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                      w Gołkowicach  
                   BIULETYN PARAFIALNY Nr 10 (52) 20.07.2008 
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W niedzielę 22 czerwca 2008 roku przeżyliśmy  

III Festyn Parafialny.  
 

Był on bogaty w różnorodne przeżycia, 
a w jego organizację zaangażowało 

się wielu wspaniałych ludzi. 
Festynowym spotkaniom 

sprzyjała także piękna, słoneczna, 
upalna pogoda. 

 

E 
 

Słowa ogromnej wdzięczności 
kieruję do licznej grupy 

organizatorów, sponsorów i 
ofiarodawców festynu, bez 

których nie mógłby się on odbyć. 

 
 

 

 

 

 

Serdeczne podziękowania za wszelką pracę  

na rzecz powodzenia poczynań związanych  

z organizacją festynu i serca wkładane  

w pełnienie ról konferansjerów składam  
 

Pani Małgorzacie Niemiec 
 i  

  Panu Janowi Gomółce 
 

Za udział i wsparcie 
ogromnego dzieła budowy 
nowego kościoła dziękuję 
wszystkim uczestnikom festynu. 

                    

      Q Ksiądz Proboszcz q 
 

  

 

 

SPRAWOZDANIE FINANSOWE  
 Z III FESTYNU PARAFIALNEGO 

L.P. TREŚĆ  
KWOTA  
/w zł/ 

  1. Sprzedaż cegiełek 18.840,00 
  2. Sprzedaż losów 12.381,60 
  3. Aukcja   8.100,00 
  4. Bufet - Firma KLAG   8.002,00 
  5. Bufet - Firma RAJ   5.100,00 
  6. Dochód ze sprzedaży lodów   3.130,00 
  7. Wpłata z placu zabaw   1.100,00 
  8. Wpłata z przejażdżki konnej     930,00 
  9. Wpłata ze sprzedaży waty 

cukrowej     250,00 
10. Wpłata na organizację festynu   1.000,00 

RAZEM 58.833,60 
       Wydatki związane z organizacją   1.800,00 
Dochód przekazany na konto 

budowy Kościoła 57.033,60 

 
 

 

AUKCJA '2008 
L.
P. 

NAZWA Ofiaroda
wca 

CENA  
WYWOŁ. 

CENA 
KUPNA 

 1. Koguty  Zofia 
Krupa 

  50,00 zł    500,00zł 

 2. Akwarela - 
Stary Sącz 

Józefa 
Kamińska 

100,00zł    200,00zł 

 3. Kosz z 
różami 

Zofia 
Babeł 

  50,00zł      60,00zł 

 4. Obraz św. 
Kinga 

Justyna 
Klag 

150,00zł    250,00zł 

 5. 
Obraz 
Czarna 
Madonna 

Ojcowie 
Misji 
Afrykańsk. 

  50,00zł    350,00zł 

 6. 
Lalka z 
Brazyli 

O. 
Krzysztof 
Przychocki 

  50,00zł    250,00zł 

 7. Ikona - 
Anioły 

Jadwiga 
Gomółka 

150,00zł    350,00zł 

 8. Statek z 
zapałek 

Józef 
Kotas 

200,00zł    350,00zł 

  
 9. 

Obraz olejny 
- Zima 

anonim 600,00zł 2 000,00zł 

„Bądźmy 
uczniami 
Chrystusa” 
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10. 
Hamak z 
Brazylii 

O. 
Krzysztof 
Przychocki 

200,00zł    800,00zł 

11. 

Modlitwa 
Jezusa  
- haft 
krzyżykowy 

Elżbieta 
Szyszka 

200,00zł    200,00zł 

12. Obraz - Jan 
Paweł II 

Józefa 
Kamińska 

150,00zł    250,00zł 

13. Ikona- 
Chrystus 

Jadwiga 
Gomółka 

150,00zł    500,00zł 

14. Grafika- 
Gołkowice 

Jan 
Golonka 

100,00zł    200,00zł 

15. Obraz olejny 
- Pejzaż 

anonim 300,00zł    640,00zł 

16. Słoneczniki Zofia 
Babeł 

  70,00zł    200,00zł 

17. Obraz- 
Kwiaty 

anonim 550,00zł 1 000,00zł 

Razem 3 120 zł 8 100 zł 
 

Sponsorzy i ofiarodawcy 
Festynu Parafialnego '2008 

 

  1.Marzena i Marek Biel – Gołkowice Dolne 
  2.Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk 
  3.Jadwiga i Ryszard Stefańczykowie – Gołkowice Dolne 
  4.Józef Kolasa – Cegielnia Jazowsko 
  5.Ryszard Skwarczek – „Piwniczanka” Piwniczna Zdrój 
  6.Jan Garwol  -„Firma GAPIW” Stadła  
  7.Maria Duda – Ekoconsultant Kraków 
  8.Paweł Prymakowski IT Vision Kraków 
  9.Agnieszka Dumana – ECOPUF Gołkowice Górne 
10.Bogdan Wójcik – Gołkowice Górne 
11.Bożena i Michał Bodzionowie - Gołkowice Górne 
12.Krystyna i Czesław Florkowie – Gołkowice Górne 
13.Teresa i Jan Florkowie – Gołkowice Górne  
14.Patrycja i Paweł Florkowie – Gołkowice Górne 
15.Maria Kulak – „Waflix” Stary Sącz 
16.Ryszard Korona- Gołkowice Dolne 
17.Jadwiga i Łukasz Korona – Gołkowice Dolne 
18.Dorota i Grzegorz Pierzchała- Gołkowice Dolne 
19.Grażyna i Michał Malinowscy – Gołkowice Dolne 
20.Janina Maśko, Marian Niemiec – Sklep „ABC” 
Gołkowice Górne 
21. Edward Stawiarski, Paweł Kucharski – „EPI” Stary 
Sącz 
22.Maria i Józef Jagieła – Gołkowice Dolne 
23.Andrzej Karpiel - Gołkowice Dolne 
24.Jadwiga i Jan Gomółkowie - Gołkowice Górne 
25.Zofia Krupa – Gołkowice Górne 
26.Józefa Kamińska – Stary Sącz 
27.Zofia Babeł – Gołkowice Dolne 
28.Justyna Klag – Gołkowice Górne  
29.Elżbieta Szyszka – Nowy Sącz 
30.Józef Kotas – Gołkowice Górne 
31.Jan Golonka 
32.O. Krzysztof Przychocki  
33.Ojcowie Misji Afrykańskiej – Piwniczna Zdrój - 
Śmigowskie 
34.„Meble z Holandii” - Szymbark koło Gorlic  
35.Hurtownia Dewocjonaliami – Andrzej Obrzut - Nowy 
Sącz ul. Samotna 
36.Stanisław Kuczaj - Gołkowice Górne 
37.Sklep Firmowy Spółdzielni Ogrodniczej Ziemi 
Sądeckiej w Gołkowicach 

38.Rolniczo-Handlowa Spółdzielnia Pracy w Nowym 
Sączu ul. Zielona 
39.Bogdan Kozieński - Skrudzina  
40.„RUCH” S.A. Nowy Sącz 
41.Teresa Słowik - Gołkowice Dolne   
42.Helena Mróz - Gołkowice Górne  
43.Ryszard Grabski – Gołkowice Dolne 
oraz osoby anonimowe. 
 

Wszystkim składamy wielkie podziękowania: 
Bóg zapłać! 

 

Osoby zaangażowane w organizację 
Festynu Parafialnego '2008 

 

1 Ks. Prob. Kazimierz Koszyk 
2 Małgorzata Niemiec 
3 Jadwiga i Jan Gomółkowie 

4 Bogusława i Grzegorz 
Niesporkowie 

5 Jan Szewczyk 
6 Danuta Pogwizd 
7 Grzegorz Klag 
8 Andrzej i Kinga  Stawiarscy 
9 Antoni Majerski 
10 Jan Kupczak 
11 Józef Szabla 
12 Andrzej Zych 
13 Stanisław Olszowski 
14 Mieczysław Szewczyk 
15 Andrzej Kuczaj 
16 Józef Plata 
17 Grzegorz Gorczowski 
18 Józef Florek 
19 Teresa Słowik 
20 Wacław Góra 
21 Mariusz Łomnicki 
22 Danuta Rams 
23 Wanda Ubik 
24 Marcjanna Bodziony 
25 Marek Stawiarski 

26 
Andrzej i Krystyna  
Kałuzińscy 

27 Stefania Kardaszewicz 
28 Agata Bieryt 
29 Beata Korona 
30 Danuta Kuczaj 
31 Irena Kotala 
32 Halina Zych 
33 Lucyna Drozd 
34 Małgorzata Tokarczyk 
35 Maria Ogorzały 
36 Maria Zagórowska 
37 Teresa Kotas 
38 Zofia Buczek 
39 Zofia Szewczyk 
40 Antonina Klimek 
41 Jadwiga Plata 
42 Józefa Kurzeja 
43 Lidia Szewczyk 
44 Małgorzata Kurzeja 
45 Agata Kurzeja 
46 Jolanta Korona 
47 Elżbieta Korona 
48 Karolina Słowik 
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49 Paulina Słowik 
50 Michał Kurzeja 
51 Aleksandra Lizoń 
52 Magdalena Lizoń 
53 Józef Janik 
54 Mieczysław Gancarczyk 
55 Józef Kotas 
56 Andrzej Kotas 
57 Teresa i Ryszard Janikowie 
58 Zdzisław i Anna  Warzechowie  
59 Jan Jop 
60 Edward Owsianka 
61 Grzegorz Myśliwiec 
62 Józef Faron 
 63 Piotr Konieczny 
64 Piotr Janik 
65 Tadeusz Olszowski 
66 Zbigniew Olszowski 
67 Celina Kmiecik 
68 Elżbieta Gacek 
69 Maria Klag 
70 Mariusz Klag 
71 Barbara Klag 
72 Magdalena Tokarczyk 
73 Dawid Bochenek 
74 Kazimierz Poparda 
75 Elżbieta Domek 
76 Marian Domek 
77 Paweł Gromala 
78 Kamil Kozieński 
79 Rafał Witnik 
80 Paweł Witnik 
 81 Michał Pawlik 
82 Mariusz Fraon 
83 Kazimierz Olszowski 
84 Bogdan Stawiarski 
85 Robert Jurek 
86 Krzysztof Konieczny 
87 Przemysław Stawiarski 
88 Mirosław Stawiarski 
89 Zbigniew Bodziony 
90 Aleksander Janik 
91 Anita Hedwik 
92 Paweł Rams 
93 Stanisław Bieryt 
94 Łukasz Niemiec 
95 Józef Skoczeń 
96 Michał Kachniarz  
97 Damian Biel  
98 Czesław Janik  
99 Tadeusz Pierzga  
100 Bogdan Kozieński 
101 Józef Janik  
102 Józef Florek 
103 Justyna Luty 
104 Anna Rejowska  
105 Maria Adamek 
106 Mateusz Witnik  
107 Adam Dąbrowski  
108 Albert Gromala  
109 Paweł Krzak 

 

Wszystkim innym zaangażowanym w organizację 
festynu, a niewymienionym z imienia i nazwiska - 

serdeczne Bóg zapłać!  

 
 

    
25 lipca25 lipca25 lipca25 lipca    

Wspomnienie Wspomnienie Wspomnienie Wspomnienie 
Świętego Świętego Świętego Świętego 

KrzysztofaKrzysztofaKrzysztofaKrzysztofa, , , , 
męczennikamęczennikamęczennikamęczennika    

 
    Imię Krzysztof wywodzi się z języka 
greckiego i oznacza tyle, co „niosący 
Chrystusa”. W źródłosłowie greckiego 
imienia Krzysztof - Christo-phoros zawiera 
się, więc misja niesienia Jezusa 
światu. 

    O życiu św. Krzysztofa brak pewnych wiadomości. Według 
późniejszych, ale prawdopodobnych świadectw, opartych na tradycji, 
św. Krzysztof miał pochodzić z Małej Azji, z prowincji rzymskiej Licji i 
tam ponieść śmierć męczeńską za panowania cesarza Decjusza ok. 250 
roku. Jest jednym z 14 Wspomożycieli, czyli szczególnych patronów. 
    Z powodu braku szczegółowych informacji o św. Krzysztofie, 
średniowiecze na podstawie imienia "niosący Chrystusa" stworzyło 
popularną legendę o tym świętym. Według niej pierwotne imię 
Krzysztofa miało brzmieć Reprobus (z greckiego Odrażający), gdyż miał 
on mieć głowę podobną do psa. Wyróżniał się za to niezwykłą siłą. 
Postanowił więc oddać się w służbę najpotężniejszemu na ziemi panu. 
Służył najpierw królowi swojej krainy. Kiedy przekonał się, że król ten 
bardzo boi się szatana, wstąpił w jego służbę. 
Pewnego dnia przekonał się jednak, że szatan boi 
się imienia Chrystusa. To wzbudziło w nim 
ciekawość, kim jest ten Chrystus, którego boi się 
szatan. Opuścił więc służbę u szatana i poszedł w 
służbę Chrystusa. Zapoznał się z nauką 
chrześcijańską i przyjął Chrzest św. Za pokutę i dla 
zadośćuczynienia, że służył szatanowi, postanowił 
zamieszkać nad Jordanem, w miejscu, gdzie woda 
była płytsza, by przenosić na swoich potężnych 
barkach pielgrzymów, idących ze Wschodu do Ziemi 
Świętej.  
    Pewnej nocy usłyszał głos Dziecka, które prosiło go o przeniesienie 
na drugi brzeg. Kiedy je wziął na ramiona, poczuł ogromny ciężar, który 
go przytłaczał tak, iż zdawało mu się, że zapadnie się w ziemię. 
Zawołał: „Kto jesteś, Dziecię?” Otrzymał odpowiedź: "Jam jest Jezus, 
twój Zbawiciel. Dźwigając Mnie, dźwigasz cały świat". Pan Jezus miał 
mu wtedy przepowiedzieć rychłą śmierć męczeńską, a po przyjęciu 
przez Krzysztofa Chrztu świętego przywrócić mu wygląd ludzki. 
Jest patronem Ameryki i Wilna; siedzib ludzkich i grodów oraz 
chrześcijańskiej młodzieży, kierowców, farbiarzy, flisaków, 
introligatorów, modniarek, marynarzy, pielgrzymów, podróżnych, 
przewoźników, tragarzy, turystów i żeglarzy. Orędownik w śmiertelnych 
niebezpieczeństwach. W dzień jego dorocznej pamiątki poświęca się 

wszelkiego rodzaju mechaniczne pojazdy. 
    W ikonografii Święty przedstawiany jest jako 
młodzieniec, najczęściej jednak jako olbrzym 
przechodzący przez rzekę, na barkach niesie 
Dzieciątko Jezus, w ręku trzyma maczugę, czasami 
kwitnącą; także jako potężny mężczyzna z głową 
lwa. Jego atrybuty to m. in.: dziecko królujące na 
globie, palma męczeńska, pustelnik z lampą, ryba, 

sakwa na chleb, wieniec róż, wiosła. 
    Obszerny materiał ikonograficzny, dotyczący jego postaci, jaki 
pozostał w chrześcijaństwie, jest wyrazem rozpowszechnionego od 
dawna kultu tego świętego. Istnieją także liczne wizerunki świętego 
powstałe w naszych czasach. Przetrwało także przekazane z pokolenia 
na pokolenie przekonanie, że spojrzenie z samego rana na wizerunek 
św. Krzysztofa uchroni przed niebezpieczeństwem w ciągu całego dnia. 
Wpłynęło ono na pojawienie się podobizn św. Krzysztofa nie tylko w 
kościołach, ale i w domach prywatnych. 

  www.brewiarz.katplik.pl 
www.jezuici.pl 

 ks. Stanisław Groń SJ  
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    W naszej parafii imię Krzysztof jest dość 
popularne, a noszą go także osoby duchowne - Ks. 
Krzysztof Migacz oraz O. Krzysztof Przychocki.  
 

 

    

t8T 
 

Czcigodny Księże! 
 
  Z okazji Twoich 
imienin życzę Ci 
wielu łask Bożych, 
radosnych i błogosławionych dni w życiu 
osobistym i pracy kapłańskiej. Niech 
Święci Krzysztof i Antoni wyproszą 
wszystkie potrzebne łaski. 
 
                       Z pamięcią w modlitwie  
                             Ks. Proboszcz   
111111111111111111111111 

    

 

c����C 
Księdzu KatechecieKsiędzu KatechecieKsiędzu KatechecieKsiędzu Katechecie    

Krzysztofowi MigaczowiKrzysztofowi MigaczowiKrzysztofowi MigaczowiKrzysztofowi Migaczowi    
składamy najserdeczniejsze  
życzenia imieninowe: 
 
 
radości, budzącej się ze wschodem słońca; 
niegasnącej nadziei; 
silnej wiary w Bożą opatrzność; 
uśmiechu, będącego cennym skarbem; 
ciągłego zapału w pracy duszpasterskiej; 
dobra promieniującego i przynoszącego spokój; 
optymizmu rozświetlającego trudne chwile; 
wytrwałości w krzewieniu wiary; 
cierpliwości w oczekiwaniu na obfity plon; 
opieki Bożej i św. Krzysztofa. 
 

Szczęść Boże! 
Parafialna Rada Duszpasterska, 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 
Parafialny Oddział „CARITAS”, 

Ks. Kanonik, Siostry Karmelitanki, 
Służba Liturgiczna Ołtarza, 

Koło Radia Maryja i Seniorzy. 

111111111111111111111111 
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Dzisiaj Księdza 

Krzysia imieniny 

                           Więc Mu szczerze  

                  z serc życzymy: 

By zawsze był pełen radości, 
Niech uśmiech na Jego licu zawsze gości. 
Zdrowia, zdrowia, zdrowia! 
Niech Bóg, gdy trzeba siły doda, 
Bo jeszcze wiele wycieczek przed nami, 
Zdobywanie szczytów, wędrówki szlakami. 
Sukcesów w pracy duszpasterskiej 
I oczywiście cierpliwości anielskiej, 
Szybkiej i pięknej fury, 
A w przyszłości może i purpury…  
Kto wie… może za lat parę wszystko się zmieni 
I Ksiądz nasz będzie chodził w czerwieni! 
 
Bo to wszystko płynie z serca głębi 
Każde życzenie, daj Boże, niech szybko się spełni! 
 

Kochanemu Księdzu Krzysztofowi 
 Grupa Apostolska 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
 

 

 

   ftF 
 

 Księdzu Katechecie 

Krzysztofowi Migaczowi  
 

z okazji z okazji z okazji z okazji nadnadnadnadchochochochodzdzdzdzącychącychącychących    
imienin składamy seimienin składamy seimienin składamy seimienin składamy serdeczne życzenia wielu rdeczne życzenia wielu rdeczne życzenia wielu rdeczne życzenia wielu 
łask Bożyłask Bożyłask Bożyłask Bożych w pracy kapłańskiej oraz jak ch w pracy kapłańskiej oraz jak ch w pracy kapłańskiej oraz jak ch w pracy kapłańskiej oraz jak 
najpełniejszej realizacji wyzwań, które najpełniejszej realizacji wyzwań, które najpełniejszej realizacji wyzwań, które najpełniejszej realizacji wyzwań, które 
niesniesniesniesie ze sobą powołanie do Służby Bie ze sobą powołanie do Służby Bie ze sobą powołanie do Służby Bie ze sobą powołanie do Służby Bożejożejożejożej....    
    
                                                                                                                                                                                            RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja    
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Drogi Ojcze Solenizancie! 
 
   W najpiękniejszym dniu roku - Dniu 
Twoich Imienin, życzę, byś idąc za 
Chrystusem jak Jego Apostoł, idąc na 
krańce ziemi, otrzymał moc, siłę, 
błogosławieństwo. Niech każdy dzień 
pracy misyjnej na ziemi brazylijskiej 
daje Ci świadomość, że jesteśmy z 
Tobą, a parafia jest Twoją rodziną. 
Niech Chrystus napełnia Cię radością 
i przyjaźnią.  

                   
 
 
        
Ks. Proboszcz 
 

ttttttttttttttttttttttttt 
 

 
 

 

((((8)))) 
Drogi Ojcze Krzysztofie! 

 

    W dniu Twych imienin 
pragniemy życzyć Ci 
dużo szczęścia i 
uśmiechu na każdy dzień. 
Niech głoszone przez 
Ciebie Słowo Boże 
przyniesie obfite owoce, 
a ciężka praca misyjna - zadowolenie z 
życia. Nie ustawaj w wierze, nadziei i 
miłości. Niechaj Bóg obdarzy Cię 
potrzebnymi łaskami, a Matka Boża otoczy 
Cię Swą opieką. 
 

Z najserdeczniejszymi życzeniami 

                         Grupa Apostolska 
****************************************************************************************************************************************************************************    
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ammmmA 
    

Ojcze 
Krzysztofie,,,,    

    

przyjmij od nas bukiet 

imieninowych życzeń: 
 

 

Niech każdy dzień rozkwita radością i 
promienieje szczęściem; 
Niech piękne chwile wzrastają otulone 
ciepłem słońca; 
Niech zasiewane przez Ciebie 
ewangeliczne ziarno trafia na żyzną 
glebę; 
Niech tęsknota za krajem przemienia się 
w radosne oczekiwanie spotkania; 
Niech apostolska misja, mimo wszelkich 
trudności,  
nadaje sens kapłańskiemu powołaniu; 
Niech nadzieja i pozytywne myśli stale 
przy Ojcu trwają; 
Niech Chrystus przynosi spokój i 
rozjaśnia wszelkie mroki codzienności. 

 

Szczęść Boże! 

Parafialna Rada Duszpasterska, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 
Parafialny Oddział „CARITAS”, 
Ks. Kanonik, Siostry Karmelitanki, 

Służba Liturgiczna Ołtarza, 
Koło Radia Maryja i Seniorzy. 

 
�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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Z okazji zbliżających się imienin  
życzymy  

Ojcu Krzysztofowi PrzychockiemuOjcu Krzysztofowi PrzychockiemuOjcu Krzysztofowi PrzychockiemuOjcu Krzysztofowi Przychockiemu,  
by Jego Święty Patron wiódł Go pewnie  

i bezpiecznie misyjnymi drogami,  
a Św. Antoni wypraszał 

wszelką pomoc w 
prowadzeniu braci do 

Boga. 
 

                                                                                                    RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja    
 

 

 

(t&k&T) 
Wszystkim noszącym pełne Wszystkim noszącym pełne Wszystkim noszącym pełne Wszystkim noszącym pełne znaczenia znaczenia znaczenia znaczenia 

imię Krzysztof życzymy wielu Łask imię Krzysztof życzymy wielu Łask imię Krzysztof życzymy wielu Łask imię Krzysztof życzymy wielu Łask 

Bożych, Błogosławieństwa, opieki Bożych, Błogosławieństwa, opieki Bożych, Błogosławieństwa, opieki Bożych, Błogosławieństwa, opieki 

Świętego Patrona, Matki Świętego Patrona, Matki Świętego Patrona, Matki Świętego Patrona, Matki 

Najświętszej i Świętego Antoniego Najświętszej i Świętego Antoniego Najświętszej i Świętego Antoniego Najświętszej i Świętego Antoniego 

oraz oraz oraz oraz umiejętności umiejętności umiejętności umiejętności niesienia innym niesienia innym niesienia innym niesienia innym 

Chrystusa za wzorem Świętego Chrystusa za wzorem Świętego Chrystusa za wzorem Świętego Chrystusa za wzorem Świętego 

Męczennika! Męczennika! Męczennika! Męczennika!     

        

    
    
    
    

      Redakcja      Redakcja      Redakcja      Redakcja    

 

 

f Wieści z misji F 
 

    Drodzy Parafianie! 
 
   Tym razem piszę do Was z Gołkowic. Pragnąłbym, choć 
trochę przybliżyć Wam życie i obyczaje ludzi z Brazylii.  
   Brazylia to kraj olbrzymich kontrastów. Z jednej strony żyją tu 
ludzie bogaci, posiadający ogromne rezydencje z basenami, 
wspaniałe ogrody, sklepy wyposażone po brzegi, ale do których 
wstępu nie maja biedni i czarni. Życie tych ludzi przebiega bez 
zmartwień o chleb, wodę, o dzień jutrzejszy. Świat bogaczy 
odgradza olbrzymi mur, którego nie mają prawa przekroczyć 
biedacy. Panuje dyskryminacja ludzi czarnych i biednych.  

    Po drugiej stronie muru życie przebiega w całkiem inny 
sposób. Nie ma tu pałaców, ani pięknych domów, ale domki z 
tektury, które w każdej chwili grożą upadkiem. Mieszkańcy żyją 
w tzw. slumsach, w dzielnicach, gdzie szerzy się narkomania, 
alkoholizm, prostytucja, przemoc. Wiele dzieci umiera z głodu, 
przemęczenia. Pamiętam dokładnie jedno wydarzenie, które 
bardzo mnie poruszyło. Pewnego ranka, kiedy, jak co dzień 
przygotowywałem śniadanie, do drzwi zapukała mała 
dziewczynka. Była chuda i brudna. Popatrzyła na mnie swoimi 
ciemnymi oczami, w których było widać smutek. Spuściła głowę 
i zawstydzona powiedziała, że jest głodna. Zaprowadziłem ją do 
środka i nakarmiłem. Kiedy już wychodziła, znowu ze 
spuszczoną głową szepnęła, że ma jeszcze w domu siedmioro 
głodnego rodzeństwa.   
    Sytuacja ta pokazuje, jak bardzo różni się życie po jednej i po 
drugiej stronie muru. Jak już wcześniej wspomniałem panuje tu 
straszna dyskryminacja, czego sam mogłem doświadczyć. 
Któregoś dnia pewien chłopiec powiedział do mnie, że nic nie 
rozumiem, że nie mogę mu pomóc, bo jestem biały. To, co 
usłyszałem bardzo mnie zabolało. Odpowiedziałem mu, że kolor 
skóry nie jest najważniejszy, że nie świadczy o tym, jakim się 
jest człowiekiem, ponieważ wszyscy jesteśmy dziećmi tego 
samego Boga.  
    I właśnie tymi słowami pragnę zakończyć kilka myśli 
związanych z moją pracą w Brazylii. Chcę także podziękować 
wszystkim za okazaną mi pomoc, a szczególnie za modlitwę. 
Zabieram Was wszystkich tam, do Brazylii i proszę o modlitwę 
za mnie i ludzi, wśród których przyjdzie mi żyć i pracować. 
                                                           

O. Krzysztof Przychocki    
 

 

 

 

 

 

 

    21 lipca Ojciec Krzysztof 
Przychocki opuści Gołkowice – 

swoją 
rodzinną 

parafię, by już jako kapłan 
kontynuować pracę misyjną w 
Salvadorze, w Brazylii. 
    Pożegnanie z najbliższymi 
oznaczać będzie powitanie ludzi, 
dla których stanie się na kolejne lata, zgodnie ze 
swoim powołaniem, posługą misjonarza, a nawet 
etymologią imienia, przewodnikiem i tym, który 
„niesie Chrystusa”. 

 
    Życząc Ojcu Krzysztofowi 
zdrowia, sił, pomocy Matki 
Najświętszej i natchnienia 
Ducha Świętego w trudnej 
działalności misyjnej, 
postarajmy się wspierać 
modlitwą i ofiarą tak ważną 
misję kościoła, jaką jest 
niesienie Słowa Bożego w 
najdalsze krańce świata. 

 
 

Ojcze Krzysztofie 
Szczęść Boże! 

 

BRAZYLIA 
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(�) 
Ach żyć miłością Ach żyć miłością Ach żyć miłością Ach żyć miłością ---- to dawać bez miary,  to dawać bez miary,  to dawać bez miary,  to dawać bez miary,     
Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi, Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi, Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi, Bo kto miłuje, w liczbach się nie gubi,     
I nic nie żąda za swoje ofiary, I nic nie żąda za swoje ofiary, I nic nie żąda za swoje ofiary, I nic nie żąda za swoje ofiary,     
Wiedząc, że miłość rachować nie Wiedząc, że miłość rachować nie Wiedząc, że miłość rachować nie Wiedząc, że miłość rachować nie lubi. lubi. lubi. lubi.     
    

                              „Żyć miłością”, Św. Teresa z Lisieux 
 
 
        Z okazji imiZ okazji imiZ okazji imiZ okazji imienin enin enin enin 
Siostrze Marzenie Siostrze Marzenie Siostrze Marzenie Siostrze Marzenie siły, siły, siły, siły, 
wytrwałości, obfitości wytrwałości, obfitości wytrwałości, obfitości wytrwałości, obfitości 
Łask Bożych oraz Łask Bożych oraz Łask Bożych oraz Łask Bożych oraz 
znajdowania znajdowania znajdowania znajdowania 
Miłującego Boga we Miłującego Boga we Miłującego Boga we Miłującego Boga we 
własnym sercu i drugim człowiekuwłasnym sercu i drugim człowiekuwłasnym sercu i drugim człowiekuwłasnym sercu i drugim człowieku    
    

życzyżyczyżyczyżyczy    
                                                                                                RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja    
 

 

 

 

 

 

16 lipca16 lipca16 lipca16 lipca  
MATKI BOŻEJ Z GÓRY 

KARMEL – M.B. 
SZKAPLERZNEJ  

 

    „Miałem wielkie nabożeństwo 
do Szkaplerza karmelitańskiego w 
latach mej młodości. To piękne, 

że gorliwa Matka troszczy się również o odzienie… 
Oto Dziewica Karmelu, Matka Świętego Szkaplerza 
mówi nam o swej macierzyńskiej trosce, o swym 
zatroskaniu o nasze przyodzianie. Przyodzianiu w 
sensie duchowym, przyodzianiu łaską Boga i 
wspomaganiu nas w noszeniu tej szaty zawsze 
białej…”  

   Jan Paweł II  
 
 
 
 
 

 
HISTORIA SZKAPLERZA ŚWIĘTEGO I BRACTW 

SZKAPLERZNYCH  
 

    Szkaplerz, noszony jako wierzchnia część habitu przez wiele rodzin 
zakonnych, wywodzi się z fartucha używanego w czasie pracy w celu 
ochrony pozostałych części ubioru. Zakładało się go przez głowę. Jeden 
płat materiału opadał na plecy, a drugi na piersi. Łacińskie słowo 
scapulae oznacza barki, ramiona, plecy.  

 
 
 
 
    Historia szkaplerza, jako znaku Maryi i 
związanego z Nią nabożeństwa, wyrasta z aktu 
zawierzenia karmelitów osobie Maryi. 
Początki zakonu karmelitańskiego, który 
powstał w Palestynie przełomu XII i XIII 
wieku i na skutek prześladowań ze strony 
muzułmanów musiał przenieść się do Europy, 
były bardzo trudne…  
    Stojąc przed perspektywą kasaty, świątobliwy 
generał zakonu karmelitańskiego Szymon 
Stock mobilizuje swoich współbraci i podejmuje 
wysiłek zawierzenia się Maryi. Prosi Ją, by przez udzielenie 
przywilejów zechciała zachować zakon sobie poświęcony i noszący Jej 
imię w swej nazwie.  
    Tradycja karmelitańska podaje, że św. Szymon Stock, brat 
Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel modlił się usilnie do Matki 
Jezusa słowami antyfony „Flos Carmeli – Kwiecie Karmelu”. W 
odpowiedzi Maryja ukazała mu się w nocy z 15 na 16 lipca 1251 roku 
w otoczeniu aniołów. Wskazała na szkaplerz i ustanowiła go znakiem 
matczynej opieki. Uczyniła to słowami: „To będzie przywilejem dla 
ciebie i wszystkich karmelitów – kto w nim umrze, nie zazna 
ognia wiecznego”.  
    Rozwój pobożności szkaplerznej opiera się na dwóch 
objawieniach:  
1.Św. Szymonowi – obietnica wiecznego zbawienia dla umierających w 
habicie Zakonu,  
2.Papieżowi Janowi XXII w 1322 r. – obietnica wybawienia z 
czyśćca w pierwszą sobotę po śmierci tych, którzy nosili 
pobożnie Szkaplerz, zachowywali czystość według stanu i 
odmawiali naznaczone modlitwy.  
    Te przywileje rozszerzone na wszystkich wiernych noszących 
Szkaplerze św. sprawiły, że pobożność szkaplerzna stawała się bardzo 
popularna. Kościół wielokrotnie zatwierdzał przywilej Szkaplerza 
i nabożeństwo szkaplerzne. Papież Klemens VII bullą Exclementi 
z dnia 12 sierpnia 1530 r. potwierdził wszystkie łaski i przywileje 
Zakonu Karmelitów.  
    Do pogłębienia nabożeństwa szkaplerznego w ogromnej mierze 
przyczynił się papież Pius XII listem nazwanym Magna carta 
nabożeństwa szkaplerznego. Stwierdził on: „Z pewnością nikomu nie 
jest tajnym, jak wiele przyczynia się miłość ku Najświętszej Maryi Pannie 
do ożywienia katolickiej wiary i poprawy obyczajów, szczególnie dzięki 
tym formom nabożeństwa, które zdają się posiadać wyższą ponad inne 
moc oświecania umysłów niebieską nauką i zapalania dusz do 
doskonalenia chrześcijańskiego życia. Najpierw należy do nich zaliczyć 
nabożeństwo Szkaplerza karmelitańskiego, które przez swoją prostotę, 
stosuje się do pojęcia każdego człowieka, rozpowszechniło się bardzo 
szeroko wśród wiernych chrześcijan, przynosząc zbawienne owoce”.  
    Na mocy władzy udzielonej przez Ojca Świętego Jana Pawła II, 
Kongregacja Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 1996 roku 
zatwierdziła Obrzęd poświęcenia i nałożenia szkaplerza 
karmelitańskiego. W tym nowym obrzędzie występują zwroty: „udział w 
Rodzinie Karmelu” i sformułowanie: „członkowie Bractw Szkaplerznych”. 
Bractwo Szkaplerzne należy do wielkiej Rodziny karmelitańskiej, 
ponieważ pobożność maryjna wyrażająca się przez Szkaplerz, dzięki 
swej historii i ewolucji dotyczy dziś wielu środowisk. Obejmują one:  
- zakonników i zakonnice,  
- Świecki Zakon (zwany niegdyś Trzecim Zakonem),  
- członków Bractwa Szkaplerznego,  
- wszystkie osoby, które przyjęły Szkaplerz i żyją jego duchowością w 
różnych formach zrzeszania się,  
- wszystkich, którzy przyjąwszy Szkaplerz, żyją jego duchowością, bez 
żadnej formy zrzeszania się.  
    Uczestnictwo w Rodzinie Karmelu oraz przyjęcie Szkaplerza jako 
znaku tej przynależności dają wiernym możność życia jako „bracia” i 
„siostry” Maryi w jedności z Karmelem. Wszyscy zobowiązani są do 
gorliwego życia maryjnością charakterystyczną dla karmelitańskiej 
duchowości, każdy jednak w sposób odpowiadający więzi łączącej go z 
wyżej wymienioną „Rodziną Maryi”.  
    Przyjęcie wiernych powinno odbyć się szkaplerzem składającym się 
dwóch kawałków materiału koloru brązowego albo brunatnego, 
połączonych dwoma sznurkami albo tasiemkami. Należy to poświadczyć 
przez wpisanie do odpowiedniej księgi imienia wiernego oraz daty. Może 
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być również wydane zaświadczenie ze wskazaniem Bractwa najbliższego 
dla osoby przyjmującej Szkaplerz święty.  
 

 

PRAKTYCZNE UWAGI DLA PRZYJMUJĄCYCH 
SZKAPLERZ 

 
* Szkaplerz sukienny i medalik mają taką samą wartość duchową. 
Chociaż przyjęcie powinno dokonywać się przy pomocy szkaplerza 
sukiennego, można go później, według osobistego uznania, zastąpić 
medalikiem szkaplerznym, który z jednej strony powinien mieć 
wizerunek Najśw. Serca Pana Jezusa, a z drugiej strony wizerunek Matki 
Bożej.  
* Przyjęcia do Szkaplerza dokonuje się tylko jeden raz. Gdy zniszczy się 
sukienny Szkaplerz albo zgubi się medalik, nabywa się nowy i nakłada 
się prywatnie. Nie jest wymagane poświęcenie nowego szkaplerza. 
Gdyby jednak tego pragnął zainteresowany, może to uczynić każdy 
kapłan lub diakon.  
* Nie przyjmuje się do Szkaplerza osób nieobecnych. Wyjątek stanowią 
osoby ciężko chore, żołnierze lub więźniowie. Można im przesłać 
poświęcony Szkaplerz, a dane personalne przekazuje do Księgi 
Przyjętych do Szkaplerza.  
* Zniszczony sukienny Szkaplerz najlepiej spalić. Nie powinno się go 
wyrzucać do śmieci, gdyż byłoby to świadectwem braku czci dla samego 
znaku, jak i dla Tej, od której go otrzymaliśmy.  
* Jeśli ktoś przyjąwszy Szkaplerz, nie nosił go dłuższy czas czy to z 
zapomnienia, czy z niedbalstwa, czy z powodu zgubienia go, nie musi go 
na nowo przyjmować z rąk kapłana. Wystarczy, że sam sobie go 
ponownie założy, żałując za zaniedbania i podejmie wymogi 
nabożeństwa. Gdy ktoś odrzuci Szkaplerz z pogardy, a zrozumiawszy, że 
źle uczynił, chce ponownie wrócić do praktyki nabożeństwa, obrzęd 
nałożenia przez kapłana musi być powtórzony. Stolica Święta nie widzi 
przeszkód, aby Szkaplerzem odziewać również małe dzieci. Zaleca się 
jednak, aby były już w takim wieku, by mogły zrozumieć podstawowe 
prawdy wiary. Wiedząc, kim jest Maryja, owocniej będą mogły przyjąć 
dar macierzyńskiej miłości.  
* Szkaplerz najlepiej nosić na szyi. Nie czyni zadość obowiązkom 
nabożeństwa ten, kto przyjąwszy Szkaplerz wiesza go w mieszkaniu, np. 
na ścianie. Wielkość łask obiecanych poprzez Maryję domaga się od nas 
noszenia Szkaplerza w sposób godny.  
 

 

PRZYWILEJE SZKAPLERZA 
KARMELITAŃSKIEGO  

 
1.Kto umrze w Szkaplerzu świętym, nie zazna ognia wiecznego, 
jak to obiecała Matka Boża.  
2.Przywilej sobotni czyli obietnica Matki Bożej, potwierdzona 
przez Stolicę Apostolską, wybawienia z czyśćca w pierwszą 
sobotę po śmierci tych, którzy pobożnie nosili Szkaplerz, 
zachowywali czystość według stanu.  
3.Noszący Szkaplerz ma zapewnioną opiekę Matki Bożej w życiu 
i szczególnie w godzinę śmierci.  
4.Udział we wszystkich dobrach duchowych całego Zakonu 
karmelitańskiego (np. msze św., modlitwy, wyrzeczenia, dobre 
uczynki).  

 
ZOBOWIĄZANIA  

PRZYJMUJĄCYCH SZKAPLERZ  
 

1.Żyć maryjnością, charakterystyczną dla duchowości 
karmelitańskiej przez naśladowanie Matki Bożej i 
jednoczenie się z Nią.  
2.Naśladować modlitwę Maryi, rozważając Słowo Boże, 
przeznaczając czas na modlitwę osobistą, różaniec, 
Liturgię Godzin, Eucharystię i trwać w obecności Bożej 
wypełniając swoje obowiązki.  
3.Jednoczyć się z Męką Chrystusa przez dobrowolne 
wyrzeczenia i współcierpienie z Chrystusem na wzór 
Maryi.  

opr. s. Marzena od Matki Bożej Szkaplerznej  
 
 

 
 
 

g8 Zaproszenie 8G 
na pielgrzymkę 

 

*** 
24 lipca 

Wspomnienie Św. Kingi dziewicy, 
patronki drugorzędnej Diecezji 

 

    Od 18 do 26 lipca 2008 w Od 18 do 26 lipca 2008 w Od 18 do 26 lipca 2008 w Od 18 do 26 lipca 2008 w 
Sanktuarium Świętej Kingi w Sanktuarium Świętej Kingi w Sanktuarium Świętej Kingi w Sanktuarium Świętej Kingi w 
Starym Sączu Starym Sączu Starym Sączu Starym Sączu trwa nowenna trwa nowenna trwa nowenna trwa nowenna 
przeprzeprzeprzed uroczystością odpustową.d uroczystością odpustową.d uroczystością odpustową.d uroczystością odpustową.    
Nasza parafia Nasza parafia Nasza parafia Nasza parafia tradycyjnie tradycyjnie tradycyjnie tradycyjnie 
została zaproszona do wspólnej została zaproszona do wspólnej została zaproszona do wspólnej została zaproszona do wspólnej 
modlmodlmodlmodlitwy.itwy.itwy.itwy.        
             Ks. Proboszcz serdecznie  Ks. Proboszcz serdecznie  Ks. Proboszcz serdecznie  Ks. Proboszcz serdecznie 
zaprasza wszystkich parafian zaprasza wszystkich parafian zaprasza wszystkich parafian zaprasza wszystkich parafian do do do do 
licznego udziału w corocznej licznego udziału w corocznej licznego udziału w corocznej licznego udziału w corocznej 
pieszej pielgrzymce pieszej pielgrzymce pieszej pielgrzymce pieszej pielgrzymce do Starego do Starego do Starego do Starego 
Sącza Sącza Sącza Sącza we wtorek we wtorek we wtorek we wtorek 22 lipca. 22 lipca. 22 lipca. 22 lipca. 
Wymarsz z Wymarsz z Wymarsz z Wymarsz z kościoła o godz. kościoła o godz. kościoła o godz. kościoła o godz. 
16.0016.0016.0016.00....    Po nabożeństwie Po nabożeństwie Po nabożeństwie Po nabożeństwie możliwość powrotu możliwość powrotu możliwość powrotu możliwość powrotu 
wynajętym autobusem o godz. wynajętym autobusem o godz. wynajętym autobusem o godz. wynajętym autobusem o godz. 19.3019.3019.3019.30 z  z  z  z Rynku Rynku Rynku Rynku 
w Starym Sączu. w Starym Sączu. w Starym Sączu. w Starym Sączu.     
    
    
 

 

 

 

 

 

Dajmy świadectwo naszej wierze  
ofiarując wysiłek i wyrzeczenie 

 w intencjach kościoła i własnych! 

GGGGkkkkHHHH 
 

 

 

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Siostra Marzena Karteczka, 
Sylwia Korona, Anna i Grzegorz Gorczowscy, Mariusz Łomnicki. 

e-mail:echo.parabiulet@interia.pl 
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 


