„Jan Paweł II
wychowawca
młodych”.
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JAN PAWEŁ II O RÓŻAŃCU
… Jest to modlitwa, którą bardzo
ukochałem. Przedziwna w swojej
prostocie i głębi zarazem...
Sprawy
osobiste,
sprawy
naszych bliźnich, tych, o których
najbardziej się troszczymy. W
ten sposób, ta prosta modlitwa
różańcowa
pulsuje
niejako
życiem ludzkim...
***
… Musimy się drodzy bracia i
siostry,
mocno
związać
różańcem, ażeby nic z tego w nas nie zginęło. Musimy się
bardzo związać modlitwą, ażeby człowiek, każdy człowiek,
a wraz z nim cały naród utrzymał tę godność, jaka
wyrasta w całym jego życiu przede wszystkim poprzez
rozmowę z Bogiem…
***
… Zachęcam wszystkie osoby konsekrowane, aby (...)
odnawiały każdego dnia duchową więź z Maryją Panną,
rozważając z Nią tajemnice Jej Syna, przez odmawianie
Świętego Różańca.
***
… Powtarzając dobrze znane i drogie sercu modlitwy:
Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Chwała Ojcu człowiek
skupia się na rozważaniu tajemnic zbawienia i
przedstawia Bogu za wstawiennictwem Maryi, potrzeby
własne i całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by
mógł bardziej konsekwentnie i wielkodusznie żyć
Ewangelią. Kiedyś powszechny był zwyczaj codziennego
odmawiania Różańca w rodzinie. Jak dobroczynne owoce
przyniosłaby ta praktyka także dzisiaj! Maryjny Różaniec
oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest
niezawodną więzią jedności i pokoju.
***
… Różaniec, to moja ulubiona modlitwa! Taka wspaniała
modlitwa! Wspaniała w jej prostocie i jej głębi. W tej
modlitwie powtarzamy po wielokroć słowa, które Dziewica
Maryja usłyszała od Archanioła i od swej kuzynki,
Elżbiety. Na tle słów: „Zdrowaś Maryja” dusza uzmysławia
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VIII DZIEŃ
DZIEŃ PAPIESKI

sobie zasadnicze wydarzenia (Tajemnice) z życia Jezusa
Chrystusa… Modlitwa tak prosta i tak bogata. Z głębi
mojego serca zachęcam wszystkich do jej odmawiania.
***
… Od wieków z różańcem w ręku przychodzili tu
pielgrzymi różnych stanów, rodziny i całe parafie, aby od
Maryi uczyć się miłości do Chrystusa. I wybierali w ten
sposób szkołę najlepszą. Rozważając bowiem tajemnice
różańcowe patrzymy na misterium życia, męki, śmierci i
zmartwychwstania Pana Jej oczyma, przeżywamy je tak,
jak Ona w swym sercu matczynym je przeżywała.
Odmawiając różaniec rozmawiamy z Maryją, powierzamy
Jej ufnie wszystkie nasze troski i smutki, radości i
nadzieje.
/ Jan Paweł II /
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W czwartek 16 października 2008 roku
odbędzie się w Gołkowicach

uroczystość odsłonięcia

POMNIKA JANA PAWŁA II
zainauguruje ona

Rok Ojca Świętego Jana Pawła II
w Mieście i Gminie Stary Sącz

E
Serdecznie
zapraszamy
zapraszamy
na

MSZĘ
MSZĘ ŚWIĘTĄ
Z POŚWIĘCENIEM POMNIKA,
POMNIKA,
która zostanie odprawiona w Kościele p.w.
Świętego Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach o godz. 12.00, po czym nastąpi
poświęcenie i odsłonięcie pomnika.

Q Ksiądz Proboszcz q
e Komitet Organizacyjny E
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Zaproszenie
W związku z obchodami

„Dnia
Dnia Papieskiego

w niedzielę
12 października 2008 r.
w Szkole Podstawowej
im. Jana Pawła II
w Gołkowicach o godz. 15.00
zostanie przedstawiona prezentacja
multimedialna o tematyce związanej
z 10 - leciem działalności

Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II

i prężnej działalności w niej
Szkoły Podstawowej w Gołkowicach.
Następnie obecni będą mogli wysłuchać
koncertu pieśni przygotowanych na tę okazję

przez chór Gimnazjum w Gołkowicach.

Serdecznie zapraszamy!
Dyrektorzy:
Szkoły Podstawowej w Gołkowicach – Zofia Korona,
Gimnazjum w Gołkowicach – Renata Burchel
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fJesienne serce F
Wysypane kłosy życia mojego
w spichlerzu wrześniowego dnia
w zadumie o poranku
w modlitewnym splocie rąk
lata zbierane jesienią
wieniec chwały
dla bijącego serca
w Jego Majestacie – niosą.
W skrytości ducha
oczy radosne ciężarem łez
na płótnie ukryte
w cierpiącej ranie
ma nicość pokorna
w miłości i chwale
w przelocie życia ogrzewa
jesienne serce – Jezu.
go - ja

VIII Dzień Papieski w Polsce
Głównym organizatorem Dnia Papieskiego jest Fundacja
„Dzieło Nowego Tysiąclecia” – organizacja, której działalność
ma upamiętniać Pontyfikat
Jana
Pawła
II
przez
promowanie
nauczania
Papieża
i
wspieranie
przedsięwzięć społecznych,
głównie w dziedzinie edukacji
i kultury.
Tegoroczny Dzień Papieski,
zdaniem
Arcybiskupa
Tadeusza
Gocłowskiego
będzie okazją do refleksji nad
zagrożeniami,
na
jakie
narażona jest współczesna
młodzież. Sprawą najwyższej
wagi jest właściwa formacja
młodego pokolenia, w sensie
zarówno intelektualnym jak i
ludzkim.
12 października w kościołach będzie odczytywany w
kościołach list Episkopatu poświęcony 30. rocznicy
wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża i 50. rocznicy
jego święceń biskupich.
O godz. 10:00 w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w
krakowskich
Łagiewnikach
zostanie
odprawiona
uroczysta Msza Święta celebrowana przez Kard.
Stanisława Dziwisza, Metropolitę Krakowskiego.
Uroczysta gala odbędzie się w południe 11 października na
Zamku Królewskim w Warszawie.
O godz. 20.00 w programie I TVP przez Prymasa
Polski kard. Józefa Glempa zostanie wygłoszone orędzie
telewizyjne.
W ramach ósmego Dnia Papieskiego zostaną rozdane nagrody
TOTUS 2008, zwane często „katolickimi Noblami”.
Wyróżniane są nimi osoby i instytucje, których działalność w
sposób wybitny przyczynia się do podkreślenia godności
człowieka.

JAN PAWEŁ II
WYCHOWAWCA MŁODYCH
Jest to hasło ósmego już Dnia Papieskiego
obchodzonego od 2001 roku, zawsze w
niedziele poprzedzającą rocznicę wyboru Karola
Wojtyły na Stolicę Piotrową. W tym roku
przypada on na niedzielę 12 października.
Obchody tego dnia przebiegają w czterech
wymiarach.
Wymiar intelektualny - W całej Polsce
organizowanych jest kilkadziesiąt seminariów naukowych i
paneli dyskusyjnych, których tematem jest nauczanie Jana
Pawła II. Mają one na celu przybliżyć wiernym treści nauczania
Ojca Świętego i poszerzać wiedzę o Jego pontyfikacie.
Wymiar duchowy - Dzień Papieski jest przede wszystkim
dniem duchowej łączności z Ojcem Świętym i modlitwy w Jego
intencji. Odprawiane są Msze św., podczas których głoszone są
homilie i katechezy poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. W
wielu parafiach odbywają liczne nabożeństwa oraz nocne
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czuwania połączone z medytacją tekstów papieskich. Wieczorem
o określonej godzinie we wszystkich diecezjach w kraju
odbywają się uroczyste Apele modlitewne w łączności z Ojcem
Świętym.(w naszej Parafii również odbędzie się Apel modlitewny
o godz. 20:30).
Wymiar artystyczny - W wigilię Dnia Papieskiego na Zamku
Królewskim w Warszawie Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
wręcza jedne z najbardziej prestiżowych nagród w Kościele
Katolickim – nagrody TOTUS. Dniowi Papieskiemu towarzyszy
także 30 innych dużych wydarzeń artystycznych zarówno o
zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Zwieńczeniem jest
Koncert Papieski na Placu Zamkowym w Warszawie. Dzień
Papieski wykracza też poza granice Polski. Do obchodów
włączają się polskie parafie i Polonia m. in. z Australii, Stanów
Zjednoczonych, Francji, Niemiec, Wielkiej Brytanii czy
Kazachstanu.
Wymiar charytatywny - Odpowiedzią na wezwanie Ojca
Świętego do solidarności z ubogimi jest organizowana tego Dnia
publiczna zbiórka pieniędzy pod hasłem „Dzielmy się miłością”,
w której corocznie udział bierze blisko 100 tys. wolontariuszy:
ministrantów, harcerzy, młodzieży i dorosłych z różnych
środowisk wchodzących w skład Ogólnopolskiego Komitetu
Organizacyjnego Dnia Papieskiego. Zebrane w ten sposób środki
przeznaczone są na fundusz stypendialny Fundacji, która
przyznaje stypendia najbardziej uzdolnionym gimnazjalistom i
licealistom, pochodzącym z wiosek i małych miast. W ten
sposób, każdy może włączyć się w budowę „Żywego pomnika”
Janowi Pawłowi II.
I w naszej Parafii będziemy obchodzić VIII Dzień Papieski.
Zapraszamy na niedzielne Msze Św., na prezentację w Szkole
Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach dotyczącą
działalności szkół i Wielkiego Patrona obu gołkowickich
placówek, połączoną z koncertem chóru Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gołkowicach, oraz na Apel Modlitewny przygotowany
przez Młodzież JP2. Uczniowie Szkoły Podstawowej i Gimnazjum
z Gołkowic wezmą także udział w zbiórce pieniędzy na cele
Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”.
Na podst. informacji Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”
Mariusz Łomnicki
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„Trwajcie mocno przy Chrystusie, aby On trwał w
was! Nie pozwólcie, aby w waszych sercach, w
sercach ojców i matek, synów i córek zagasło światło
Jego świętości.”
(Inskrypcja umieszczona na Pomniku Jana Pawła II w Gołkowicach,
pochodząca z homilii Ojca Świętego wygłoszonej w Starym Sączu)

Słowa które, m.in. wypowiedział Jan Paweł II w Starym
Sączu, podczas siódmej pielgrzymki do Polski 16 czerwca 1999r.
zostały wybrane przez pana Andrzeja Myjaka, jako motto i
umieszczone na tablicy pamiątkowej pomnika Jana Pawła II w
Gołkowicach.

Przyjazd Ojca Świętego do Starego Sącza, mimo złego stanu
zdrowia (Papież nie odprawił dzień wcześniej Mszy Św. w
Krakowie) i deszczowej pogody stał się dla mieszkańców
Sądecczyzny oraz licznej rzeszy pielgrzymów z całej Polski i
świata niezwykle ważnym wydarzeniem. Spotkanie z Wielkim
Rodakiem – następcą Św. Piotra było długo wyczekiwaną
nagrodą za wierność, modlitwę i obecność podczas poprzednich
pielgrzymek. Naturalne było też przekonanie, które po
pielgrzymce wyrażali Sądeczanie, że „Ołtarz Papieski” w Starym
Sączu powinien zostać w tym mieście, jako wyjątkowy pomnik
Papieża – Polaka. Upamiętnianie postaci i dzieła Jana Pawła II
stało się naturalną konsekwencją przywiązania do osoby oraz
ideałów reprezentowanych przez Wielkiego Kapłana i Patriotę.
Wyrazem chęci realizowania myśli Karola Wojtyły, potem
Jana Pawła II jest nadanie imienia naszego Ojca Świętego
Szkole Podstawowej w Gołkowicach, co miało miejsce w dniu 16
października 1997 roku. Szkoła, jako placówka wychowawcza
pełni od tej chwili rolę „żywego pomnika”, w którym myśl
Wielkiego Patrona żyje i rozwija się w kolejnych pokoleniach
młodych ludzi.
Jako współzałożycielka Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana
Pawła II, a także Rodziny Diecezjalnej zrzeszającej placówki
wychowawcze pod patronatem Wielkiego Rodaka Szkoła
Podstawowa w Gołkowicach uczestniczy w wielu wspólnych
przedsięwzięciach
wychowawczych
i
dydaktycznych
podnoszących jakość jej działalności, czego wyrazem jest m.in.
uzyskanie 26 września 2006 roku (na okres 5-ciu lat) Certyfikatu
Małopolskiego Kuratora Oświaty „Szkoła wyróżniona za
wychowanie”.
Kontynuację tak obranego kierunku wychowania zapewnia
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach noszące to
zaszczytne imię od 4 września 2006 roku. Włączając się w
„rodzinne” tradycje szkół imienniczek, podejmuje działania,
których celem jest ugruntowanie właściwych postaw wśród
kształcącej się w niej młodzieży (np. rozwijanie działalności
młodzieżowego koła „Caritas”).
Ze śmiercią Wielkiego Papieża 2 kwietnia 2005
roku
związana jest inicjatywa modlitewna podjęta przez młodzież
Parafii Gołkowice tj. Nabożeństwo Pierwszych Sobót Miesiąca,
podczas którego mieszkańcy parafii modlą się o rychłą
kanonizację Jana Pawła II.
Inicjatywy te nie miałyby szansy rozwoju, gdyby nie
sprzyjająca atmosfera w środowisku, współdziałanie rodziców,
społeczności szkolnych, parafii.
Pomysł ufundowania pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach
pojawił się jako prosta konsekwencja i zwieńczenie aktywności
rodzin, szkół, parafii, władz samorządowych, całej społeczności
Gołkowic skierowanej na realizację w życiu myśli Jana Pawła II.
Bezpośrednim pomysłodawcą jest pan Andrzej Myjak –
mieszkaniec Gołkowic, Radny Rady Miejskiej w Starym Sączu.
Idea umiejscowienia pomnika Jana Pawła II w Gołkowicach
zakiełkowała w jego umyśle już w pierwszą niedzielę po śmierci
naszego Papieża (3.04.2005r), kiedy to przechodząc obok szkoły
zauważył na jej schodach oświetlony płomieniami zniczy portret
Patrona. Swoją refleksją, że Gołkowice mogłyby upamiętnić
Ojca Świętego poprzez pomnik podzielił się przy okazji ( na
spotkaniu opłatkowym w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II,
w styczniu 2007r.) z członkami Rady Rodziców. O wyrażenie
opinii na ten temat poprosił także Ks. Kazimierza Koszyka.
Popierając całym sercem tę inicjatywę Ks. Proboszcz
zaproponował, by o wykonanie pomnika zwrócić się do artysty
rzeźbiarza Roberta Motyki z Siedlisk k/Bobowej. W wizji autora
zaproponowana początkowo płaskorzeźba przekształcona
została w popiersie.
O współrealizację pomysłu Andrzej Myjak zwrócił się do
członka Rady Sołeckiej Gołkowic Górnych – pana Stanisława
Warzechy. Idea został przedstawiona także sołtysowi Gołkowic
Górnych panu Stanisławowi Olszowskiemu, który włączył się
czynnie w realizację projektu.
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Ponieważ pomnik miał być usytuowany na terenie
przyszkolnym główny pomysłodawca zwrócił się do Burmistrza
Starego Sącza pana Mariana Cyconia oraz Dyrektorów: Szkoły
Podstawowej im. Jana Pawła II pani Zofii Korona i Gimnazjum
im. Jana Pawła II pani Renaty Burchel o wyrażenie zgody na
lokalizację pomnika. Od tej chwili obie placówki na czele z
Dyrektorami, poczytując to sobie za honorowy obowiązek
włączyły się aktywnie w realizację tego wielkiego i ważnego
zadania.
Należy zaznaczyć, że pomysł i wszelkie działania związane z
powstaniem pomnika cieszyły się od początku pełną aprobatą
Burmistrza Starego Sącza pana Mariana Cyconia, któremu
również bardzo droga jest myśl upamiętnienia postaci i myśli
Jana Pawła II (był on wielkim rzecznikiem nadania obecnego
imienia Gimnazjum w Gołkowicach).
Kolejnym etapem starań o powstanie pomnika Jana Pawła II
w Gołkowicach było pozyskiwanie fundatorów. Andrzej Myjak i
Stanisław Warzecha sfinansowali projekt i wykonanie przez
artystę formy do odlewu, a także dwie tablice pamiątkowe
znajdujące się na cokole pomnika. Na prośbę pomysłodawcy
sfinansowania samego odlewu, a także zagospodarowania
terenu wokół pomnika podjął się mieszkaniec Gołkowic pan
Bogdan Wójcik – właściciel firmy BESTPOL. W sprawie
postumentu zaś zwrócono się (już 10 listopada 2007r.) do pana
Kazimierza Wolskiego z Mizernej, właściciela wyspecjalizowanej,
renomowanej (także na świecie) firmy, która m.in. dokonała
rewitalizacji rynku oraz klasztoru SS. Klarysek w Starym Sączu.
Pan Wolski współfinansuje wykonanie granitowego postumentu
pomnika.
Pomnik ma formę popiersia Jana Pawła II w stroju
pontyfikalnym (odlew z brązu), a wykonany został przy wsparciu
(wydatnej pomocy) pana Mariana Bieryta. Umieszczony jest na
cokole z granitu szwedzkiego o nazwie „Wanga” w kolorze
czerwonym. Współgra z nim plac wokół monumentu wyłożony
również granitową kostką, z akcentami koloru czerwonego.
Usytuowanie pomnika w pobliżu szkół, na ich terenie, w
niedalekim sąsiedztwie kościoła, a więc w centrum, miejscu
niejako łączącym wsie Gołkowice Górne i Dolne, dostępnym dla
wszystkich, którym droga jest postać Jana Pawła II sprzyja
integracji społeczności lokalnej.
Na termin odsłonięcia pomnika ustalono 30 rocznicę wyboru
Karola Wojtyły na papieża - 16 października 2008 roku.
Uroczystość zainauguruje Rok Ojca Świętego Jana Pawła II w
Mieście i Gminie Stary Sącz (Uchwała nr XXVII/347/2008 Rady
Miejskiej w Starym Sączu z dnia 1 września 2008r.) Dzień ten
jest jednocześnie corocznie Świętem Szkoły Podstawowej im.
Jana Pawła II w Gołkowicach oraz wszystkich, którzy czczą
osobę i dzieło Karola Wojtyły – Papieża Polaka.
Nowo powstały pomnik nie jest zakończeniem działań
środowiska związanych z osobą Ojca Świętego. Powinien on
stać się zobowiązaniem i symbolem wrastania następnych
pokoleń mieszkańców Gołkowic w dzieło Jana Pawła II –
Wielkiego Polaka i Wielkiego Papieża.
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W miesiącu sierpniu naszą parafię opuściły
dwie spośród pracujących w Gołkowicach
Sióstr Karmelitanek..
Dotychczasowa Przełożona
Siostra Romualda oraz Siostra Marzena,
w ostatnim czasie katechetka w Skrudzinie
otrzymały zadanie organizacji nowego
Domu Zakonnego w Niegowici
(pierwszej parafii Karola Wojtyły).
Nową przełożoną została Siostra Wiktoryna
kierująca przedszkolem w Gołkowicach.
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Serdecznie dziękujemy Siostrom
za wieloletnią pracę wśród naszych
parafian, (zwłaszcza tych najmłodszych).

Życzymy Błogosławieństwa
i wielu Łask Bożych
w realizacji nowych zadań dla dobra ludzi
i Kościoła.

GkH
Pracę w naszej parafialnej społeczności
rozpoczęły: Siostra Rachela, Siostra
Marilea i Siostra Sabina.

Witamy!
Niech praca w Parafii Gołkowice stanie
się źródłem Łaski dla nich i wszystkich, z
którymi przyjdzie im pracować.

Szczęść Boże!
w imieniu całej Parafii

g8 Ks. Proboszcz 8G

A. G. Gorczowscy

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, Anna i Grzegorz Gorczowscy,
Sylwia Korona, 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
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