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         Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
          BIULETYN PARAFIALNY Nr 3 (72) 7.03.2010                               

Egzemplarz bezpłatny           III NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU
 

a3A 
Czcigodnemu Księdzu 

Proboszczowi 
 

Kolorowej radości przepełniającej serce 

A takŜe dni bogatych w BoŜe miłosierdzie 

Zdrowia na długie lata Ŝycia 

I uśmiechu rozpromieniającego oblicze 

Miłości Stwórcy i bliźniego 

I blasku Chrystusowej mocy 

Entuzjazmu młodzieńczego zdolnego góry przenosić 

Rozwoju duchowego przynoszącego obfite plony 

Zachwytu nad pięknem świata 

 
 
 

 

Ŝyczą: 

 

 

 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 

Parafialny Oddział CARITAS, 
Parafialna Rada Duszpasterska, 

Parafialna Grupa Teatralna 
 

g818G 
 

 

Czcigodny KsięŜe Proboszczu,Czcigodny KsięŜe Proboszczu,Czcigodny KsięŜe Proboszczu,Czcigodny KsięŜe Proboszczu,  
w dniu imienin Ŝyczymy Ci w dniu imienin Ŝyczymy Ci w dniu imienin Ŝyczymy Ci w dniu imienin Ŝyczymy Ci  

na kaŜdą chwilę wzrastania  
w Kapłaństwie Chrystusowym 
nowego wylania Ducha Świętego  
z pełnią Jego Boskich darów. 

Niech Cię Pan błogosławi i strzeŜe, 
niech Cię obdarzy swą łaską  
i niech Cię ogarnie pokojem. 

Niech nadzieja i miłość wyznaczają drogę 
Twej kapłańskiej posługi. 

Nasze Ŝyczenia powierzamy w modlitwie 
Maryi - Matce Kapłanów  
oraz Świętemu Kazimierzowi. 

 

Siostry Karmelitanki 
Dzieciątka Jezus 

 

 

Kapłan zawsze i niezmiennie 
 znajduje źródło swej toŜsamości  

w Chrystusie - Kapłanie.  
Jan Paweł II 

 

    Błogosławieństwa Chrystusa – Kapłana w kaŜdym 
dniu i przedsięwzięciu, zdrowia potrzebnego do 
pełnej słuŜby Bogu, światła Ducha Świętego  zawsze  
i wszędzie oraz wielu pogodnych dni Księdzu 
Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi z okazji 
imienin Ŝyczą 

((((mmmm)))) 
Dyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymiDyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymiDyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymiDyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymi – 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach,     
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,    

Gimnazjum im. Jana PaGimnazjum im. Jana PaGimnazjum im. Jana PaGimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicachwła II w Gołkowicachwła II w Gołkowicachwła II w Gołkowicach. 
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Czcigodny KsięŜe Kazimierzu 
 

    Z okazji imienin pragniemy 
Ŝyczyć, aby w dalszym ciągu 
współpraca Księdza z nami księŜmi i 
całą wspólnotą wiernych była tak 

obfita w plony jak dotychczas, byś Drogi KsięŜe 
na wzór Świętego Kazimierza podąŜał przez Ŝycie 
słuŜąc Chrystusowi. Ogromu siły potrzebnej do 
dalszej posługi kapłańskiej oraz mocy Ducha 
Świętego, który swym światłem daje liczne 
nadzieje na nadchodzący czas. By nigdy nie zgasł 
w Tobie czcigodny KsięŜe apostolski zapał, 
którym prowadzisz parafian przez 
kręte, skomplikowane drogi 
dzisiejszego świata, głosząc Słowo BoŜe 
i wcielając je w Ŝycie. Niech Twe Serce 
nadal przepełnia miłość, uśmiech niech nadal 
zdobi twarz. Ciesz się światem i spotykanymi 
ludźmi, a Twoje serce niech przepełnia miłość, 
którą podzielisz się z potrzebującymi jak czynił to 
kiedyś Twój patron Św. Kazimierz. Wielu 
Ŝyczliwych serc ludzkich, spełnienia najskrytszych 
pragnień, dalszego prowadzenia wiernych, ku 
bliŜszemu poznaniu NajwyŜszego Stwórcy oraz by 
Twa głęboka wiara i słuŜba kapłańska, umacnia 
dzieło budowania Kościoła Chrześcijańskiego. 
Niech Dobry Bóg szczerze Cię kaŜdego dnia, 
Matka BoŜa otacza swą rodzicielską opieką, a 
Święty Antoni wyprasza u Pana potrzebne łaski. 
Szczęść BoŜe! 

 
Niech Bóg błogosławi 

Ks. Krzysztof Migacz 

Ks. Kanonik Stefan Tokarz 

 

 
 

Tak pięknie jest dawać siebie kaŜdego dnia 

zapełnić sobą wyciągnięte ręce 

ogrzewać słowem zimne dłonie … 

i jeszcze bardziej zziębnięte serca. 
 

    Z okazji dnia Św. Patrona – Kazimierza Ŝyczymy 
Ks. Proboszczowi, aby w Ŝycie parafii i napotkanych 
ludzi stale wnosił wiarę, nadzieję, i miłość 
otrzymując w zamian Błogosławieństwo BoŜe i 
serdeczność ludzkich serc.  
 
Redakcja Biuletynu „ECHO” 

 
 
 

 
 
    

Drogi Księże ProboszczuDrogi Księże ProboszczuDrogi Księże ProboszczuDrogi Księże Proboszczu    
W imieniu całej załogi Liturgicznej 

Służby Ołtarza pragniemy złożyć 

Księdzu najszczersze życzenia imieninowe. 

Przede wszystkim Bożej radości, zdrowia 

i siły w wypełnianiu posługi kapłańskiej w 

naszej parafii oraz wytrwałości przy 

dziele budowy nowej Świątyni. Mocy 

Ducha Świętego w głoszeniu Dobrej 

Nowiny, wielu życzliwych serc ludzkich, 

opieki świętych patronów: Świętego 

Antoniego i Świętego Kazimierza. Niech 

Maryja zawsze Księdzu towarzyszy 

swoją miłością i orędownictwem, a Dobry 

Bóg błogosławi i obdarza nieustannie 

Swoimi Łaskami, a ich 

obfitość stokrotnie się 

pomnaża i owocuje w 

ludzkich sercach 

umocnieniem wiary. 

Szczęść Boże! 

 

 

 

Liturgiczna Służba OłtarzaLiturgiczna Służba OłtarzaLiturgiczna Służba OłtarzaLiturgiczna Służba Ołtarza,,,,    

Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii.    
 

 
 

W tej uroczystej chwili pragniemy W tej uroczystej chwili pragniemy W tej uroczystej chwili pragniemy W tej uroczystej chwili pragniemy     
w imieniu Sołtysów  w imieniu Sołtysów  w imieniu Sołtysów  w imieniu Sołtysów      

życzyć Księdzu Proboszczowiżyczyć Księdzu Proboszczowiżyczyć Księdzu Proboszczowiżyczyć Księdzu Proboszczowi    
wytrwałości, wytrwałości, wytrwałości, wytrwałości, spokojuspokojuspokojuspokoju i pogody ducha. i pogody ducha. i pogody ducha. i pogody ducha.    

Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.Wszystkiego co najlepsze i najpiękniejsze.    
Zdrowia i wszelkiego szczęścia.Zdrowia i wszelkiego szczęścia.Zdrowia i wszelkiego szczęścia.Zdrowia i wszelkiego szczęścia.    

Przede wszystkim Światła tak Silnego i Jasnego,Przede wszystkim Światła tak Silnego i Jasnego,Przede wszystkim Światła tak Silnego i Jasnego,Przede wszystkim Światła tak Silnego i Jasnego,    
które przynosi błogosławieństwo które przynosi błogosławieństwo które przynosi błogosławieństwo które przynosi błogosławieństwo     

samą swoją obecnością.samą swoją obecnością.samą swoją obecnością.samą swoją obecnością.    
Niech Bóg Jedyny prowadzi prostymi drogami.Niech Bóg Jedyny prowadzi prostymi drogami.Niech Bóg Jedyny prowadzi prostymi drogami.Niech Bóg Jedyny prowadzi prostymi drogami.    

    

                                    

                         Sołtysi wsi:  
      Gołkowice Dolne,  
      Gołkowice Górne, 

Skrudzina, 
      Gaboń – Praczka.                                     
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KsięŜe Proboszczu 
Z okazji imienin Ŝyczymy Tobie,  

byś przez całe swoje Ŝycie  

podąŜał z ufnością i nadzieją za Panem. 

Niech twoja praca przynosi obfite owoce  

i jednoczy ludzi w jedną Chrystusową owczarnię. 
 

śyczymy równieŜ pogody ducha i 

wiele radości kaŜdego dnia, oby 

uśmiech często gościł na twej 

twarzy. 

Do Ŝyczeń dołączamy naszą 

modlitwę -  

 

Dziewczęca SłuŜba Maryjna 
 

 
 

 

Kochany Księże 
Kazimierzu 

 

W tym wyjątkowym dniu 
Ŝyczymy, aby ogrom Łask 
BoŜych spływał na Księdza 
kaŜdego dnia, a Duch Święty dawał światło 

niezbędne do rozsiewania ziarna Słowa BoŜego 
pośród ludu na jakŜe trudnym do uprawy 

gruncie, jakim jest dzisiejszy świat. Ponadto 
pragniemy Ŝyczyć wszelkiej pomyślności i 
dobra, realizacji wszystkich szlachetnych 

planów i słusznych zamierzeń. Niech Jezus 
NajwyŜszy Pasterz zawsze błogosławi i będzie 

Źródłem radości, spełnienia, entuzjazmu i 
dalszego zapału. Niech Maryja- Matka 
wszystkich kapłanów wspiera Księdza i 

wyprasza u Swego Syna wszystkie niezbędne 
łaski i siłę, aŜeby praca Księdza przynosiła 

obfite plony i jednoczyła ludzi w jedną 
Chrystusową Owczarnię. Zapewniamy o 

modlitwie! 
 

MłodzieŜowa Grupa 

Apostolska 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielu łask boŜych na 

ścieŜkach kapłańskiego 

Ŝycia, Sił i zdrowia w 

podejmowaniu działań 

zmierzających do budowy 

kościoła widzialnego  

i duchowego, błogosławieństwa 

Najświętszej Maryi panny  

oraz nieustannej opieki świętego 

antoniego i świętego Kazimierza 

 

Koło Radia Maryja 
Seniorzy, RóŜe RóŜańcowe, 

Czciciele Św. Antoniego, 
                                     Parafialne Grupy PDMD 

 

 

 

    

DROGA KRZYŻOWADROGA KRZYŻOWADROGA KRZYŻOWADROGA KRZYŻOWA    
ULICAMI PARAFII 

 

W Wielki Wtorek 30 marca 2010 r.  
o godz. 17.00 odbędzie się  

Droga KrzyŜowa ulicami parafii. 
 

Nabożeństwo rozpocznie Msza Św. Nabożeństwo rozpocznie Msza Św. Nabożeństwo rozpocznie Msza Św. Nabożeństwo rozpocznie Msza Św.     
w kościele parafialnym, następnie w kościele parafialnym, następnie w kościele parafialnym, następnie w kościele parafialnym, następnie 
uczestnicy przejdą do nowego kościoła, uczestnicy przejdą do nowego kościoła, uczestnicy przejdą do nowego kościoła, uczestnicy przejdą do nowego kościoła, 
by stamtąd wyruszyć do kaplicy by stamtąd wyruszyć do kaplicy by stamtąd wyruszyć do kaplicy by stamtąd wyruszyć do kaplicy     
w Skrudzinie.w Skrudzinie.w Skrudzinie.w Skrudzinie.    
Rozważania Rozważania Rozważania Rozważania     
Drogi KrzyżoweDrogi KrzyżoweDrogi KrzyżoweDrogi Krzyżowej j j j 
poprowadząpoprowadząpoprowadząpoprowadzą::::        
młodzież, ministranci, młodzież, ministranci, młodzież, ministranci, młodzież, ministranci, 
lektorzy pod kierunkiem lektorzy pod kierunkiem lektorzy pod kierunkiem lektorzy pod kierunkiem 
Księdza Krzysztofa.Księdza Krzysztofa.Księdza Krzysztofa.Księdza Krzysztofa.  

 

Serdecznie zapraszamy!!! 
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Przygotowanie Drogi KrzyŜowej 

Kaplica w Skrudzinie: 

piątek godz. 17.00 
19 lutego   

26 lutego  

  5 marca  

12 marca  

19 marca 

26 marca   

Ks. Katecheta  

Siostra  Rachela  

ministranci i lektorzy 

PDMD ze Skrudziny  

Akcja Katolicka  

Caritas 

Kościół parafialny w Gołkowicach: 

piątek godz. 18.00 
19 lutego 

26 lutego  

  5 marca  

12 marca  

19 marca 

26 marca 

Ks. Kanonik  

Siostra Agata  

grupa młodzieŜowa 

PDMD z Gołkowic 

Akcja Katolicka  

Caritas 

 
 

WszystkimWszystkimWszystkimWszystkim    Kazimierom Kazimierom Kazimierom Kazimierom i Kazimierzomi Kazimierzomi Kazimierzomi Kazimierzom    
z okazji imienin życzymy, 
by Święty Patron  
wypraszał im u Boga wiele łask 
i darzył ich swą nieustanną opieką 
przez długie lata życia 
 
  

REDAKCJA 

 
W obronie KrzyŜa 

– o prawo do chrześcijańskiego Ŝycia 
 

Dokument Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej 
 

  

 „Ziemio polska! Ziemio ojczysta!  
Uwielbiaj Chrystusowy KrzyŜ!  

Niech on wszędzie świadczy o Tym,  
który do końca nas umiłował” 

Jan Paweł II 
 
    Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej wyraŜa zdecydowany 

sprzeciw wobec werdyktu Europejskiego Trybunału Praw 
Człowieka w Strasburgu, zakazującego wieszania krzyŜy w szkołach; z 
głębokim niepokojem obserwuje i inne zjawiska, noszące znamiona 
prześladowania chrześcijan. 
    Ojciec Św. Jan Paweł II podczas homilii wygłoszonej w Zakopanem 6 
czerwca 1997r. przypomniał Polakom  „Ojcowie wasi na szczycie 

Giewontu ustawili krzyŜ. Ten krzyŜ tam stoi i trwa(…) i 
wołał: Brońcie krzyŜa, nie pozwólcie, aby Imię BoŜe było 
obraŜane w waszych sercach, w Ŝyciu rodzinnym czy 
społecznym. Dziękujmy BoŜej Opatrzności za to, Ŝe krzyŜ 
powrócił do szkół, urzędów publicznych i szpitali. Niech 
on tam pozostanie! Niech przypomina o naszej 
chrześcijańskiej godności i narodowej toŜsamości, o tym, 
kim jesteśmy i dokąd zmierzamy, i gdzie są nasze 
korzenie. Niech przypomina nam o miłości Boga do 
człowieka, która w krzyŜu znalazła swój najgłębszy 
wyraz.” 
    Walka z KrzyŜem to walka z chrześcijaństwem. To uzewnętrznienie 
batalii prowadzonej na ogromną skalę, mającej na celu dezawuowanie 
systemu wartości chrześcijańskich i ogólnoludzkich, a w konsekwencji 
przebudowę świadomości społecznej. To spektakularny przejaw eskalacji 
działań zmierzających do dyskryminowania, a nawet represjonowania 
ludzi wierzących. 
    Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej w przyjętej na 10-lecie istnienia 
deklaracji programowej zobowiązała się podąŜać drogowskazem słów 
Jana Pawła II, by skutecznie przenikać wartościami ewangelicznymi Ŝycie 
społeczne,  odpowiedzialnie zajmować stanowisko w sprawach 
publicznych Kościoła, odwaŜnie reagować na zagroŜenia wiary i 
moralności chrześcijańskiej. 
    Apelujemy więc do wszystkich Polaków - chrześcijan i ludzi dobrej 
woli: odwaŜnie stańmy na straŜy wiary; nie pozwólmy, by 
pozbawiono nas chrześcijańskiej godności i narodowej 
toŜsamości. Zjednoczmy się w obronie prawdy, 
suwerenności państwa i Ŝycia narodu! 
    Zwracamy się do Zarządu Krajowego Akcji Katolickiej w Polsce o 
podjęcie na Międzynarodowym Forum Akcji Katolickiej – FIAC inicjatywy 
zebrania 1 miliona podpisów mieszkańców Europy 
popierających ustawowe zagwarantowanie przez 
Parlament Europejski naszego „prawa do 
chrześcijańskiego Ŝycia” /JP II/.    
    Apelujmy do obywateli Unii Europejskiej: Nie 
odcinajmy się od korzeni z których wyrosły narody i 
kultura europejska, odzyskajmy przestrzeń 
publiczną w Europie dla wyznawców Chrystusa! 
    Planowane na maj 2010r. spotkanie 
Międzynarodowego Forum Akcji Katolickiej FIAC, 
które odbędzie się w Polsce, niech będzie okazją do 
wyraŜenia zdecydowanego stanowiska i podjęcia zorganizowanego 
działania w tej sprawie. 
    Miejscem głównych obrad spotkania FIAC będą krakowskie Łagiewniki. 
Znamienne, iŜ to właśnie tam, podczas konsekracji Sanktuarium BoŜego 
Miłosierdzia - świątyni, której kamień węgielny został wzięty z góry 
Kalwarii; niejako spod KrzyŜa, na którym Jezus Chrystus pokonał grzech i 
śmierć, Ojciec Św. Jan Paweł II przypomniał fragment swojej encykliki 
„Dives in misericordia” : „KrzyŜ (...) stanowi najgłębsze 
pochylenie się Bóstwa nad człowiekiem (...). KrzyŜ 
stanowi jakby dotknięcie odwieczną miłością 
najboleśniejszych ran ziemskiej egzystencji człowieka“. 
    KtóŜ jak nie my – rodacy Jana Pawła II, który na początku swojego 
pontyfikatu wołał: „Nie lękajcie się! Otwórzcie drzwi Chrystusowi!”, a od 
grobu św. Wojciecha pytał: „JakŜe moŜna liczyć na zbudowanie 
wspólnego domu dla całej Europy, jeśli zabraknie cegieł ludzkich sumień 
wypalonych w ogniu Ewangelii”, mamy prawo i obowiązek przypominać 
Jego nauczanie: „Nie będzie jedności Europy, dopóki nie będzie ona 
wspólnotą ducha”.  
     

 

Brońmy KrzyŜa, brońmy Chrystusa  
w naszych sercach i przestrzeni publicznej! 

 
 

 
Tarnów, 13 lutego 2010r.                                    Rada Instytutu                                                                                                                        

                                                                           Akcji Katolickiej                                                                                                                                                        
Diecezji Tarnowskiej  
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„Chleba powszedniego daj 
wszystkim ludziom” 

 

    Czy zastanawiamy się na co dzień, czym jest chleb? Jaką ma 
wartość? Ile rąk ludzkich musi się natrudzić, by rano na naszym 
stole było świeŜe pieczywo? Wreszcie, czy mamy świadomość, Ŝe 
Komunia Święta przyjmowana na Eucharystii to przeistoczone 
Ciało Jezusa Chrystusa pod postacią chleba? Czy przyjmujemy 
Ciało Chrystusa z naleŜytą czcią? 
    „Chleba powszedniego daj wszystkim ludziom” - to hasło 
tegorocznego spotkania rekolekcyjnego dla dziewcząt w Błoniu 
koło Tarnowa, zorganizowanego przez Siostry SłuŜebnice Ducha 
Świętego, które odbywało się w dniach od 12 do 15 lutego 2010 
roku.  
    W tychŜe dniach skupienia wzięły równieŜ udział dziewczyny z 
naszej parafii. W piątek po południu wyruszyły busem do 
podtarnowskiej miejscowości, gdzie zostały przywitane z wielką 
gościnnością przez pracujące tam siostry zakonne. Zamieszkały w 
domu seminaryjnym.  
    Nie ulega wątpliwości, Ŝe owy wyjazd miał charakter 
formacyjno- rekolekcyjny, toteŜ głównym celem pobytu w Błoniu 
była modlitwa, refleksja, medytacja, kontemplacja, pogłębienie 
wiary, rozmowa z Bogiem i zbliŜenie się do Niego. KaŜdy kolejny 
dzień rozpoczynał się modlitwą w Kaplicy, po czym wszyscy 
zasiadali do śniadania. Następnie w planie były zajęcia 
dyskursywno-rozrywkowe, na których pogłębiana była tajemnica 
chleba. Prócz ogromu bardzo ciekawych informacji, rozmów, 
wykładów, moŜna było usłyszeć wiele świadectw, brać udział w 
studiowaniu Pisma Świętego, pracy w grupach, zabawach, 
tańcach i śpiewie. I tak aŜ do obiadu. Później znów zebranie na 
sali wykładowej i dalszy ciąg dyskusji przeplatanych przeróŜnymi 
rozrywkami. Po kolacji dziewczęta spotykały się w Kaplicy, by 
dziękować za kolejny dzień i prosić o dobre przeŜycie tych 
rekolekcji. Dzień kończył się bardzo szybko, nie było ani chwili, 
by nawet pomyśleć o nudzie i chyba nikomu to nie 
przeszkadzało.  
    Czas spędzony w Błoniu został wykorzystany maksymalnie i 
zostawił w sercach uczestniczek niezatarty ślad i co jest pewne, 
uświadomił wszystkim wartość chleba. Ale to jeszcze nie koniec 
korzyści… Nie moŜna zapomnieć o wspaniałej atmosferze, 
nowopoznanych osobach… Poza tym dni skupienia dały 
moŜliwość wyciszenia się, chwilowego odejścia od pędzącej 
nieustannie teraźniejszości i problemów codziennego Ŝycia. Był to 
równieŜ moment na róŜne przemyślenia, dokonanie rachunku 
sumienia, odkrywania się na nowo!  
 
Oto świadectwo uczestniczek biorących udział w rekolekcjach... 

    Z dniem 12 lutego rozpoczęły się rekolekcje dla dziewcząt 
zorganizowane przez siostry SłuŜebnice Ducha św. w Błoniu. 
Przyjęte z wielką gościnnością mieszkałyśmy w domu 
seminaryjnym. Pracujące i działające tam siostry w ciekawy 
sposób pokazały nam jak moŜna spędzać czas wolny. Codzienna 
pobudka o 7:15 przypominała nam Ŝe rozpoczął się nowy dzień , 
następnie odbywała się  modlitwa w kaplicy  po czym  
schodziłyśmy na pyszne śniadanie. Zajęcia organizowane przez 
siostry  umoŜliwiały nam poznać  religie i kultury innych krajów. 
Medytacje i modlitwy prowadzone w interesujący sposób 
pozwalały nam lepiej poznać i zbliŜyć się do Boga.  Zajęcia, na 
które z   uczęszczałyśmy sprawiły, Ŝe lepiej poznałyśmy same 
siebie oraz nawiązałyśmy nowe znajomości. Hasło towarzyszące 
tegorocznym dniom skupienia brzmiało: „Chleba powszedniego 
daj wszystkim ludom” i właśnie w Błoniu dzięki wspólnym 
chwilom byłyśmy w stanie zrozumieć jego dosłowne znaczenie. 
Ze wspaniałymi doświadczeniami dnia 14 lutego wróciłyśmy do 
Gołkowic. Jednak momenty przeŜyte tam  na długi czas utkwią w 
naszej pamięci i tak często jak będziemy do nich wracać 
będziemy miały przed oczyma miejsce, gdzie poznałyśmy siebie 
na nowo - Błonie. 

 Klaudia Szewczyk i Kamila Janik  

 
 

KĄCIK DOBREGO SŁOWA    

��� 
 

„Bo Cierpienie jest na to dane 
człowiekowi, a Ŝeby Bóg szczególnie mógł 

w Ŝyciu ludzkim zwyci ęŜać.” 
 

/Jan Paweł II,  
Katowice 20 VI 1983/ 

 

Droga do krzyŜa 
 

Męka moja w uścisku mokrej dłoni 
w zapiętej kurtce w butach - wchodziłem. 
W oddali widziałem szczyt, 
a moje nogi grzęzły w zaspach śniegu. 
Była tylko jedna droga w jedną stronę, 
z radością spojrzałem na krzyŜ. 
W mym oku błysk, rozkojarzenie, 
Ŝe to juŜ niedługo - juŜ niedaleko. 
Ja powróciłem tą samą drogą, 
a Ty będąc tam wysoko na szczycie, 
patrzyłeś na mnie małego, 
pytając dokąd idę. 

/Andrzej Dyczewski/ 
Opr. Mariusz Łomnicki 

 
 
 

 

!!! Zaproszenie !!! !!! Zaproszenie !!! !!! Zaproszenie !!! !!! Zaproszenie !!!     
Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udSerdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udSerdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udSerdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału ziału ziału ziału 

w konkursie na najpiękniejsząw konkursie na najpiękniejsząw konkursie na najpiękniejsząw konkursie na najpiękniejszą    
    

  PALMĘ   PALMĘ   PALMĘ   PALMĘ 
WIELKANOCNĄWIELKANOCNĄWIELKANOCNĄWIELKANOCNĄ,,,,    

który odbędzie się który odbędzie się który odbędzie się który odbędzie się     
w  NIEDZIELĘ PALMOWĄ  

po  Mszy Świętej o godz. 10.30 
 
 

      Biorąc udział w procesji  
z palmami uczcijmy tryumfalny wjazd  

Pana Jezusa do Jerozolimy.    
    

Wykonywanie palm jest 
elementem polskich tradycji 

ludowych i religijnych. Starajmy się je 
kultywować, bo one są wyrazem naszej 
toŜsamości religijnej i narodowej.  

 

Za wykonanie najwyŜszych,  najoryginalniejszych, 
najpiękniejszych palm zostały  przewidziane  

  bogate nagrody !!!  
 

za I miejsce – 400 zł + pamiątki 
za II miejsce – 300 zł + pamiątki 
za III miejsce – 200 zł + pamiątki 
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Konkurs Akcji Katolickiej 
„Ślad kapłana w moim Ŝyciu” 

 

Regulamin konkursu 
Organizator:  
Instytut Akcji Katolickiej Diecezji 
Tarnowskiej 
Kategorie:  
Malarska (rysunek, grafika, plakat) –  
� dla dzieci z przedszkola i szkoły 
podstawowej 
� dla młodzieŜy z gimnazjum i szkoły 
ponadgimnazjalnej 
� dla dorosłych 
Etapy konkursu: 
I  - parafialny – naleŜy przeprowadzić go do dnia 15 
maja 2010 (prace naleŜy składać na plebanii) 
II – dekanalny –naleŜy przeprowadzić go do dnia 15 
czerwca 2010, biorą w nim udział nagrodzone prace 
w etapie parafialnym 
III – diecezjalny – nagrodzone prace w etapie 
dekanalnym, w ilości 3 sztuk z kaŜdej kategorii, 
naleŜy przesłać do Biura Akcji Katolickiej do dn. 
15.09.2010. 
Nagrody: 
Nagrodą główną etapu diecezjalnego będą 3 
nagrody w formie wyjazdu do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli (lub Strasburga) 
 
Ogłoszenie wyników nastąpi w Uroczystość 
Chrystusa Króla Wszechświata dn. 21.11.2010 
 

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
w Gołkowicach 

serdecznie zaprasza do udziału  
w konkursie uczniów szkół z terenu parafii. 

 

 

OKNA, DRZWI  
RENOMOWANYCH FIRM  

 
 
ZADZWOŃ LUB PRZYJEDŹ 
ZROBIMY POMIAR I WYCENIMY TO 

NIC NIE KOSZTUJE 

ZA TO NIE PŁACISZ 
    

ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU ZAPRASZAMY DO NASZEGO SKLEPU     
W GOŁKOWICACHW GOŁKOWICACHW GOŁKOWICACHW GOŁKOWICACH    

CZYNNE: CZYNNE: CZYNNE: CZYNNE: pn pn pn pn –––– pt  9:00  pt  9:00  pt  9:00  pt  9:00 –––– 17:00 17:00 17:00 17:00    
                 sob                    sob                    sob                    sob       9:00     9:00     9:00     9:00 –––– 14:00  14:00  14:00  14:00     
lub na życzenie klienta o dowolnej porze lub na życzenie klienta o dowolnej porze lub na życzenie klienta o dowolnej porze lub na życzenie klienta o dowolnej porze     
tel: 018tel: 018tel: 018tel: 018    446 31 70446 31 70446 31 70446 31 70, , , ,     kom: 502 08 33 50kom: 502 08 33 50kom: 502 08 33 50kom: 502 08 33 50    

FPHU Jawor 
33–388 Gołkowice Dolne 135 

 
 

 

֠֠֠֠OGŁOSZENIE!!!    ֠֠֠֠ 
 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W GOŁKOWICACH 

  

OGŁASZA ZAPISY DZIECI  
 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 

ORAZ 

 DO KLASY PIERWSZEJ  
NA ROK SZKOLNY 2010/2011. 

 

PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW  
 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ 
 

W GODZINACH   
OD 8.00 DO 15.00 W DNI ROBOCZE  

 

OD DNIA 1 MARCA 2010R.  
DO DNIA 31 MARCA 2010R. 

 

DO ZAPISU DZIECKA KONIECZNY JEST: 
 

� DOWÓD OSOBISTY JEDNEGO Z RODZICÓW  
/NR PESEL DZIECKA/,  

 

� AKT URODZENIA DZIECKA  /MOśE BYĆ ODPIS/. 
                                                                        

 

Zofia KoronaZofia KoronaZofia KoronaZofia Korona 
         Dyrektor Szkoły 
 

 

WIELKI POST 
    Tradycyjną nazwę „Wielki Post" pojmujemy wtedy tylko 
właściwie, jeŜeli nie myślimy wyłącznie o poszczeniu dosłownym, 
lecz równieŜ o duchowym nawróceniu i zwróceniu się do Boga. 
W ten sposób cały czas Wielkanocnej Pokuty nabiera rangi 
wielkich dorocznych rekolekcji ludu BoŜego. Program Wielkiego 
Postu, który odnajdujemy w Regule św. Benedykta, przyznaje 
pierwszeństwo modlitwie i czytaniu przed poszczeniem 
cielesnym, podkreślając równocześnie radosny charakter 
chrześcijańskiego postu, rozumianego w pierwszym rzędzie jako 
intensywne zwrócenie się do Boga. Świętego dnia Wielkanocy 
powinniśmy zatem oczekiwać z duchową tęsknotą i radością od 
początku tego okresu. 

Alfons Nossol         
Zbawienne doświadczenie 

 
Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, 

Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona - Sowińska, 
Agata Kurzeja, 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  

 


