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         DUŻO DOBREJ MUZYKIDUŻO DOBREJ MUZYKIDUŻO DOBREJ MUZYKIDUŻO DOBREJ MUZYKI    
    
 OBFICIE ZAOPATRZONY BUFET OBFICIE ZAOPATRZONY BUFET OBFICIE ZAOPATRZONY BUFET OBFICIE ZAOPATRZONY BUFET    

    
                        DOBRĄ ZABAWĘ W MIŁYM TOWARZYSTWIEDOBRĄ ZABAWĘ W MIŁYM TOWARZYSTWIEDOBRĄ ZABAWĘ W MIŁYM TOWARZYSTWIEDOBRĄ ZABAWĘ W MIŁYM TOWARZYSTWIE    
    
WIELE DOZNAŃ ESTEWIELE DOZNAŃ ESTEWIELE DOZNAŃ ESTEWIELE DOZNAŃ ESTETYCZNYCHTYCZNYCHTYCZNYCHTYCZNYCH    
    

                UDZIAŁ WUDZIAŁ WUDZIAŁ WUDZIAŁ W DZIELE BUDOWY DZIELE BUDOWY DZIELE BUDOWY DZIELE BUDOWY NOWEJ ŚWIĄTYNI NOWEJ ŚWIĄTYNI NOWEJ ŚWIĄTYNI NOWEJ ŚWIĄTYNI    
    

MOŻLIWOŚĆMOŻLIWOŚĆMOŻLIWOŚĆMOŻLIWOŚĆ WYGRANIA  WYGRANIA  WYGRANIA  WYGRANIA WIELU WIELU WIELU WIELU 

CIEKAWYCH FANTÓWCIEKAWYCH FANTÓWCIEKAWYCH FANTÓWCIEKAWYCH FANTÓW, A NAWET , A NAWET , A NAWET , A NAWET . . .  
    

S A M O C H O D US A M O C H O D US A M O C H O D US A M O C H O D U            →→→→    
            

STASTASTASTAŃ SIĘ WŁASCICIELEM CIEKAWEGO Ń SIĘ WŁASCICIELEM CIEKAWEGO Ń SIĘ WŁASCICIELEM CIEKAWEGO Ń SIĘ WŁASCICIELEM CIEKAWEGO  OBRAZ OBRAZ OBRAZ OBRAZUUUU    
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AAAA . . . . . . . . . . . .        DLA  NAJMŁODSZYCHDLA  NAJMŁODSZYCHDLA  NAJMŁODSZYCHDLA  NAJMŁODSZYCH . . .  . . .  . . .  . . .     
    

PLAC ZABAW, ŚCIANA WSPINACZKOWA I . . .COŚ SŁODKIEGO . . . 
 
 
 

Może zachęci kogoś ta miła, mała szynszyla? 
 

 
 

((((8888♥8888)))) 
 

                                  „Akademia naszych marzeń”„Akademia naszych marzeń”„Akademia naszych marzeń”„Akademia naszych marzeń”    
 
    To inscenizacja przygotowana przez Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „GNIAZDO”, 
Prywatne Gimnazjum oraz Powiatową i Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu. Oparta 
została na motywach utworu Jana Brzechwy „Akademia Pana Kleksa”. Autorem adaptacji tekstu, scenariusza i 
reŜyserem jest Halina Wąsowska – Schirmer, asystentem reŜysera Jolanta Koszkul, scenografami Wiesław *ojtowicz i 
Aleksandra Skoczeń. Opracowaniem muzycznym zajął się Marek Kanik wraz z młodzieŜą Zespołu Szkół w Barcicach, 
kostiumy przygotowały Renata Pych i Lucyna Stec, realizacji dźwięku dokonał Ryszard Garwol.    

Zobaczmy przedstawienie przygotowane wspólnym wysiłkiem wielu młodych ludzi – członków 
Muzycznego Teatrzyku Integracyjnego „RAZEM”. 
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15.00 Piosenka na dobry początek 

15.10 Grupa wokalna  

„Podegrodzcy Chłopcy” 
15.40 AUKCJA 
15.45 „Akademia naszych marzeń” – 
Muzyczny Teatrzyk Integracyjny 

„RAZEM” 
 
 

16.15 Program w wykonaniu dzieci z 

Przedszkola Sióstr Karmelitanek z 

Gołkowic 

16.25 Występ zespołów artystycznych   
Pałacu MłodzieŜy w Nowym Sączu: 
-Studio piosenki – Agnieszka Nowak 
oraz Zespół wokalny „AKORD”, 
-Zespół tańca towarzyskiego 
„AKSEL”, 
-Grupa baletowa „ADAGIO”. 
17.10 AUKCJA 
17.25 Zespół „BACIARY” – część I 
18.00 AUKCJA 
18.10 Zespół „BACIARY” – część II 
18.45 AUKCJA 
19.30  Losowanie   c e g i e ł e k 
20.00 Zabawa taneczna 

Do tańca zagra zespół „MASTERS”  
 

 
    

 

 
 

 
 

Nabywając cegiełki 
możesz wygrać: 

 

samochód osobowy LANOS, 

meble, rower, kartę płatniczą RESERVED na 

500 zł, wieŜę SONY, telefon komórkowy 

NOKIA, wieŜę PANASONIC, kuchenkę 

mikrofalową, ekspres do kawy, radio, pufę, 

drukarkę HPD 1560, meble ogrodowe, mikser, 

aniołka, DVD, obraz olejny, komplet łyŜeczek, 

namiot, skórę, poduszkę skórzaną, grill 

ogrodowy, ikonę, komplet kolędowy, witraŜ, 

koc, obraz na szkle (o. Papczyński, św. 

Antoni)…  

 
 

AUKCJA ‘2009 
 

                TegorocznTegorocznTegorocznTegoroczna festynowa aukcja będzie a festynowa aukcja będzie a festynowa aukcja będzie a festynowa aukcja będzie 
okazjąokazjąokazjąokazją do nabycia  do nabycia  do nabycia  do nabycia obrazówobrazówobrazówobrazów,    płaskorzeźbpłaskorzeźbpłaskorzeźbpłaskorzeźb,    
zwierząt zwierząt zwierząt zwierząt . . . 
                Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego 
nabywcęnabywcęnabywcęnabywcę stanie się  stanie się  stanie się  stanie się wsparciem wsparciem wsparciem wsparciem dla dzieła dla dzieła dla dzieła dla dzieła 
budowybudowybudowybudowy    świątyni parafialnej.świątyni parafialnej.świątyni parafialnej.świątyni parafialnej.                
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((((KĄCIK DOBREGO SŁOWA))))    

��� 
  

 

    Przeglądając strony internetowe moŜna natknąć 

się  na wiele humorystycznych tekstów. 

Korzystając z okazji do Wielkiej Parafialnej 

Radości jaką bez wątpienia jest Festyn Parafialny 

zachęcam do przeczytania poniŜszego listu… 

 
Mój Drogi! 

 
    Piszę do Ciebie tych parę linijek, Ŝebyś wiedział, Ŝe do Ciebie piszę. 
Jak ten list dostaniesz, to znaczy, Ŝe do Ciebie doszedł. Jak go nie 
dostaniesz, to mi daj znać, to go wyślę jeszcze raz. Piszę do Ciebie 
wolno, bo wiem, Ŝe nie potrafisz szybko czytać. Niedawno tata 
przeczytał w jakiejś gazecie, Ŝe najwięcej wypadków się zdarza 
kilometr od domu, więc przeprowadziliśmy się trochę dalej. Mieszkamy 
teraz w fajnej chałupce. Jest tu pralka, choć nie jestem pewna, czy się 
nie zepsuła. Wczoraj wrzuciłam do niej pranie, pociągnęłam za sznurek 
i pranie gdzieś wsiąkło. Pogoda nie jest najgorsza. W zeszłym tygodniu 
padało tylko dwa razy. Za pierwszym razem trzy dni, a za drugim 
cztery. Co do kurtki, którą chciałeś. Wujek Piotr powiedział, Ŝe jak Ci ją 
poślę z guzikami, to będzie duŜo kosztować, bo guziki są cięŜkie. 
Dlatego oderwałam guziki i włoŜyłam do kieszeni. 
    Tata dostał pracę. Jest dumny jak paw, bo ma pod sobą jakieś 
pięćset osób. Wysiewa trawę na cmentarzu. Twoja siostra, Julka, która 
wyszła za mąŜ, w końcu urodziła. Nie znamy jeszcze płci, więc Ci nie 
powiem, czy jesteś wujkiem czy ciotką. Jak to będzie dziewczynka, 
Twoja siostra chce ją nazwać po mnie. Ale to będzie dziwne – mówić 
na swoją córkę „mama”. Gorzej jest z Twoim bratem, Jankiem. Zamknął 
samochód i zostawił w środku kluczyki. Musiał iść do domu po drugi 
komplet, Ŝeby nas wyciągnąć ze środka. Jak się będziesz widział z 
Gosią, pozdrów ją ode mnie, a jeśli nie, to jej nic nie mów. 
 
Twoja mamusia Dusia.  
 
PS. Chciałam Ci włoŜyć do listu parę złotych, ale juŜ zakleiłam kopertę. 

Przygot. Mariusz 
 

F E S T Y N 
 

    Festyn, jak podają słowniki, to zabawa urządzana zwykle pod 
gołym niebem dla większej liczby osób, z okazji jakiegoś święta, 
dla uczczenia jakiegoś wydarzenia itp. Często festyn jest 
organizowany w celach charytatywnych, dla pozyskania funduszy 
na waŜny cel. 
    W języku włoskim istnieje podobnie brzmiące słowo festino  o 
tym samym znaczeniu. 
    Obydwa słowa wywodzą się od łacińskiego wyrazu festum, 
który w języku polskim dał początek słowu fest, uŜywanemu w 
dawnej Polsce na określenie święta lub uroczystości.  
    Dzisiaj organizowane festyny mają charakter rodzinny, 
sportowy, szkolny itp. Bywają festyny lotnicze, archeologiczne (w 
Biskupinie), misyjne (w Tylmanowej). 
    Festyn parafialny w Gołkowicach ma charakter charytatywny, 
poniewaŜ jego celem jest kaŜdorazowo pozyskanie funduszy na 
budowę nowego kościoła w naszej parafii. W organizację 
festynów rok rocznie zaangaŜowana jest wielka liczba osób w 
róŜnym wieku. Udział licznej grupy parafian sprzyja integracji 
środowiska lokalnego wokół wspólnego celu.    

 
 
    Rozpoczynamy wakacje. W naszej parafii akcentem 
rozpoczynającym czas wypoczynku juŜ po raz czwarty jest festyn 
parafialny. Bawmy się radośnie i bezpiecznie. Podczas zabawy 
otoczmy naleŜytą opieką dzieci i młodzieŜ. Niech nic nie zakłóci 
atmosfery radości i zabawy.  

A.G.G. 
 

Radosna Radosna Radosna Radosna zazazazabawa to bezpieczeństwo!bawa to bezpieczeństwo!bawa to bezpieczeństwo!bawa to bezpieczeństwo!    
 

Pan Bóg na wakacjachPan Bóg na wakacjachPan Bóg na wakacjachPan Bóg na wakacjach    
 

„Wyrusz, o Panie, na miejsce Twego odpocznienia, 
Ty i Twoja arka pełna chwały!” (Ps 132,8) 

  
(…)Oczywiste jest to, Ŝe w Piśmie Świętym wprost o wakacjach nie 

ma mowy. Z drugiej strony warto sobie uświadomić, Ŝe słowo 
„wakacje” jest pochodzenia łacińskiego i oznacza między innymi 
uwolnienie, zwolnienie (od słuŜby), urlop, odprawę, a takŜe okup od 
słuŜby. Natomiast łaciński termin prawny „vacatio legis” dosłownie 
tłumaczony jest jako „próŜnowanie ustawy”, gdyŜ oznacza on okres 
między datą ogłoszenia danego aktu prawnego a datą jego wejścia w 
Ŝycie. 

Natomiast w Piśmie Świętym kilkadziesiąt razy uŜyte jest słowo 
odpoczynek. JuŜ w księdze Rodzaju na końcu opisu stworzenia świata, 
czytamy: „A gdy [Bóg] ukończył w dniu szóstym dzieło, nad którym 
pracował, odpoczął dnia siódmego po całym swym trudzie. Wtedy Bóg 
pobłogosławił ów siódmy dzień i uczynił go świętym; w tym bowiem 
dniu odpoczął po całej swej pracy, którą wykonał, stwarzając” (Rdz 
2,2-3). Później Bóg, nawiązując do swojego odpoczynku, nakazuje 
takŜe odpoczywać człowiekowi: „Pamiętaj o dniu szabatu, aby go 
uświęcić. Sześć dni będziesz się trudził i wykonywał wszystkie swoje 
zajęcia. Dzień zaś siódmy jest szabatem Pana, Boga twego. Nie 
będziesz przeto w dniu tym wykonywał Ŝadnej pracy (...). W sześć dni 
bowiem uczynił Pan niebo, ziemię, morze oraz wszystko, co jest w nich, 
siódmego zaś dnia odpoczął. Dlatego pobłogosławił Pan dzień szabatu i 
uznał go za święty” (Wj 20,8-11). 

Ów siódmy dzień stał się „znakiem wiekuistym” między Izraelem a 
Bogiem, „bo w sześć dni Pan stworzył niebo i ziemię, a w siódmym dniu 
odpoczął i wytchnął” (Wj 31,17). Do odpoczynku w dniu siódmym 
nawiązał teŜ autor Listu do Hebrajczyków, wskazując, Ŝe odpoczynkiem 
chrześcijan jest odpoczynek Boga: „A zatem pozostaje odpoczynek dla 
ludu BoŜego. Kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, odpocznie po 
swych czynach, jak Bóg po swoich. Śpieszmy się więc wejść do owego 
odpoczynku, aby nikt nie poszedł za tym przykładem nieposłuszeństwa” 
(Hbr 4,9-11). 

(…)Jednak wakacje przypominają nam, Ŝe w dni świąteczne 
powinniśmy powstrzymywać się od cięŜkiej pracy. Co więcej, widzimy, 
Ŝe oprócz tych dni świątecznych są teŜ wakacje. Owszem, nie są to w 
Ŝadnym razie od strony liturgicznej dni świąteczne. A jednak czas wolny 
podczas wakacji moŜe stać się okazją, aby zatrzymać się nieco i 
pomyśleć nad swoim Ŝyciem, a jeśli trzeba — to i odnowić czy pogłębić 
kontakt z Bogiem. 

Wiemy, co stało się nazajutrz po Wielkiej Sobocie, po owym dniu 
odpoczynku Pana po dziele zbawienia — Chrystus ukazał się jako 
Zwycięzca śmierci, piekła i szatana. I po to takŜe Bóg nam nakazuje 
odpocząć, abyśmy zrozumieli, Ŝe nie wystarczy cierpieć, trudzić się, 
pracować, aby dojść do zmartwychwstania. Uczy nas tego równieŜ 
znana nam dobrze modlitwa zanoszona za zmarłych: „Wieczny 
odpoczynek racz im dać, Panie”. A zatem, odpoczynek to nie Ŝaden 
luksus czy oznaka lenistwa. Jest to raczej przygotowanie się 
do zmartwychwstania. Dlatego uczmy się od samego Pana 
odpoczynku juŜ tu na ziemi. 

Marek Blaza SJ 
www.opoka.org.pl  

 

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 
 


