
 

 

 

 

 

                   Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
 

                 BIULETYN PARAFIALNY  Nr 2 (4) 23.01.2005                        
 

                                                               3 NIEDZIELA ZWYKŁA  

 

Egzemplarz bezpłatny 

 
...Przez egoizmu lodowe połacie, 
szronem zawiści zamrożone serca 
idzie ubrana w bieluśkiej szacie 
Matka Najświętsza Gromniczna... 
                                                    H.Waligóra 

 
OFIAROWANIE PAŃSKIE 

„ŚWIĘTO MATKI BOŻEJ GROMNICZNEJ” 
    Czterdziestego dnia po Bożym Narodzeniu Kościół obchodzi 

uroczystość Ofiarowania Pańskiego, zwane dawniej Świętem 

Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Polska wieś nazwała ją 

świętem Matki Boskiej Gromnicznej. 

    Ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni jerozolimskiej było ważnym 

wydarzeniem w życiu Świętej Rodziny. Św. Łukasz Ewangelista opisuje: 

“Gdy zaś nadszedł dzień poddania ich, zgodnie z Prawem 

Mojżeszowym, oczyszczeniu, zanieśli Go do Jerozolimy, aby był 

ofiarowany Panu, według tego, co jest napisane w Prawie Pańskim: 

Każde pierworodne dziecko płci męskiej będzie poświęcone Panu. Mieli 

również złożyć ofiarę zgodnie z tym, co jest powiedziane w Prawie 

Pańskim: parę synogarlic lub dwa gołąbki” (Łk 2, 22-24). Według 

Prawa Mojżeszowego każda kobieta przez 40 dni po urodzeniu chłopca, 

a przez 80 dni po urodzeniu dziewczynki pozostawała nieczysta. Nie 

wolno jej było dotykać niczego świętego ani wchodzić do świątyni. Po 

upływie tego czasu matka musiała przynieść do świątyni 

jednorocznego baranka. “Jeśli zaś ona jest zbyt uboga, aby przynieść 

baranka, to przyniesie dwie synogarlice albo dwa młode gołębie, 

jednego na ofiarę całopalną i jednego na ofiarę przebłagalną. W ten 

sposób kapłan dokona przebłagania za nią i będzie oczyszczona” (Kpł 

12, 8).  

    Pamiątkę tego dnia, w którym w jerozolimskiej świątyni starzec 

Symeon wziął na ręce sześciotygodniowe Dzieciątko, uniósł Je wysoko 

z najwyższą czcią, poznając w Nim Zbawiciela świata, Kościół obchodził 

już w IV w. w kilku terminach, a od połowy V w. tylko 2 lutego jako 

Święto Prezentacji Dzieciątka Jezus. W VII w. pojawia się nazwa 

Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia święci się w 

kościołach świece. Blask ich płomieni rozprasza mrok nocy, ale jest 

niczym wobec tej jasności, którą przyniósł na świat Chrystus: “Ja 

jestem światłem dla świata. Kto idzie za Mną, nigdy nie będzie chodził 

w ciemnościach, lecz będzie miał światło życia" (J 8, 12) - powiedział o 

sobie. Chrystusowe światło wydobyło ludzkość z mroku grzechu i 

beznadziei, a płomyczek świecy poświęconej w Dniu Ofiarowania 

Pańskiego ma o tym przypominać. 

    W każdym domu była przynajmniej jedna gromnica, tak jak i dzisiaj. 

I tak jak dzisiaj zapalano gromnicę przy konającym, aby jej światło - 

płomyk Bożej miłości - ogarnęło umierającego w ostatniej ziemskiej 

chwili, ulżyło w cierpieniu i poprowadziło wprost do wiekuistej 

Światłości. Dziś każdy chrześcijanin obok gromnicy ma jeszcze swoją 

własną świecę od chrztu. 

Dzień Matki Bożej Gromnicznej kończył okres świątecznych zabaw. Kto 

nie wyrzucił choinki na Trzech Króli, robi to teraz. Kolędnicy kończą 

obchody, chowają gwiazdę, królewską koronę i anielskie skrzydła. 

Wieczorami nie słychać już kolęd. Panny, które nie znalazły mężów, 

znów muszą czekać ze ślubem aż do Wielkanocy. “Od Matki Boskiej 

Gromnic będą dziewki trąbić (płakać)”. A niezdecydowani kawalerowie 

nieraz usłyszą: “W dzień Panny Gromnicznej bywaj zdrów, mój 

śliczny!” I tak “Od Gromnic do Gromnic, aż nie będzie nic”.  

Ewa Ferenc-Szydełkowa 

Rok kościelny a polskie tradycje, fragmenty. 
 

Święto Ofiarowania Pańskiego 
    Obchodzono je już podobno w IV wieku w Rzymie, a od 
542r. w Konstantynopolu. Znane było od początku jako święto 
światła. W X wieku w Rzymie odbywały się  procesje ze 
świecami, symbolizującymi Chrystusa. Od tegoż wieku istnieje 
zwyczaj stawiania świec na ołtarzu. Zwykle na ołtarzu powinno 
się palić sześć świec. Nie można też ich zastąpić całkowicie 
światłem elektrycznym. Zapalenie światła w kościele jest już 
modlitwą liturgiczną. W to lutowe święto przypominana jest 
Ewangelia opisująca przyniesienie przez Maryję małego Jezusa, 
by ofiarować go Bogu, zgodnie z żydowskim obyczajem. Wg 
słów Symeona Jezus to „światło na oświecenie pogan”. Daje je 
nam Maryja w dniu ofiarowania. Dlatego w dniu tego święta 
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przynosimy do kościoła świece, by poświęcone zanieść do 
domu.  
    Gromnica to szczególna świeca. Znajduje się w każdym 
domu. Jest ochroną w różnych złych chwilach. Już sama nazwa 
mówi, że świeca ta chroni od gromów. Światło gromnicy wg 
wiary polskiego ludu miało też bronić przed dzikimi 
zwierzętami. Jest też powszechna wiara, że z tym światłem lżej 
człowiekowi umierać. Z zapaloną gromnicą obchodził 
gospodarz całe obejście i dom, klękając na każdym progu.  
    Z dniem Matki Bożej Gromnicznej wiązało się wiele 
przysłów: 
„Gdy na Gromnicę z dachu ciecze, zima jeszcze się 
odwlecze.” 
„Gdy na Gromniczną roztaje – rzadkie będą urodzaje.” 
„Gdy słońce świeci na Gromnicę, to przyjdą większe 
mrozy i śnieżyce.”  
„Gdy na Gromniczną mróz, chowaj chłopie sanie, 
szykuj wóz.” 

 
Napisane na podstawie i z wykorzystaniem tekstów Jana Urygi 

„O Panno Prześliczna Gromniczna...” 
 zamieszczonego w KALENDARZU ROLNIKÓW z 1998 r. 

oraz „Luty”  
zamieszczonego w KALENDARZU ROLNIKÓW z 2000r. 

wydanych przez: Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników 
we Włocławku  

 
******************************************* 
    Zapraszamy wszystkie matki i ojców na triduum 
przygotowujące do Święta Ofiarowania Pańskiego 
„Matki Bożej Gromnicznej” w dniach: 
30.01.2005 niedziela Msza Św. o godz. 7.00, 
31.01.2005 poniedziałek Msza Św.  o godz. 18.00, 
  1.02.2005 wtorek Msza Św. o godz. 18.00  
 
******************************************* 

Nabożeństwo 40 – godzinne 
    Przez kolejne trzy niedziele tj. 23 stycznia, 30 stycznia i 6 
lutego będziemy przygotowywać się do rozpoczęcia Wielkiego 
Postu poprzez Adorację Najświętszego Sakramentu. 
Porządek Adoracji:  
od   8.00 do   9.00 – starsi – rodzice, 
od  10.00 do 11.00 – wszystkie dzieci, 
od  13.00 do 14.00 – mieszkańcy Skrudziny i Gabonia Praczki, 
od  14.00 do 15.00 – mieszkańcy Gołkowic Dolnych,  
od  15.00 do 15.30 – mieszkańcy Gołkowic Górnych. 
 
    Zapraszamy do wzięcia udziału w adoracji. 
Zechciejmy przyjść przed lub zostać po Mszy Św., 
przyjść po południu. 

 
 

ROK EUCHARYSTII 
    W październiku 2004 roku Ojciec Święty ogłosił Rok 
Eucharystii. Wcześniej wydana została także encyklika Jana 
Pawła II na temat Eucharystii. W swoich licznych 
pielgrzymkach Papież wielokrotnie wypowiadał się o znaczeniu 
Eucharystii. Oto kilka myśli Ojca Świętego na temat 
Eucharystii:  
    „...Kapłan – czy będzie nim papież, biskup czy wiejski 
proboszcz – sprawujący Eucharystię, chrześcijanin, 
uczestniczący we mszy św. i otrzymujący Ciało i Krew 
Chrystusa, nie mogą nie pogrążyć się w cudowność tego 
sakramentu. Tyle jest wymiarów, w których można go 
rozważać: jest on ofiarą Chrystusa, która odnawia się w 

tajemny sposób; jest chlebem i winem przeistoczonym w Ciało 
i Krew Pana; jest łaską, udzielającą się duszy chrześcijanina 
poprzez ów pokarm duchowy... Przy tej okazji chcę podkreślić 
moment równie wymowny: Eucharystia jest zebraniem rodziny, 
wielkiej rodziny chrześcijan...”   

Jan Paweł II 
Homilia w Rio de Janeiro, 1 lipca 1980r. 

    
    „...Eucharystia, nade wszystko jako upamiętnienie i wyraz 
największej i najprawdziwszej miłości do ludzi, jest siłą do 
odnowy współczesnego świata. 
    Albowiem świat, który pod wieloma względami i na różnych 
płaszczyznach wypaczył lub zatracił poczucie grzechu, jest 
dzisiaj dotknięty chorobą nienawiści, która niesie z sobą 
wrogość, podziały, przemoc. Nienawiść można zwyciężyć tylko 
siłą miłości. I jeżeli nienawiść jawi się jako coś prastarego, to 
miłość jest zawsze czymś nowym...” 

Jan Paweł II 
Do seminarzystów w Venegono,  

Włochy, 21 maja 1983r. 
 

    „...Człowiek bowiem nie żyje tylko tym, co mogą wytworzyć 
jego ręce. Nosi on w sobie oczekiwania i nadzieje, których 
żadna ziemska rzeczywistość nigdy nie będzie w stanie w pełni 
zadowolić. Taka bowiem jest prawda: człowiek znajduje pełny 
sens życia tylko poza i ponad samym życiem. Odnajduje go w 
Bogu, który w Chrystusie wyszedł mu naprzeciw, aby go 
zbawić...” 

Jan Paweł II 
W czasie spotkania ze światem pracy 

w Sesto San Giowanni, Włochy, 21 maja 1983r.  
Wybrane na podstawie „Eucharystia w nauczaniu Jana Pawła II”, 
antologia wypowiedzi. Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Kraków.  
  
    Każda Eucharystia jest Przypomnieniem i 
urzeczywistnieniem tego, co wydarzyło się na Golgocie.  
    Owocami Eucharystii są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, 
uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie.  
Owoce Komunii św. to: pogłębienie relacji z Chrystusem, 
zgładzenie grzechów powszednich, ochrona przed 
popełnieniem grzechów ciężkich, umocnienie jedności 
Kościoła i z nim, zadatek przyszłej chwały w niebie.    

„Przewodnik po Mszy świętej” 
„Dobre Nowiny”, nr 2 październik 2004, s.6-7.  

 
    „...Eucharystia jest rzeczywistością. Jest ona dla nas tak 
ważna, bo to sam Pan Jezus wymyślił taką formę, chyba 
najbardziej intymną, towarzyszenia nam aż do końca świata. A 
tajemnica tego obcowania zawiera się w trzech aspektach: 
ofiary, pokarmu i adoracji.  
    ...Katolik dziwi się, jak można codziennie przystępować do 
Komunii. Protestant zaś ripostuje, mówiąc: Nie rozumiem, jak 
można wierzyć, że to jest prawdziwe Ciało i Krew Chrystusa, i 
nie przyjmować Komunii codziennie. 
    ...Owszem, przystępując regularnie do Komunii, można 
popaść w pewną rutynę. Ale czy nie jest prawdą, iż ten, kto się 
systematycznie odżywia, jest w lepszej kondycji od tego, kto 
sięga po pokarm sporadycznie?” 

Z „Rozmowy z benedyktynem o. Leonem Knabitem”, 
„Dobre Nowiny”, nr 2 październik 2004, s.10 – 11. 

     
Cud Eucharystyczny z Lanciano we Włoszech 

    Cud ten zdarzył się w VIII wieku po Chrystusie w małym 
kościółku pod wezwaniem świętego Legoncjana z powodu 
wątpliwości pewnego mnicha bazyliańskiego w prawdziwą 
obecność Pana Jezusa w Eucharystii. Podczas odprawiania 
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Mszy św., po dokonaniu konsekracji, hostia stała się Ciałem, a 
wino przemieniło się w żywą Krew, krzepnąc w pięć 
nierównych i różnych, co do kształtu i wielkości, kulek.  
    Ciało jest przechowywanie od 1713r. w monstrancji ze 
srebra, a Krew zawarta jest w cennej ampułce z kwarcu. 
Stróżami świątyni w Lanciano od 1252r. są franciszkanie. 
    Po wielu badaniach kościelnych, przeprowadzanych od 1574 
roku, nastąpiło badanie naukowe. Analizy wykonane z 
bezwzględną ścisłością naukową, zostały podane do 
wiadomości publicznej 4 marca 1971 roku. W sprawozdaniu 
stwierdzono, że badane materiały są tkankami ludzkiej krwi i 
mięśnia sercowego i mają tę samą grupę krwi (AB). W 
tkankach mięśnia sercowego nigdy nie znaleziono żadnych 
śladów soli lub materiałów konserwujących, używanych nawet 
w dawnych czasach w celach mumifikacji; a krew, gdyby była 
wzięta z martwego ciała, szybko uległaby rozkładowi. 
 

Fragmenty tekstu pt. ”Cud Eucharystyczny z Lanciano” 
zawartego w„KALENDARZU ROLNIKÓW” z 2003 roku, 

Wyd. Duszpasterstwa Rolników, Włocławek 2003 
s.129 –130. 

   
  KTO SIĘ NIE MODLI? 

    Pewien rolnik, w dzień targowy zatrzymał się w zatłoczonej 
restauracji, w której zazwyczaj jadała miejscowa śmietanka. 
Gospodarz znalazł miejsce przy stole, przy którym siedzieli inni 
i zamówił u kelnera jakieś danie. Gdy ten przyniósł je, rolnik 
złożył ręce i odmówił modlitwę. Jego sąsiedzi obserwowali go z 
pełną ironii ciekawością a jeden z młodzieńców zapytał: 
-W domu też tak się zachowujecie? Modlicie się rzeczywiście 
wszyscy? - Rolnik, który spokojnie zaczął jeść, odpowiedział: 
-Nie, również i u nas są tacy, którzy się nie modlą. - 
Młodzieniec zaśmiał się szyderczo: 
-Ach tak? A kto się nie modli? 
-Na przykład moje krowy, owce, mój osioł, moje kury.... 
 
    Pytasz: po co się modlić? Odpowiedź jest bardzo prosta: 
aby żyć. Chcąc żyć prawdziwie, szczerze, bez fałszu i 
zakłamania trzeba się modlić. Trzeba się modlić by żyć i 
kochać, gdyż życie bez miłości nie jest życiem. To tylko 
istnienie, pusta egzystencja. Tak jak kwiat zakwita wówczas, 
gdy ogrzewają go ciepłe, złociste promienie słońca, tak serce 
ludzkie nigdy w pełni nie otworzy się na życie, jeśli nie dotknie 
go miłość. Miłość rozkwita w wyniku spotkania i żyje dzięki 
spotkaniu z Bożą miłością, najpotężniejszą i najprawdziwszą 
miłością ze wszystkich możliwych. 
    Modląc się, pozwalamy miłować się Bogu i wciąż na nowo 
rodzimy się do miłości. Modląc się, zapewniamy sobie 
powietrze do oddychania; ciepło do życia; światło by widzieć; 
pożywienie do wzrastania i radość by nadać życiu sens. 
    Mówisz: nie umiem, nie potrafię się modlić. Pytasz: jak 
się modlić? Odpowiedź brzmi tak: poświęć trochę swojego 
cennego czasu Bogu i bądź cierpliwy. Porozmawiaj z 
Bogiem codziennie, szczerze, wiernie, gdy rozpiera cię energia 
i gdy nie masz już na nic sił. Przedstaw Bogu swe serce. 
Wsłuchaj się w Jego ciszę. Nie oczekuj natychmiastowej 
odpowiedzi. Wytrwaj. Podobnie jak Eliasz przemierzaj pustynię, 
która prowadzi ku górze, ku Bogu. A gdy już będziesz blisko 
nie szukaj Go w trzęsieniu ziemi, w ognia rydwanie, w 
zburzonych morskich falach, w wichrze, czy w przejawach 
wielkości i siły – szukaj Go w mowie delikatnej ciszy, w 
promieniach wschodzącego słońca, w lekkim powiewie wiatru, 
perłowych kroplach rosy. Kiedy już poczujesz, że Bóg jest tak 
blisko, tak na wyciągnięcie ręki, kiedy poczujesz, że wysłuchał 

twych próśb i stoi obok – pozwól by przeszedł przez twoje 
życie i twe serce, pozwól by dotknął twej duszy i porwał w 
otchłań swojej miłości... 
    Modląc się – uczymy się modlić. Modląc się – stajemy się 
miłością. Modląc się – życie staje się piękne i ma sens. Modląc 
się – odczuwamy coraz większą potrzebę niesienia wszystkim 
Ewangelii. Modląc się – odkrywamy nieskończone dary Boga i 
uczymy się wyrażać wdzięczność za wszystko, co stało się 
naszym udziałem. Modląc się – kochamy. Modląc się – 
wielbimy Boga... 

Sylwia Korona 
 

Największe potrzeby świata 
-Trochę więcej uprzejmości, mniej chciwości 
-Trochę więcej dawania, mniej żądania 
-Trochę więcej uśmiechu, mniej grymasów 
-Trochę więcej „my”, trochę mniej „ja” 
-Trochę więcej uśmiechu, trochę mniej płaczu 

/Bruno Ferrero/ 
Miej czas na pracę – jest ceną sukcesu. 
Miej czas na rozmyślanie – jest źródłem siły. 
Miej czas na zabawę – jest eliksirem wiecznej młodości. 
Miej czas na czytanie – jest skarbnicą mądrości. 
Miej czas na życzliwość – jest drogą do szczęścia. 
Miej czas na miłość – jest pokarmem duszy. 
Miej czas na dzielenie się – życie jest zbyt krótkie, by chować 
je dla siebie. 
Miej czas na śmiech – jest muzyką serca. 
Miej czas na przyjemności – to nagroda za Twoją pracę. 
Miej czas na marzenia – przybliżają Cię do gwiazd. 

/Matka Teresa z Kalkuty/ 
Myśli wybrała Sylwia Korona  

 

 
„Opłatek” dla seniorów 

     W dniu 11.01.2005 r. odbyło się w naszej Parafii spotkanie 
opłatkowe Seniorów. Na Mszy św., modlitwie, śpiewaniu kolęd 
oraz poczęstunku spotkało się około 110 osób.   
    Organizacja spotkania możliwa była dzięki pomocy wielu 
sponsorów, ludzi dobrej woli oraz członkiń parafialnego 
oddziału Caritas. 
  Za wspólną obecność w tym uroczystym dniu serdecznie 
dziękuję wszystkim Seniorom. 
   Składam podziękowanie sponsorom i organizatorom, dzięki 
którym to spotkanie mogło się odbyć. Są to: 
-P.Kinga i Andrzej Stawiarscy – Firma „Raj” 
-P.Małgorzata Piętka – Restauracja „ Beskidy” 
-P.Jadwiga, Stanisław, Krzysztof  Piętka 
-P.Maria i Zbigniew Szubryt – Zakłady Masarskie 
-P.Waldemar Wideł „ Agrohurt” 
-P.Andrzej  Zych 
-P.Radosław Gramsz – handel artykułami spożywczymi 
 Pomoc i obsługa: 
-P.Zofia Mołdawa 
-P.Kazimiera Caban 
-P.Wiesława Sojka 
-P.Anna Lis 
-P.Krystyna i Zbigniew Piętka 
-P.Anna Stawiarska 
-P.Rafał Jagieła  
-P.Łukasz Jagieła 
-P.Paweł Jagieła 
                                                       Ksiądz Proboszcz 
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*************************************************** 

Kolęda Misyjna 
    Za zorganizowanie kolędy misyjnej serdecznie dziękuję 
Ewelinie Zabłockiej, Helenie Mróz, Piotrowi Klagowi, Jackowi 
Nawojowskiemu, Mariuszowi Łomnickiemu, dzieciom, 
młodzieży i rodzicom, a wszystkim, którzy przyjęli kolędników 
za ich ofiarność. 

Ksiądz Proboszcz 
*************************************************** 

DLA DUCHA I UMYSŁU 

    Zastanów się i wybierz prawidłową odpowiedź. 
  1.Całkowite znikniecie księżyca, który zostaje przysłoniony 
przez jedną z planet układu słonecznego, to: 
a) zaćmienie 
b) zaćma 
c) erupcja 
  2.Alba to strój: 
a) szlachecki z XII wieku 
b) kapłana 
c) sędziego 
  3.„Ogniem i mieczem”, „Potop” i „Pan Wołodyjowski” to 
utwory H. Sienkiewicza zwane: 
a) togą 
b) trylogią 
c) utopią 
  4.Skrót ONZ oznacza: 
a) Organizacja Rozwoju Przemysłu 
b) Unia Narodowa 
c) Organizacja Narodów Zjednoczonych 
  5.Mekka leży: 
a) Arabii Saudyjskiej 
b) Iranie 
c) Izraelu 
  6.Najwyższy szczyt górski w Europie to: 
a) Mont de Marsan 
b) Mont Cenius 
c) Mont Blanc 
  7.Tirana to stolica: 
a) Słowenii 
b) Węgier 
c) Albanii 
  8.Ostry ząb znajdujący się u ssaków to: 
a) kieł 
b) siekacz 
c) mleczny 
  9.Woda w stanie stałym to: 
a) para wodna 
b) lód 
c) kryształ 
10.Który z wulkanów leży na Sycylii: 
a)Etna 
b)Wezuwiusz 
c)Gorgescu 

Opracowała: Sylwia Korona 
 

 
    Dziękuję bardzo Panu Tadeuszowi Żurawskiemu, 
informatykowi Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II 
w Gołkowicach za założenie parafialnej strony 
internetowej i stałe jej aktualizowanie oraz za 
współpracę z redakcją „Echa” 

Ksiądz Proboszcz 
  

 

Rada Parafialna informuje, iż z dniem 20.01.2005 rozpoczyna 
się gromadzenie funduszy na budowę nowego kościoła. W tym 
celu wybrani wcześniej „grupowi” będą odwiedzać nasze domy 
i zbierać wpłaty na powyższy cel w okresie od dwudziestego do 
trzydziestego dnia każdego miesiąca. Ustalono wpłatę w 
wysokości 20 zł od jednego domu. Wpłata jest dobrowolna i 
zależna od możliwości finansowych danej rodziny. Można 
ofiarować także wyższą kwotę. „Grupowi” będą wpłacali 
zebrane pieniądze na konto budowy kościoła.     

 
    Serdecznie zapraszamy do odwiedzania strony internetowej 
naszej Parafii. W dziale aktualności można przeczytać wiele 
ciekawych informacji o wydarzeniach z życia Parafii 
ilustrowanych interesującymi zdjęciami. Swoje miejsce posiada 
także „Biuletyn Parafialny”, gdzie zamieszczono wszystkie 
dotychczasowe numery „Echa”. Strona internetowa podaje 
informacje, które mogą zainteresować każdego mieszkańca 
Parafii Gołkowice.  

 
Służba Liturgiczna Parafii Gołkowice 
 Aspiranci: 
  1.Janik Łukasz             4.Jop Sebastian 
  2.Jeleń Łukasz             5.Kozieński Dawid 
  3.Jodłowski Mateusz     6.Szabla Szymon 
 Ministranci: 
  1.Adamek Szymon      12.Korybski Adrian 
  2.Bednarz Radosław   13.Kozieński Michał 
  3.Ciuła Stanisław       14.Kuczaj Arkadiusz 
  4.Czerpak Kamil         15.Kurowski Dawid 
  5.Górka Arkadiusz      16.Kurowski Ireneusz 
  6.Gromala Albert        17.Michalik Maciej 
  7.Halibart Mateusz     18.Niesporek Piotr 
  8.Janik Mariusz          19.Stawiarski Jakub 
  9.Jop Jarosław           20.Stawiarski Patryk 
10.Klag Łukasz            21.Tokarczyk Bartłomiej 
11.Klimek Karol           22.Zabłocki Daniel 
                                 23.Wąchała Łukasz 
  Lektorzy: 
  1.Adamczyk Dawid    16.Kupczak Jakub 
  2.Biel Damian           17.Kupczak Paweł  
  3.Cebula Krzysztof    18.Kurzeja Szymon 
  4.Cedzidło Łukasz     19.Łomnicki Mariusz 
  5.Fiut Adrian            20.Michalik Bartłomiej 
  6.Fiut Marcin            21.Nawojowski Jacek 
  7.Gancarczyk Michał  22.Ogorzały Grzegorz 
  8.Gancarczyk Paweł  23.Ogorzały Marcin 
  9.Gołdyn Grzegorz    24.Ogorzały Paweł 
10.Hebda Sebastian    25.Olszowski Paweł 
11.Kachniarz Michał    26.Perkosz Bartłomiej 
12.Klag Piotr              27.Tokarczyk Damian 
13.Korybski Mateusz   28.Tokarczyk Paweł 
14.Król Stanisław        29.Zabłocki Kamil 
15.Kuczaj Robert 
 

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Siostra Ligia, 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 


