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XII Niedziela Zwykła

Atrakcje
czekające uczestników festynu
-aukcja,
-loteria fantowa,
-konkursy,
-plac zabaw dla dzieci,
-przejażdżki konne.

W niedzielę 22 czerwca 2008r. na boisku
sportowym w Gołkowicach Górnych odbędzie się

III Festyn Parafialny

Na wszystkich chętnych czeka obficie
zaopatrzony bufet.

Program festynu:
14.30 Orkiestra dęta OSP z Siedlisk
15.25 Kapela „Ciupaga” z Łącka
16.00 Zespoły taneczne „Best”,
„Allegro”, „Babeczki” z Powiatowego
MDK w Starym Sączu
16.25 Trendy mody szkolnej – kabaret
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Kamionce
Wielkiej
16.40 Program artystyczny w wykonaniu uczniów
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gołkowicach
17.10 Tańce w wykonaniu dzieci z
Przedszkola Sióstr Karmelitanek z Gołkowic
17.20 Taniec NIESPODZIANKA
17.25 Zespół taneczny „Adamo” ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Ks. J. Tischnera w Starym Sączu
17.40 Program artystyczny w wykonaniu uczniów Szkoły
Podstawowej w Skrudzinie
18.10 Zespół taneczny „Adamo” ze Szkoły
Podstawowej nr 1 im. Ks. J. Tischnera
w Starym Sączu
18.25 Pokaz AIKIDO
19.00 Program w
wykonaniu uczniów Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gołkowicach
około godz.
20.00 Losowanie nagród za „cegiełki”

Miłym akcentem finałowym festynu będzie zabawa
taneczna, która rozpocznie się wieczorem.

Festyn parafialny dostarczy wam wielu przeżyć i
będzie okazją do miłej zabawy.

Dochód z festynu jest
przeznaczony na budowę
kościoła w Gołkowicach.
Biorąc udział w festynie
spędzimy miło czas i staniemy się
uczestnikami wielkiego dzieła -

budowy nowej świątyni !
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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
na budowę kościoła
Podczas festynu można będzie nabyć cegiełki
na budowę nowego kościoła.
Kupując cegiełkę nasz szansę wygrać wiele
cennych rzeczy!
Do wygrania są:
- laptop
- 1000 szt. cegły pełnej o wartości ok. 1000 zł
- kosiarka do trawy
- różne meble
- pufy
- skóry
- drukarki
- odkurzacze
- magnetofony
- kosz do gry w piłkę
- cenne zegarki
- wiatrówka sportowa - karabinek
- i wiele, wiele cennych nagród……..
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Parafia Gołkowice

wyraża serdeczne podziękowanie
wszystkim, którzy w jakikolwiek
sposób
przyczynili
się
do
zorganizowania i przeprowadzenia
uroczystości
jubileuszu
Ks.
Kanonika
Stefana
Tokarza
i
prymicji
Ks.
Krzysztofa
Przychockiego.
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W wieczór miłości, już bez przypowieści
Rzekł Jezus uczniom: ,,Ten, kto mnie miłuje
I wszystko, co się w mej nauce mieści,
Ochotnym sercem chować usiłuje,
Ten i od Ojca umiłowan będzie —
Ojciec wraz z Synem u niego zagości
I już na ziemi odpoczywać będzie
W wiecznej miłości”.
św. Teresa od Dzieciątka Jezus

EEE
Dotyku Wiecznej Bożej Miłości
w modlitwie, pracy, chwilach
codziennych i sercach
spotykanych ludzi, z okazji imienin
Siostrze Przełożonej Romualdzie
Życzy
Ks. Proboszcz
i Redakcja

Tradycja festynów
parafialnych
parafialnych w
Gołkowicach
Od 2006 roku, w pierwszą wakacyjną niedzielę organizowany jest w
Gołkowicach festyn parafialny. Zamierzenie to udaje się zrealizować
wielkim wspólnym wysiłkiem, przy wzorowej współpracy wielu ludzi,
którym droga jest idea budowy nowego kościoła w Gołkowicach oraz
integracji społeczności parafii. To przedsięwzięcie kulturalno –
rozrywkowe jest połączone z pozyskiwaniem funduszy na szczytny cel.
Inicjatorem festynu, który odbywa się na boisku sportowym w
Gołkowicach Górnych jest Ksiądz Proboszcz Kazimierz Koszyk, a przy
organizacji współdziałają: Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Parafialny
Oddział Caritas, Parafia w Gołkowicach i wielu ludzi dobrej woli.
Przyświecają mu corocznie tak ważne cele, jak:
-integracja wspólnoty parafialnej,
-poznawanie kultury i tradycji własnej, a także innych regionów
(narodów),
-propagowanie dobrej zabawy,
-gromadzenie funduszy na budowę kościoła w Gołkowicach.

Niech Matka Boża i Święty Antoni
otaczają
Was
zawsze
swoją
opieką
i
wypraszają
Boże
Błogosławieństwo

Ks. Proboszcz



Dla uczestników festynu przygotowywanych jest szereg atrakcji.

-3Wielkie otwarcie pierwszego festynu stanowił mecz piłki nożnej
rozegrany pomiędzy członkami Rady Parafialnej i Akcji Katolickiej a
Ochotniczą Strażą Pożarną. Zawodnikom obu drużyn nie przeszkadzał
niedzielny upał ani zdarzające się kontuzje. Mecz rozegrano przy równie
gorącym, jak czerwcowe słońce dopingu widzów.
Stosując idee integracji także w doborze programu organizatorzy
zapraszają do udziału nie tylko miejscowych artystów, ale nawet zespoły
zagraniczne. W 2006 roku wystąpił węgierski zespół folklorystyczny z
miejscowości Dunakeszi będącej miastem partnerskim Starego Sącza.
Szczególne zainteresowanie w programie tej grupy wzbudził
wymagający wielkich umiejętności taniec dziewcząt z butelkami wina.
Słowacki folklor prezentowały mieszkańcom Gołkowic i okolicy dzieci ze
szkoły w Jarabinie zaprzyjaźnionej ze Szkołą Podstawową w Skrudzinie.
Widzów gromadziły także występy nowosądeckich grup artystycznych folklorystycznego zespołu „Lachy”, dziecięcego zespołu „Promyczki”,
budzącego podziw akrobatycznymi umiejętnościami swoich członków
zespołu „B-Boys Breakers” z Młodzieżowego Domu Kultury, dziewczęcej
grupy tanecznej z MOK w Nowym Sączu, Renaty Szewczyk ze Skrudziny
i Natalii Górowskiej- członkiń zespołu wokalnego „The Girls” z Nowego
Sącza.
Wielkim zainteresowaniem cieszył się dwukrotnie pokaz artystyczny
grupy „Tamburmajorek” ze Starego Sącza, zrzeszającej dziewczęta
także z parafii Gołkowice. Podczas dwóch poprzednich festynów
uczestników bawiły również występy zespołów regionalnych: Mali
Słopniczanie, Małe Podegrodzie czy Skalnik z Kamionki.
Szczególne wzruszenie zebranych rodziców i dziadków wzbudzają
występy najmłodszych artystów: uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w
Skrudzinie oraz dzieci z Przedszkola Sióstr Karmelitanek w Gołkowicach.
Spędzany na wspólnej zabawie czas uatrakcyjniają zabawne
konkurencje rodzinne, loteria z losowaniem ciekawych nagród, aukcja
obrazów i przedmiotów sztuki użytkowej, losowanie nagród związanych
z zakupem cegiełek na budowę nowego kościoła, dla dzieci ciekawy plac
zabaw, przejażdżki konne, przeloty balonem itp.
Jako nagrody i fanty udaje się pozyskać wiele cennych przedmiotów
np. sprzętów gospodarstwa domowego, mebli, sprzętu sportowego czy
elektronicznego. Miejscowi artyści Pani Jadwiga Gomółka i Pan Ryszard
Klimek chętnie przekazują na aukcję swoje prace, zwłaszcza o tematyce
religijnej.
Na loterię przeznaczane są fanty nieraz znacznej wartości
pochodzące od hojnych sponsorów.
Smakoszy przyciągnąć może na parafialny festyn obficie zaopatrzony
bufet, a miłośników tańca zabawa taneczna na zakończenie tak miłego
popołudnia.
***
W tym roku po raz trzeci na festynie parafialnym w Gołkowicach
będą mogli spotkać się wszyscy lubiący dobrą, kulturalną zabawę, której
przyświeca szczytny cel.
III Festyn Parafialny w Gołkowicach odbędzie się na boisku sportowym
w niedzielę 22 czerwca o godz.14.30.
Program festynu obejmuje występy Orkiestry Dętej z Siedlisk, Kapeli
„Ciupaga” z Łącka, zespołu „Adamo” ze Starego Sącza i innych. 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.
Zachętą do udziału w festynie staną się być może cenne fanty i
nagrody, takie jak: laptop, kosiarka do trawy, rower, drukarki,
odkurzacze, magnetofony, itp.
Całość w profesjonalny sposób poprowadzą już po raz trzeci Pani
Małgorzata Niemiec i Pan Jan Gomółka spajając w jedno poczynania
różnorodnych grup artystycznych, dbając o wprowadzenie i utrzymanie
atmosfery dobrej, kulturalnej zabawy.
Dochód z festynu tradycyjnie jest przeznaczony na budowę kościoła
w Gołkowicach.
Parafialne festyny dostarczają uczestnikom wielu przeżyć, są okazją
do miłej zabawy i odpoczynku, łączą i rozwijają zainteresowania lokalną
twórczością artystyczną, a rodzicom i dziadkom dostarczają wzruszeń
podczas oglądania popisów ich pociech.
Biorący udział w festynie spędzają miło czas, ale także stają się
uczestnikami wielkiego dzieła - budowy nowej świątyni.
Zapraszamy! Zapewniamy dobrą zabawę w miłej atmosferze i
zamawiamy piękną pogodę.

Wakacje z Bogiem
Benedykt XVI
Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański". 17 lipca 2005 — Les Combes
(…)W świecie, w którym żyjemy, wzmocnienie ciała i ducha jest
niemal niezbędne, zwłaszcza dla tych, którzy mieszkają w mieście, gdzie
warunki życia i jego nierzadko szaleńcze tempo pozostawiają mało
miejsca na wyciszenie, refleksję, odprężający kontakt z przyrodą.
Wakacje to również dni, kiedy można poświęcić więcej czasu modlitwie,
lekturze i rozważaniom nad głębokim sensem życia, w pogodnej
atmosferze, jaką stwarza życie rodzinne i przebywanie z najbliższymi.
Czas wakacji to także wyjątkowa okazja, by kontemplować sugestywne
piękno przyrody, wspaniałą «księgę» dostępną dla wszystkich, dużych i
małych. W kontakcie z przyrodą człowiek widzi siebie we właściwych
proporcjach, odkrywa, że jest stworzeniem, małym a zarazem
wyjątkowym, «zdolnym odkryć Boga», ponieważ jego duch otwarty jest
na Nieskończoność. Przynaglany pytaniem o sens, które nurtuje ludzkie
serce, dostrzega on w otaczającym go świecie ślad dobra, piękna i Bożej
Opatrzności, i niemal spontanicznie otwiera się na uwielbienie i
modlitwę.
(…)Prośmy Najświętszą Maryję Pannę, by nauczyła nas tajemnicy
milczenia, które staje się uwielbieniem, skupienia, które sprzyja
medytacji, miłości do przyrody, która rozkwita, stając się
dziękczynieniem Bogu. W ten sposób łatwiej nam będzie przyjąć w
sercu światło Prawdy i według niej żyć w wolności i miłości.

Za portalem internetowym „OPOKA”
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W dniach 17-18 czerwca 2008 r. w Katowicach odbyło się 344.
Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
Zgromadzeni Biskupi poruszyli istotne tematy dotyczące współczesnego
świata, etyki, moralności, mediów a także spraw związanych z życiem
codziennym naszego społeczeństwa. W związku z rozpoczynającymi się
wakacjami, i w komunikacie z konferencji, Biskup powiedzieli: W
perspektywie końca roku szkolnego pasterze Kościoła dziękują
wszystkim nauczycielom, rodzicom, katechetom i uczniom. Szczególną
wdzięczność wyrażają za harmonijną współpracę wychowawczą, służącą
kształtowaniu młodego pokolenia, które podejmie odpowiedzialność za
losy Ojczyzny i Kościoła.
Poinformowali oni także wiernych o rozpoczynającym się w
uroczystość Św. Piotra i Pawła roku Św. Pawła: W dniu 28. czerwca
Ojciec Święty zainauguruje obchody Roku św. Pawła, Apostoła
Narodów. Biskupi apelują, aby w poszczególnych diecezjach Rok ten
przeżywać w duchu uniwersalizmu chrześcijańskiego, którym kierował
się św. Paweł idąc aż po krańce świata. Wspólnota wartości w
Chrystusie jest dla nas szczególnie ważna obecnie, gdy tak wiele
konfliktów dzieli polskie społeczeństwo i całą rodzinę ludzką.

Na podstawie Komunikatu z 344. Zebrania Plenarnego Konferencji
Episkopatu Polski /Strona internetowa Diecezji Tarnowskiej/

QUIZ PAPIESKI
1.

2.

3.

Jaki tytuł nosi
najwybitniejsze dzieło
filozoficzne Karola Wojtyły?
a) „Osoba i rozum”
b) „Osoba i sumienie”
c) „Osoba i czyn”
Jednej z niżej wymienionych książek nie napisał
Karol Wojtyła?
a. „Miłość i odpowiedzialność”
b. „Mężczyzną i niewiastą stworzył ich”
c. „Wojna i pokój”
Karol Wojtyła został papieżem w wieku?
a) 56 lat
b) 58 lat
c) 60 lat

-44.

Jak zdrobniale przyjaciele zwracali się do Ojca
Świętego?
a) „Lolek”
b) „Bolek”
c) „Karolek”
5. Którym następcą św. Piotra był Jan Paweł II?
a) 251
b) 263
c) 264
6. Letnia rezydencja Jana Pawła II to?
a) Wadowicie
b) Castel Gandolfo
c) Zakopane
7. Podaj datę urodzin Korola Wojtyły
a) 18.11.1918 r.
b) 15.08.1920 r.
c) 18.05.1920 r.
8. W jakiej miejscowości urodził się Karol Wojtyła?
a) Limanowa
b) Wadowice
c) Kraków
9. Największą pasją przyszłego Papieża był?
a) Teatr
b) Muzyka
c) Sport
10.Podaj datę śmieci Ojca Świętego Jana Pawła II
a) 18 marca 2005 r.
b) 2 kwietnia 2005 r.
c) 15 kwietna 2005 r.

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

Pielgrzymkę
do Kalwarii Zebrzydowskiej
w dniu 29 czerwca 2008 roku
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 Matki Bożej
Zwiedzanie klasztoru

Sylwia Korona

Misyjna Wycieczka
W środę 18.06.2008r. dzieci i młodzież biorący
udział w Kolędzie misyjnej, na czele z Ks.
Proboszczem Kazimierzem udała się na wycieczkę
do Piwnicznej Zdrój i Krynicy Zdrój.
W zachmurzony poranek wyruszyliśmy do na wycieczkę.
Najpierw przybyliśmy do domu Rekolekcyjnego Stowarzyszenia
Misji Afrykańskich(SMA) w Piwnicznej (Śmigowskie). Na miejscu
zostaliśmy powitani przez ojców Marcina i Marka, którzy
prowadzą ten dom. Ojcowie oprowadzili nas po domu i
opowiedzieli o swej pracy w Polsce jak i w Afryce. Uzyskaliśmy
wiele cennych informacji na temat pracy misjonarzy pośród
ludów czarnego kontynentu. Następnie zobaczyliśmy wystawę
różnorodnych masek afrykańskich. Mieliśmy też okazję
spróbować tego, co jedzą misjonarze na misjach - smażonych
TERMITÓW - były bardzo smaczne. Wdzięczni za wizytę
Ojcowie, wiedząc o naszym festynie ofiarowali na ręce Ks.
Proboszcza oryginalną koszulkę i obraz Matki Bożej ze skrzydeł
motyli wykonane przez artystów z państwa Togo w Afryce. Oba
dzieła zostaną wystawione na aukcji podczas FESTYNU
parafialnego w dniu 22 czerwca.
Kolejnym punktem naszej wycieczki była Krynica Zdrój.
Kolejką gondolową wyjechaliśmy na szczyt Jaworzyny
Krynickiej. Niestety z powodu gęstej, ale bardzo nastrojowej
mgły nie mogliśmy podziwiać pięknych widoków. Na szczycie
mieliśmy czas, aby spożyć ciepły posiłek. Po zjeździe na dół, ze
śpiewem na ustach udaliśmy się w drogę powrotną. Mimo, że
pogoda nam nie dopisała, wycieczka wszystkim bardzo się
podobała. Oby takich wyjazdów było więcej.

Mariusz Łomnicki
Łomnicki

“ANA”
BIURO PROJEKTOWE
Wykonywanie projektów:
- Budownictwo jednorodzinne

Pracownia:

- Budynki gospodarcze, garaże

Gołkowice Dolne 195
33-388 Gołkowice Dolne
(droga do bloków)

- Hale przemysłowe

Czynne:

- Inwentaryzacje
- Nadzory budowlane
- Kosztorysy pełne i uproszczone

Pn-Pt 900-1900
So 1000-1200
tel. 0608 036 191
tel. 0698 347 214

Odpowiedzi do

QUIZU PAPIESKIEGO
1.Poprawna odpowiedź: „Osoba i czyn”
2.Poprawna odpowiedź: „Wojna i pokój”
3.Poprawna odpowiedź: 58 lat
4.Poprawna odpowiedź: Lolek
5.Poprawna odpowiedź: 264
6.Poprawna odpowiedź: Castel Gandolfo
7.Poprawna odpowiedź: 18.05.1920 r.
8.Poprawna odpowiedź: Wadowice
9.Poprawna odpowiedź: Teatr
10.Poprawna odpowiedź: 2 kwietnia 2005 r.

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Siostra Marzena Karteczka,
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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

