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Księże Krzysztofie
Prymicjancie!
Życzymy Tobie,
byś
podążając
drogą
swego
kapłańskiego
powołania
niósł
bliźnim Bożą Miłość, niezachwianą
Wiarę i Nadzieję.
Niech Pan darzy Cię zawsze
swoim Błogosławieństwem, a w
sercu
Twoim
nawet
w
przeciwnościach
niech
rozkwita
Boża Radość.

Z modlitewną pamięcią
Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk
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Czcigodny Księże
Prymicjancie!
Życzymy Ci, by Matka Boża darzyła Cię
swoją nieustającą pomocą a Święty Antoni
strzegł Twoich kroków, abyś mógł pełnić
swoją misję niosąc Boga potrzebującym
braciom.
Niech w Twej kapłańskiej drodze towarzyszy
Ci zawsze modlitwa tych, spośród których
wyszedłeś – parafian z Gołkowic.

Rada Parafialna

Kto wkroczył na drogę Miłości,
wycofuje się z pozycji siły,
wyzbywa się zarozumiałości i pragnie służyć innym.
Ewangelia jest zwiastowaniem Miłości, która cierpi,
która jest znaczona „szaleństwem” krzyża…

Drogi Księże Krzysiu!
Otwarty na głos Pana Boga podążyłeś Jego
drogą… drogą miłości…
Nikt nie obiecał, że jest to droga łatwa i bez
przeszkód. Ty jednak zaufałeś Swojemu Ojcu w
niebie i oddałeś się Jego działaniu. Doskonale
wiesz, że właśnie w wirze światła i ciemności,
bólu i cierpieniu, braku czasem nadziei,
rozpaczy i radości znajdujemy Boga.
Życzę Ci, abyś nigdy nie musiał szukać Boga,
by każdy dzień Twojego kapłaństwa był dla
Ciebie nowym wyzwaniem do czynienia dobra i
Ewangelii Miłości. Niech nigdy Ci nie zabraknie
łask Bożych i wstawiennictwa Najświętszej
Panienki!

Z Chrystusowym błogosławieństwem:
Ks. Krzysztof Migacz
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Czcigodny Księże Prymicjancie!
„O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
razem z Tobą nowy zacznę dziś łów”.
Dziś sam Jezus Chrystus, najwyższy kapłan,
zaprosił Cię do swego ołtarza, byś złożył na nim
ofiarę oddanego, kapłańskiego życia.
Niech zdrój Jego miłosierdzia, wiedzie Cię
ścieżkami wiary i dodaje sił w pełnieniu trudnej,
ewangelizacyjnej misji na dalekim kontynencie.
Niech Maryja otoczy Cię płaszczem swej opieki
i rozjaśnia wszelkie troski codzienności.
Bądź sternikiem Chrystusowej łodzi i wyznaczaj
braciom i siostrom kurs,
by ich barki dotarły bezpiecznie do bram nieba.

Szczęść Boże!
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
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Pragniemy zadedykować Ci, o. Krzysztofie
słowa św. Teresy od Dzieciątka Jezus
– Patronki Misjonarzy i ich duchowej Siostry:
„Czuję mocno, że dobry Bóg jest zbyt dobry,
aby wydzielić jednemu to, drugiemu tamto, jest
tak bogaty, że obdarza mnie bez miary
wszystkim, o co Go proszę. (...) nie jestem w
stanie, modląc się za nich, wyliczyć tego, czego
każdy z nich potrzebuje, gdyż zabrakłoby dnia, a
do tego obawiałabym się zapomnieć o czymś
ważnym. Jezus dał mi prosty środek do
spełnienia
mojej
misji.
Uświadomił
mi
mianowicie, co oznaczają słowa z Pieśni nad
Pieśniami: ‘Przyciągnij mnie, a pobiegniemy ku
Twoim zapachom’. A zatem, Jezu, nie trzeba Ci
nawet mówić: Przyciągnij mnie, przyciągnij i
tych, których kocham.”

„Ufam,
że
Jezus
spełni
pragnienia
mojej
duszy,
sprawiając, że apostolska praca
Ojca przyniesie owoc.”

siostry karmelitanki Dzieciątka Jezus
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Drogi Księże Prymicjancie!
Zostałeś z ludu wzięty i do ludu jesteś posłany.
U progu Twej kapłańskiej drogi życzymy Ci życia,
które będzie cudownym darem Bożym dla całego
Kościoła.
Niech
Niech wspiera
wspiera Cię Maryja
Maryja - Matka wszystkich
kapłanów, św. Antoni i twój patron – św.
św.
Krzysztof.
Niech twoja praca przynosi obfite owoce
i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Życzymy również pogody
pogody ducha i wiele radości
każdego dnia, oby uśmiech często gościł
gościł na twej
twarzy.
Do życzeń dołączamy naszą modlitwę
Szczęść Boże!
Sołtysi Gołkowic Dolnych i Górnych,
Skrudziny i Gabonia - Praczki

„Tak, tak, tak Panie,
kocham...””
Ty wiesz, że Cię kocham...
W tym szczególnym Dniu, w którym
którym
dziękujemy
Bogu
za
dar
Twego
kapłaństwa, pragniemy Ci złożyć, drogi
Księże
Prymicjancie,
najserdeczniejsze
życzenia.
To ty powiedziałeś: „Tak Panie, Ty
wiesz, że Cię kocham”. Niech ta Boża
miłość wciąż napełnia Cię mocą i siłą na
trudnej drodze kapłaństwa.
kapłaństwa. Niech radość
gości w Twym sercu, a uśmiech na
ustach. Nigdy nie trać młodzieńczego
zapału do wytrwałego głoszenia Dobrej
Dobrej
Nowiny,
Nowiny, aż po krańce świata. Niech
napotykani w Twym życiu ludzie wspierają
Cię i pomagają w realizowaniu Twego
powołania.
Niech
Jezus,
Najwyższy
Kapłan,
Niech
nieustannie Cię umacnia, a Maryja
obdarza swą matczyną opieką. Do życzeń
płynących z głębi naszych serc, dołączamy
modlitwę.
Aspiranci, ministranci i lektorzy
parafii św. Antoniego w Gołkowicach
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PRYMICJANT
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Czcigodny Księże Prymicjancie!
Zostałeś z ludu wzięty i do ludu jesteś
posłany. Każde powołanie kapłańskie
jest wielką tajemnicą, jest darem, który
nieskończenie
przerasta
człowieka.
Każdy z kapłanów doświadcza tego
bardzo wyraźnie w całym swoim życiu.
U
progu
twej
kapłańskiej
drogi
życzymy Ci byś przez całe życie podążał z
ufnością i nadzieją za Panem. Wszystko,
co robisz, czyń z młodzieńczą pasją.
Ciesz się światem i spotykanymi ludźmi,
a Twoje serce niech przepełnia miłość,
którą podzielisz się z potrzebującymi.
Pielęgnuj w sobie uśmiech, nie zatrać
nigdy poczucia humoru. Staraj się
słuchać bardziej Boga niż ludzi, a On
pokaże Tobie Prawdę i obdarzy swoim
błogosławieństwem
Niech Najświętsza Maryja PannaMatka wszystkich kapłanów - zawsze
zwraca ku Księdzu swoje spojrzenie i
otacza matczyną opieką.
Parafialny Oddział Caritas
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„Dzięki składam Temu, który mnie przyoblekł
mocą, Chrystusowi Jezusowi, że uznał mnie za
godnego wiary, skoro przeznaczył mnie do
posługi” (1 Tm 1,12)
Kapłan
to
ktoś
poświęcony
Bogu.
Przeżywanie
kapłaństwa
to
nieustanne
uświadamianie sobie, że droga realizacji
powołania się nie skończyła, że to właściwie jej
początek. Oby pobyt w każdym miejscu,
zetknięcie się z różnymi kulturami i wyznaniami
obdarowało Cię, Drogi Księże Prymicjancie,
szerokim spojrzeniem na świat, otwarciem
serca i umysłu na drugiego człowieka bez
względu na to, kim jest i skąd pochodzi. Byś z
Bożą pomocą, szerząc wiarę, umiał pokonywać
w swej posłudze wszelkie wahania, obawy i
trudności. Byś zawsze, w każdej
chwili swego kapłańskiego życia
czuł moc Boga, który Cię powołał.

Dyrektorzy, nauczyciele i pracownicy
Szkół funkcjonujących na terenie parafii.

31 maja 2008 roku nasz parafianin
Krzysztof
Przychocki
przyjął
święcenia
kapłańskie
w
Tuchowie.
Do
zakonu
Redemptorystów wstąpił we wrześniu 2000
roku. A jak się zaczęła jego droga
kapłaństwa?
Po
ukończeniu
technikum
gastronomicznego w Nowym Sączu zaczął
pracę jako kelner. Jego talent do gotowania
ujawnił się dosyć szybko. Zresztą ze
wszystkim sobie radził… Sprawdził się jako
opiekunka do dzieci… super sprzątał (ma to
do dziś).
I w ogóle, jak to mówią: „Krzyś to złota
rączka”. Teraz pracuje w Brazylii jako
misjonarz. Jezus zapukał do jego serca.
Rezygnując z pracy poświęcił się służbie
Bogu. W jego oczach widać szczęście! Jest
zadowolony z tego, co robi! Po prostu kocha
Jezusa!
B.Cz.
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DROGI KSIĘŻE KRZYSZTOFIE!
Pan powiedział: „Ty pójdź za mną”,
a ty poszedłeś…
Niedawno
przyjąłeś
święcenia
kapłańskie, odpowiadając „tak” na Boże
powołanie i decydując tym samym
poświęcić swoje życie Bogu, kościołowi i
bliźnim.
Dając
odpowiedź
Panu
przypieczętowałeś wybór drogi… dobrej
drogi.
My, Młodzieżowa Grupa Apostolska z
Gołkowic - pragniemy złożyć Ci najlepsze
życzenia na nowej kapłańskiej drodze.
Życzymy by Boża radość towarzyszyła Ci
każdego dnia, a ludzkie serca były otwarte
na Słowo Boże płynące z Twych ust. Niech
Bóg darzy Cię nieustannie
swą łaską i pokojem i daje Ci
zdrowie i siłę byś mógł służyć
budowaniu Królestwa Bożego
na ziemi.
Grupa Apostolska
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Drogi księże Krzysztofie!
Na głos Chrystusowego: „pójdź za mną”
odpowiedziałeś TAK i właśnie w momencie,
gdy wypowiedziałeś te słowa wkroczyłeś na
drogę swego powołania. Przyjęte przez
Ciebie kilka dni temu święcenia kapłańskie
stały się zwieńczeniem tej decyzji. W dniu
Twych prymicji pragniemy Złożyć Ci
serdeczne życzenia: Zdrowia- abyś miał siłę
niestrudzenie Głosić Słowo Boże. Odwagiabyś nie wahał się w podejmowaniu często
nie łatwych decyzji. Cierpliwości i
wyrozumiałości - bo nie zawsze w życiu
będzie łatwo. A nade wszystko
Błogosławieństwa Bożego i opieki świętychszczególnie Twego patrona. Do życzeń
dołączamy naszą modlitwę
Szczęść Boże!
Młodzież JPII
Agata, Gosia, Jola, Ela, Paulina, Karolina, Monika,
Anita i Mariusz.
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Szukać szczęścia, szukać celu życia chciałem,
Gdy na drodze mej stanąłeś Panie mój.
Co się ze mną wtedy stało, nie wiedziałem,
Jedno wiem, Tyś mnie zbawił, jestem Twój.
Przyjąłeś kapłaństwo – Dar Boga, odtąd
iść będziesz z Nim, by stawać się darem
dla innych. Niech Boża Łaska towarzyszy
Ci na wszystkich najtrudniejszych drogach,
a Maryja i Św. Antoni pomagają obdarzać
nią bliźnich.

Seniorzy
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Ochotnicza Straż Pożarna w Gołkowicach,
życzy Księdzu Krzysztofowi Przychockiemu
wielu sukcesów w służbie dla Boga i ludzi.
Nieś Słowo Boże, miłość Bożą i samego
Boga wszystkim oczekującym. W chwilach
trudnych i radosnych niech Święty Antoni
będzie zawsze z Tobą, niech ma Cię w
swojej opiece. Dobry Bóg niech obdarzy
Cię swoimi wszelkimi łaskami.
Szczęść Boże!

(8)
)

„Własnego kapłaństwa się boję,
własnego kapłaństwa się lękam

i przed kapłaństwem w proch padam,
i przed kapłaństwem uklękam …”
ks. Jan Twardowski

Księdzu prymicjantowi
Łaski Bożej do niesienia swojego
kapłańskiego powołania w trudach
misyjnych i siły do głoszenia Boga braciom
w każdym dniu
życzą członkowie Koła Radia Maryja

amA

„Szczęściem jest – własnym światłem więcej już nie świecić,
tylko Boga pokochać. Światłem Boga płonąć…”
ks. Jan Twardowski

Drogi Księże Prymicjancie!
Miłości wielkiej i nieustającej, by dane
Ci było stale świecić niegasnącym
światłem Boga, Jego blask roztaczać wokół
i prowadzić ku Niemu bliźnich
życzą A. G. Gorczowscy
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Z a p ros z e n i e

na festyn parafialny

Dochód z festynu jest przeznaczony na
budowę kościoła w Gołkowicach.

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.
Ciekawostką festynu, zwłaszcza dla młodszych
uczestników będzie pokaz AIKIDO.

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

Loteria fantowa
Uczestnicy festynu będą mieli okazję do wzięcia
udziału w loterii fantowej. Wszystkie losy w cenie 5
zł premiowane są nagrodami. Można wygrać między
innymi: rower, maszynę do szycia, różne koszulki,
słodycze, magnetofony, kuchenkę mikrofalową,
pufy, skóry, radia, zegarki, piłki, plecaki, rzeźby,
figurki przedstawiające aniołki, pamiątki, obrazy i
wiele, wiele innych cennych przedmiotów.
Fanty przeznaczone na loterię pochodzą od
hojnych sponsorów, dlatego, mimo ich znacznej
wartości zostały przeznaczone na loterię.

C e g i e ł k i
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.

na budowę kościoła
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.

-6-

Serce Jezusa
Cześć i chwała dla Serca Jezusowego to nieodłączny element
rzeczywistości biblijnej. To pewna forma pobożności. Bo oto naszym
oczom jawi się otwarty bok Chrystusa, z którego wypływa krew i woda.
Każdy człowiek, który z należytą wiarą i pobożnością bierze w swe
dłonie wizerunek Serca Jezusowego otrzymuje ciche zaproszenie
„Wpatruj się w to Serce zranione, otoczone koroną cierniową, płonące
miłością ukrzyżowaną”. Człowiek ten zaczyna rozumieć, że to właśnie w
tym Sercu, otwartym i krwawiącym kryje się zarówno przedmiot jak i
motyw miłości. Poprzez to Serce Miłość woła o miłość, a Ofiara zachęca
do ofiary.
Patrząc na obraz przedstawiający Serce Jezusa nasuwa się kolejne
pytanie : Kto to przepełnione miłością serce zranił? Odpowiedź nie
powinna dziwić – to my ludzie, nasz grzech, nasza niesprawiedliwość,
nasze odejście od właściwej drogi. Bo to właśnie grzech, który jest
nieładem, nieuporządkowaniem, chaosem oddala każdego człowieka od
Boga, a także od innych ludzi. I właśnie po to Serce Jezusa dało się tak
boleśnie zranić – aby naprawić błędy, które popełnił człowiek. Serce
Jezusa dało się zranić, by na nowo w każdym człowieku obudzić miłość,
by wlać w ludzkie serca prawdziwą miłość, której żadna siła i żadne zło
nie pokona.
Sylwia Korona

Pielgrzymka – majówka do Skrudziny
Już czwarty raz Parafialny Oddział Akcji Katolickiej był organizatorem
pielgrzymki-majówki do kaplicy p.w. św. Franciszka z Asyżu w
Skrudzinie. Pielgrzymowanie to stało się tradycją. W tym roku miało ono
inny charakter, ponieważ nabożeństwo majowe oraz Msza święta
zostały odprawione po raz pierwszy w poświęconej kaplicy.
Niedzielne popołudnie 18 maja zgromadziło liczną grupę wiernych,
która z pieśnią na ustach, wielbiąc Boga i Maryję, przemierzyła trasę od
kościoła w Gołkowicach do kaplicy w Skrudzinie.
Do tegorocznego pielgrzymowania został zaproszony Asystent Kościelny
AK Diecezji Tarnowskiej ks. dr hab. Ireneusz Stolarczyk. Uczestniczył on
po raz drugi w naszym parafialnym świętowaniu. Pierwszy raz miało to
miejsce w roku 2006, kiedy modlono się jeszcze przy polowym ołtarzyku
obok nowo tworzonej kaplicy. Ponadto prezes POAK zaprosił na naszą
parafialną pielgrzymkę członków Parafialnych Oddziałów AK ze Starego
Sącza i Barcic, którzy z wielką radością przyjęli zaproszenie.
Po pieszej wędrówce wierni zgromadzili się w kaplicy, aby
uczestniczyć we Mszy świętej i majówce. Mszy świętej przewodniczył
ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk, a homilię wygłosił ks. Stolarczyk. W
słowie skierowanym do pielgrzymów przywołał myśl papieża Benedykta
XVI: „Kto nie daje ludziom Boga, daje za mało”. Uczynił ją motywem
przewodnim swoich rozważań.
Na zakończenie Mszy świętej Asystent Diecezjalny podziękował za
zaproszenie. Nie krył zdumienia i zachwytu, że w tak krótkim czasie
kaplica została wykończona i oddana dla wiernych w doskonałym
kształcie. Słowa uznania złożył na ręce księdza Proboszcza, podkreślając
Jego ofiarny wkład, jak również całej społeczności parafialnej w to
wielkie dzieło Boże.
Po majówce, którą poprowadził nasz diakon Krzysztof, ksiądz
Proboszcz oraz przewodniczący POAK, pan Jan Gomółka zaprosili
wszystkich na kiełbaskę z grilla. Niezwykła sceneria otoczenia Szkoły
Podstawowej w Skrudzinie, gdzie odbyło się grillowanie, dzięki
uprzejmości pani Dyrektor, zachęcała do przebywania na świeżym
powietrzu. Piękna, soczysta majowa zieleń leśnych drzew, błękitne,
bezchmurne niebo, śpiew ptaków, gwar rozmów, śmiech ucztujących
tworzyły niepowtarzalny klimat. Widać było autentyczną radość
odmalowaną na twarzach zebranych. Radość ze wspólnej modlitwy,
spotkanie z bliskimi, obcowanie z przyrodą, która tak bliska była
patronowi kaplicy –
św. Franciszkowi z Asyżu.
Zamknięciem wspólnego świętowania było spotkanie naszego
oddziału AK, przedstawicieli AK ze Starego Sącza i Barcic. Wzięli w nim
także udział ks. Stolarczyk, ksiądz Proboszcz, ksiądz Katecheta oraz
diakon Krzysztof, a poprowadził je p. Jan Gomółka. Poprosił o zabranie
głosu Asystenta Kościelnego Diecezji Tarnowskiej. Przedstawił w skrócie
plany i zamierzenia AK na bieżący rok. Podkreślił duże zaangażowanie
naszego oddziału w działalność AK na rzecz ewangelizacji, co jest
dostrzegane na tle diecezji. Podziękował za taką znaczącą działalność i
życzył dalszego rozwoju.

Na temat budowy nowego kościoła wypowiedział się ksiądz Proboszcz.
Podkreślił niezwykłą wolę włączenia się społeczności wiernych w
tworzenie nowej świątyni.
O trudach pracy misyjnej w Brazylii opowiedział diakon Krzysztof
Przychocki. Przedstawił specyfikę działalności misjonarzy w zupełnie
odmiennej kulturze. Mówił o wielkich dysproporcjach ekonomicznych
tamtejszej ludności, od przepychu do skrajnej nędzy, o trudnościach
ewangelizacyjnych. Ukazał ogromną potrzebę niesienia słowa Bożego
ludności tego odległego kontynentu. Po interesujących opowieściach
Krzysztofa wywiązała się dyskusja, w której wzięli udział również
przedstawiciele AK ze Starego Sącza i Barcic. Wymieniono się uwagami
na temat różnych form działania AK.
Na zakończenie spotkania prezes p. Jan Gomółka poprosił ks. Ireneusza
Stolarczyka, diakona Krzysztofa, prezesów ze Starego Sącza i Barcic o
pamiątkowe wpisy do kroniki AK. Podziękował wszystkim za udział w
pielgrzymce i spotkaniu, a szczególnie Diecezjalnemu Asystentowi Akcji
Katolickiej.
Agata Masternak

Ksiądz Proboszcz
Serdecznie zaprasza do udziału we
Mszy Świętej Prymicyjnej w Parafii
Gołkowice Księdza Marka Zembury z
sąsiedniej Parafii Olszanka.
Zostanie ona odprawiona w naszym
kościele w środę 18 czerwca bieżącego
roku o godz. 18.30.
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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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