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WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
***

Panie
swe miłosierne oczy
na nas zwróć
oczy przedwiecznej mądrości
oczy ojcowskiej miłości
oczy Boskiej czułości
oczy cierpienia i bólu
oczy nadziei i przebaczenia
oczy zatroskanej miłości
oczy ufnej radości
oczy zawierzenia i ciszy
oczy pokoju i łaski
swe miłosierne oczy
na nas zwróć

! ! !
Już po raz czwarty
organizatorzy festynu parafialnego

go-ja

serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy.

(KĄCIK DOBREGO SŁOWA)

Święty Antoni Padewski

Spotkajmy się w niedzielę 21 czerwca 2009
w Gołkowicach Górnych
na boisku sportowym obok „ORLIKA”
o godz. 15.00
W

Święty Antoni Padewski,
Obywatelu niebieski!
Niech się chwała Twoja święci,
W miłościwej miej nas chęci,
Niech się święcą cuda Twoje,
Niech się miną mych trosk roje,
Niech po stratach się ukoję,
Niech powróci zdrowie moje.
Duszne uproś mi pociechy,
Bo trwać pragnę w myśli czystej,
By nie popaść w cięŜkie grzechy,
Lecz w nadziei Ŝyć wieczystej.
Uproś dla nas wiarę Ŝywą,
A po nędzach pracowitych
Na padole płaczy zbytych
Uproś dla nas śmierć szczęśliwą,
Ty coś wielkim jest Szafarzem
Wszechmocności BoŜej w losach,
Przyjm ofiarę przed ołtarzem,
Daj świadectwo nam w niebiosach,
Do BoŜego odnieś tronu
Serce w skrusze pokajane,
A ja wielbić Cię do zgonu
Ojcze święty nie przestanę !

PROGRAMIE FESTYNU

występy róŜnych zespołów,
grup dziecięcych i młodzieŜowych.

O godz. 17.15
wystąpi znana w całej Polsce

Kapela „Baciary” z Zakopanego.

W czasie festynu prowadzone będą:
aukcja dzieł sztuki i cennych przedmiotów użytkowych
oraz licytacja.
Okazją do zdobycia wielu nagród będą
rozprowadzane tradycyjnie CEGIEŁKI.
Na wszystkich chętnych
czeka obficie zaopatrzony
bufet!!!

Miłym akcentem finałowym bęędzie zabawa
taneczna, która rozpocznie sięę wieczorem.

/Wincenty Pol/
Przygot. Mariusz Łomnicki

Dochód z festynu jest przeznaczony na
budowę kościoła w Gołkowicach.
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Loteria fantowa
KaŜdy uczestnik festynu moŜe
spróbować szczęścia w loterii
fantowej. Wszystkie losy w cenie 5
zł premiowane są nagrodami.
MoŜna wygrać między innymi: rowery, kuchenkę
mikrofalową, drukarki, koszulki, magnetofony,
pufy, skóry, radia, zegarki, piłki, plecaki, rzeźby,
figurki, aniołki, obrazy, słodycze, róŜnorodne
pamiątki i wiele, wiele innych nagród.
Fanty przeznaczone na loterię pochodzą od
hojnych sponsorów, dlatego, mimo ich znacznej
wartości zostały przeznaczone na loterię.

Dla
festynu
przewidziano
gości
szereg atrakcji. Należą do nich:

-konkursy,
-aukcja,
-loteria
loteria fantowa,
-losowanie nagród dla
cegiełek,
cegiełek,
-plac zabaw dla dzieci,
dzieci,
-przejażdżki konne.

nabywców

Mamy nadzieję, że IV już
festyn parafialny dostarczy
uczestnikom wielu przeżyć,
przyczyni się do integracji
wspólnoty parafialnej, będzie
okazją do miłej zabawy i
wypoczynku, zainteresowania lokalna
twórczością
twórczością artystyczną, a serii
wzruszeń dostarczą bliskim oglądającym
popisy najmłodszych artystów…

C e g i e ł k i
na budowę kościoła
Od soboty 13 czerwca 2009 r. w naszym
kościele będą rozprowadzane cegiełki. Ich
nabywcy wspierając szczytny cel wezmą
udział
w
losowaniu
wartościowych
przedmiotów.
Do wygrania są:
- samochód osobowy „Lanos”
- kosiarka do trawy
- różne meble
- pufy
- skóry
- rowery
- drukarki
- odkurzacze
- magnetofony
- kosz do gry w piłkę
- cenne zegarki
- i wiele, wiele cennych nagród……

Każdy ma szansę wygrać coś cennego!!!
LOSOWANIE NAGRÓD NA FESTYNIE
21 CZERWCA 2009R.

„OTOCZMY TROSKĄ ŻYCIE”
III DZIEŃ SPOŁECZNY
AKCJI KATOLICKIEJ
Dnia 22 maja 2009 r. w Centrum Formacyjno –
Rekolekcyjnym Diecezji Tarnowskiej ARKA w Gródku nad Dunajcem
zgromadzili się przedstawiciele Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Naszą społeczność reprezentowało kilku członków Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej z Prezesem.
Tematem tegorocznego Dnia Społecznego było hasło roku liturgicznego:

Otoczmy troską Ŝycie w wymiarze rodzinnym, społecznym i
ekonomicznym.
W poprzednich latach podejmowano zagadnienia: edukacji („Jakiej szkoły
chcemy dla naszych dzieci?”) oraz roli prawdy w Ŝyciu człowieka.
Program obejmował:
- uczestnictwo we Mszy Świętej pod przewodnictwem Asystenta
Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej ks. dra hab. Ireneusza
Stolarczyka.

3
W homilii wygłoszonej ksiądz doktor odwołał się do hasła
przyświecającemu spotkaniu. Podkreślał, Ŝe obecność Boga jest wzorem
otaczania troską Ŝycie. On angaŜuje się w nasz świat – uczynił nas na
swoje podobieństwo, obdarzając rozumem i wolną wolą. Asystent
kościelny mówiąc o bezcennym darze, jakim jest Ŝycie, przywołał słowa
Jana Pawła II:
„Jak wielką wartość w oczach Boga ma człowiek, skoro sam Bóg
karmi go swoim ciałem. Jak wielką przestrzeń ma ludzkie serce,
skoro moŜe wypełnić je tylko Bóg”.
Bóg obdarzył nas jeszcze innymi darami:
- wolnością stanowiącą wielką tajemnicę samego Boga
- prawdą, aby wolność dobrze przeŜyć
Na zakończenie ks. dr Stolarczyk zwrócił uwagę na udział członków AK w
podejmowaniu działań słuŜących Ŝyciu, a wynikających z naszej wiary.
Zaakcentował konieczność angaŜowania się tam, gdzie istnieje moŜliwość
pomnaŜania dobra i prawdy.
- wykład dra hab. Antoniego Zięby z Krakowa poświęcony otoczeniu
troską Ŝycia rodzinnego. W swoim wystąpieniu przedstawił historię
powstania krucjaty w obronie Ŝycia (12 X 1980). Jej celem było budzenie
sumienia i wraŜliwości społecznej, a takŜe anulowanie obowiązującej
stalinowskiej ustawy aborcyjnej z 1956 r. Dwanaście lat modlitwy
przyniosło efekt. W roku 1993 Sejm uchwalił ustawę chroniącą Ŝycie nie
narodzonych. Polska jest pierwszym krajem na świecie, który odrzucił
prawo aborcyjne i wprowadził ustawę broniącą Ŝycie.
W roku 2005 – z okazji 25 – lecia istnienia krucjaty zmieniono jej
program. Głównym celem jest obecnie modlitwa dziękczynna za dzieło
obrony Ŝycia, budzenie szacunku do jego godności, a takŜe
doprowadzenie do precyzyjnego zapisu konstytucyjnego dotyczącego
obrony poczętego Ŝycia „od poczęcia do naturalnej śmierci”. śadne
stanowione przez człowieka prawo nie moŜe zezwalać na niszczenie Ŝycia
nienarodzonych. Prawo do Ŝycia jest ponadwyznaniowe i naturalne.
- wystąpienie ministra Antoniego Macierewicza, który przedstawił troskę o
Ŝycie społeczne, głównie w aspekcie politycznym.
Mówił o konieczności roztropnego zabiegania o dobro wspólne i
stworzeniu projektu solidarnego działania w dialogu społecznym.
Krytycznie odniósł się do polskiego ładu demokratycznego – od początku
zdeformowanego. Obwiniał elity rządzące, które za mało troszczą się o
Ŝycie polityczne i posiadają zbyt mało odwagi oraz determinacji w
wymiarze gospodarczym i duchowym. Wskazał, Ŝe bez świata
politycznego prędzej czy później destrukcja obejmie rodziny i dotrze do
kaŜdego z nas.
- refleksja posła Edwarda Czesaka na temat troski o Ŝycie w ujęciu
ekonomicznym.
Zaznaczył, Ŝe problemy ekonomiczne rzutują na całokształt Ŝycia
społecznego (rodzinnego). Mówił o zagroŜeniu bezrobociem i
konieczności dbania o interesy narodowe w Unii Europejskiej w obliczu
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
- podsumowanie Dnia Społecznego przez ks. dra hab. Ireneusza
Stolarczyka.
Zadaniem członków Akcji Katolickiej jest inicjowanie nowych myśli, idei,
zgodnych z zasadami ewangelicznymi, aby Ŝycie społeczne miało lepszy
wymiar.
Agata Masternak

„śycia nie zmarnuję,
gdy dzieciom świata
miłość podaruję”
W ostatnią sobotę, tj. 6 czerwca sto
pięćdziesięcioro dzieci z naszej parafii wzięło udział w II
Diecezjalnym Kongresie Misyjnym Dzieci w Tarnowie. Była to
najliczniejsza grupa spośród parafii tarnowskich, w sumie na kongresie
zgromadziło się aŜ 5 tys. dzieci. Są one przedstawicielami pręŜnie
działających grup: Papieskiego Dzieła Misyjnego Dzieci, Kolędników
Misyjnych, Dziecięcej SłuŜby Maryjnej, ministrantów i innych, które chcą
reprezentować naszą wspólnotę parafialną i działać na rzecz Misji
Świętych. Uczestników Kongresu gościła tarnowska parafia pod
wezwaniem bł. Karoliny Kózkówny. Organizatorzy zadbali o wzbogacenie
wiedzy o krajach misyjnych – dzieci zobowiązane zostały do
zaakcentowania elementów strojów i kultury charakteryzujących dane
kontynenty. Młodzi przedstawiciele naszej wspólnoty ubrani byli w Ŝółte
stroje symbolizujące kontynent azjatycki, do którego zostali przydzieleni.
Tegorocznym obchodom 150 - lecia obecności Papieskiego Dzieła
Misyjnego w tarnowskim Kościele towarzyszyło hasło: „śycia nie

zmarnuję, gdy dzieciom świata miłość podaruję”. Nasze dzieci nie muszą
udowadniać, Ŝe jest ono im niezwykle bliskie. W swojej codziennej
działalności, zaangaŜowaniu na rzecz dzieci świata, którym Ŝyje się
trudniej niŜ im samym, ustawicznie dają świadectwo swoich uczuć.
Ofiarowując symboliczne datki, stanowiące w przybliŜeniu wartość
jednego cukierka, znacznie przyczyniają się do wywołania uśmiechu na
twarzach swoich rówieśników Ŝyjących w krajach misyjnych. Właśnie
takie „kongresowe cukierki” o symbolicznym znaczeniu otrzymywali
wszyscy mali uczestnicy Kongresu z przesłaniem („Dzisiaj jest radością

Twoją, spraw, by jutro był teŜ moją”, „Dzisiaj jest dla Ciebie, spraw, by
jutro był od Ciebie”).

Wspólna modlitwa, udział we Mszy Świętej, homilia o Ŝyciu dzieci w
Brazylii i spotkanie z arcybiskupem Anatolem Milandou z Brazzaville
(Republika Konga) dostarczyły niezwykle podniosłych przeŜyć, ale i
okazały się duchowym wstępem do sukcesu całkiem wymiernego i bardzo
znaczącego: dzieci biorące udział w konkursie „Łańcuch miłości” zajęły w
nim I miejsce! Nasz łańcuch składał się aŜ z 2125 ogniw, z których kaŜde
symbolizowało jedno zobowiązanie podejmowane przez dziecko na rzecz
swoich rówieśników z krajów misyjnych. Wynik konkursu wskazuje, Ŝe
dzieci z naszej parafii podjęły ich najwięcej. Jakby tego było mało, dzieci
dostarczyły nam i sobie jeszcze więcej radości, zajmując III miejsce w
kolejnym konkursie: „Poślij latawiec”.
Duchowe przeŜycia, smak zwycięstwa, sprzyjająca aura, tańce i inne
atrakcje sprawiły naszym małym przedstawicielom wiele radości i
utwierdziły ich oraz ich opiekunów w przekonaniu, Ŝe misyjne dzieło nie
tylko warto, ale i trzeba kontynuować.
Józefa Konieczny

VII spotkanie

Szkół im. Jana Pawła II
przy Ołtarzu Papieskim
w Starym Sączu
9 czerwca 2009r.
W roku jubileuszu I Pielgrzymki PapieŜa – Polaka do Ojczyzny na
Ołtarzu Papieskim w Starym Sączu obchodzimy 10. rocznicę pobytu Jana
Pawła II na Ziemi Sądeckiej. Jedyne w swoim rodzaju miejsce, jakim jest
ołtarz, na którym 16 czerwca 1999 roku Jan Paweł Wielki odprawił Mszę
Świętą stało się tradycyjnym miejscem spotkań społeczności szkół im.
Jana Pawła II Diecezji Tarnowskiej. 9 czerwca 2009 roku na wspólne
spotkanie zostali zaproszeni takŜe uczniowie i nauczyciele szkół
noszących w naszej diecezji im. Świętych i Błogosławionych. Wyjątkowe
zaproszenie zostało skierowane do uczniów klas drugich tj. dzieci, które w
tym roku po raz pierwszy przyjęły Komunię Świętą.
Wśród uczestników tegorocznego spotkania byli uczniowie klasy
drugiej i klas piątych Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gołkowicach oraz uczniowie klas pierwszych i drugich Gimnazjum im.
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Jana Pawła II w Gołkowicach. W słowie skierowanym do dzieci i
młodzieŜy przewodniczący uroczystości Biskup Wiesław Lechowicz
szczególny nacisk połoŜył na radość i pogodę płynące z wiary, a takŜe na
piękno wyraŜające się nie w tym, co zewnętrzne, lecz w pięknie i urodzie
Ŝycia na wzór Ewangelii.
Podczas poprzedzającego Mszę Św. naboŜeństwa dzieci klas drugich
otrzymały pamiątkowe Ŝółte wstąŜeczki, które pięknie powiewały na
wietrze, gdy wszyscy z chórem Zespołu Szkół Podstawowo –
Gimnazjalnych im. Jana Pawła II w Łososinie Dolnej śpiewali ulubioną
piosenkę oazową Wielkiego Patrona pt. „Barka” oraz ułoŜony do jej
melodii hymn Ogólnopolskiej Rodziny Szkół im. Jana Pawła II. W
wiejącym wietrze Jan Paweł II odnajdywał tchnienie Ducha Świętego, a
„Bierzmowanie dziejów” stało się symbolem i mottem I Pielgrzymki
PapieŜa Polaka do Ojczystego kraju. MoŜe wiatr wiejący podczas całego
naboŜeństwa w Starym Sączu przyniesie radość Ducha Świętego młodym
pragnącym Ŝyć wg wskazań Patrona, który na starosądeckich błoniach
zapraszał rodaków do świętości wskazując liczne przykłady świętych i
błogosławionych z naszej ziemi, i zachęcając byśmy nie bali się być
świętymi.

A.G. G.

Z OSTATNIEJ CHWILI

WAŻNA DATA
11 czerwca 2009

uroczystości mieszkańcy parafii mieli moŜność przyjrzeć się z bliska
wielkiemu dziełu, którego są współautorami.
Pięknie przygotowane ołtarze na trasie procesji zachęcały do wspólnej
modlitwy. W szczególnym roku wielu papieskich rocznic najbardziej
wymownym był dla nas ołtarz przygotowany przy powstałym tak
niedawno pomniku Ojca Świętego Jana Pawła II. Jest on czczony w
naszej parafii nie tylko przez dorosłych, którzy pamiętają postać
Wielkiego Rodaka, ale takŜe przez dzieci i młodzieŜ, którym PapieŜ
stawiany jest jako wzór w naszych placówkach oświatowych noszących
imię Jana Pawła II.
A.G. G.

Nabożeństwo
czerwcowe
Do
istotnych
elementów
czci
dla
Najświętszego
Serca
naleŜą
naboŜeństwa
czerwcowe. Ich pomysł wyszedł od wychowanki jednego z paryskich
klasztorów.
Pewnego dnia po przyjęciu Komunii świętej mała Aniela de SainteCroix pomyślała: skoro maj jest poświęcony Matce BoŜej, to czerwiec
trzeba ofiarować Sercu Jezusowemu. Podzieliła się tym spostrzeŜeniem z
wychowawczynią i koleŜankami. Wszystkim bardzo spodobała się ta myśl.
Przychylnie odniosła się do niej przełoŜona klasztoru, a następnie biskup
paryski. Z upływem czasu propozycja poświęcenia czerwca
Najświętszemu Sercu trafiła do papieŜa. W 1873 r. Ojciec Święty Pius IX
zatwierdził naboŜeństwo czerwcowe.
Wybór terminu nie był przypadkowy. W czerwcu 1675 r. doszło do
najwaŜniejszego z wielkich objawień doświadczonych przez św.
Małgorzatę Marię. Symboliczny wymiar ma takŜe fakt, Ŝe czerwiec
następuje po maju, miesiącu maryjnym. Ale przede wszystkim w czerwcu
przypada Święto Serca Pana Jezusa. Zasadniczymi elementami
naboŜeństwa czerwcowego są adoracja Najświętszego Sakramentu oraz
Litania do Najświętszego Serca Jezusowego.
PapieŜ Jan Paweł II uczestniczył w naboŜeństwie czerwcowym w
Elblągu 6 czerwca 1999 r. Powiedział: "Cieszę się, Ŝe ta poboŜna

praktyka, aby codziennie w miesiącu czerwcu odmawiać albo
śpiewać Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa, jest w
Polsce taka Ŝywa i ciągle podtrzymywana".
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Litania do Serca Jezusowego
W 1720 r. w Marsylii wybuchła wielka zaraza. Aby wyprosić ratunek
dla miasta, odmawiano Litanię do Serca Jezusowego, której autorką była
wizytka - siostra Joanna Magdalena Joly. Następnie inna wizytka - siostra
Anna Remusat wzbogaciła tę litanię o kilka nowych wezwań. W 1899 r.
Kongregacja Obrzędów zatwierdziła litanię do publicznego odmawiania.
Do istniejących 27 wezwań dodano 6 dalszych. W ten sposób Litania
licząca 33 wezwania upamiętnia kaŜdy rok Ŝycia Chrystusa na ziemi.
Tekst ze strony internetowej

Miesięcznika Rodzin Katolickich

„Nasza Arka”
Uroczystość BOśEGO CIAŁA ‘2009 zapisze się w annałach naszej
parafii jako jeszcze jeden historyczny dzień. Zorganizowana w tym dniu
PROCESJA EUCHARYSTYCZNA wiodąca zgodnie z tradycją do czterech
ołtarzy zaprowadziła nas po raz pierwszy na płytę nowo budowanego
kościoła. W otoczeniu pnących się ku niebu murów świątyni wznosiliśmy
do Boga modlitwy, prosząc o wszelkie BŁOGOSŁAWIEŃSTWO dla całej
parafii, szczególnie upraszając BOśYCH ŁASK w dalszych pracach
budowlanych przy wznoszeniu nowego Domu BoŜego. Licznie obecni na
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