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Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach
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Św. Antoniego z Padwy – Odpust Parafialny
Egzemplarz bezpłatny

Jubileusz 50 lat kapłaństwa Ks. Kanonika Stefana Tokarza

Czcigodny Jubilacie –
Księże Kanoniku
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Czcigodny Księże Kanoniku!

Jesteś z nami, kiedy pada deszcz
Jesteś, kiedy słońcu świecić trzeba
Jesteś zimą i latem
Jesteś, gdy jedna się brat z bratem
Jesteś, gdy dziecię do chrztu kwili
Jesteś podczas I Komunii Świętej
Bóg tak chce
W każdej parafialnej chwili
Jesteś, gdy samotnemu bratu
Pociechy trzeba
Jesteś przy łóżku cierpiącego,
By przybliżyć drogę do nieba
Jesteś, by błogosławić
Do ślubu splecione dłonie,
Jesteś z prośbą do Boga,
Gdy powódź zaglądała w oczy,
Jesteś z nami także,
Gdy nieurodzaj na pola wkroczy
Jesteś, bo czujesz dolę brata swego
To Ty – przy ziemskim rozstaniu
Modlisz się za niego.
Niech słowa dzisiaj powiedziane
Głębią w sercu się położą,
A posiane ziarno wiary, nadziei
I Bożej miłości,
Niech będą nagrodą Bożą.
go - ja

Na dzień Jubileuszu z róż wieniec splatamy
ze skarbca wyjmując perły stare i nowe,
na skronie Jubilata - oszronioną głowę
jak koronę zwycięstwa po boju wkładamy.
Te róże już nie zwiędną, chociaż czas upływa,
bo one rozkwitają na rajskich zagonach,
karmi je łaska Boga, oraz woda żywa.
Tych róż jest tu pięćdziesiąt - ile lat kapłaństwa. Tyle,
co lat przeżytych na dobrych zawodach. Bóg ten
wieniec Ci wkłada jako znak zwycięstwa.
Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk
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Drogi Księże Kanoniku!
Pięćdziesiąt lat… tyle czasu minęło od momentu, kiedy
zdecydowałeś skierować stery swego życia na drogę
duchowną. Poprzez te wszystkie lata jesteś dla ludzi jak
latarnia na morzu pozwalająca odnaleźć się zagubionym
okrętom - duszom…
Jesteś odblaskiem Chrystusa. Uczysz jak żyć, aby rozwijać
żagle wiary i rozkwitać wobec Boskiego Oblicza. Wypływa z
ciebie wdzięczność, miłość, ciepło, radość i serdeczność, jak
woda z czystego górskiego strumyka…
Z głębi serca życzę Ci by dobry Pan czuwał nad Tobą,
Maryja obejmowała Cię swym ramieniem. Niech refleksja
nad każdym dniem Twojego kapłaństwa napawa Cię
poczuciem spełnienia!
Szczęść Boże w dalszej pracy duszpasterskiej!
Ks. Krzysztof Migacz
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Z okazji złotego
jubileuszu
kapłaństwa
Dziękując Bogu za 50 lat Twojej
posługi kapłańskiej, z których tak
wiele
związałeś
z
Parafią
w
Gołkowicach i jej mieszkańcami,
życzymy
Ci
Czcigodny
Księże
Kanoniku, aby Matka Najświętsza
otaczała Cię zawsze nieustającą
opieką, a Święty Antoni obdarzał
swoim orędownictwem u naszego
Ojca w niebie
Rada Parafialna
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„Zostaliście z ludzi wzięci, ustanowieni w
sprawach odnoszących się do Boga (…).
Na mocy przyjętego Sakramentu otrzymaliście
wszystko to, czym jesteście.”
Dedykując naszemu Czcigodnemu Jubilatowi
powyższe słowa Ojca Świętego Benedykta XVI oraz
trwając w dziękczynieniu Bogu za 50 lat
Kapłaństwa Ks. Kanonika Stefana, pragniemy
życzyć bezgranicznego zawierzenia pełnemu
miłości spojrzeniu Jezusa, które kształtuje
kapłańskie serce Księdza już od młodości. Niech
Maryja, Matka Kapłanów, wyprasza taką
otwartość i wrażliwość serca, aby było ono zdolne
w pełni odpowiedzieć Jezusowi
na Jego miłość w darze i tajemnicy powołania.
Z darem modlitwy – Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus.
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Czcigodny Jubilacie,
Księże Kanoniku!
„Wystarczyła Ci sutanna uboga
i ubogi wystarczył ci ślub,
bo wiedziałeś, kim jesteś dla Boga
i wiedziałeś, co Tobie dał Bóg”.
Dzisiaj mija 50 lat od chwili, gdy Jezus
Chrystus na Ciebie spojrzał i uczynił rybakiem
serc ludzkich. Ty z ufnością przyjąłeś
powierzone zadanie i spełniasz swoje
kapłańskie powołanie.
Głosisz słowo Boże, dzielisz się dobrą
nowiną, towarzyszysz wiernym z modlitwą w
sercu, prowadząc ich szlakiem wiary.
Chrzcisz najmłodszych członków parafialnej
społeczności, udzielasz sakramentu Pierwszej
Komunii Świętej, katechizujesz, wiążesz stułą
dłonie małżonków, służysz w konfesjonale,
ucząc bliźniego przebaczenia i wzajemnej
miłości, karmisz ludzi Bożym chlebem,
współczujesz
cierpiącym,
prowadzisz
człowieka u kresu jego ziemskiego życia do
bram piotrowych.
Niech
Bóg
bogaty
w
miłosierdzie
błogosławi, Matka Najświętsza otacza swą
opieką, a patron św. Antoni wyprasza łaski u
stóp Jezusa Chrystusa.
Z darem wdzięczności i pamięcią w modlitwie,

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Czcigodny Jubilacie - Księże Kanoniku!
To już pięćdziesiąt lat minęło od
momentu, kiedy zdecydowałeś skierować
Swe życie na drogę kapłańską.
Dziękujemy za tak piękne lata Twojej
posługi, pełne radości, ciepła, miłości i
serdeczności, nieraz trudne i wymagające.
Bóg zapłać za to, że jesteś z nami i dla nas!
Chcemy z całego serca życzyć Księdzu
wielu łask Bożych, opieki Matki Bożej i aby
Duch Święty spoczywał na Tobie. Niech Bóg
daje Ci wszystko, czego pragniesz, a nade
wszystko zdrowie, tak ważne w Twojej
pracy…
Szczęść Boże!!!

Aspiranci, ministranci i Lektorzy parafii św.
Antoniego w Gołkowicach
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Jan Paweł II rozważania na temat swojego
kapłaństwa zatytułował „Dar i Tajemnica”. Dziś
stajemy wobec daru i tajemnicy kapłaństwa ks.
Stefana Tokarza, który przed 50 laty otrzymał go,
aby być znakiem obecności Boga w świecie.
Czcigodny Jubilacie księże Stefanie, historia
księdza kapłaństwa, to szlak służby Chrystusowi i
Kościołowi św. Za tę gorliwą posługę budowania
kościoła pragniemy dołączyć się do pieśni
dziękczynienia za dar powołania, jakim Chrystus
obdarował Księdza, aby odsłaniał przed nami
tajemnicę Jezusowej ewangelii.
Jezus powiedział: „Nie wyście mnie wybrali, ale ja
was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście
szli i owoc przynosili i, aby wasz owoc trwał”.
Życzymy Księdzu Jubilatowi, aby owoce
kapłańskiego posługiwania trwały i rozwijały się w
naszych sercach pamięcią i tożsamością Uczniów
Chrystusa, abyśmy mogli wspólnie przekraczać
progi nadziei wsparci nieskończoną mocą Boga.
Na dalsze posługiwanie Kościołowi życzymy
błogosławieństwa Bożego w pracy duszpasterskiej
i zbierania obfitego żniwa z zasiewu
dokonywanego już przez pięćdziesiąt lat.
Sołtysi:
Gołkowic Górnych, Gołkowic Dolnych,
Skrudziny, Gabonia – Praczki
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„Każde powołanie kapłańskie (…) jest wielką tajemnicą,
nieskończeniee przerasta człowieka.”
jest darem, który nieskończeni

Czcigodny Księże Kanoniku!
Te słowa Sługi Bożego Jana Pawła II są
najlepszym podsumowaniem Twej 50- letniej
posługi
kapłańskiej.
My,
przedstawiciele
społeczności szkolnych funkcjonujących na
terenie naszej parafii, możemy w pełni
zaświadczyć, że potrafiłeś i nadal potrafisz,
Dostojny Jubilacie, dzielić się tym darem i tą
tajemnicą, którymi Bóg Cię obdarował.
Dziękujemy Ci za Twe wielkie serce, za
modlitewne
wsparcie
naszych
działań
zmierzających do właściwego kształtowania
charakterów młodych ludzi powierzonych naszej
opiece i za to, że przez wiele lat, służąc nam
wszystkim, zawsze umiałeś pokazać, co dobre i
piękne.
Wierząc, że Bóg nam pozwoli nadal korzystać z
Twej życiowej mądrości i zapewniając o naszej
nieustającej modlitwie w Twojej intencji, Drogi
Księże Kanoniku, prosimy o przyjęcie w Dniu tak
doniosłego Jubileuszu, najszczerszych życzeń
nieustającego zdrowia, dalszej aktywności,
radości życia, codziennej życzliwości i uznania
tych, do których zostałeś posłany.
W imieniu społeczności szkolnych:
dyrektorzy szkół z terenu parafii.

Czcigodny Księże Kanoniku

Panie, powołałeś mnie… ”

Z okazji pięćdziesiątej rocznicy święceń
kapłańskich pragniemy wyrazić wdzięczność za
długoletnią posługę kapłańską. Dziękujemy za
wskazywanie nam jak odpowiadać na Bożą miłość i
jak być świadkiem Chrystusa w codzienności. Do
naszych podziękowań dołączamy także gorące
życzenia by Chrystus Najwyższy Kapłan wciąż
obdarzał Księdza Kanonika swoimi łaskami, a Twoją
posługę i kapłaństwo oddajemy w ręce Niepokalanej, Matki Kościoła. Życzymy, aby Pan Jezus nadal
wspierał swą siłą i pozwolił jeszcze długie lata
cieszyć się dobrym zdrowiem. Szczęść Boże!

Czcigodny Ks. Kanoniku!

Parafialny Oddział CARITAS

Z okazji 50 rocznicy święceń
kapłańskich składamy Księdzu
życzenia wielu lat życia, zdrowia,
radości, mocy i wytrwałości do dalszego
kroczenia obraną drogą służby Bogu. Niech
każdy kolejny dzień daje Księdzu zadowolenie,
a wszelkie poczynania satysfakcję. Niechaj
Jezus umacnia Księdza na kolejne lata
kapłaństwa, Duch Święty obdarza Swym
światłem, a Maryja, nasza Matka okazuje swą
matczyną opieką.
Dziękując za 31 lat pracy w naszej parafialnej
wspólnocie, zapewniamy o naszej modlitwie.
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Grupa Apostolska
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W pierwszy dzień października, w czas złotej jesieni,
Słychać z liści szelestem modlitwę różańca,
Która chłody rozgrzewa, ciemności rozświeca,
Kroplą rosy na róży jak perła się mieni.
Na dzień Jubileuszu z róż wieniec splatamy
Ze skarbca wyjmując perły stare i nowe,
Na skronie Jubilata - oszronioną głowę
Jak koronę zwycięstwa po boju wkładamy.
Te róże już nie zwiędną, chociaż czas upływa,
Bo one rozkwitają na rajskich zagonach,
Karmi je łaska Boga, oraz woda żywa.
Tych róż jest tu pięćdziesiąt - ile lat kapłaństwa.
Tyle, co lat przeżytych na dobrych zawodach.
Bóg ten wieniec Ci wkłada jako znak zwycięstwa.
Drogi Księże
Księże Kanoniku! W dniu Twego jubileuszy
życzymy Ci wielu łask od Pana, zdrowia oraz
wszelkiej pomyślność.

Młodzież JPII
Agata, Gosia, Jola, Ela, Paulina, Karolina, Monika,
Anita i Mariusz.
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O duszy kapłana
Nie wiesz o niej
nikt tego nie wie
………………………
Kto jej ciszę
niepokój odgadnie
………………………
Boga kocha
do Boga wzywa
pod krzyżem ze szczęścia płacze
że nie sposób kochać inaczej
ks. Jan Twardowski

Myśląc z wdzięcznością o 50–ciu latach
Twojej kapłańskiej drogi, składamy Ci
Czcigodny Księże Kanoniku serdeczne
życzenia Błogosławieństwa Bożego na jak
najdłuższe życia i owocnego kapłańskiego
posługiwania dla naszej społeczności
parafialnej. Niech Dobry Bóg wspiera Cię
swoją Łaską a ludzie odpłacają dobrem i
serdecznością.
Członkowie Koła Radia Maryja
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Drogi Księże Jubilacie!
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Z okazji jubileuszu 50 - lecia
kapłaństwa Księdza Kanonika
Kanonika Stefana
Tokarza,
Tokarza, Ochotnicza Straż Pożarna w
Gołkowicach składa serdeczne życzenia.
życzenia.
Niech dobry Bóg nadal udziela Ci
swego błogosławieństwa i niech
pozostanie w Twoich kapłańskich
dłoniach. Niech Święty Antoni,
Antoni, patron
naszej parafii obdarza Cię zdrowiem
zdrowiem i
wszelkimi łaskami.
Szczęść
Szczęść Boże!

Pan posłał Cię 50 lat temu,
abyś jako Nauczyciel, Kapłan i Pasterz
wypełniał swoje posłannictwo w Jego winnicy.
Za te lata Twojej ofiarnej pracy
z całego serca Bogu i Tobie dziękujemy.
Modlimy się, dzisiaj by Bóg błogosławił Tobie
oraz umacniał nieustannie swoją łaską i pokojem.
Niech przedłuża lata Twojego życia,
darzy zdrowiem i pozwoli jak najowocniej
dalej służyć budowaniu Królestwa Bożego
na ziemi w służbie Jego Kościołowi.
Seniorzy

-5Zapraszam i wzywam Was do niesienia
pomocy dzieciom w krajach misyjnych.
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„Przygasnę przy ołtarzu iskierka po iskierce…”
ks. Jan Twardowski

List Biskupa Tarnowskiego do Dzieci
na dzień 1 czerwca 2008 r.

Z okazji jubileuszu 50-ciu lat
kapłaństwa Ks. Kanonikowi Stefanowi
Tokarzowi obfitości Łask Bożych,
niegasnącej nadziei, wielu wdzięcznych
serc oraz opieki Maryi i Św. Antoniego
na dalsze lata
życzą A. G. Gorczowscy

Czerwcowe
uroczystości
Czerwiec – miesiąc Najświętszego Serca Pana Jezusa, w
naszej parafii jeszcze raz ukazuje Jego wielkość i miłość do
Tych, których odkupił swoją Najświętszą Krwią i prowadząc do
zbawienia stale daje im przewodników. Jako członkowie
społeczności parafialnej i Kościoła powszechnego mamy w tym
roku okazję do wyrażenia wdzięczności Panu za dary, które
ofiarował nam właśnie tu, w naszej skromnej parafii. W tym,
bowiem miesiącu świętujemy nie tylko, jak corocznie
Uroczystość Odpustową naszego patrona Świętego Antoniego,
ale także dziękujemy Bogu za dar kapłaństwa czcigodnego
Jubilata Ks. Kanonika Stefana Tokarza i naszego rodaka – nowo
wyświęconego kapłana Ks. Krzysztofa Przychockiego.
Bezpośrednie następstwo uroczystości jubileuszu 50-lecia
kapłaństwa i Mszy Św. prymicyjnej w niezwykle symboliczny
sposób unaocznia nam przekazywanie Objawienia Bożego z
pokolenia na pokolenie, aby docierało ono do wszystkich ludzi,
w najdalszych zakątkach świata, aż do końca dziejów.

Sakrament święceń jest sakramentem, dzięki któremu
posłanie, powierzone przez Chrystusa Apostołom, nadal
jest spełniane w Kościele aż do końca czasów./1536/
„Chrystus, którego Ojciec uświęcił i posłał na świat,
uczestnikami swego uświęcenia i posłannictwa uczynił, za
pośrednictwem
swoich
Apostołów,
ich
następców(...)./1562/ Na mocy sakramentu święceń
prezbiterzy uczestniczą w powszechnym posłaniu
powierzonym
Apostołom
przez
Chrystusa./1565/
„Wszyscy prezbiterzy, ustanowieni przez święcenia w
stanie kapłańskim, związani są ze sobą najściślejszym
braterstwem sakramentalnym(...). Jedność prezbiterium
wyraża się w liturgii poprzez zwyczaj, zgodnie z którym
podczas obrzędu święceń po biskupie na nowo
wyświęconego wkładają ręce także kapłani.
/ Katechizm Kościoła Katolickiego, s.364–370/.
(...)

Kochane Dzieci!
Dziś, 1-go czerwca świętujecie Dzień Dziecka. W
Wasze święto pragnę zapewnić o mojej za Was
modlitwie.
Razem
z
Waszymi
Rodzicami,
Wychowawcami i Katechetami ogarniam Was troską i
miłością; pragnę Wam błogosławić i przypomnieć słowa
Pana Jezusa, który powiedział: „pozwólcie dzieciom
przychodzić do Mnie; do takich bowiem należy
Królestwo Boże”.
Drogie Dzieci!
Nie wszystkie dzieci na świecie mogą przychodzić do
Jezusa; nie wszystkie mogą radośnie świętować swoje
święto. Wielu Waszych rówieśników – szczególnie w
dalekiej Afryce i Azji cierpi z powodu głodu, braku wody,
przemocy i pracy ponad dziecięce siły. Wielu utraciło
rodziców, wielu mieszka na ulicy, żyje na wysypiskach
śmieci, odżywia się odpadkami, nie ma opieki lekarskiej
ani możliwości kształcenia.
Od dawna dziećmi bez szczęśliwego dzieciństwa,
opiekuje się Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, które
zaprasza dzieci należące do Kościoła katolickiego, aby
niosły pomoc swoim rówieśnikom, które nie znają Pana
Jezusa ani Jego Dobrej Nowiny, żyją w duchowej i
materialnej nędzy. Dzieło to jest jakby „przedłużoną”
ręką Ojca Świętego, który w imieniu Pana Jezusa
troszczy się o całą rodzinę ludzką, a zwłaszcza o dzieci.
Kochane Dzieci!
Wiem, że wielu spośród Was bierze udział w pięknej
działalności Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, które
w naszym kraju działa od 150 lat.
Z wdzięcznością myślę o dzieciach I-Komunijnych,
które modlą się za misjonarzy i na miarę swoich
możliwości składają ofiary na rzecz rówieśników w
krajach misyjnych.
Jestem Wam Drogie Dzieci szczególnie wdzięczny za
to, że w okresie Bożego Narodzenia z radością tworzycie
grupy kolędników misyjnych. Idziecie od domu do domu
z Dobrą Nowiną o Narodzeniu Jezusa i zbieracie datki na
pomoc dla dzieci, którym brakuje wszystkiego a
zwłaszcza znajomości Pana Jezusa i doświadczenia Jego
miłości.
Może pamiętacie, że podczas spotkania kolędników
misyjnych w kościele bł. Karoliny w Tarnowie zadałem
Wam „zadanie domowe”. W tym liście pragnę je
powtórzyć i prosić, abyście Wasz misyjny zapał
pielęgnowali podczas regularnych spotkań w grupach
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci. Bardzo pragnę, aby
takie grupy działały we wszystkich parafiach i szkołach,
zwłaszcza tych noszących imię Jana Pawła II oraz
Świętych i Błogosławionych. Zachęcam Was również
serdecznie do czytania „Świata Misyjnego”. Przez co
staniecie się nie tylko bardziej wrażliwi na los dzieci w
krajach misyjnych, ale jeszcze bardziej staniecie się
prawdziwymi uczniami Pana Jezusa.
Drogie Dzieci!
Nasz ukochany Ojciec Święty Jan Paweł II, w
Przesłaniu do Dzieci z okazji rocznicy powstania
Papieskich Dzieł Misyjnych Dzieci, nazwał dziecięce
zaangażowanie duchowe i materialne na rzecz misji
„prawdziwym cudem miłości Bożej, rozległym i cichym,
pozostawiającym ślad w świecie”.
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pomnożenia tego cudu i niesienia dalej pomocy
dzieciom w krajach misyjnych. Do udziału w tym Dziele
wzywam i zapraszam wszystkie zespoły klasowe,
ministrantów, dziewczynki z Dziewczęcej Służby
Maryjnej i ze scholi, chłopców i dziewczynki z grup
Dzieci Bożych, wszystkie dzieci z innych grup, które
tworzycie w parafiach.
Niech Wasz udział w życiu Kościoła będzie misyjny i
wyrazi się w udziale w Papieskim Dziele Misyjnym
Dzieci.
Wspomniany
jubileusz
150-lecia
obecności
Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci w Polsce jest okazją
do radości i dziękczynienia. Punktem kulminacyjnym
roku jubileuszowego będzie wspólne świętowanie z
dziećmi z całej Polski, które zgromadzą się w dniach 6-7
czerwca na VII Krajowym Kongresie Misyjnym Dzieci w
Łagiewnikach. Ufam, że wiele z Was wraz ze swoimi
wychowawcami
i
katechetami
przybędzie
do
sanktuarium Miłosierdzia Bożego.
Pamiętajcie, że działanie według zasady: „Dzieci
pomagają dzieciom” w ramach Papieskiego Dzieła
Misyjnego Dzieci, uczyni Was bogatszymi w wierze,
radosnymi i szczęśliwymi.
Na tę radosną drogę działania w Misyjnym Dziele, z
serca Wam i waszym opiekunom, zwłaszcza Rodzicom,
Nauczycielom,
Wychowawcom
i
Katechetom
błogosławię!
† Wiktor Skworc
Biskup Tarnowski
Tarnów, 29 maja 2008 r., w 165 rocznicę powstania
Dzieła Misyjnego Dzieci.

„BĘDZIESZ MIŁOWAŁ…”
Wybierz życie, które jest w Jezusie
„Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni
jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie Moje jarzmo na siebie i
uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokorny sercem, a
znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.” (Mt 11,28-29)
Serce człowieka to świat uczuć, przeżyć, miejsce gdzie spotykamy
drugiego człowieka, a także Boga. Dotknąć rzeczywistości sercem, to
coś więcej i inaczej, niż objąć tę rzecz umysłem i rozumem. Bóg mieszka
w sercu człowieka, Bóg jest Miłością. Miłość, więc może mieszkać w
sercu człowieka. A co mieszka w Twoim sercu? Jakie jest Twoje serce?
Czy Twoje serce jest przygotowane na przyjęcie Boga, drugiego
człowieka, na przyjęcie miłości i wymianę?
„Pewien młodzieniec chwalił się, że ma najpiękniejsze serce w całej
okolicy. Gdy chwalił się nim na rynku, zebrał się ogromny tłum, by je
podziwiać, było bowiem w swym kształcie perfekcyjne. Nie miało żadnej
skazy, było przepiękne, gładkie i błyszczące. Biło bardzo żywo. Chłopak
krzyczał na cały głos, że nikt nie ma piękniejszego serca od niego i
wszyscy mu przytakiwali, bo jego serce było idealne. Jednak w pewnym
momencie jakiś starzec z tłumu krzyknął: Dlaczego twierdzisz, że twoje
serce jest najpiękniejsze, skoro moje jest o wiele piękniejsze od
twojego?
Młodzieniec bardzo się zdziwił słysząc te słowa, a potem spojrzał na
serce starca i zaśmiał się. Serce starca biło bardzo żywo, być może
nawet żywiej od serca młodzieńca, ale było to serce poorane rozlicznymi
bruzdami, serce, w którym było wiele brakujących kawałków. Wiele też
w nim było fragmentów, które do tegoż serca nie pasowały. Było to
serce brzydkie, które w żaden sposób nie mogło się równać z
nieskazitelnym sercem młodzieńca. Chłopak zapytał, dlaczego starzec
uważa, że jego serce jest piękniejsze, skoro wszyscy widzą, że nie jest
ono nawet w części tak piękne, jak jego własne serce. Wtedy starzec
rzekł, że nie zamieniłby tego serca na serce młodzieńca, a wskazując na
blizny kontynuował:
Widzisz te blizny i brakujące kawałki. Nie ma ich tu dlatego, że
ofiarowałem je z miłości dla wielu osób, a niesie to ryzyko, bo często się

zdarza, że sami ofiarujemy uczucie dla innych, ale oni nie dają nam nic
w zamian. Stąd te blizny, bo choć dałem im cześć swojego serca, oni nie
dali mi nic. Jeśli natomiast spojrzysz uważnie dostrzeżesz, że wiele
kawałków do mojego serca zupełnie nie pasuje. Są to kawałki serca
innych, które oni mi ofiarowali i które znalazły stałe miejsce w moim
sercu. Dlatego moje serce jest piękniejsze od twojego. Natomiast te
bruzdy, które widzisz zrobili ludzie nieczuli, ludzie, którzy mnie zranili.
Wtedy młodzieniec spojrzał na starca, zrozumiał i zapłakał. Potem
wziął kawałek swojego przepięknego serca i ofiarował go starcowi, a
starzec zrobił to samo. Padli sobie w ramiona i rozpłakali się, po czym
odeszli razem w wielkiej przyjaźni. Młodzieniec włożył część serca starca
do swojego serca w miejsce brakującego kawałka, który dał starcowi.
Ten nowy kawałek pasował tam, choć nie idealnie, co zmąciło
doskonałą harmonię serca młodzieńca. Nigdy jednak wcześniej serce
młodzieńca nie było tak piękne, jak w tym momencie i młodzieniec
dopiero teraz to zrozumiał.”
Jezus zaprasza nas dziś, by przyszli do Niego wszyscy, którzy są
utrudzeni i obciążeni, a On nas pokrzepi. Byśmy przyszli do Niego z
takimi sercami, jakie aktualnie mamy. Możemy się uczyć od Niego, bo
On jest cichy i pokorny sercem.
„…gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze.” (Łk 12,34)
Gdzie ukryłeś swój skarb, gdzie jest twoje serce? Jak ono wygląda,
czy jest pełne miłości i akceptacji, kocha, przytula i troszczy się o
innych, a może czuje się niekochane i nie kocha?... A jakie odczucia Ci
towarzyszą, gdy ktoś je odepchnie… może jakieś wydarzenie sprzed lat
czujesz do dzisiaj i na samo wspomnienie sączy się z serca ból i
niezrozumienie; jak mógł, jak mogła tak mnie potraktować – czy
wówczas jesteś szczęśliwy z posiadania serca trochę zranionego…?
„Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga? I we
Mnie wierzcie. W domu Ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby
tak nie było, to bym wam powiedział. Idę przecież przygotować
wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę
powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie
Ja jestem.” (J 14:1-3)
Jezus zna tajemnice twojego serca. On Cię pokrzepi w drodze, doda
odwagi. On jest Tym, kto chętnie wymieni się z Tobą kawałkiem serca.
Ale ma też moc dać Ci nowe serce, serce z ciała.
„I dam wam serce nowe i ducha nowego tchnę do waszego
wnętrza, odbiorę wam serce kamienne, a dam wam serce z
ciała”. (Ez 36,26)
Tylko Bóg jest w stanie Cię zrozumieć i pragnie twoje rany, blizny,
ukryć w swoim Sercu… I będziesz wówczas gotowy przyjmować nie
tylko radość, którą dzielą się z Tobą inni, ale i ból, a może przyjdzie taki
moment, kiedy szczerze podziękujesz Panu za „dar zranienia”,
odepchnięcia, bo „w Jego ranach jest nasze zdrowie”. Dla człowieka
wydaje się to wręcz absurdalne, ale jeśli Bóg jest z nami, to któż nas
może odłączyć od Jego czułej Miłości?!

„Jezus rzekł: Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym
swoim sercem, całą swoją duszą, całą swoją mocą i całym
swoim umysłem; a swego bliźniego jak siebie samego”. (Łk
10,27)
I Jezus zdaje się teraz mówić do mnie:
Znam twoją nędzę, walkę i udręczenia twojej duszy, ułomności i
słabości twego ciała – znam Twoją niestałość, twoje grzechy, ale nie
przestaję Ci powtarzać: Daj Mi twoje serce, kochaj mnie taki, jakim
jesteś. W każdym momencie, w jakiejkolwiek sytuacji byś nie był, pełen
gorliwości czy ogarnięty oschłością, dochowujący wierności lub niestały,
kochaj Mnie taki, jakim jesteś. Chcę jedynie miłości Twojego serca, jeśli
czekasz, aż będziesz doskonały, nigdy nie będziesz Mnie kochał. Dziecko
moje, pozwól bym mógł Cię kochać, chcę twego serca. Oczywiście z
czasem chcę Cię przemienić, lecz teraz kocham Cię takim, jakim jesteś i
pragnę byś ty czynił to samo. Chcę widzieć jak z głębin słabości wyrasta
miłość. Kocham także w tobie twoją słabość, kocham miłość ubogich
i słabych. Chce jedynie śpiewu twojego serca.
„Głosimy tajemnicę mądrości Bożej, mądrość ukrytą, (…)
głosimy, jak zostało napisane, to, czego ani oko nie widziało,
ani ucho nie słyszało, ani serce człowieka nie zdołało pojąć, jak
wielkie rzeczy przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Nam zaś
objawił to Bóg przez Ducha. Duch przenika wszystko, nawet
głębokości Boga samego.” (1 Kor 2,7-10)
opr. Na podst. Mat. PDM

s. Marzena
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UROCZYSTOSCI ODPUSTOWE KU
CZCI ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
13 czerwca 2008 r.
- godz. 700 – Msza Św. z kazaniem.
- godz. 900 – Msza Św. z kazaniem.
- godz. 1100 – uroczysta suma połączona z
jubileuszem 50–lecia kapłaństwa Księdza
Kanonika Stefana Tokarza, po Mszy Św.
procesja.
- godz. 1800 – Msza Św. z kazaniem.

UROCZYSTOŚĆI PRYMICYJNE
KSIĘDZA KRZYSZTOFA
PRZYCHOCKIEGO
Sobota 14 czerwca 2008 r.:
- godz. 1700 – powitanie Ks. Prymicjanta na
rynku w Starym Sączu i przejazd do kościoła w
Gołkowicach.
- około godz. 1800 – Nabożeństwo Czerwcowe
pod przewodnictwem Księdza Prymicjanta,
przyjazd do ośrodka kolonijno – wczasowego w
Gołkowicach Górnych.

Ciekawostką festynu, zwłaszcza dla młodszych
uczestników będzie pokaz AIKIDO.

☺
☺

Dla gości festynu przewidziano szereg atrakcji.

Należą do nich:
-konkursy,
-aukcja,
-loteria fantowa,
-losowanie nagród dla nabywców cegiełek na
budowę kościoła,
-plac zabaw z atrakcjami dla dzieci,
-przejażdżki konne.
Na wszystkich chętnych czeka obficie zaopatrzony
bufet. Miłym akcentem finałowym festynu będzie
zabawa taneczna, która rozpocznie się wieczorem.

Kolejny już parafialny festyn dostarczy niewątpliwie
uczestnikom wielu przeżyć, przyczyni się do
integracji wspólnoty parafialnej, będzie okazją do
miłej zabawy i odpoczynku, zainteresowania
lokalną twórczością artystyczną, a rodzicom i
dziadkom dostarczy wzruszeń podczas oglądania
popisów najmłodszych artystów.

Dochód z festynu jest przeznaczony na
budowę kościoła w Gołkowicach.

Niedziela 15 czerwca 2008 r. :
- godz. 1015 – wyjście z domu Ks. Prymicjanta na
plebanię. Procesja z plebanii do kościoła.
- godz. 1100 – Uroczystości Prymicji. Po Mszy
Św. procesja.

Biorąc udział w festynie spędzimy miło czas i
staniemy się uczestnikami wielkiego dzieła budowy nowej świątyni!!!

Serdecznie zapraszam
Ksiądz Proboszcz

na budowę kościoła

Zaproszenie
na festyn parafialny
Już po raz trzeci organizatorzy festynu
parafialnego serdecznie zapraszają do wspólnej
zabawy.
Odbędzie się on w niedzielę 22 czerwca
bieżącego roku na boisku sportowym w Gołkowicach
Górnych, a początek przewidziany jest na godzinę
15.00.
Program festynu obejmuje:
-występy Orkiestry Dętej z Siedlisk,
Kapeli „Ciupaga” z Łącka, zespołu
„Adamo” i Tamburmajorek ze
Starego Sącza. Swoje programy
artystyczne zawierające tańce i
piosenki zaprezentują uczniowie
Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy ze Skrudziny, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II z
Gołkowic, a także przedszkolaki z przedszkola
Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus z Gołkowic.

C e g i e ł k i
Od niedzieli 8.06.2008 r. w naszym kościele
będą rozprowadzane cegiełki.
Kupując cegiełkę można wygrać wiele cennych
rzeczy.
Do wygrania są:
- laptop
- 1000 szt. cegły
pełnej o wartości ok.
1000 zł
- kosiarka do trawy
- różne meble
- pufy
- skóry
- rower
- drukarki
- odkurzacze
- magnetofony
- kosz do gry w piłkę
- cenne zegarki
- i wiele, wiele cennych nagród……..
Każdy ma szansę wygrać cenne rzeczy.
Losowanie nagród na festynie

22 czerwca 2008 r.
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ANTONINOM I ANTONIM
z okazji imienin życzymy,
aby ich Święty Patron,
zawsze darzył ich swoją opieką
i pomocą, by wskazywał im drogę
do Boga składając ich życie
w ręce Najświętszej Bożej Rodzicielki
Ks. Proboszcz
Redakcja

To był niezwykły dzień, przeżyty w radości i w bliskości z Bogiem.
Lednickie spotkani pokazało, że polska młodzież jeszcze wierzy i potrafi
się pięknie modlić. Dziękujemy Bogu, że my też mogliśmy tam być! Było
warto! Umocnieni i pełni wiary pragniemy przeżyć ten rok by znów
szóstego czerwca uczestniczyć w przyszłorocznej Lednicy.

Grupa Apostolska

Rada Gminna „Solidarność”
Rolników Indywidualnych
w Starym Sączu
zaprasza na

Pielgrzymkę
do Kalwarii Zebrzydowskiej
w dniu 29 czerwca 2008 roku

fLednica 2008F

W tym roku nie zabrakło i nas na spotkaniu lednickim - Grupy
Apostolskiej z Gołkowic z ks. Krzysztofem. Postanowiliśmy doświadczyć
tego niezwykłego uczucia, stanąć pod Bramą- Rybą, śpiewać, tańczyć,
modlić się i całkowicie oddać się Bogu.
Z plecakiem na plecach, pieśnią na ustach wsiedliśmy do autokaru i
ruszyliśmy w długą drogę. W przedsięwzięciu towarzyszyła nam
młodzież z pobliskiego Jazowska wraz z księdzem Andrzejem.
Wyjechaliśmy szóstego czerwca (piątek) o godzinie 22.00. Trasa nie
była nudna, śpiewaliśmy piosenki, graliśmy na gitarach, śmialiśmy się, a
gdy wszystkich dopadło zmęczenie spaliśmy jak aniołki. Na godz. 6.00
dotarliśmy do Lichenia, gdzie udaliśmy się na Mszę Świętą w bazylice.
Następnie naszym celem było Gniezno. Stamtąd udaliśmy się już prosto
na pola lednickie leżące w miejscowości Imiołki nad jeziorem lednickim.
Około 80 tys. osób zgromadziło na lednickich polach, by uczestniczyć
w dwunastym Spotkaniu Młodych Lednica 2000. W sobotnich
uroczystościach wzięli udział wierni z Polski, Ukrainy, Węgier, Wielkiej
Brytanii, Niemiec oraz Norwegii.
Tegoroczne spotkanie odbyło się pod hasłem: „Nazwałem was
przyjaciółmi”, któremu przewodniczył jak zawsze pełen energii i miłości
ojciec Jan Góra.
Od godziny 8.00 zaczęli napływać pielgrzymi ze wszystkich stron
świata. Przy wejściu na pola lednickie każdy otrzymywał specjalne
symbole: krzyż lednicki oraz dwie rybki, z których jedną należało
zachować dla siebie, na znak przyjaźni z Chrystusem, druga zaś
ofiarować najbliższej osobie. Na miejscu była również okazja do
osobistej Adoracji Najświętszego Sakramentu w przygotowanym
namiocie oraz do spowiedzi.
Przez cały czas ze sceny słychać było muzykę i śpiew wielu zespołów z
różnych części Polski oraz Siewców Lednicy, którzy podrywali wiernych
do tańca.
O godz. 15.00 odśpiewaliśmy Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Około
siedemnastej rozpoczęliśmy oficjalnie spotkanie lednickie.
Godzinę później nastąpił niezwykły moment- nabożeństwo prawdziwego
oblicza. Symbolicznie zrzuciliśmy maski, przysłaniające nasze twarze,
które zostały spalone. Było to szczere oddanie się Chrystusowi i
stanięcie w prawdzie przed nim. Potem dokonaliśmy „wyboru Chrystusa”
powtarzając specjalne słowa za kapłanem. O 19.30 rozpoczęła się Msza
Święta prowadzona przez arcybiskupa metropolitę warszawskiego
Kazimierza Nycza, na której bp Edward Dajczak wygłosił homilie na
temat przyjaźni. Po nabożeństwie, w godzinę śmierci Jana Pawła II
(21.37) byliśmy świadkami „duchowej obecności Ojca Świętego”
Osobisty sekretarz papieski abp Mieczysław Mokrzycki przyniósł pod
Bramę- Rybę krzyż, który Karol Wojtyła trzymał w dłoniach na tydzień
przed śmiercią. Ksiądz abp zapewniał nas wszystkich, nasza obecność
jest najlepszym dowodem na duchowe przebywanie Papieża wśród nas.
Ze łzami w oczach opowiadał nam o posłudze u boku Jana Pawła II, tak
niezwykłego i świętego człowieka.
Ok. 22.00 na telebimach mogliśmy obejrzeć przesłanie papieża
Benedykta XVI. Potem nastąpiła uroczysta Adoracja Najświętszego
Sakramentu. Ogromna trzymetrowa Monstrancja została wprowadzona
w procesji pod Rybę, po czym zabrzmiał dźwięk lutni… Każdy w ciszy i
skupieni modlił się i adorował Pana Jezusa.
Spotkanie uwieńczono uroczystym przejściem wszystkich zebranych
przez bramę.

Zapisy przyjmuje i informacji udziela

Pan Jan Gomółka
Gołkowice Górne 17
Tel.: 446 – 36 - 30
Koszt przejazdu: 20 zł
Wyjazd o godz. 6.00

Program pielgrzymki:




Msza Święta
Dróżki do Matki Bożej
Zwiedzanie klasztoru

Akcja Katolicka
DEKANATU STARY SĄCZ
zaprasza wszystkich chętnych
na

Pielgrzymkę na Jasną
Górę
w dniu 21 czerwca 2008 roku
Zainteresowanym informacji udziela

Pan Jan Gomółka
Gołkowice Górne 17
Tel.: 446 – 36 - 30
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