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Egzemplarz bezpłatny

Słowo BoŜe
Wejdź w Słowo BoŜe
Dotykaj jego głębi
Czuj w nim, z nim, dla niego
Znacz duszy wnętrze
W nim, z nim, dla niego
Myśl kieruj
W nim, z nim, dla niego
Kontempluj
W nim, z nim, dla niego
śyj światłością
Z nim, w nim, dla niego
śyj miłością
Z nim, w nim, dla niego

go-ja

Sprawozdanie
z działalności Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w Parafii p.w. Świętego Antoniego
w Gołkowicach za rok 2009
Na spotkaniu sprawozdawczym POAK, które odbyło się
3.02.2010 r. podsumowano kolejny rok działalności.
Obfitował on, jak wszystkie poprzednie w liczne wydarzenia
istotne dla rozwoju duchowego naszej parafii.
Działalność POAK w minionym roku, w poszczególnych
miesiącach przedstawiała się następująco:
STYCZEŃ
-BoŜonarodzeniowy koncert wdzięczności „Tobie Mały
Panie”
przygotowany przez parafialną grupę teatralną pod kierunkiem pani
Małgorzaty Niemiec
-Prezentacja multimedialna na temat budowy kościoła
-Udział w organizacji III balu charytatywnego
Dochód z imprezy przeznaczony został na budowę kościoła
LUTY
- Zebranie, na którym podsumowano działalność POAK w roku 2008
- Przyjęcie programu pracy na rok 2009
- Przygotowanie i prowadzenie adoracji Najświętszego Sakramentu
podczas 40-godzinnego naboŜeństwa
MARZEC
- Prowadzenie drogi krzyŜowej w kościele parafialnym w Gołkowicach i w
kaplicy w Skrudzinie w okresie Wielkiego Postu
- Spotkanie formacyjne związane z hasłem roku liturgicznego „Otoczmy
troską Ŝycie”. Zwrócono uwagę na kilka istotnych aspektów odnoszących
się do tego hasła. śycie człowieka pochodzi od Boga, Ŝycie i śmierć są w
rękach Boga. Zadaniem Akcji Katolickiej jest promowanie cywilizacji
miłości, promowanie Ŝycia i jego ochrona.
- Wykład doc. S. Kardaszewicz nt. zagroŜeń cywilizacyjnych
współczesnego człowieka
KWIECIEŃ
- Udział członków POAK w rekolekcjach w CięŜkowicach w dniach od 35.04.2009 r.

zorganizowanych przez Instytut Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Rekolekcje upłynęły pod hasłem roku liturgicznego „Otoczmy troską
Ŝycie”. Program był niezwykle bogaty, na który złoŜyły się: Msza Święta,
konferencje,
modlitwa,
adoracja
Najświętszego
Sakramentu.
Wzbogaceniem tej formacji duchowej dla członków AK było wystawienie
Misterium męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa w IX aktach
przygotowane przez grupę teatralną naszej parafii pod kierunkiem pani
Małgorzaty Niemiec. Misterium wystawiono w parafii Staszkówka , której
proboszczem jest nasz były wikariusz ks. Adam Chmiel. Dla wszystkich
uczestników rekolekcji było to niezwykłe przeŜycie. O naszych aktorach
wyraŜano się z wielkim podziwem i uznaniem.
- Wystawienie Misterium w kościele parafialnym w Gołkowicach.
- Udział członków POAK w naboŜeństwie w kościele parafialnym w
Gołkowicach 23.04.2009 r. w dniu Św. Wojciecha – patrona Akcji
Katolickiej
- ZłoŜenie deklaracji wstąpienia do Akcji Katolickiej przez dwóch członków
MAJ
- Zorganizowanie i uczestnictwo w parafialnej pielgrzymce – majówce do
Skrudziny w dniu 24.05.2009 r. To duchowe wydarzenie naszej parafii,
której inicjatorem i organizatorem od kilku lat jest POAK, skupia wielu
uczestników
- Udział przedstawicieli POAK w III Dniu Społecznym AK zorganizowanym
przez Instytut AK Diecezji Tarnowskiej w dniu 22.05.2009r. w Gródku nad
Dunajcem. Tematem było hasło „Otoczmy troską Ŝycie” w wymiarze
rodzinnym, społecznym i ekonomicznym. Na program Dnia Społecznego
złoŜyła się Msza Święta celebrowana przez Asystenta Kościelnego AK
Diecezji Tarnowskiej ks. dra hab. I. Stolarczyka, wykład dra A. Zięby z
Krakowa, wystąpienie ministra A. Macierewicza oraz refleksja posła E.
Czesaka.
CZERWIEC
- Udział członków POAK w parafialnym odpuście ku czci Św. Antoniego
- Udział w zorganizowaniu IV Festynu parafialnego, którego dochód
przeznaczono na budowę kościoła. Termin Festynu przesunięto na 5.07.
ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe
- Udział przedstawicieli POAK w V Forum Ruchów i Stowarzyszeń w
Tarnowie 13.06.2009r. Mocnym akcentem Forum było podkreślenie
wartości Ŝycia, gdyŜ cywilizacja śmierci zagłusza cywilizację Ŝycia. śycie
jest darem BoŜym. Obrona Ŝycia w sensie społecznym polega na słuŜbie
drugiemu człowiekowi
- Udział w pielgrzymce na Jasną Górę 19.06.2009 r.
WRZESIEŃ
- Prowadzenie modlitwy róŜańcowej przez członków POAK w radiu RDN w
Tarnowie w dniu 17.09.2009r.
PAŹDZIERNIK
- Prowadzenie modlitwy róŜańcowej w kościele parafialnym w
Gołkowicach
- Uczestnictwo przedstawicieli POAK w dekanalnym spotkaniu
modlitewno-edukacyjnym w Starym Sączu w dniu 18.10.2009 r.
Gospodarzem spotkania był ksiądz proboszcz z parafii Barcice.
- Spotkanie formacyjne na temat: „śycie jako dar Boga i zadanie dla
człowieka”. Człowiek jest powołany do Ŝycia nie tylko ziemskiego, ale
takŜe wiecznego. Maryja uczy nas wielkości aŜ po krzyŜ.
LISTOPAD
- Udział przedstawicieli POAK w uroczystościach Chrystusa Króla
Wszechświata święcie AK w Tarnowie w dniu 22.11.2009 r.
GRUDZIEŃ
- Wspólne spotkanie opłatkowe członków POAK i CARITAS naszej parafii.

-2- Przez cały rok w naszej parafii była prowadzona akcja pomocy rodzinom
znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej
Parafialny Odział POAK oraz Parafialny Oddział CARITAS rozprowadzał
Ŝywność, którą pozyskiwano z Banku śywności w Krakowie w ramach
programu PEAD. Ogółem pomocą objęto około 60 rodzin. Sprowadzono
12,5 tony Ŝywności na sumę 25 tysięcy złotych.
Słowa szczególnego uznania i podziękowania naleŜą się panu Janowi
Gomółce – Prezesowi POAK w Gołkowicach oraz panom: Ryszardowi
Koronie, Józefowi MęŜykowi, Pawłowi Pawlikowi i Andrzejowi
Stawiarskiemu
- Wszystkie waŜniejsze wydarzenia z działalności POAK są
dokumentowane w kronice prowadzonej przez panią Jadwigę Gomółkę –
Kronikarza POAK.
Szczególne słowa wdzięczności kierujemy na ręce ks. Proboszcza
Kazimierza Koszyka – naszego Asystenta Kościelnego. Dziękujemy mu za
przewodnictwo duchowe, inspirację do działań, wspieranie wszelkich
naszych inicjatyw.
Za otwartość serca – serdeczne Bóg zapłać.
Sekretarz POAK
Maria Masternak

Sprawozdanie z działalności
Parafialnej Caritas w 2009 roku
„… jedynie dając - otrzymujemy,
Zapominając o sobie - odnajdujemy siebie,
Jedynie przebaczając - zyskujemy przebaczenie, …”
/Matka Teresa z Kalkuty/
Na początku obecnego roku chcemy przekazać krótkie
podsumowanie tego co działo się w Parafialnym Caritas w
ubiegłym roku. Zawsze staramy się reagować na kaŜdy
sygnał informujący o trudnej sytuacji losowej niektórych
rodzin. Z kaŜdym rokiem dostrzegamy coraz to większą
troskę o bliźnich wyraŜaną poprzez modlitwę, dobre słowo, a przede
wszystkim ofiary składane przez Was na róŜne cele. Cieszy nas
niezmiernie i daje nam siłę do dalszej pracy ta nasza wspólna solidarność
ze wszystkimi potrzebującymi. Wierzymy, Ŝe z Waszą pomocą uda nam
się szybko i skutecznie działać na rzecz potrzebujących.
W kilku zdaniach i liczbach przedstawię poniŜej najwaŜniejsze
dokonania w naszej działalności charytatywnej za rok 2009.
Na przychody Parafialnej Caritas w znacznej części składają się
darowizny otrzymane od naszych
sponsorów. Dzięki ich hojności
otrzymaliśmy ponad 3 tys. złotych. Do puszek Caritas udało się zebrać
prawie 9 tys. złotych. Z tej kwoty prawie 5 tys. złotych zostało
przekazane na rodzinę dotkniętą poŜarem. Na cele naszej działalności
przeznaczone są Wasze ofiary do skarbony umieszczonej pod figurą św.
Antoniego, część ofiar ze Środy Popielcowej oraz dochód ze sprzedaŜy
baranków, świec oraz kadzidełek - w sumie była to kwota ponad 4,5 tys.
złotych. Dzięki hojności wszystkich dobroczyńców zebraliśmy ponad 16
tysięcy złotych. Jest to znaczna kwota i świadczy o Waszej trosce i
zaangaŜowaniu w działalność charytatywną Kościoła.
A oto jak przedstawiały się najwaŜniejsze wydatki w minionym okresie:
- zapomogi finansowe udzielone w sytuacjach losowych to kwota prawie
5 tys. złotych
- dopłaty do wypoczynku dzieci na półkoloniach i dofinansowanie do
wycieczek szkolnych łącznie na ten cel przekazano 1,8 tys. złotych.
- wycieczka do Dębna i Czorsztyna z licznymi atrakcjami dla dzieci np.
rejs statkiem, zwiedzanie zabytkowego Kościoła w Dębnie, zamku w
Czorsztynie oraz zjazdy na torze saneczkowym w Kluszkowcach łączny
koszt 1,7 tys. złotych.
W tym roku postaramy się równieŜ zorganizować wyjazd dla dzieci w inne
ciekawe miejsca naszego kraju.
Cieszymy się, Ŝe nasza akcja zbierania Ŝywności do koszy
umieszczonych w sklepach w okresach przedświątecznych cieszy się
duŜym powodzeniem. Dary Ŝywnościowe pochodzące z tych zbiórek
zostały wycenione na około 4 tys. złotych. Jak co roku do tej akcji
dołączają się firmy z naszej parafii oraz z Nowego Sącza.
Nie mogliśmy zapomnieć o naszych najmłodszych, którzy z
utęsknieniem czekają co roku na Św. Mikołaja. Na zorganizowanie tej
imprezy przeznaczyliśmy 2,5 tys. złotych.
Przed Świętami odwiedziliśmy ludzi samotnych oraz chorych
przekazując im, wraz z drobnymi upominkami, zapewnienie o naszej
modlitewnej pamięci.

Na pomoc bezpośrednią zwłaszcza dla rodzin dotkniętych róŜnorakimi
chorobami zostało wydane prawie 5 tyś. złotych.
W roku 2009 nadal działaliśmy wspólnie z Akcją Katolicką przy
wydawaniu Ŝywności dla rodzin objętych programem PEAD. W ramach tej
akcji rodziny otrzymały Ŝywność wycenioną na prawie 25 tys. złotych.
W minionym roku czynnie włączyliśmy się w organizację Festynu
Parafialnego przygotowując loterię fantową oraz „cegiełki” na budowę
nowego Kościoła.
Tradycyjnie w styczniu 2009 roku dzięki bezinteresownej pomocy i
wsparciu naszych sponsorów udało się zorganizować noworoczne
spotkanie dla Seniorów. Równie udany opłatek dla Seniorów odbył się 13
stycznia 2010 roku. Mamy nadzieję, Ŝe te spotkania są okazją do
wzajemnych kontaktów i przeŜywania okresu świątecznego we
wspólnocie parafialnej.
Tak w ogólnym zarysie przedstawiała się nasza działalność w
minionym roku. Dziękujemy za Waszą ofiarność, dzięki której mamy tak
duŜe moŜliwości działania na róŜnych płaszczyznach. Szczególne
podziękowanie składamy na ręce Seniorów za modlitwę oraz wielkie
zaangaŜowanie w nasze dzieła. Mamy świadomość, Ŝe pomimo wielu
potrzeb i niewielkich moŜliwości finansowych tak chętnie się dzielą z
innymi.
Wielką wdzięczność kierujemy w stronę naszych sponsorów, których
pozwolimy sobie wymienić poniŜej, dzięki którym moŜliwe było
zorganizowanie spotkania seniorów, balu charytatywnego oraz wielu
innych uroczystości.
- Maria Klag i Grzegorz Klag – Firma KLAG
- Kinga i Andrzej Stawiarscy– Firma Raj
- Andrzej i Renata Zych – Ferma drobiu
- Paweł Pawlik – Polwid
- Zofia i Mieczysław Gołdynowie
- Zakład Masarski „ Szubryt”
- "Dobrowolscy" Sp. z o.o. Zakład Mięsny Centrum Dystrybucji
- Hurtownia KORA - Andrzej Koszyk Nowy Sącz
- Michał Ogorzały z Andrychowa
- MW-GMW Sp. z o. o. SPÓŁKA KOMANDYTOWA WADOWICE
- OPTICONNECT Sp. z o.o. Ryszard Stefańczyk Gołkowice
- Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
- PROSPONA Sp. z o.o. Nowy Sącz
- Marzena i Marek Biel
- SHP ROLNIK w Starym Sączu
- Ekoconsultant Sp. z o.o. Kraków
- Zakład Ogólno-Budowlany MALBUD Gołkowice Adam Konstanty
- Krzysztof Firlej
- GraŜyna Regulska
- Ryszard Korona
- Łukasz Korona
- Janusz Porębski
- Władysław Sychowski
- Paweł Banach Naczelnik OSP Gołkowice
- GraŜyna i Michał Malinowscy
- Dorota i Grzegorz Pierzchała
- Teresa i Jan Florek
- Krystyna i Czesław Florek
- Joanna i Szczepan Pierzchała
- Agata i Andrzej Karpiel
Dziękujemy ks. prob. Kazimierzowi Koszykowi za wspieranie naszej
działalności i za wielki wzór ofiarności i poświęcenia dla innych. Niech Bóg
Wam błogosławi a św. Antoni, patron ubogich i potrzebujących, wszystko
stokrotnie wynagradza.
Gorąco zachęcam wszystkich, którzy chcieliby razem z nami
działać charytatywnie do zapisywania się do Parafialnej Caritas serdecznie zapraszamy !

Bogusława Niesporek

AKCJA KATOLICKA
przy Parafii Świętego Antoniego w Gołkowicach

program działania na rok 2010
1.Udział członków POAK w Jasełkach.
2.Współudział w zorganizowaniu Balu
Charytatywnego, którego dochód przeznaczony
zostanie na budowę kościoła – 16.01.2010.
3.Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu
PEAD – Bank śywności w Krakowie, wspólnie z

-3oddziałem parafialnym CARITAS.
4.Organizacja diecezjalnego konkursu „ Ślad kapłana w moim Ŝyciu”
5.Adoracja podczas 40 – godzinnego naboŜeństwa – 14.02.2010.
6.Prowadzenie Drogi KrzyŜowej w Wielkim Poście.
7.Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej z
udziałem członków POAK.
8.Udział członków POAK w rekolekcjach – CięŜkowice 26–28.03.2010.
9.Przygotowanie naboŜeństwa w intencji kapłanów pracujących w naszej
parafii oraz kapłanów rodaków.
10.NaboŜeństwo POAK w dniu św. Wojciecha (patrona Akcji Katolickiej) –
23.04.2010.
11.Zorganizowanie parafialnej Pielgrzymki Majowej i wspólna modlitwa w
kaplicy w Skrudzinie – maj 2010.
12.Uczestnictwo AK w Pielgrzymce na Jasną Górę – 19.06.2010.
13.Pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i Podole – 04 08.07.2010.
14.Czynny udział członków POAK w organizacji V Festynu Parafialnego w
Gołkowicach, z którego dochód przeznaczony zostanie na budowę
kościoła – czerwiec 2010.
15.Udział AK w Wielkim Odpuście Tuchowskim – 02.07.2010.
16.Prowadzenie modlitwy róŜańcowej w kościele parafialnym w
Gołkowicach – październik 2010.
17.Uczestnictwo AK w dekanalnym spotkaniu modlitewno – edukacyjnym
w Szczyrzycu – październik 2010.
18.Święto Akcji Katolickiej – uczestnictwo w uroczystościach Chrystusa
Króla Wszechświata w Tarnowie – 21.11.2010.
19.Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK pt. „Bądźmy
Świadkami Miłości”.
20.Wykład Pani doc. dr n. med. Stefanii Kardaszewicz – członka AK na
temat przyczyn i skutków powstawania chorób w dzisiejszej cywilizacji.
21.Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez
parafię w Gołkowicach.

Rekolekcje 2010
Kilka dni przed feriami, 10 stycznia 2010 r. młodzieŜ z Gimnazjum im.
Jana Pawła II w Gołkowicach przybyła do Gródka nad Dunajcem, by móc
uczestniczyć w rekolekcjach. Były to juŜ czwarte, w ten sposób
organizowane rekolekcje dla młodzieŜy przygotowującej się do
Sakramentu Bierzmowania. Z pewną rezerwą, jednak optymistycznym
nastawieniem zaczęli oni swoją przygodę, znajdując tym samym odwagę i
szczere chęci, które pozwoliły pomyślnie rozpocząć ten okres.
Zespół uczestników stanowiła nieco ponad siedemdziesięcioosobowa
grupa młodych osób, wraz z p. Anną, Urszulą, panem Andrzejem oraz
katechetą, ks. Krzysztofem Migaczem.
Ten gorący i pełen wraŜeń i emocji czas, wypełniony był spotkaniami i
zajęciami, mającymi na celu przygotowanie młodzieŜy nie tylko do
sakramentu bierzmowania, ale równieŜ do dojrzalszego postrzegania
świata. O to bowiem postarał się rekolekcjonista, ks. Wacław Barnaś,
który swym zapałem , radością i charyzmą zmobilizował wszystkich do
wspólnych działań i rozwijania potęgi ducha.
Tegoroczne rekolekcje przebiegały pod pewnym hasłem :

>>Rekolekcje dla twardzieli, nie dla „miętkich” chrześcijan<<.
Zawiera ono w sobie przesłanie, które wyraźnie mówi o tym, iŜ był to
czas poświęcony osobom silnej woli, osobom o wielkich chęciach i mocnej
wierze, co tym bardziej motywowało zebranych.
Wszystkie dni spędzone razem niosły ze sobą nowe, coraz ciekawsze
wydarzenia.
Jak wyglądały te dni ?
OtóŜ kaŜdy z nich rozpoczynany był modlitwą w podzięce za dobrze
przeŜytą noc, i prośbą o moŜliwość kontynuowania swego rozwoju
duchowego w tym czasie. W punkcie następnym znajdował swe miejsce i
posiłek, który zawsze budził entuzjazm. Radość ta jednak nie była tak
intensywna, jak ta związana z chwilą, w której wszyscy udawali się do
kaplicy, bądź auli, na kolejne z zajęć. Zatem czym były i co miały na celu
spotkania, które tak wszystkich zachwyciły ?
KaŜde z nich niosło ze sobą nowe doświadczenia i dostarczało kolejnych
powodów do medytacji. Uczestnicy mogli nie tylko być bliŜej Boga, lecz
poznawać Go i jednać się z Nim w sposób, w jaki jeszcze nie mieli okazji.
Poruszane problemy dotyczyły kaŜdej ze sfer Ŝycia, od rodziny i potrzeb
fizycznych, po kosmetykę i pielęgnację wnętrza, tym samym ducha, czyli
spraw wagi wyŜszej…
„Musimy pamiętać o tym, Ŝe to NASZE wybory zaprowadzą nas tam,
gdzie chcemy…” .

Nie moŜemy równieŜ zapominać o tym, Ŝe tylko i wyłącznie od nas zaleŜy,
czy pójdziemy ścieŜką, którą toruje nam Bóg, czy zechcemy wędrować
poprzez gęste zarośla…
Jak mogę przeŜywać Ŝycie ?
Jakie wartości mają największe znaczenie ?
Czym winien kierować się praktykujący katolik i chrześcijanin ?
Co mogę zrobić, by być bliŜej Boga ?
Na te i inne pytania, odpowiedź padła. MłodzieŜ brała czynny udział w
kaŜdym ze spotkań, co dawało powody do niezmierzonej radości.
MoŜna by się zastanawiać jakie prawdy i wartości zostały wyniesione z
tych kilku wspaniałych dni, fakt bowiem jest taki, iŜ wymienić ich
wszystkich nie sposób.
Ale z kilkoma, jednymi z najwaŜniejszych warto się zapoznać.
Między innymi z tym, Ŝe kaŜdy z nas powinien rozwijać swą
bezinteresowną miłość do drugiego człowieka, Ŝe w Ŝyciu nie wolno nam
kierować się egoizmem, miłością tylko do samego siebie, własnymi
odczuciami, ale potrzebami innych osób.
Często to właśnie te najprostsze, lecz ciepłe słowa i gesty wystarczą, by
wzbudzić w drugim człowieku pozytywne emocje, czasem nawet
wzruszenie…
Tak było równieŜ podczas jednej z waŜniejszych chwil, która była z całą
pewnością czymś ogromnie uroczystym. Mowa mianowicie o jednym z
wieczorów, który poświęcony został na adorację Pana Jezusa. Wspaniała
organizacja i wystrój to nie wszystko, najpiękniejsze było tak wielkie
zaangaŜowanie i niezłomność większości osób, jaką się wykazali.
To właśnie w takich chwilach na ludzkich twarzach, w ich oczach, widać
wszelkie odczucia i emocje im towarzyszące. Co więc mówiły ich twarze ?
Nie moŜna w pełni tego powiedzieć, gdyŜ Ŝadne słowa tego nie oddadzą,
tym bardziej opisać w kilku zdaniach.
Wierność, oddanie, miłość, ufność, wzruszenie…
Ten obraz zostaje w pamięci na całe Ŝycie.
W ciągu jednego wieczoru, poprzez objęcie krzyŜa, gorliwą modlitwę,
wyciszenie, wiele ludzkich istot zbliŜyło się do swego Stwórcy.
W większości z nich to właśnie najprawdopodobniej ten moment,
spowodował pewną, choć cząstkową zmianę. Zmianę swych
światopoglądów, postrzegania bliźnich i wszelkich wartości.
Rekolekcje zawsze są czasem wyjątkowym, jednak to w jaki sposób je
przeŜyjemy, czy wpłyną one na nasze Ŝycie, zaleŜy od nas samych.
Niezmiernie istotny w naszym Ŝyciu jest Sakrament Pokuty, chwila
pojednania się z Bogiem, czas przemyśleń i postanowienia poprawy… W
ciągu tych trzech jakŜe długich, a zarazem krótkich dni, znalazł się
oczywiście czas i na to. Do spowiedzi generalnej przystąpiła większość
osób. MoŜna zatem domyślić się, Ŝe twarz kaŜdej z nim promieniała
szczęściem. Pojednanie się z Panem i z bliźnim jest bardzo waŜne,
przystępując do tego sakramentu mamy bezpośrednią moŜliwość
rozmowy z Bogiem. Pojawia się nagle świadomość, Ŝe to właśnie On nas
wysłucha, przebaczy, przyjmie do Siebie i bez względu na okoliczności,
nigdy nie odrzuci… to właśnie jest piękne, to właśnie jeden z cudów, jaki
moŜemy dostrzec podczas naszego ziemskiego Ŝycia.
Z pośród wszystkich spotkań były i takie, które niosły ze sobą nie tylko
dobre rady i mądrości wynikające z przemyśleń samych uczestników, ale
równieŜ mowę samego, Ŝywego Boga.
Słowo BoŜe głoszone podczas mszy świętych i rozwaŜania rekolekcjonisty
podczas nich, miały w sobie szczególny urok i siłę, która dodawała
wszystkim otuchy...
Zwłaszcza tym, którzy przeŜywali trudne chwile, tym, którzy przybyli w
nadziei moŜliwości zmiany swego dotychczasowego Ŝycia, tym, którzy
potrzebowali pomocy i wiary, by móc takową pomoc nieść innym
potrzebującym.
To właśnie podczas nich, podczas kaŜdej ze mszy świętych, w chwili
przekazania sobie pokoju, podania dłoni, wszyscy zdawali sobie sprawę z
mocy, jaką ma w sobie liturgia Słowa BoŜego.
Czas ten wypełniony radością, nie miałby jednak tak uroczystego
charakteru, bez chóralnego śpiewu i wesołej gry na gitarze. Wielką
uciechą z tym związaną było to, Ŝe wszyscy zaangaŜowali się i w tą część.
KaŜdy głośno śpiewał i klaskał, niemalŜe w taki sposób, iŜ „trzęsły się
mury” .
Śpiewając modlimy się podwójnie… i właśnie poprzez ten śpiew i
modlitwę, w kaŜdym budziła się chęć łączenia z bliźnim.
Ten wspólnie przeŜyty czas, te wszystkie chwile, stały się czymś co
trzeba długo rozpamiętywać, o czym nie da się zapomnieć. Czas zadać
pytanie, czym były te rekolekcje dla uczestników ?
W większości zapewne czymś najwspanialszym w Ŝyciu, czymś, czego juŜ
nie będzie dane przeŜyć po raz drugi. Z całą pewnością mimo wszelkich
oporów i niezgodności, Ŝaden człowiek nie mógłby być obojętnym na
działanie Ducha Świętego w tym czasie.
I tak właśnie było.

-4Właśnie ten okres stał się świadectwem…
Świadectwem mocnej wiary w Boga, niezłomności w dąŜeniu do
głębszego poznawania Go, wytrwałości w pogłębianiu i umacnianiu swej
wiary.
śycie kaŜdej z ludzkich istot składa się zarówno z chwil szczęścia, jak
mniej czy bardziej bolesnych upadków. Jednak nigdy nie moŜemy
zapominać o tym, Ŝe właśnie w najtrudniejszych momentach, to Bóg
wyciąga do nas dłoń, to On mówi : „ chodź, pomogę ci…”
Rekolekcje dla „ twardych ” chrześcijan pogłębiły wiarę kaŜdego, komu
dane było w nich brać udział.
Wielu pokazały jak dąŜyć do wyznaczonych celów, jak się nie poddawać,
do kogo kierować się w najgorszych chwilach, ale i jak dzielić się swoim
szczęściem.
Dzięki tym kilku dniom , wiele osób utwierdziło się w wierze i podniosło
wyŜej swą Ŝyciową poprzeczkę.
Bo czy istnieje większa wartość, niŜ wiara, która przenosi góry… ?
Ks. Krzysztof Migacz

Tak mijał nam czas w Szczawnicy... Mimo naszej woli, wszelkich starań
nastała sobota, choć nikt tego nie chciał, musieliśmy spakować bagaŜe i
po śniadaniu wrócić do codzienności.
Jak widać nie marnowaliśmy ani chwili, z czego tylko się dało,
czerpaliśmy pełnymi garściami. Tydzień w zimowym kurorcie spędziliśmy
najaktywniej jak tylko było moŜliwe, w miłej, radosnej atmosferze i
najwaŜniejsze- razem.
Podsumowując wyjazd przyniósł same korzyści- poprawa kondycji,
dotlenienie i hartowanie organizmu, kontakt z przyrodą, masa rozrywki,
poznawanie nowych ludzi, wolność i swoboda, zdobycie wielu mądrości
Ŝyciowych, poprzez wszelakie doświadczenia, rozmowy, wizytę w kinie,
wsłuchiwanie się w Słowo BoŜe, poprawa technik narciarskich... ach
długo by tu wymieniać...
Z tego miejsca pragniemy podziękować wszystkim osobom, nie
będziemy ich wymieniać, bo jest ich ogrom- aŜeby nikogo nie pominąć,
dziękujemy kaŜdemu, kto pomógł w organizacji tych ferii. KaŜdemu, kto
nawet w najmniejszym stopniu przyczynił się do tego, aby wyjazd został
zrealizowany. Bóg zapłać! Będziemy pamiętać w modlitwie!!!

Odpoczywamy inaczej...
czyli
odmienna forma relaksacji poprzez aktywność
fizyczną, kontakt z ludźmi oraz przyrodą,
przebywanie na świeżym powietrzu i bliskość
z Bogiem oczywiście.....
oczywiście.....
Zamiast leŜeć przed telewizorem, czy siedzieć przy komputerze...
szaleństwo na stoku... wspaniała pogoda... wyborowe towarzystwo...
spacerki... wycieczki... zabawa... smaczne jedzonko i to wszystko jeszcze
po boŜemu! CóŜ więcej potrzeba człowiekowi do szczęścia. Za sprawą
NajwyŜszego udało nam się zorganizować po raz trzeci zimowy wyjazd do
nieopodal połoŜonej, jakŜe bajecznej i pięknej Szczawnicy. Wyjazd miał
charakter stricte rekreacyjny, mający na celu spędzenie czasu w sposób
aktywny i zdrowy rzecz jasna.
Pod opieką ks. Krzysztofa, tradycyjnie juŜ pana Andrzeja i starszej
koleŜanki Eli wyruszyliśmy trzema samochodami do połoŜonej ok. 40 km
od Gołkowic miejscowości. Zamieszkaliśmy, jak poprzednio w domu
rekolekcyjnym Ruchu Światło- śycie przy kościele parafialnym pod
wezwaniem Świętego Wojciecha w Szczawnicy, gdzie zostaliśmy ciepło
powitani przez znane nam juŜ panie- Krysię i Małgosię. Trzeci raz z kolei
udało nam się takŜe spotkać z rodzina Przedpełskich, którzy co roku
przyjeŜdŜają na ferie. W tym roku mieliśmy okazje mieszkać takŜe z
grupą młodzieŜy z Tymowej, która uczestniczyła z nami w
naboŜeństwach, Mszach Św., spoŜywała wspólnie z nami posiłki...
Miejsce znane juŜ nam doskonale, toteŜ zajęliśmy oczywiście nasze
ulubione piętro ze stolikiem na korytarzu, gdzie wszyscy razem
spotykaliśmy się, spędzaliśmy wolny czas, śpiewaliśmy, graliśmy w karty,
choć nie zawsze był na to czas z powodu napiętego harmonogramu : ).
Pobudka o 7.00, 7.30 Msz Św., śniadanie potem wyjście na narty,
szusowanie do godziny 16.00(trzeba zauwaŜyć, Ŝe w tym roku nikt poza
małymi : ) wyjątkami nie miał problemów z dwoma deskami, niektórzy
nawet przerzucili się na jedną : D ) , powrót na obiadokolację, wieczorny
spacer (kaŜdego dnia w inne miejsce: raz było to wyjście na szczyt
Palenicy, innym razem- spacer do sąsiedniej miejscowości Szlachtowa,
następnie marsz deptakiem wzdłuŜ Dunajca oraz wymarsz do Leśnicy ).
Około godziny 20.30 zbieraliśmy się w domowym Kościele na wieczornym
naboŜeństwie, następnie wieczorna toaleta, o 22.00 nastawała cisza
nocna, a godzinę później wszyscy grzecznie leŜeli juŜ w łóŜeczkach. I tak
przez cztery dni.
W piątek dzień wyglądał nieco inaczej, zamiast na narty wyruszyliśmy
na pieszą wycieczkę, by zdobyć Przehybę. Słońce świeciło wyjątkowo,
niebo było bezchmurne i takie błękitne i mróz się z nami nie rozstawał.
Dookoła niecodzienne widoki, ośnieŜone drzewa, płatki śniegu spadające
z gałęzi, lśniące w promieniach słonecznych. Trasa bardzo ciekawa,
urozmaicona róŜnymi niespodziankami ( np.: powalony konar na ścieŜce,
kamienie, jakaś dziura, czy lód). Bywało troszkę pod górkę, ale nie było
strasznie, kaŜdy dał radę, nikt nie poległ. Na szczycie Prehyby
wstąpiliśmy do schroniska, chwilkę zagrzaliśmy się, skonsumowaliśmy co
trzeba i ruszyliśmy w drogę powrotną. Wydawałoby się, Ŝe rozrywek na
ów dzień wystarczy, ale jednak nie. Po powrocie do Szczawnicy udaliśmy
się do kina na film "KsięŜniczka i Ŝaba", który jak na bajkę Disneya
przystało posiada morał, który mówi, Ŝe w Ŝyciu najwaŜniejsza jest miłość
i rodzina, a nie pieniądze i sława. Po seansie, głodni jak wilki wstąpiliśmy
na pizzę. Reszta dnia wyglądała tradycyjnie, według znanego schematu.

Ks. Krzysztof Migacz

***
Informacja
o sprzedaŜy działki parafialnej
Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk informuje, Ŝe w wyniku
konkursu ofert ogłoszonego w dniu 25 grudnia 2009 r.
dokonano sprzedaŜy działki parafialnej o powierzchni
1,25 ha, numer 211 połoŜonej w Gołkowicach Dolnych
na „Podlesiu”.
W dniu 4 lutego 2010 oferty rozpatrzyła Komisja Rady
Duszpasterskiej ds. sprzedaŜy działki parafialnej Parafii pw.
Św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach w składzie:
Ks. Kazimierz Koszyk – proboszcz
Jan Szewczyk – przewodniczący Komisji
Jan Kupczak
Tadeusz Kudłacz
Andrzej Kuczaj
Andrzej Myjak
Andrzej Stawiarski
Andrzej Zych

Oferty złoŜyli:
1)Ryszard Korona - Gołkowice Dolne
2)Stanisław Weber – Mostki/Park Ridge USA.

W wyniku analizy ofert Komisja kierując się
wskazaniami Ks. Biskupa Ordynariusza, Kurii
Diecezjalnej w Tarnowie, dobrem sąsiadów tej działki,
a przede wszystkim dobrem Parafii i budującego się
kościoła, jednogłośnie wybrała ofertę
nr 1 Pana Ryszarda Korony zamieszkałego
w Gołkowicach Dolnych 114.
Kwota uzyskana ze sprzedaŜy wyŜej
wymienionej działki wyniosła 420.000,00 zł.
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