblubienica Ducha Świętego 
niech otoczy Cię płaszczem swej matczynej opieki i uprosi u 
swego Syna dar pięknej miłości w radosnej służbie Bogu i 
ludziom. 
    W tym szczególnym i wyjątkowym dniu kapłańskich 
prymicji przypadającym na uroczystość Zesłania Ducha 
Świętego, nasze życzenia nie mogą brzmieć inaczej jak tylko 
wielka modlitwa do Ducha Świętego, którego otrzymałeś, 
jak wielka modlitwa - nas wszystkich - o owoce Ducha 
Świętego dla Ciebie. 
 

Duchu Święty Boże, Miłości 
przedwieczna Ojca i Syna 
Racz udzielić naszemu nowemu 
Kapłanowi miłości swojej 
Aby nią umiłował Boga i bliźniego 
Udziel mu wesela swego, aby tylko w Tobie szukał pociechy 
I radował się z łask od Ciebie odebranych 
Udziel mu swego pokoju 
Aby go zachował w stosunkach z Bogiem i ludźmi 
Daj mu cierpliwość, aby wszystkie przykrości znosił 
Z uległością i łagodnie 
Natchnij go dobrocią swoją, aby był dla bliźnich swoich 
Uczynny, usłużny, uprzejmy i pożyteczny -  
ku ich radości i zbudowaniu 
Oby Cię, Boski Gościu dusz naszych, nigdy nie zasmucił.  
A Ty, Maryjo, Królowo Polski,  
Która razem z nami, jak w Wieczerniku modlisz się 
Do Ducha Świętego 
Uproś mu pełnię tych darów 
Osłaniaj jego kapłańskie wzrastanie w miłości 
Wspomagaj w życiu i posłudze. Amen. 
 

  Parafialny Oddział Caritas 
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Czcigodny Księże Prymicjancie!    

    „Wzrastałeś w łasce u Boga i u ludzi”; Bóg tak 
Cię prowadził, że stałeś się gotowy podjąć Jego 
powołanie. Z głębokim wzruszeniem stajemy dziś 
wobec tajemnicy Kapłaństwa, do którego wezwał 
Cię Chrystus.  
    „Dla Chrystusa umiłować do końca, to znaczy 
umiłować do granic Eucharystii” (Jan Paweł II). 
Niech dar i tajemnica Chrystusowego Kapłaństwa, w 
którym Jezus zawierza Ci swój Kościół, będzie 
jedyną pasją Twojego życia i niech codziennie 
spełnia się w Eucharystii.  
    Przez modlitwę Maryi, Matki Kapłanów, prosimy 
dziś Boga, aby życie Jezusa dokonało się w Tobie. 
  

Niech Ci Bóg błogosławi!    
 

                                                                Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus Siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus     

    

 
 

 
 

 
 

    
 „Ty natomiast, o człowiecze Boży (...), podążaj za 
sprawiedliwością, pobożnością, wiarą, miłością, 
wytrwałością, łagodnością! Walcz w dobrych 
zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego 
zostałeś powołany i o nim złożyłeś dobre wyznanie 
wobec wielu świadków” 

(1 TM 6, 11-12) 

    W ten radosny dzień, w którym po raz 
pierwszy w imieniu Chrystusa Najwyższego 
Kapłana odprawiłeś Mszę Świętą przyjmij Drogi 
Księże Tomaszu te proste, ale płynące z głębi 
serca życzenia. 
    Niech Jezus, któremu poświęciłeś całkowicie 
swoje życie, zawsze błogosławi Ci i wspiera 
nieustannie swoją łaską, a Matka Najświętsza 
niech zawsze otacza Cię swą macierzyńską 
pomocą. 
    Niech każdy twój dzień będzie pełen szczęścia 
i radości płynącej z gorliwej służby Panu. A 
wspomnienia tego uroczystego dnia niech 
pomagają Ci przetrwać wszystkie trudne chwile w 
Twoim kapłańskim życiu. 

Z modlitewną pamięcią 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

    Powołanie do kapłaństwa jest wielkim darem i 
wielką tajemnicą. Jest przede wszystkim darem 
dobroci Boga, gdyż rodzi się jako owoc łaski. A z 
kolei jest tajemnicą, ponieważ powołanie sięga 
do głębi ludzkiej  świadomości i wolności. 
                                 Jan Paweł II, 25 IV 1999 

 
    Czcigodny Księże Prymicjancie!Czcigodny Księże Prymicjancie!Czcigodny Księże Prymicjancie!Czcigodny Księże Prymicjancie!    

    W tak ważnym dla Ciebie i naszej parafialnej 
społeczności dniu życzymy, abyś podążał z ufnością i 
nadzieją za Panem, przemieniał ludzkie serca mocą 
Bożej Miłości, a Twoje serce niech przepełnia miłość, 
którą podzielisz z potrzebującymi 

                                                    Rada Parafialna  
 
 

 
 

„(...) poszedłeś, niosąc swą młodość jak sztandar 

na drogi Bożego powołania, 

by swe marzenia przemieniać w czyn 

i  światu ukazać Ewangelię Pana”. 
 

Drogi Księże Prymicjancie! 
 

W tak ważnym i doniosłym dniu 
życzymy Ci by wiara, nadzieja i miłość  

pomagały przezwyciężać trudności dnia codziennego  
i były siłą, która z pozoru nieosiągalne cele przemieni 

w zdobycze codzienności. 
Niech droga – droga Bożego powołania, którą dzisiaj 

rozpoczynasz będzie szlakiem obfitującym w 
zrozumienie i życzliwość.  

Krocz nią odważnie, a oczy ludzi, których na niej 
spotkasz kieruj w stronę Bożej miłości. 

Wierzymy, że św. Antoni i Matka Najświętsza będą 
Cię nieustannie strzec. 

My zaś, zapewniając pamięć w modlitwie pragniemy 
wypowiedzieć krótkie, ale jakże treściwe:  

Szczęść Boże! 
 

                          Sołtysi wsi  
Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne,  

                             Skrudzina, Gaboń - Praczka 
 
Własnego kapłaństwa się boję, 
własnego kapłaństwa się lękam 
 
i przed kapłaństwem w proch padam 
i przed kapłaństwem klękam 
 
W lipcowy poranek mych święceń 
dla innych szary zapewne – 
jakaś moc przeogromna 
z nagła poczęła się we mnie 
 
Jadę z innymi tramwajem –  
biegnę z innymi ulicą – 
 
nadziwić się nie mogę 
swej duszy tajemnicą 
 

Ks. Jan Twardowski   
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W wyjątkowym czasie W wyjątkowym czasie W wyjątkowym czasie W wyjątkowym czasie Święceń KapłańskichŚwięceń KapłańskichŚwięceń KapłańskichŚwięceń Kapłańskich        
oraz odprawienia PIERWSZEJ MSZY  Śoraz odprawienia PIERWSZEJ MSZY  Śoraz odprawienia PIERWSZEJ MSZY  Śoraz odprawienia PIERWSZEJ MSZY  ŚWWWWIĘIĘIĘIĘTEJTEJTEJTEJ,,,,    

mocy i siły, którą mocy i siły, którą mocy i siły, którą mocy i siły, którą jest Chrystus jest Chrystus jest Chrystus jest Chrystus –––– Skała,  Skała,  Skała,  Skała, radości radości radości radości z z z z 
pepepepewnie wypowiedzianego wnie wypowiedzianego wnie wypowiedzianego wnie wypowiedzianego Chrystusowi „TAK”Chrystusowi „TAK”Chrystusowi „TAK”Chrystusowi „TAK”, , , , 

zatopienia w darze kapłaństwa na wzór zatopienia w darze kapłaństwa na wzór zatopienia w darze kapłaństwa na wzór zatopienia w darze kapłaństwa na wzór     
Św. Jana Marii Vianey’a Św. Jana Marii Vianey’a Św. Jana Marii Vianey’a Św. Jana Marii Vianey’a     

życzą życzą życzą życzą Księdzu PrymicjantowiKsiędzu PrymicjantowiKsiędzu PrymicjantowiKsiędzu Prymicjantowi    
 

 
                          Członkowie Koła Radia Maryja 
 

 
 

Witaj nam Drogi Księże Prymicjancie! 
 

Stajesz przed nami w kapłańskiej szacie 
Aby najświętszą ofiarę sprawować 
Życzymy Ci zdrowia w jak najdłuższe lata 
Niech wieniec zasługi życie Twoje splata 
Niech serce Jezusa słodzi każdą chwilę 
By Ci życie płynęło przyjemnie i mile 
A we wszystkich ciężkich i trudnych chwilach 
Niech Cię zawsze wspomaga – Twa Matka Maryja! 
 

Niech Cię Anioł Boży strzeże w każdym kroku 
Niech oddala przeszkody, stawia je na boku 
Byś po latach wielu swej kapłańskiej pracy 
Mógł osiągnąć szczęście niebo zasłużone 
Byś mógł zasiąść wspólnie w Apostołów gronie 
Tam gdzie siedem pięknych złotych lamp płonie 
Tego Ci życzą aspiranci, ministranci i lektorzy 
Przyjm to i pamiętaj o nas Czcigodny Kapłanie! 

 
 
    

„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem...”       
                                                        (J15,16) 

 

    Księdzu Prymicjantowi 
 Nieustannej Miłości Chrystusa, Ducha  
Życia i Świętości, łaski ciągłego 
zdobywania dusz dla Boga, umiejętności 
wskazywania innym drogi stawania się dla 
siebie dobrem i darem  życzy 
                                           Redakcja 

 

 

     „Każde powołanie kapłańskie w swej 
najgłębszej warstwie jest wielka tajemnicą, jest 
darem, który nieskończenie przerasta człowieka. 
Każdy z nas kapłanów doświadcza tego bardzo 
wyraźnie w całym swoim życiu. Wobec wielkości 

tego daru czujemy, jak bardzo 
do niego nie dorastamy.” 

Jan Paweł II 
„Dar i Tajemnica”, Kraków 2005. 

 

Jan Paweł II 
 

KapłaństwoKapłaństwoKapłaństwoKapłaństwo  
 
    Jesienią 1942 roku Karol Wojtyła podjął decyzję o wstąpieniu do 
seminarium duchownego. Jako że Niemcy zakazali wówczas 
kształcenia seminarzystów, uczęszczał do tajnego seminarium 
założonego przez metropolitę krakowskiego, arcybiskupa Adama 
Sapiehę. Z jego też rąk przyjął w listopadzie 1946 roku święcenia 
kapłańskie. 
    Dzięki protekcji kardynała Sapiehy przez kolejne 2 lata Karol Wojtyła 
studiował w Rzymie na Papieskim Uniwersytecie Dominikańskim. Tam 
też obronił w 1948 roku pracę doktorską. 
    Po powrocie do kraju przez kilka miesięcy był wikarym jednej z 
podkrakowskich, wiejskich parafii. Następnie został przeniesiony z 
Niegowici do krakowskiej parafii św. Floriana, gdzie zasłynął z 
organizowanych przez siebie wyjazdów ze studentami w góry i nad 
jeziora. "Ksiądz Wojtyła nie mógł trafić lepiej. Był wikarym. Pierwsze 
dziecko – Barbarę Annę Pyłko – ochrzcił dopiero 20 sierpnia. Przez cały 
okres wikariuszowski u św. Floriana, to jest do sierpnia 1951, ochrzcił 
229 dzieci. Także w sierpniu pobłogosławił pierwsze u św. Floriana 
małżeństwo: Zygmunta Stanisława Szymoniaka z Janiną Gębicą. W 
sumie udzielił tu 170 ślubów" - pisał o tym okresie życia papieża w 
"Tygodniku Powszechnym" ks. Adam Boniecki. 
    U św. Floriana Karol Wojtyła zorganizował, co dzisiaj wydaje się 
niemal symboliczne, pierwsze w historii parafii rekolekcje dla chorych. 
Kościół miał się wówczas zamieniać niemal w salę szpitalną, w której 
stały łóżka z chorymi, kręciły się pielęgniarki i sanitariusze. 
    Wielką pasją księdza Wojtyły było jednak duszpasterstwo młodzieży 
akademickiej. Z częścią najbardziej zaangażowanych w te działania 
osób utrzymywał później kontakt nawet w czasach, gdy był już 
następcą św. Piotra. 
   Dnia 12 grudnia 1953 jego praca habilitacyjna „Ocena możliwości 
oparcia etyki chrześcijańskiej na założeniach systemu Maxa Schellera” 
została przyjęta jednogłośnie przez Radę Wydziału Teologicznego 
Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak Wojtyła nie uzyskał habilitacji z 
powodu odmowy Ministerstwa Oświaty. 
    W 1954 r. zaczął wykładać na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. 
Tam też w niewielkiej grupie profesorów brał udział w tajnych 
spotkaniach, na których rozmawiano o trudnej sytuacji Kościoła. 
    W 1958 r. Karol Wojtyła został wezwany do prymasa Stefana 
Wyszyńskiego, który zgodnie z decyzją papieża mianował go biskupem 
pomocniczym Krakowa. W cztery lata potem został krajowym 
duszpasterzem środowisk twórczych i inteligencji. 
    W tym okresie aktywnie uczestniczył również w obradach Soboru 
Watykańskiego II, gdzie dał się poznać dostojnikom Kościoła z całego 
świata. Bieg kariery księdza Wojtyły kolejny raz przyspieszył pod 
koniec grudnia 1963 roku, gdy został mianowany arcybiskupem 
metropolitą krakowskim. W 1967 roku otrzymał również tytuł 
kardynała. 

Marcin Pijaczyński 
 
 
 

Święcenia 
kapłańskie 

  
    Święcenia kapłańskie, 
kapłaństwo - sakrament w 
Kościele katolickim, który nadaje 
władzę uświęcania, tj. udzielania 

innych sakramentów. Święcenia 
mają trzy stopnie: diakonat, właściwy prezbiterat i święcenia 
biskupie (prawosławni przyjmują także stopnie lektora i subdiakona, a 
niektórzy tradycyjni katolicy subdiakona). Potocznie ze święceniami 
kapłańskimi utożsamia się drugi stopień (wyświęconych nazywa się 
zwyczajowo księżmi, mimo, że formalnie są prezbiterami), natomiast 
biskupstwo określa się jako pełnię kapłaństwa. Współcześnie klerycy 
przyjmują święcenia diakonatu na co najmniej 6 miesięcy przed 
święceniami prezbiteriatu, natomiast powoływanie stałych diakonów 
jest w Polsce rzadkie (w przeciwieństwie do krajów zachodnich). 
Diakonat upoważnia do wygłaszania kazań, udzielania chrztów oraz 
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błogosławienia małżeństw, asystowania we mszy, natomiast 
zastrzeżone jest sprawowanie eucharystii, sakramentu pokuty oraz 
namaszczenia chorych. Biskupi udzielają bierzmowania (w prawosławiu 
także prezbiterzy) oraz wyświęcają księży. 
    Kościół katolicki uważa stan kapłański za kontynuację żydowskiego 
kapłaństwa świątynnego, ale także za władzę ustanowioną przez 
Jezusa. Według św. Tomasza z Akwinu (Summa Theologica) 
"Chrystus jest źródłem całego kapłaństwa: kapłani Starego 
Zakonu zapowiadali Chrystusa, kapłani Nowego Zakonu 
działają w osobie Chrystusa". Jak wspomniano, święceń 
kapłańskich może udzielić tylko biskup. Obecnie podkreśla się 
urzędowy (służebny) charakter kapłaństwa osób wyświęconych na tle 
powszechnego kapłaństwa wszystkich wiernych. Katolicy uznają 
ważność święceń kapłańskich kościołów, które zachowały sukcesję 
apostolską biskupów: prawosławnych, starokatolickich oraz chrześcijan 
wschodnich (przedchalcedońskich).  

Nałożenie rąk 
    Święceń udziela biskup w otoczeniu możliwie licznych księży, którzy 
kolejno, po biskupie, kładą ręce na głowy przyjmujących święcenia. W 
ten sposób przyjmują ich niejako do swojego grona. Święcenia 
kapłańskie w Kościele katolickim przyjąć może jedynie mężczyzna. W 
Kościele rzymskokatolickim przyjęcie święceń prezbiteratu wiąże się 
obowiązkiem zachowania celibatu, w Kościołach wschodnich, 
obowiązek celibatu obejmuje tylko biskupów. Diakoni natomiast mogą 
być osobami żonatymi, tylko kiedy pełnią posługę w diakonacie stałym; 
jeśli jednak diakon w momencie przyjmowania święceń nie jest żonaty, 
to jest zobowiązany do zachowania celibatu. 
    Katechizm Kościoła Katolickiego ściśle określa wynikające z przyjęcia 
święceń skutki: Kto został wyświęcony w sposób ważny, może 
oczywiście ze słusznych powodów zostać zwolniony z obowiązków i 
funkcji związanych ze święceniami, nie może jednak stać się 
człowiekiem świeckim w ścisłym sensie, ponieważ charakter wyciśnięty 
przez święcenia jest nieusuwalny. Powołanie i posłanie otrzymane w 
dniu święceń naznaczyły go na zawsze (por. KKK 
#1583) 

 

 
 

Biblia Tysiąclecia o kapłaństwie 
 
    Zbliżając się do Tego, który jest żywym kamieniem, 
odrzuconym wprawdzie przez ludzi, ale u Boga 
wybranym i drogocennym, wy również, niby żywe 
kamienie, jesteście budowani jako duchowa świątynia, 
by stanowić święte kapłaństwo, dla składania 
duchowych ofiar, przyjemnych Bogu przez Jezusa 
Chrystusa. 1P 2, 4-5 

    Duch Pana Boga nade mną, bo Pan mnie namaścił. Posłał mnie, by 
głosić dobrą nowinę ubogim, by opatrywać rany serc złamanych, by 
zapowiadać wyzwolenie jeńcom i więźniom swobodę; aby obwieszczać 
rok łaski u Pana, i dzień pomsty dla naszego Boga; aby pocieszać 
wszystkich zasmuconych, by rozweselić płaczących na Syjonie, aby dać 
im wieniec, zamiast popiołu, olejek radości zamiast szaty smutku, 
pieśń chwały zamiast zgnębienia na duchu. Wy zaś będziecie nazywani 
kapłanami Pana, mienić was będą sługami Boga naszego. Tak mówi 
Pan: «Oddam im nagrodę z całą wiernością i zawrę z nimi wieczyste 
przymierze. Plemię ich będzie znane wśród narodów i między ludami 
ich potomstwo. Wszyscy, którzy ich zobaczą, uznają, że oni są 
szczepem, który Pan pobłogosławił». Iz 61, 1-3a., 6a., 8b-9 
    Łaska wam i pokój od Jezusa Chrystusa, świadka wiernego, 
pierworodnego umarłych i władcy królów ziemi. Temu, który nas 
miłuje i który przez swą krew uwolnił nas od naszych grzechów i 
uczynił nas królestwem, kapłanami dla Boga i Ojca swojego, Jemu 
chwała i moc na wieki wieków. Amen. Oto nadchodzi z obłokami i ujrzy 
Go wszelkie oko i wszyscy, którzy Go przebodli. I będą Go opłakiwać 
wszystkie pokolenia ziemi. Tak: Amen. Jam jest Alfa i Omega, mówi 
Pan Bóg, który jest, który był i który przychodzi, Wszechmogący. Ap 1, 
4-8 
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Wszystkim mamom 

z okazji ich święta życzymy pogody, miłości, 

wdzięcznej pamięci tych, którym oddają to, 

co w nich najlepszego, a przede wszystkim 

wielu Bożych łask w trudnym dziele 

wychowania młodych pokoleń !    

    
 �� 

WYBORY SOŁTYSÓW  
I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 

 

    W niedzielę 20 maja 2007 roku, w sołectwach 
wchodzących w skład naszej parafii odbyły się wybory 
sołtysów i rad sołeckich.  

Gołkowice GórneGołkowice GórneGołkowice GórneGołkowice Górne    

    Sołtysem na czas kolejnej kadencji został ponownie 
wybrany Pan Stanisław Olszowski. 

Rada Sołecka 
Paweł Banach 
Elżbieta Król 
Kazimierz Lorek 
Stanisław Warzecha 
Stanisław Wójcik 

Gołkowice DolneGołkowice DolneGołkowice DolneGołkowice Dolne    

    Sołtysem pozostał nadal Pan Józef Plata. 
Rada Sołecka 

Józef Florek 
Grzegorz Gorczowski 
Grzegorz Gromala 
Jerzy Koszut 
Roman Lis 
Kinga Sejud 

SkrudzinaSkrudzinaSkrudzinaSkrudzina    

    Sołtysem został wybrany Pan Mieczysław Szewczyk. 
Rada Sołecka 

Eugeniusz Gancarczyk 
Józef Janik 
Stanisław Kozieński 
Andrzej Szewczyk  
Jan Szewczyk 

 

 
Nowym SołtysomNowym SołtysomNowym SołtysomNowym Sołtysom    

i Członkom Rad Sołeckich serdecznie i Członkom Rad Sołeckich serdecznie i Członkom Rad Sołeckich serdecznie i Członkom Rad Sołeckich serdecznie 

gratulujemygratulujemygratulujemygratulujemy. . . . Wszystkim Wszystkim Wszystkim Wszystkim życzymy życzymy życzymy życzymy 

owocnej działalności owocnej działalności owocnej działalności owocnej działalności na rzecz na rzecz na rzecz na rzecz naszej naszej naszej naszej 

lokalnej lokalnej lokalnej lokalnej  społeczności i środowis społeczności i środowis społeczności i środowis społeczności i środowiskakakaka    
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