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           Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
                           BIULETYN PARAFIALNY Nr 5 (61) 5.04.2009 
        

                                            

Egzemplarz bezpłatny                 Niedziela Palmowa Męki Pańskiej       
 

 

 Wielkanoc - święta wielkanocne 
 

 

Wielkanoc (Pascha, Niedziela Wielkanocna) - 

najstarsze i najwaŜniejsze święto chrześcijańskie 

upamiętniające zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 

Poprzedzający ją tydzień, stanowiący okres 

wspominania najwaŜniejszych dla wiary 

chrześcijańskiej wydarzeń, nazywany jest Wielkim 

Tygodniem. Ostatnie trzy dni tego tygodnia: Wielki 

Czwartek, Wielki Piątek i Wielka Sobota znane są 

jako Triduum Paschalne (Triduum Sacrum). Co 

prawda kaŜda niedziela jest w chrześcijaństwie 

pamiątką zmartwychwstania Chrystusa, ale Wielka 

Niedziela jest pamiątką najbardziej uroczystą. Niech 

przeŜywanie tych dni napełni nas świętością. 

 

Z okazji zbliŜających się  
Świąt Wielkanocnych przesyłam  dla Was 
Drodzy Parafianie, dla wszystkich rodzin  
dla wszystkich naszych przyjaciół garść refleksji 
związanych z tym  
pełnym zadumy, ale jakŜe radosnym czasem. 
 

Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości. 
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań w gronie 
rodziny i wśród przyjaciół 
oraz wesołego „Alleluja” życzy: 

 
 

 

      Ks. proboszcz Kazimierz Koszyk  
 

 

 
 

 

 
Chryste, w cichym Wieczerniku 
chleb w Swe ciało przemieniłeś 
a wino w krew  
 
Klęcząc w ogrodzie Getsemani 
rozmyślając o męce, rozmawiałeś z Ojcem, 
gdy czuwanie Apostołów zamieniło się w sen 
 
Zdradzieckim pocałunkiem  
Judasz wydał Cię na śmierć krzyŜową, 
przy dźwięku trzydziestu srebrników 
 
Piotr przygnieciony rozpaczą 
trzykrotnie zaparł się Ciebie, 
a Piłat po prostu umył ręce 
 
W koronie cierniowej przemierzałeś kalwaryjskie 
ścieŜki 
Przygnieciony cięŜarem krzyŜa 
Wiodłeś ludzkość w stronę odkupienia 
 
W piątkowy wieczór, gdy ciemności pokryły ziemię, 
A powietrze miało zapach octu, 
Twe święte ciało zawisło na krzyŜu Golgoty –  
WYKONAŁO SIĘ 
 
W poranek dnia trzeciego rozbrzmiały rezurekcyjne 
dzwony, 
A radosna wieść rozeszła się po całej Galilei 
JEZUS ZMARTWYCHWSTAŁ! 
ALLELUJA! 
 
Niech triumfujący w chwale Chrystus napełni 
Wasze serca radością i pokojem oraz mocą na 
czas niesienia krzyŜa. Smutki i cierpienia niech 
rozpłyną się w blasku światła dającego nadzieję. 

Wesołych Świąt! 
 

 
             Parafialny Oddział  
              Akcji Katolickiej 
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    Nasta    Nasta    Nasta    Nastałłłł czas Wielkanocy, święty  czas Wielkanocy, święty  czas Wielkanocy, święty  czas Wielkanocy, święty 
czas Zmartwychwstania Pańskiego. czas Zmartwychwstania Pańskiego. czas Zmartwychwstania Pańskiego. czas Zmartwychwstania Pańskiego. 
Radujmy się wszyscy powtarzającRadujmy się wszyscy powtarzającRadujmy się wszyscy powtarzającRadujmy się wszyscy powtarzając    
słowa Orędzia Paschalnego: "słowa Orędzia Paschalnego: "słowa Orędzia Paschalnego: "słowa Orędzia Paschalnego: "Raduj Raduj Raduj Raduj 
się Kościele święty, Matko nasza!się Kościele święty, Matko nasza!się Kościele święty, Matko nasza!się Kościele święty, Matko nasza!""""    

    Niech łaski płynące z Tajemnic Paschalnych     Niech łaski płynące z Tajemnic Paschalnych     Niech łaski płynące z Tajemnic Paschalnych     Niech łaski płynące z Tajemnic Paschalnych 
pomogą nam coraz lepiej naśladować pomogą nam coraz lepiej naśladować pomogą nam coraz lepiej naśladować pomogą nam coraz lepiej naśladować 
Zmartwychwstałego, byśmy byli Jego Zmartwychwstałego, byśmy byli Jego Zmartwychwstałego, byśmy byli Jego Zmartwychwstałego, byśmy byli Jego 
czytelnymi świadkami. Niech On czytelnymi świadkami. Niech On czytelnymi świadkami. Niech On czytelnymi świadkami. Niech On ---- Pan życia  Pan życia  Pan życia  Pan życia 
i śmierci, Pan czasu i hi śmierci, Pan czasu i hi śmierci, Pan czasu i hi śmierci, Pan czasu i historii pomoże nam istorii pomoże nam istorii pomoże nam istorii pomoże nam 
łączyć sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.  łączyć sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.  łączyć sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.  łączyć sprawy boskie ze sprawami ludzkimi.  
Niechaj Niechaj Niechaj Niechaj ten błogosławiony czas Wielkanocy ten błogosławiony czas Wielkanocy ten błogosławiony czas Wielkanocy ten błogosławiony czas Wielkanocy 
napełni nasze serca radością, miłością i napełni nasze serca radością, miłością i napełni nasze serca radością, miłością i napełni nasze serca radością, miłością i 
pokojem. Nieśmy je wszystkim naszym pokojem. Nieśmy je wszystkim naszym pokojem. Nieśmy je wszystkim naszym pokojem. Nieśmy je wszystkim naszym 
najbliższym, sąsiadom, znajomym, ludziom najbliższym, sąsiadom, znajomym, ludziom najbliższym, sąsiadom, znajomym, ludziom najbliższym, sąsiadom, znajomym, ludziom 
załamanym, naszym chorym, którzy załamanym, naszym chorym, którzy załamanym, naszym chorym, którzy załamanym, naszym chorym, którzy w te święta z w te święta z w te święta z w te święta z 
nami być nie mogą, ale myślami łączą się oraz nami być nie mogą, ale myślami łączą się oraz nami być nie mogą, ale myślami łączą się oraz nami być nie mogą, ale myślami łączą się oraz 
duchowo uczestniczą w tych świętych duchowo uczestniczą w tych świętych duchowo uczestniczą w tych świętych duchowo uczestniczą w tych świętych 
tajemnicach. tajemnicach. tajemnicach. tajemnicach.     

                Moc Zmartwychwstałego, niech nam Moc Zmartwychwstałego, niech nam Moc Zmartwychwstałego, niech nam Moc Zmartwychwstałego, niech nam 
towarzyszy oraz pomaga powstawać z upadków i towarzyszy oraz pomaga powstawać z upadków i towarzyszy oraz pomaga powstawać z upadków i towarzyszy oraz pomaga powstawać z upadków i 
podążać za Nim, Dobrym Pasterzem. podążać za Nim, Dobrym Pasterzem. podążać za Nim, Dobrym Pasterzem. podążać za Nim, Dobrym Pasterzem.     

                Życzymy  wszystkim radosnŻyczymy  wszystkim radosnŻyczymy  wszystkim radosnŻyczymy  wszystkim radosnych a także ych a także ych a także ych a także 
serdecznych świąt Wielkiej Nocy!serdecznych świąt Wielkiej Nocy!serdecznych świąt Wielkiej Nocy!serdecznych świąt Wielkiej Nocy!    
 

                Parafialny             
            Oddział Caritas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
„(…) jestem  hojniejszy dla  grzeszników  niŜeli dla 
sprawiedliwych. 
Dla nich zstąpiłem na ziemię… dla nich przelałem krew, 
niech się  nie lękają do mnie zbliŜyć, oni najwięcej potrzebują 
mojego miłosierdzia.” 
„Jestem miłością i miłosierdziem samym; nie masz nędzy,  
która by mogła się mierzyć z miłosierdziem moim, 
ani go wyczerpie nędza , gdyŜ z chwilą udzielania się - 
[miłosierdzie moje się] powiększa. Dusza, która zaufa mojemu 
miłosierdziu, jest  najszczęśliwsza, bo ja sam mam o nią 
staranie.” 
                                               Dzienniczek  św. s. Faustyny  
 
 

 
 

Jezu 
dla mnie 
zstąpiłeś na  ziemię 
dla mnie 
znosiłeś obelgi 
dla mnie 
ubiczowano Cię 
dla mnie  
cierniem ukoronowano 
dla mnie 
zawisłeś na drzewie krzyŜa 
dla mnie 
zmartwychwstałeś 

a ja 
jestem nędzą 
a ja 
potrzebuję Twojej miłości 
a ja 
szukam miłosierdzia Twego 
a ja  
zaufałam Tobie 
a ja 
jestem najszczęśliwsza 
bo Ty 
sam o mnie 
masz staranie 

 
                                               go-ja 
 

 

Zaproszenie 
     

                Zapraszam wszystkich Zapraszam wszystkich Zapraszam wszystkich Zapraszam wszystkich 
ParafianParafianParafianParafian    do licznego udziału w do licznego udziału w do licznego udziału w do licznego udziału w 
nabożeństwach, adoracjachnabożeństwach, adoracjachnabożeństwach, adoracjachnabożeństwach, adoracjach    
Triduum Paschalnego,Triduum Paschalnego,Triduum Paschalnego,Triduum Paschalnego, które  które  które  które 

tworzą Wielki Czwartek,tworzą Wielki Czwartek,tworzą Wielki Czwartek,tworzą Wielki Czwartek,    Wielki Piątek, Wielki Piątek, Wielki Piątek, Wielki Piątek, 
Wielka SWielka SWielka SWielka Sobota oraz uroczystym obota oraz uroczystym obota oraz uroczystym obota oraz uroczystym 
świętowaniu Wielkanocy.świętowaniu Wielkanocy.świętowaniu Wielkanocy.świętowaniu Wielkanocy.    
                Szczególnie zapraszam do udziału wSzczególnie zapraszam do udziału wSzczególnie zapraszam do udziału wSzczególnie zapraszam do udziału w    
uroczystościach uroczystościach uroczystościach uroczystościach Wigilii PaschalnejWigilii PaschalnejWigilii PaschalnejWigilii Paschalnej    i procesji i procesji i procesji i procesji 
rezurekcyjnej w sobotęrezurekcyjnej w sobotęrezurekcyjnej w sobotęrezurekcyjnej w sobotę    o godz. 19.00.o godz. 19.00.o godz. 19.00.o godz. 19.00.    
                Zapraszam dzieci, młodzieżZapraszam dzieci, młodzieżZapraszam dzieci, młodzieżZapraszam dzieci, młodzież,,,,    rodziców, rodziców, rodziców, rodziców, 
seniorów.seniorów.seniorów.seniorów. Ochotniczą Straż Ochotniczą Straż Ochotniczą Straż Ochotniczą Straż    Pożarną, Pożarną, Pożarną, Pożarną, 
Panów SołPanów SołPanów SołPanów Sołtysów do niesieniatysów do niesieniatysów do niesieniatysów do niesienia    feretronu Św. feretronu Św. feretronu Św. feretronu Św. 
Antoniego, a takżeAntoniego, a takżeAntoniego, a takżeAntoniego, a także    wszystkich pozostałych.wszystkich pozostałych.wszystkich pozostałych.wszystkich pozostałych.    
W sobotę do kościoła przynieśmyW sobotę do kościoła przynieśmyW sobotę do kościoła przynieśmyW sobotę do kościoła przynieśmy    świece.świece.świece.świece.    
                Zapraszam również na Mszę Św.Zapraszam również na Mszę Św.Zapraszam również na Mszę Św.Zapraszam również na Mszę Św.    w w w w 
Wielką Niedzielę o godz. 7.00.Wielką Niedzielę o godz. 7.00.Wielką Niedzielę o godz. 7.00.Wielką Niedzielę o godz. 7.00.    

    
Niech liczne uczestnictwoNiech liczne uczestnictwoNiech liczne uczestnictwoNiech liczne uczestnictwo    w w w w 

uroczystościachuroczystościachuroczystościachuroczystościach    Wielkiego Tygodnia Wielkiego Tygodnia Wielkiego Tygodnia Wielkiego Tygodnia 
będziebędziebędziebędzie    śwśwśwświadectwem naszej wiaryiadectwem naszej wiaryiadectwem naszej wiaryiadectwem naszej wiary    

    

                 Ks. Proboszcz 
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TRIDUUM PASCHALNE 
 
Wielki Czwartek 
18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej 
Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy od 19.00 do 22.00  
Porządek adoracji: 

 19.00 do 20.00 mieszkańcy Skrudziny i młodzieŜ całej 
parafii 
20.00 do 21.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych 
(adorację prowadzi Koło Radia Maryja) 
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych 
(prowadzą Zelatorzy RóŜ) 
 
Wielki Piątek 
Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do 24.00 
Porządek adoracji: 
8.00 do 9.00 Siostry zakonne 
9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia-Praczki 
10.00 Droga KrzyŜowa dla wszystkich dzieci 
11.00 do 12.00 seniorzy, emeryci i renciści 
12.00 do 13.00 RóŜe RóŜańcowe 
13.00 do 14.00 ministranci i lektorzy 
14.00 do 15.00 adoracja prywatna 
15.00 Koronka do Miłosierdzia BoŜego: Pani Alfreda  
Biel i Pani Wioletta Ciuła  
16.00 NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na sposób 
kalwaryjski 
17.00 Liturgia Wielkiego Piątku 
19.00 Gorzkie śale 
20.00 do 21.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych  
i Górnych (Koło Radia Maryja) 
21.00 do 22.00  MłodzieŜ JPII – Droga KrzyŜowa 
(Małgorzata Kurzeja, Mariusz Łomnicki i inni)  
22.00 do 23.00 Grupa młodzieŜowa pod 
przewodnictwem Ks. Katechety  
23.00 do 24.00 Droga KrzyŜowa na 
sposób kalwaryjski. 
 
Wielka Sobota 
Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do Wigilii Paschalnej 
w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego 
Porządek adoracji: 
8.00 do 9.00 Siostry zakonne 
9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia -Praczki 
10.00 do 11.00 wszystkie dzieci 
11.00 do 12.00 ministranci i lektorzy 
12.00 do 13.00 RóŜe RóŜańcowe 
13.00 do 14.00 adoracja prywatna 
14.00 do 15.00 młodzieŜ 
15.00 Koronka do Miłosierdzia BoŜego: starsi, seniorzy 
i emeryci 
16.00 do 17.00 adoracja prywatna 
17.00 do 18.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych 
(prowadzi Koło Radia Maryja) 
18.00 do 19.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych 
(prowadzą Zelatorzy RóŜ) 

    

    

    

    

Nabożeństwo Nabożeństwo Nabożeństwo Nabożeństwo     
Wigilii PasWigilii PasWigilii PasWigilii Paschalnejchalnejchalnejchalnej    

Procesja RezurekcyjnaProcesja RezurekcyjnaProcesja RezurekcyjnaProcesja Rezurekcyjna    
 

O godz. 19.00 
w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego 

rozpocznie się naboŜeństwo  
Wigilii Paschalnej. 

Na tę uroczystość złoŜą się: 
poświęcenie ognia, paschału i wody chrzcielnej, 
odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych, 
Msza Św. o zmartwychwstaniu Chrystusa. 
NaboŜeństwo to 
zakończy  
uroczysta procesja 
rezurekcyjna. 

    

    

    

    

„Alleluja! Biją dzwony,„Alleluja! Biją dzwony,„Alleluja! Biją dzwony,„Alleluja! Biją dzwony,    
Głosząc w świata wszystkie strony,Głosząc w świata wszystkie strony,Głosząc w świata wszystkie strony,Głosząc w świata wszystkie strony,    

śe zmartwychwstał Pan!śe zmartwychwstał Pan!śe zmartwychwstał Pan!śe zmartwychwstał Pan!    
AllelujaAllelujaAllelujaAlleluja, alleluja, alleluja!” , alleluja, alleluja!” , alleluja, alleluja!” , alleluja, alleluja!”     

 

 

Czcigodny Księże Proboszczu, 
Drodzy Kapłani i Siostry 
zakonne, mili Parafianie! 

 

Niech radosne Alleluja Będzie dla Was Niech radosne Alleluja Będzie dla Was Niech radosne Alleluja Będzie dla Was Niech radosne Alleluja Będzie dla Was 
ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha ostoją miłości i wiary. Niech pogoda ducha 
towarzyszy Wam każdego dnia. Życzymy towarzyszy Wam każdego dnia. Życzymy towarzyszy Wam każdego dnia. Życzymy towarzyszy Wam każdego dnia. Życzymy 
wielu chwil refleksji i radoścwielu chwil refleksji i radoścwielu chwil refleksji i radoścwielu chwil refleksji i radościiii spędzonych  spędzonych  spędzonych  spędzonych 

wspólnie z rodzinąwspólnie z rodzinąwspólnie z rodzinąwspólnie z rodziną przy wielkanocnym stole! przy wielkanocnym stole! przy wielkanocnym stole! przy wielkanocnym stole!    
    

cGmmmmHC 
 

MłodzieŜ JP2 
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PoświęPoświęPoświęPoświęcenie pokarmów cenie pokarmów cenie pokarmów cenie pokarmów 
w Wielką Sobotęw Wielką Sobotęw Wielką Sobotęw Wielką Sobotę    

 
 

W Kościele w Gołkowicach o: 
9.00; 10.00; 11.00, 11.30.  
(po poświęceniu pokarmów 
pozostańmy na adorację krzyŜa) 
 
W kaplicy w Skrudzinie o 11.00 

    

Msze Święte 
w Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny 

 
Niedziela Wielkanocna 12 kwietnia 2009  
7.00 i po niej procesja eucharystyczna dla uczczenia i 
podkreślenia waŜności tego wielkiego Święta 
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie 
9.15 
10.30 
12.00 
16.00 Nieszpory, po nich Msza Św. 
Poniedziałek Wielkanocny 13 kwietnia 
2009 
7.00 
8.00 - w Kaplicy w 
Skrudzinie 
9.15 
10.30 
12.00 
Nie będzie Mszy Św. po południu! 

    

WIGILIA WIELKANOCNA 1966WIGILIA WIELKANOCNA 1966WIGILIA WIELKANOCNA 1966WIGILIA WIELKANOCNA 1966    

Jest taka Noc, gdy czuwając przy Twoim grobie,  najbardziej  
                                                              jesteśmy Kościołem – 
jest to noc walki, jaką toczy w nas rozpacz z nadzieją: 
ta walka się wciąŜ nakłada na wszystkie walki dziejów, 
napełnia je wszystkie w głąb 
(wszystkie one – czy tracą swój sens? czy go wtedy właśnie  
                                                                                 zyskują?). 
Tej Nocy obrzęd ziemi dosięga swego początku. 
Tysiąc lat jest jak jedna Noc: Noc czuwania przy Twoim grobie. 
                                            

                           Karol Wojtyła  
 

    

Stałego czuwania nie 
tylko przy grobie ,ale także przy 
krzyżu Chrystusa, trwania w Jego 
blasku, by wraz z innymi coraz 
bardziej i coraz głębiej  stawać się  
Chrystusowym Kościołem, wszystkim 
parafianom życzy 
 
                redakcja „„„„ECHAECHAECHAECHA”””” 

    

((((KĄCIK DOBREGO SŁOWA))))    

��� 
 
W Wielki Czwartek, Jezus ustanowił Eucharystię, a jej sprawowanie 
polecił swoim uczniom. Uczynił to słowami: «To jest Ciało moje, które za 
was będzie wydane: to czyńcie na moją pamiątkę!» (Łk 22,19) 
 
Wieczerza Pańska 
 
Był wieczór Paschy! 
Siedli napoju uŜywać i jadła. 
Wieczernik szarym napełnił się mrokiem. 
Półjasność zmierzchu, mglista i wybladła 
Na stół białymi zasłany rańtuchy, 
I na ich twarze łagodnie się kładła. 
 
I cisza była, a w tej ciszy głuchej  
Przez kratę okna powiew coraz rzadszy  
Gnał z pól zielonych wiośniane podmuchy.  
Wpośród rybitwów tych ubogich siadłszy, 
Chleb w obie ręce wziął i kielich wina  
I zadumany w twarze uczniów patrzy.  
 
A w tych źrenicach człowieczego Syna 
Mistycznych brzasków grała światłość złota 
I myśl ogromna jakaś i jedyna… 
Z ich oczu serca patrzyła prostota. 
Pierwsi pić mieli z kielicha miłości, 
Pierwsi poŜywać mieli chleb Ŝywota, 
IŜ byli jako ptaki leśne - prości.  
  

                 /Lucjan Rydel/ 
Przygot. Mariusz Łomnicki 

 
 

 

Uczta paschalna 

w naszych rodzinach 
 

    Częścią składową kaŜdego świętowania jest posiłek. Jeśli kaŜdy 
rodzaj pokarmu, kiedykolwiek brany do spoŜywania, stanowił rację 
dostateczną aktu kultu, mianowicie błogosławienia Boga, tym bardziej 
sprzyjał temu wielkanocny baranek, który przywoływał na pamięć pasmo 
dziejów zbawienia, od baranka egipskiego do Baranka BoŜego. Misteria 
zbawienia potrzebują znaków, potrzebują „rzeczowych” przedstawień 
(wizerunków) ich wewnętrznej, ukrytej treści. NajwaŜniejsze jest 
niewidoczne dla oczu. WyraŜają je znaki i symbole. Taka jest 
właściwość religii, Ŝe Ŝyje nie tyle pojęciami co raczej symbolami. Taką 
funkcję znaku – czytelną zwłaszcza dla prostych ludzi – spełniał baranek 
wielkanocny stanowiący główną, początkowo jedyną materię omawianej 
benedykcji. Świadczą o tym zarówno teksty modlitw benedykcyjnych, jak 
teŜ komentarze do obrzędu. Niestety, ewolucja w charakterze 
przeŜywania tajemnic Paschy chrześcijańskiej, w postaci przeniesienia 
akcentu z sakramentów na sakramentalia (ogień, woda, ciernie, palmy, 
pokarmy. . .) przyczyniła się do fizycznego i myślowego oddzielenia 
obrzędu benedykcji baranka jako symbolu Chrystusa - Baranka od 
istotnej formy kultu, to znaczy od wielkanocnej liturgii tajemnicy 
paschalnej, a skierowała raczej w stronę zwyczaju ludowego i folkloru 
Wielkiej Soboty.  
    Na linii dąŜenia do ekspresji, a nawet takŜe inscenizacji, opisów 
biblijnych Ostatniej Wieczerzy i spotkań uczniów ze Zmartwychwstałym 
przy stole, aby z nimi spoŜyć posiłek, trzeba ulokować praktykę 
urządzania agapy (uczty) wielkanocnej po liturgii Wigilii 
Paschalnej. Pierwszym pokarmem, którym dzielono się i, który przed 
innymi spoŜywano, był właśnie baranek pobłogosławiony własną 
modlitwą przed zakończeniem kanonu mszalnego kończącego się słowami 
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„Per quem haec omnia, Domine, (. . .) sanctificas, vivificas, benedicis et 
praestas nobis”. Takie uczty były urządzane w X w. w Rzymie i 
w Augsburgu, kontynuowane w Rzymie jeszcze przez trzy następne 
stulecia.  
    We współczesnej liturgii Triduum Paschalnego biblijny opis 
ofiary baranka w czasie wyjścia z Egiptu (Wj 12, 1-8. 11-14) występuje 
juŜ na początku Triduum jako pierwsze czytanie Mszy Wieczerzy Pańskiej. 
Z kolei podczas Wigilii Paschalnej drugie czytanie mówi o ofierze 
całopalnej z baranka w miejsce Izaaka, syna Abrahama. O Odkupicielu - 
Baranku śpiewa się słowami Sekwencji Wielkanocnej. Temat ten osiąga 
swoje zwieńczenie w drugim czytaniu Niedzieli Zmartwychwstania, 
w którym św. Paweł wyraźnie stwierdza: „Chrystus bowiem został 
złoŜony w ofierze jako nasza Pascha”. A mówi to wzywając Koryntian do 
świętowania bez „kwasu złości i przewrotności”. Jest to chyba 
wskazówka, Ŝeby całe „trzydniowe” świętowanie od początku przeŜywać 
paschalnie: wszystkie kolejne obrzędy, spełniane w świątyni lub poza nią, 
takŜe błogosławieństwo stołu i sam posiłek we wspólnocie domowej, 

dostrzegając we wszystkich znakach Tajemnicę 
Odkupienia dokonanego przez nowego Baranka.  
    Po przeŜyciu liturgii Wigilii Zmartwychwstania 
Chrystusa po procesji rezurekcyjnej w naszych 
domach, rodzinach zorganizujmy wieczerzę 
paschalną: wcześniej przygotowujemy świąteczny 
stół, na którym powinny się znaleźć wszystkie 
rzeczy wcześniej poświęcone  i wiele innych. 

Porządek tej wieczerzy: 
1.Modlitwa.  
2.Składanie sobie Ŝyczeń świątecznych i dzielenie się poświęconym 
jajkiem. 
3.SpoŜywanie świątecznego posiłku  naleŜy skosztować chrzanu, soli, 
wszystkich świątecznych potraw). 
4.Rodzinne rozmowy.  
5.Na zakończenie wspólna modlitwa . 
 

Przygot. Ks. Proboszcz 
 
 
   

Wieczerza Paschalna 
 
    W naszej parafii jest juŜ tradycją, Ŝe procesja 
rezurekcyjna odbywa się w Wielką Sobotę wieczorem. 
Po powrocie do domów powinniśmy wszyscy zasiąść 

do Wieczerzy Paschalnej, lub jeśli z jakichś powodów jest to niemoŜliwe 
do Śniadania Wielkanocnego. Oto modlitwy, które pomogą nam właściwie 
przeŜyć ten czas: 

Błogosławieństwo Paschału Rodzinnego:  
Przygotować naleŜy Paschał, poświęcony w Wielką Sobotę 
w liturgii światła. Według tradycji obrzędom domowym 
powinien przewodzić ojciec rodziny. 
O: + W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. 
W: Amen. 
O: W tę najświętszą noc, w której Pan nasz, Jezus 
Chrystus, zmartwychwstając przeszedł ze śmierci do 
Ŝycia, gromadzimy się w naszej wspólnocie rodzinnej. 
Pragniemy z radością przeŜywać wśród nas obecność 
Zmartwychwstałego Pana. Znakiem tej obecności będzie 
świeca paschalna. Prośmy dobrego Boga, by ją 

pobłogosławił. 
(Następuje chwila modlitwy w ciszy)  
Wszechmogący wieczny BoŜe, który w słupie ognia przeprowadziłeś lud 
BoŜy przez pustynię, pobłogosław tę świecę wielkanocną i spraw, niech 
będzie znakiem obecności w naszej rodzinie Zmartwychwstałego 
Chrystusa. Pragniemy iść za blaskiem jego światła. Niech więc dostąpimy 
świąt wiekuistej światłości. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. 
W: Amen. 
(Ojciec zapala Paschał) 
O: Niech światło Chrystusa chwalebnie Zmartwychwstałego zagości w 
naszych sercach.  
W: Bogu niech będą dzięki. 
Wszyscy: Alleluja, Alleluja, Alleluja, Chrystus został ofiarowany jako nasza 
Pascha. Odprawiajmy nasze święto w Panu, Alleluja, Alleluja, Alleluja. 
O: Chryste Synu Boga śywego, przyjmij od nas to święte czuwanie w Noc 
Paschalną- i daj nam radość, jaką Ty dać moŜesz ludzkiemu sercu. Tobie 
chwała na wieki. 
W: Tobie chwała na wieki.  

(ojciec kropi Paschał wodą święconą i wszystkich 
zgromadzonych przy stole) 
Przed posiłkiem: 
O: Zmartwychwstał Pan prawdziwie. Alleluja. 
W: Bogu niech będą dzięki. Alleluja. 
M: Z Ewangelii wg Św. Łukasz: 
   „A gdy rozmawiali o tym, On sam stanął pośród nich i rzekł do nich: 
«Pokój wam!»  ZatrwoŜonym i wylękłym zdawało się, Ŝe widzą ducha. 
Lecz On rzekł do nich: «Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości 
budzą się w waszych sercach? Popatrzcie na moje ręce i nogi: to Ja 
jestem. Dotknijcie się Mnie i przekonajcie: duch nie ma ciała ani kości, 
jak widzicie, Ŝe Ja mam».  Przy tych słowach pokazał im swoje ręce i 
nogi.  Lecz gdy oni z radości jeszcze nie wierzyli i pełni byli zdumienia, 
rzekł do nich: «Macie tu coś do jedzenia?»  Oni podali Mu kawałek 
pieczonej ryby.  Wziął i jadł wobec nich.” 
/Łk, 24,36-43/ 
W: Chwała Tobie Chryste. 
śyczenia wielkanocne:  
O: Kochani, wieść o Zmartwychwstaniu Pana przemieniła Apostołów i 
napełniła wszystkich ogromną radością. Tę radość przeŜywają wszyscy 
uczniowie Chrystusa przez wszystkie wieki. Niech ona będzie równieŜ i 
naszym udziałem. śyczę wszystkim i sobie tego, by Chrystus 
Zmartwychwstały był stale gościem naszego domu, a pokój który przez 
swoje zmartwychwstanie ogłosił całemu światu, by gościł w naszych 
sercach. Na znak wzajemnej miłości i Ŝyczliwości, która jednoczy nas we 
wspólnotę, podzielmy się święconym jajkiem- symbolem Ŝycia. Ogarnijmy 
myślą cały świat i prośmy Boga: Ojcze nasz… 
BoŜe Ty w dniu dzisiejszym pokonałeś śmierć i otworzyłeś nam bramy 
wieczności przez Twojego Syna: spraw, abyśmy wraz z Nim zasiedli do 
uczty niebieskiej w Twoim Królestwie. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki 
wieków. 
W: Amen.   
(Ojciec podje wszystkim kawałek 
święconego jajka, po czym wszyscy 
zasiadają do stołu i spoŜywają z radością 
przygotowane potrawy wielkanocne. Po 
posiłku wszyscy modlą się słowami:)  
Za ten posiłek, za wszystkie Twoje dobrodziejstwa 
i za powołanie nas do Ŝycia wiecznego chwalimy 
Ciebie, BoŜe, przez Zmartwychwstałego Pana 
naszego Jezusa Chrystusa, który z Tobą Ŝyje i 
króluje na wieki wieków. Amen. 
(Na zakończenie moŜna zaśpiewać pieśń wielkanocną.) 
 

Opracował: Mariusz Łomnicki na podstawie 
Bp Józef Wysocki  „Rytuał Rodzinny” 

 
 

Jak obyczaj dawny kaŜeJak obyczaj dawny kaŜeJak obyczaj dawny kaŜeJak obyczaj dawny kaŜe 
  

    Ostatnim dniom Wielkiego Postu i  
Wielkanocy od początku chrześcijaństwa 

towarzyszyły bogate obrzędy  
    Zaczynało się juŜ w Niedzielę Palmową nazywaną  
„Kwietną”, „Wierzbną” lub „RóŜdŜkową”. Poświęconą  palmę umieszczało 
się nad drzwiami domu lub za ramą świętego obrazu, aby strzegła dom 
od ognia i piorunów. 
    Od Wielkiej Środy nikt nie siał zboŜa: wierzono bowiem, Ŝe ziarno 
wysiane w czasie, kiedy milczą dzwony, przyniesie znikomy plon.  
    W Wielki Czwartek wieczorem z poświęconej palmy robiono krzyŜyki. 
Rano w Wielki Piątek, kiedy nie moŜna pracować na roli, gospodarze 
wbijali je na polach z oziminą. W Wielki Piątek urządzano teŜ „pogrzeb 
Ŝuru” jedzonego przez cały  post razem z nieokraszonymi  ziemniakami, 
kaszą, śledziami.  Znienawidzone potrawy wynoszono z domu, a za wsią 
czekał juŜ na nie wykopany dół!  

    W Wielką Sobotę święci się pokarmy, warto 
wiedzieć, Ŝe ich  dobór nie jest  przypadkowy. Chleb 

uosabia ciało Chrystusa, jest najwaŜniejszym 
pokarmem człowieka, który gwarantuje  

pomyślność i dobrobyt. Baranek  z ciasta, cukru, czy 
kłosów zbóŜ symbolizuje Zwycięstwo Baranka-

Chrystusa. Jajka  są symbolem odradzającego się Ŝycia. Nie wiadomo 
dokładnie, skąd wywodzi się zwyczaj ich zdobienia, legendy wiąŜą to z 
Matką BoŜą,  św. Magdaleną  i z biedakiem, który pomógł Jezusowi.  
Zdobienie jajek rozpoczynano w Wielki Czwartek. W zaleŜności od 
regionu  jajka były malowane, oklejane, skrobane, kraszone i pisane. 
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Było to zajęcie przeznaczone dla kobiet. Symbolika kryje się za kolorami 
pisanek. Czerwony oznacza przelaną krew Chrystusa. Fioletowy i niebieski 
symbolizują Ŝałobę i Wielki Post. Z kolei brązowy, Ŝółty i zielony to 
radość  ze Zmartwychwstania.  
    Wśród święconych potraw obowiązkowo muszą się znaleźć sól, pieprz 
oraz chrzan: chrześcijanie mają być solą ziemi, a sama sól jest symbolem 
trwałości. Pieprz to gorzkie zioła obowiązkowe na Ŝydowskie święto 
Paschy, natomiast chrzan to  symbol Męki Pańskiej i  siły fizycznej. 
Wędliny mają zapewnić płodność i dostatek  
    W Wielką Sobotę ogień rozpalany był przed kościołem przy uŜyciu 
hubki i krzesiwa. Od poświęconego ognia chłopcy rozpalali tzw. huby. 
Tlącą się hubą okadzano domostwo. Potem wnoszono ją do domu i 
rozpalano ogień w piecu. Miało to chronić obejście przed poŜarem. 
Skorupki z poświęconych jajek i skórki z kiełbasy naleŜało zebrać i 
wynieść na pole. Dzięki temu lisy miały nie porywać kur z obejścia. 
Poświęcone pisanki zakopywano pod progiem domostw. Chroniły domy 
przed dostępem sił nieczystych.  
    Niedziela Wielkanocna to czas odwiedzin. Towarzyszy im zabawa w 
wybitki, czyli tłuczenie jaj. KaŜdy stuka się pisanką ze swoim sąsiadem. 
    W Poniedziałek Wielkanocny obchodzono śmigus-dyngus. Kawalerowie 
obficie polewali panny. Dziewczęta mogły zrewanŜować się dopiero we 
wtorek, ale za to mogły to robić aŜ do Zielonych Świątek.  Gospodarze 
skrapiali wodą święcona obejścia i obsiane pola.  
    Przez wieki zmieniały się zwyczaje i obrzędy związane z Wielkim 
Postem i Świętami Wielkanocnymi. O wielu z nich juŜ zapomniano. Ciągle 
jednak towarzyszy nam ta sama radość – radość ze zmartwychwstania 
Syna BoŜego. 

(Napisane na podstawie tekstów internetowych) 
Sylwia Korona - Sowińska 

 

Regina coeli 
modlitwamodlitwamodlitwamodlitwa    

głosząca radość zmartwychwstaniagłosząca radość zmartwychwstaniagłosząca radość zmartwychwstaniagłosząca radość zmartwychwstania    
 
Regina coeli, laetare, alleluia 
Quia quem meruisti portare, alleluia.  
Resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
V. Gaude et laetare, Virgo Maria, Alleluia, 
R. Quia surrexit Dominus vere, alleluia. 
Oremus: Deus qui per resurrectionem Filii tui, 
Domini nostri Iesu Christi, mundum laetificare 
dignatus es: praesta, quaesumus, ut per eius 
Genetricem Virginem Mariam, perpetuae 
capiamus 
gaudia vitae. Per eundem Christum Dominum 
nostrum. 
 
Królowo nieba, wesel się, alleluja, 
Albowiem Ten, któregoś nosiła, alleluja, 
Zmartwychwstał, jak powiedział, alleluja, 
Módl się za nami do Boga, alleluja. 
V. Raduj się i wesel, Panno Maryjo, alleluja. 
R. Bo zmartwychwstał Pan prawdziwie, alleluja. 
Módlmy się: BoŜe, któryś przez zmartwychwstanie Syna Twego, 
Pana naszego Jezusa Chrystusa, świat uweselić raczył, daj nam, 
prosimy, abyśmy przez Matkę Jego, Najświętszą Maryje Pannę, 
radości Ŝywota wiecznego dostąpili. Przez tegoŜ Chrystusa, Pana 
naszego. 
Amen. 
 

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

Sylwia Korona - Sowińska, 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 

 
 
 

 

WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA     

DO DO DO DO ŚŚŚŚWIWIWIWIĘTEGO TEGO TEGO TEGO 

ANTONIEGOANTONIEGOANTONIEGOANTONIEGO    
 

    NaboŜeństwa nowennowe (nove w j. łac. znaczy 
dziewięć) są obchodzone na pamiątkę dziewięciu 

miesięcy, w ciągu których Najświętsza Maryja Panna nosiła pod swoim 
sercem Syna BoŜego. Nowenna wtorkowa jest naboŜeństwem, które 
ustanowił sam Święty, objawiając takie Ŝyczenie swoim czcicielom i 
obiecując im szczególne wstawiennictwo przed tronem BoŜym. PapieŜ 
Benedykt XIV obdarzył to naboŜeństwo odpustem zupełnym.  
    Wielką nowennę do Św. Antoniego odprawia się przez dziewięć kolejno 
po sobie następujących wtorków przed wizerunkiem Świętego 
uczestnicząc we Mszy Św., odprawiając modlitwy nowennowe i składając 
ofiarę na „Chleb Św. Antoniego” (jałmuŜnę dla ubogich), a moŜna takŜe 
zachować post. W czasie nowenny naleŜy ponadto przynajmniej raz 
wyspowiadać się i przystąpić do Stołu Pańskiego.  
    NaboŜeństwo to zwane takŜe Nowenną Dziewięciu Wtorków odprawia 
się przed odpustem Świętego Antoniego przypadającym 13 czerwca 
(dzień narodzin dla nieba Świętego z Padwy). W tym roku odprawianie 
Wielkiej Nowenny rozpoczyna się we wtorek 14 kwietnia (pierwszy 
po Niedzieli Zmartwychwstania Pańskiego).  
    Nowenna jest naboŜeństwem o wielkiej skuteczności. 
NaleŜy ją odprawiać z wielką wiarą w skuteczność 
orędownictwa Świętego Patrona i pełnym zawierzeniu 
nieomylnym wyrokom BoŜej Opaczności. Czas modlitwy 
nigdy nie jest czasem straconym . To święty czas 
budowania właściwych relacji między Stwórcą a 
stworzonym.  
    Poszczególne wtorki Wielkiej Nowenny swoim 
bogactwem skarbów wiary, nadziei i miłości wyznaczają 
drogowskazy rozwoju duchowości antonińskiej. W rozwaŜaniach i 
modlitwach moŜna posłuŜyć się następującymi tematami: 
Pierwszy wtorek 
Rozmyślanie o bojaźni BoŜej Św. Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie u Boga przez przyczynę Św. Antoniego 
szczęśliwej śmierci i zbawienia. 
Drugi wtorek 
Rozmyślanie o miłości Św. Antoniego ku Bogu. 
Modlitwy na uproszenie uniknięcia błędów w drodze do zbawienia.   
Trzeci wtorek 
Rozmyślanie o cierpliwości Św. Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie wybawienia od wszelkich nieszczęść.  
Czwarty wtorek 
Rozmyślanie o pokorze Św. Antoniego. 
Modlitwy na uwolnienie od sideł szatańskich. 
Piąty wtorek 
Rozmyślanie o prawdziwej miłości bliźniego Św. Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie rozszerzenia Kościoła Świętego. 
Szósty wtorek 
Rozmyślanie o stałej ufności w Bogu Św. Antoniego. 
Modlitwy na uproszenie dóbr duchowych i doczesnych. 
Siódmy wtorek 
Rozmyślanie o męstwie chrześcijańskim Św. Antoniego. 
Modlitwy o wybawienie z chorób.  
Ósmy wtorek 
Rozmyślanie o zewnętrznym i wewnętrznym umartwieniu Św. Antoniego. 
Modlitwy o uproszenie pomocy Św. Antoniego we wszelkich naszych 
potrzebach.  
Dziewiąty wtorek 
Rozmyślanie o błogosławionej śmierci Św. Antoniego.  
Modlitwy o uproszenie trwaj opieki Św. Antoniego i naśladowania jego 
cnót.  
    Wiara czyni cuda, Św. Antoni czyni cuda, spróbujmy zatem skorzystać 
z tej jedynej w swoim rodzaju szansy odnowienia własnej duchowości, by 
samemu doświadczyć w swoim Ŝyciu cudu.  
    Wzmocnieni duchowo, odnowieni w wierze, napełnieni nadzieją, 
przepełnieni duchem miłości Boga i bliźniego oczekujmy z otwartością 
serca na kulminacyjny dzień roku antonińskiego, na uroczystość 
Świętego.   

M. Myrcha - Kamińska 
 „Posłaniec Św. Antoniego z Padwy” 

 


