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Drodzy Parafianie i Goście Drodzy Parafianie i Goście Drodzy Parafianie i Goście Drodzy Parafianie i Goście     
Każdemu z Was i WasKażdemu z Was i WasKażdemu z Was i WasKażdemu z Was i Waszym Rodzinomzym Rodzinomzym Rodzinomzym Rodzinom,    
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Z okazji Świąt Z okazji Świąt Z okazji Świąt Z okazji Świąt 
ZmartwychwstaniaZmartwychwstaniaZmartwychwstaniaZmartwychwstania    

                                                            pragnępragnępragnępragnę     życzyć życzyć życzyć życzyć,    
aby ten czas był czasem przemiany serc. aby ten czas był czasem przemiany serc. aby ten czas był czasem przemiany serc. aby ten czas był czasem przemiany serc.     
Aby udział w tychAby udział w tychAby udział w tychAby udział w tych Tajemnicach ożywiał  Tajemnicach ożywiał  Tajemnicach ożywiał  Tajemnicach ożywiał 
wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość. wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość. wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość. wiarę, dawał nadzieję i umacniał miłość.     
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dokonało się w Waszych sercach dokonało się w Waszych sercach dokonało się w Waszych sercach dokonało się w Waszych sercach     
i aby dokonywało się każdego dnia.i aby dokonywało się każdego dnia.i aby dokonywało się każdego dnia.i aby dokonywało się każdego dnia.    
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Kazimierz Koszyk Kazimierz Koszyk Kazimierz Koszyk Kazimierz Koszyk     
 
 
 

 
 

 

 

 
 

 
Zatrzymaj się na stacji Golgota,  
wyhamuj pędzący pociąg Ŝycia,  
kontempluj krzyŜ i zapatrz się w Jezusa. 
 

PodąŜaj ścieŜkami Kalwarii,  
wyrzucając bagaŜ grzechów, 
wtedy cierniowa korona nie będzie tak ranić,  
a gwoździe wydadzą się bardziej tępe. 
 

Nie sprzedawaj swego Mistrza 
za marne trzydzieści srebrników, jak Judasz. 
Nie ociągaj się w niesieniu trosk dnia codziennego, jak 
Szymon z Cyreny. 
Bądź Weroniką litościwą, ocierającą twarz 
potrzebującym i niosącą w sercu nadzieję,  
wtedy powietrze przestanie być nasączone  
octem, kurzem i potem. 
 

Biegnijmy na spotkanie z Chrystusem Zbawicielem, 
który przezwycięŜył cień śmierci i otwiera przed nami 
zdroje łask. 
 

śyczymy  
Chrystusowej zbawczej mocy i błogosławieństwa, 

a takŜe wiary, nadziei i miłości w sercach. 
Pięknego przeŜywania Świąt Wielkiej Nocy! 

    

Ks. Kanonik Stefan Tokarz, Ks. Krzysztof Migacz, 
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus, 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,  

Parafialna Rada Duszpasterska, Parafialny Oddział CARITAS, 
Nadzwyczajni Szafarze Eucharystii, Liturgiczna SłuŜba Ołtarza,  
Dziewczęca SłuŜba Maryjna, MłodzieŜowa Grupa Apostolska,  

Parafialne Grupy PDMD, Parafialny Zespół Teatralny,  
Chór Parafialny, Koło Radia Maryja, RóŜe RóŜańcowe, Seniorzy, 

Czciciele Świętego Antoniego, Redakcja Biuletynu „ECHO”.  
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TRIDUUM 

PASCHALNE 
Porządek naboŜeństw w Parafii Gołkowice 

 

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 Gabonia –   
 Praczki pod przewodnictwem Zelatorek RóŜ 
 20.00 do 21.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych (adorację 
prowadzi Koło Radia Maryja) 
 21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych i młodzieŜ 
(prowadzą: Ks. Katecheta i Grupa młodzieŜowa) 
 

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 (Ks. 
Proboszcz) 
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 (Pan organista Stanisław 
Adamczyk i Pan Andrzej Kałuziński) 
17.00 Liturgia Wielkiego Piątku 
19.00 Gorzkie śale 
20.00 do 21.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych  
i Górnych (pod przewodnictwem Chóru Parafialnego) 
21.00 do 22.00  MłodzieŜ JPII – Droga KrzyŜowa (Małgorzata 
Banach - Kurzeja, Agata 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 (Pan 
organista Stanisław Adamczyk i Pan Andrzej Kałuziński). 
 

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 (pod 
przewodnictwem Pani Anieli Kasprzyk i Anieli Zagórowskiej). 
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 pod przewodnictwem Pani Józefy Kurzeja). 
 

 

    

Nabożeństwo Nabożeństwo Nabożeństwo Nabożeństwo     
Wigilii PaschalnejWigilii PaschalnejWigilii PaschalnejWigilii Paschalnej    

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 zakończy  
uroczysta procesja rezurekcyjna. 

    

    

PoświęPoświęPoświęPoświęcenie pokarmówcenie pokarmówcenie pokarmówcenie pokarmów    
    w Wielką Sobotw Wielką Sobotw Wielką Sobotw Wielką Sobotęęęę    
 
 

 
 
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 4 kwietnia 2010   
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 5 kwietnia 
2010 
7.00 
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie 
9.15 
10.30 
12.00 

Nie będzie Mszy Św. po południu!    
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2.04.2005 2.04.2005 2.04.2005 2.04.2005 ---- 2.04.2010 2.04.2010 2.04.2010 2.04.2010    

21.3721.3721.3721.37    
V ROCZNICA ODEJŚCIA 

JANA PAWŁA II  
DO DOMU OJCA 

 
„(...) Ojcowie wasi na szczycie Giewontu 
ustawili krzyŜ. Ten krzyŜ tam stoi i trwa. Jest 
niemym, ale wymownym świadkiem naszych 

czasów. Rzec moŜna, Ŝe ten jubileuszowy krzyŜ patrzy w 
[stronę] Zakopanego i Krakowa, i dalej: w kierunku Warszawy i 
Gdańska. Ogarnia całą naszą ziemię od Tatr po Bałtyk. (...) nie 
wstydźcie się tego krzyŜa. Starajcie się na co dzień podejmować 
krzyŜ i odpowiadać na miłość Chrystusa. 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.” 

Zakopane, Wielka Krokiew, 06.06.1997 

 

„Ziemio polska! Ziemio ojczysta! Uwielbiaj Chrystusowy KrzyŜ! 
Niech on wszędzie świadczy o Tym, który do końca nas 
umiłował. (...)” 

Warszawa, 8.06.1987 

Rozpoczęcie Krajowego Kongresu Eucharystycznego 

 
    W tym roku 2 kwietnia przypada Wielki 
Piątek. W swój ostatni Wielki Piątek Jan Paweł 
II dał nam lekcję przywiązania, miłości do 
krzyŜa i oparcia się na nim w Ŝyciu, cierpieniu i 
umieraniu. W tym roku szczególnie wyraźnie 
w naszej rzeczywistości widać walkę o 
Chrystusowy KrzyŜ.  
    Modlimy się o beatyfikację i kanonizację 
Jana Pawła II. Jesteśmy dumni, Ŝe tak wielki 
człowiek wyszedł z naszego narodu. Ale czy naprawdę zdajemy sobie 
sprawę z wagi Jego pontyfikatu i dziedzictwa moralnego, duchowego, 
które ze sobą niesie? Czy nie jest on dla nas kimś, kto wyniósł nas ponad 
inne narody i dlatego Go cenimy? 
    Dając nam takiego Rodaka Opatrzność BoŜa wyznaczyła nam 
zadanie. My musimy dąŜyć do ideałów wyznaczonych przez Piotra 
naszych czasów, PapieŜa z rodu Słowian. Mamy dorastać do tego, czego 
On uczył i czego wymagał w imieniu Boga i Najświętszej Maryi Panny. Nie 
moŜemy zmarnować tego wielkiego dziedzictwa, które nam pozostawił.  
    Jan Paweł II stał się tym, kim był, kim jest między innymi dzięki 
narodowemu dziedzictwu, z którego wyrósł, dzięki historii, przeszłości, 
dokonaniom, cięŜkim doświadczeniom naszego narodu, ale takŜe tego, co 
w nim było wielkie. Wyrastając z tych korzeni nadał szczególne znaczenie 
temu wszystkiemu, co stanowi Polskę i stanowiło ją w przeszłości. 
Zawsze przypominał nam, swoim rodakom czym dla Niego była Polska, a 
jednocześnie uświadamiał, czym powinna ona być dla nas. Uczył, Ŝe 
jedynym fundamentem, na którym jako Polacy powinniśmy się oprzeć 
jest Bóg i Wiara taka, którą wyznawali najlepsi synowie naszego narodu. 
Bycie polakiem jest organicznie i nierozerwalnie związane z wiarą, bo na 
niej oparte są wszystkie wielkie dokonania naszego narodu.  
    Aby nie zaprzepaścić tego, co ofiarował nam jako członkom Kościoła i 
jako Polakom musimy oprzeć się, jak On do końca i z całą ufnością na 
Chrystusowym KrzyŜu. KrzyŜu, który jedynie daje wolność. 
 
 
 

 
Papieski krzyŜ z Wielkiego Piątku    
    To dzieło rzeźbiarza Stanisława Trafalskiego ze Stefkowa w 
Bieszczadach. Wykonał go w 1997 roku dla przykutej do wózka Ŝony 

Janiny. Pan Stanisław 
wyrzeźbił wtedy dwa krzyŜe. 
Jaśniejszy trafił do księdza z 
Rzeszowa, który go zamówił, 
ten ciemniejszy oddał Ŝonie. 
Opowiadał, Ŝe na tym drugim 
nogi Jezusa wyglądają 
bezwładnie, jak u człowieka na 
wózku. 
Trzy lata później, gdy z 
pielgrzymką do Watykanu 
wybierali się mieszkańcy ich 
gminy Olszanica Janina 
Trafalska zaproponowała, by 
jako dar dla Ojca Świętego 
zabrali jej krzyŜ.  Wójt Tadeusz 
Franczyk wręczał krzyŜ 
Trafalskich Janowi Pawłowi II. 
Ofiarował go swojemu 
drugiemu sekretarzowi, 

obecnie Arcybiskupowi Mieczysławowi Mokrzyckiemu. Kiedy Jan Paweł II 
poprosił o krzyŜ, właśnie on wydał się najodpowiedniejszy. Tak PapieŜa 
wtulonego w krzyŜ zapamiętał cały świat.   
    Po odejściu Jana Pawła II Papieski KrzyŜ wrócił do Polski. Znowu na 
Podkarpacie. Arcybiskup Mokrzycki przekazał go swojej mamie, a ona 
podarowała pamiątkę rodzinnej parafii św. Mikołaja w Kraczkowej koło 
Rzeszowa. Od tego czasu krzyŜ adorują wierni z całej Polski: klerycy w 
seminariach i mniszki w klasztorach,  młodzieŜ u ojca Góry w 
Wielkopolsce, parafie w Warszawie, Zakopanem, w diecezjach 
sandomierskiej i koszalińskiej.  
   Był obecny podczas IX Forum Rodziny Szkół im. Jana Pawła II 
Diecezji Tarnowskiej, które odbyło się 11 marca 2010 roku w 
Tarnowie. Będzie takŜe towarzyszył w dziesiątej, jubileuszowej 
pielgrzymce Szkół im. Jana Pawła II na Jasną Górę w październiku 2010 
roku. 

A.G.Gorczowscy 
 

Wielkanocny pacierz 
  

Nie umiem być srebrnym aniołem - 
Ni gorejącym krzakiem - 
Tyle Zmartwychwstań juŜ przeszło- 
A serce mam byle jakie.  
 
Tyle procesji z dzwonami - 
Tyle juŜ alleluja - 
A moja świętość dziurawa 
Na ćwiartce włoska się buja. 
 
Wiatr gra mi na kościach mych psalmy - 
Jak na koślawej fujarce - 
śeby choć papieŜ spojrzał 
Na mnie - przez białe swe palce. 
 
śeby choć Matka Boska 
Przez chmur zabite wciąŜ deski - 
Uśmiech mi Swój zesłała 
Jak ptaszka we mgle niebieskiej. 
 
I wiem, gdy łzę swoją trzymam 
Jak złoty kamyk z procy - 
Zrozumie mnie mały Baranek 
Z najcichszej Wielkiej Nocy. 
 
Pyszczek połoŜy na ręku - 
Sumienia wywróci podszewkę - 
Serca mojego ocali 
Czerwoną chorągiewkę.  

Ks. Jan Twardowski 
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JeŜeli Syn umarł za ciebie 
 

JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
CzegóŜ ci Ojciec odmówić moŜe?  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Czego chcesz więcej mój bracie?  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Odwagi! i bądź cierpliwy.  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Rozjaśni ci drogę jasność wspaniała.  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
O duszo wygnana na ziemskim padole,  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Nadejdzie dla ciebie dzień pełen światła.  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Niech się umacnia twoja wiara w Niego,  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Będzie On wiedział, dokąd cię prowadzić.  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
On, który jest twoją nadzieją,  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Uwierz w Jego miłość przeogromną.  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
KaŜdy problem pomiędzy braćmi,  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
W nim odpowiedź znajdzie.  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
śyczę ci, aby w tej próbie,  
 
JeŜeli Syn umarł za ciebie,  
Ojciec objawił ci oblicze swe Boskie.  
 
                                                  Mnich z Afryki 

 
 

 
Wielkanocne Dzieło Caritas jeszcze trwa... 

…jeszcze moŜesz się przyłączyć… 
 

    Od pierwszej niedzieli Wielkiego Postu w parafiach 
diecezji tarnowskiej rozpoczęło się Wielkanoce Dzieło 
Caritas. W ramach tej tradycyjnej wielkopostnej akcji 
moŜna nabywać baranki wielkanocne i świece paschalne. 

Akcja ma charakter charytatywny, a zebrane fundusze zostaną 
przeznaczone na pomoc osobom chorym i starszym. Całe rodziny 
natomiast zaproszone są do wspierania potrzebujących w ramach 
jałmuŜny wielkopostnej, a więc odkładania do specjalnych skarbonek 
zaoszczędzonych dzięki wielkopostnym wyrzeczeniom pieniędzy. 
Nowością tegorocznej akcji jest dołączone do świecy paschalnej pudełko 
zapałek. 
    Caritas w tym roku przygotowała 40 tys. baranków z cukru oraz 40 
tys. świec paschalnych. Ofiara za ich nabycie wynosi 5 złotych. Połowa 
pieniędzy pozostanie w parafiach, a druga część zasili fundusz, z którego 
Caritas dofinansowuje prowadzone przez siebie Domy Pomocy 
Społecznej, Hospicjum i Zakład Opiekuńczo-Leczniczy oraz udziela 
doraźnej pomocy potrzebującym. W biurze Caritas są do nabycia równieŜ 
większe, ozdobne świece paschalne, które mogą być np. formą 
podziękowania dla darczyńców parafialnych oddziałów. 
    Z ubiegłorocznej akcji Wielkanocnego Dzieła Caritas organizacja 
dysponowała kwotą blisko 120 tys. zł; podobna suma – powiększona o 
hojność nabywających świece i baranki oraz całą zawartość skarbonek – 
pozostała w parafiach. Na wsparcie Caritas z zebranych w ten sposób 

funduszy mogą liczyć osoby, które są w trudnej sytuacji, a potrzebują 
pomocy przy zakupie leków, sprzętu medycznego czy odbyciu 
rehabilitacji. Caritas pomaga chorym dzieciom i osobom starszym. 
    W ramach Wielkanocnego Dzieła Caritas do szkół trafiło 40 tys. 
skarbonek. Dzieci brały je do domów, aby razem z całą rodziną wrzucać 
drobne datki. Tegoroczna akcja organizowana jest pod hasłem „Bądźmy 
świadkami Miłości”. Zachęcamy całe rodziny do ograniczenia lub 
zrezygnowania z róŜnych przyjemności, aby zaoszczędzone w ten sposób 
środki przeznaczyć na wsparcie potrzebujących w swoich parafiach. 
    Włączenie się w Wielkanocne Dzieło Caritas niech zatem będzie okazją 
do konkretnego świadczenia miłości i o Miłości... 
    

 
Zmartwychwstałeś 
 

Zostań Panie 
Nie lękam się z Tobą 
CięŜar zimnych kropli  
Zrasza czoło 
Rozpalonego serca miłością 

Zostań Panie 
Dźwigam tony chwały 
Nieustraszonej słabością 
Człowieka małego 

Zostań Panie 
Tak trudno Ŝyć bez Ciebie 
Zmartwychwstałeś 
Nie lękam się z Tobą 

go-ja 

 
    

Regina coeli 
modlitwamodlitwamodlitwamodlitwa    

czasu wielkanocnej radościczasu wielkanocnej radościczasu wielkanocnej radościczasu wielkanocnej radości    
 

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 Maryję Pannę, 
radości Ŝywota wiecznego dostąpili. Przez tegoŜ Chrystusa, Pana 
naszego. 
Amen. 
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WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA WIELKA NOWENNA     

DO DO DO DO ŚŚŚŚWIWIWIWIĘTEGO ANTONIEGOTEGO ANTONIEGOTEGO ANTONIEGOTEGO ANTONIEGO    
 

    Trwamy nadal w atmosferze Roku 
Kapłaństwa a hasło nowego roku liturgicznego 
zachęca nas, byśmy byli świadkami Miłości. 
Nasza parafia juŜ po raz drugi podejmie 
dziewięciotygodniową modlitwę przed odpustem 
do Św. Antoniego zwaną Wielką Nowenną. 
Postarajmy się niech ta modlitwa nowennowa za 
wstawiennictwem naszego Patrona stanie się 
wsparciem dla wszystkich kapłanów (a zwłaszcza 
pracujących i wywodzących się z naszej parafii) i 
przyczyni się byśmy wszyscy coraz lepiej potrafili 

świadczyć o Miłości i ofiarowywać innym miłosierną miłość.  
    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 13 
kwietnia .  
    Nowenna jest naboŜeństwem o wielkiej skuteczności. NaleŜy ją 
odprawiać z wielką wiarą w orędownictwo Świętego Patrona i w pełnym 
zawierzeniu nieomylnym wyrokom BoŜej Opaczności. Czas modlitwy 
nigdy nie jest czasem straconym. To święty czas budowania właściwych 
relacji między Stwórcą a stworzeniem.  
    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.   

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

 

 „Wstańcie, nie lękajcie się! 
Chodźmy…” 

 

    Pod takim hasłem, zaczerpniętym z nauczania Jana 
Pawła II odbyło się 11 marca 2010 roku IX Forum 
Rodziny Szkół im. Jana Pawła II Diecezji 
Tarnowskiej. W spotkaniu po raz kolejny wzięły 
udział delegacje szkół noszących imię PapieŜa – Polaka 

z terenu naszej parafii – Szkoły Podstawowej i 
Gimnazjum w Gołkowicach. Delegacjom 

przewodniczyły Dyrektor Szkoły Podstawowej Pani Zofia Korona i 
Dyrektor Gimnazjum Pani Renata Burchel.    

   Tym razem forum pod patronatem Jego Ekscelencji Księdza Biskupa  
Wiktora Skworca odbyło się w WyŜszym Seminarium Duchownym w 
Tarnowie. Na specjalne zaproszenie Ordynariusza Diecezji Tarnowskiej 
odpowiedziało około sześćdziesięciu szkół. Uczestnicy wzięli udział w 
Drodze KrzyŜowej z Janem Pawłem II, którą prowadził i rozwaŜania 
przygotował Ks. Prałat Stanisław Wojdak ojciec duchowny WSD w 
Tarnowie. Następnie wszyscy wysłuchali koncertu „Tylko – Bóg” w 
wykonaniu uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II 
w Krynicy-Zdroju. 

    Kulminacyjnym punktem spotkania dyrektorów, katechetów, 
nauczycieli była Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. 
Biskupa Wiktora Skworca, który w uroczystej homilii nawiązując do 
technologii GPS, która pomaga ustalić przebieg trasy i dotrzeć do celu 
podróŜy, powiedział, Ŝe kaŜdy człowiek został obdarzony „nawigacją 
duchową” i głosem, który pomaga mu iść przez Ŝycie ku wieczności. „Kto 
jest posłuszny wewnętrznemu głosowi sumienia; kto jest 
posłuszny Bogu, ten nie musi się obawiać czy dojdzie do celu; 
czy wypełni swe najwyŜsze powołanie. Dom Ŝycia zbudowany na 
wierności sumieniu i wierności Bogu ostanie się nawet w obliczu 
największych zagroŜeń, pokus i katastrof – przetrwa, bo został 
zbudowany na solidnym fundamencie” powiedział Ks. Biskup. 
Apelując o ludzi sumienia, mówił teŜ o potrzebie formacji. Zwracając się 
do dyrektorów i nauczycieli szkół, którym patronuje Jan Paweł II, 
stwierdził, Ŝe ich świadectwo Ŝycia ma wpływ na formowanie sumień 
dzieci i młodzieŜy. „Kiedy dziś tyle mówi się o programach 
wychowawczych szkoły, o potrzebie poprawy jakości 
kształcenia, warto zastanowić się nad własnym programem 
Ŝycia, nad jakością naszego codziennego świadectwa. Dziecko, 
młody człowiek – nie spotykają się z bezosobową szkołą, lecz z 
tworzącymi ją ludźmi: rodzicami, rówieśnikami, nauczycielami, 
pracownikami administracji. Dzieci i młodzi patrzą nas i od nas 
uczą się postępować, iść za głosem sumienia. Dlatego i nam 
potrzebna jest jego formacja, wychowanie, abyśmy byli 
czytelnymi świadkami prawdy, dobra i piękna” - apelował Biskup 
Tarnowski. 
    Podczas Drogi KrzyŜowej oraz Mszy św. obecny był w kaplicy 
seminaryjnej KrzyŜ Jana Pawła II z Wielkiego Piątku 2005 w ramach 
uroczystego nawiedzenia. Modlitwa w Jego obecności i wsłuchiwanie się 
w treść homilii pogłębiało jeszcze bardziej więź uczestników spotkania z 
Patronem Janem Pawłem II Wielkim. 
    Zgodnie z tradycją „rodzinne” spotkanie uatrakcyjniły prezentacje 
dorobku na niwie pracy związanej z postacią Patrona kolejnych szkół: 
Gimnazjum nr 6 im. Jana Pawła II w Tarnowie, Zespołu Szkół 
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Ogólnokształcących i Zawodowych im. Jana Pawła II w Gromniku, 
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Łąkcie Górnej, Szkoły Podstawowej 
im. Jana Pawła II w Nowych śukowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana 
Pawła II w Łoniowej.  
    Do Rodziny Szkół im. Jana Pawła II  Diecezji Tarnowskiej 
naleŜy 75 placówek oświatowych. Została ona powołana na 
mocy Dekretu Biskupa Tarnowskiego Wiktora Skworca z dnia 4 
sierpnia 2006 r. Mogą do niej naleŜeć szkoły z terenu diecezji 
tarnowskiej, które noszą imię Jana Pawła II. Celem istnienia 
Diecezjalnej Rodziny jest zachowanie i owocne korzystanie z 
dziedzictwa Sługi BoŜego Jana Pawła II Wielkiego poprzez 
przybliŜanie kolejnym pokoleniom dzieci i młodzieŜy jego Ŝycia i 
myśli. 
 

/Materiał przygotowano na podstawie mat. prasowych KAI/ 
A.G.Gorczowscy 

 

KĄCIK DOBREGO SŁOWA    

��� 
 

Rzeczywistością męczeńskiej śmierci zawsze 

jest męka - ale tajemnicą tej śmierci jest, Ŝe od 

męki większy jest Bóg. 

/Jan Paweł II/ 
 

Dzielenie się święconym jajkiem 
 

Zadzwoniły juŜ dzwony, 
dzień nastał wesoły. 
Pod święconym pieczywem 
uginają się stoły.  
LeŜy jajko święcone 
malowane farbami – 
kto teŜ dzisiaj tym jajkiem 
będzie dzielił się z nami?  
A więc ojciec i matka – 
oni pierwsi najpewniej, 
potem bracia i siostry, 
i sąsiedzi i krewni, 
 
Potem … nie wiem kto dalej, 
a odgadnąć to sztuka 
moŜe jakiś gość z drogi 
do drzwi chaty zapuka. 
 
MoŜe dziadziuś zgrzybiały, 
co się modli w kościele? 
To się takŜe tym jajkiem 
z biednym dziadkiem podzielę.  

                                     /Maria Konopnicka/ 
                                      Opr. Mariusz Łomnicki 

 

25 marca  

Zwiastowanie Pańskie 

Dzień Świętości śycia 
 

    W uroczystość Zwiastowania Pańskiego, 
przypadającą 25 marca Kościół przeŜywał Dzień Świętości śycia. W 
tym roku był on obchodzony juŜ po raz dwunasty, tym razem pod hasłem 
„Głosimy Ewangelię Ŝycia”, niezwykle wymownym i aktualnym w 
czasach, gdy przed urodzeniem ginie tak wiele istnień ludzkich, gdy w 
świecie rozpowszechniana jest eutanazja, a chrześcijanie są mordowani 
za wyznawanie wiary w Jezusa Chrystusa. 
    Dzień Świętości śycia został ustanowiony przez Episkopat Polski w 
1998 roku jako odpowiedź na wezwanie papieŜa Jana Pawła II zawarte w 
encyklice "Evangelium Vitae" ("Ewangelia śycia"). W "Evangelium 
Vitae" papieŜ wystąpił przeciw "wszelkiego rodzaju zabójstwom, 
ludobójstwu, spędzaniu płodu, eutanazji i dobrowolnym 
samobójstwom". Potępił teŜ „działania naruszające całość osoby 
ludzkiej" - okaleczenia, tortury, zadawane ciału i duszy, próby 

wywierania przymusu psychicznego. Za ubliŜające godności 
ludzkiej uznał nieludzkie warunki Ŝycia, arbitralne aresztowania, 
deportacje, niewolnictwo, prostytucję, handel ludźmi, a takŜe 
nieludzkie warunki pracy, w których "traktuje się pracowników 
jak zwykłe narzędzia zysku, a nie jak wolne, odpowiedzialne 
osoby". 
W encyklice tej Jan Paweł II napisał teŜ: "Trzeba, aby dzień ten 
był przygotowany i obchodzony przy czynnym udziale 
wszystkich członków Kościoła lokalnego".  
    Z uroczystością Zwiastowania Pańskiego w naturalny sposób związany 
jest ruch Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego. Zrodził się on w 
Kościele katolickim tuŜ po objawieniach Matki BoŜej  w Fatimie, stając się 
odpowiedzią na wezwanie Maryi do modlitwy róŜańcowej, pokuty i 
zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią jej Niepokalane 
Serce. W roku 1987 został przeniesiony do Polski. Duchowa Adopcja jest 
modlitwą w intencji dziecka zagroŜonego zabiciem w łonie matki. Trwa 
tyle, ile ciąŜa - 9 miesięcy i polega na codziennym odmawianiu 
jednej tajemnicy róŜańcowej oraz specjalnej modlitwy w 
intencji dziecka i jego rodziców. Osoba decydująca się na adopcję 
duchową nie wie, kim jest „jej” dziecko, jego imię zna tylko Bóg. 
Wszyscy, którzy pragną złoŜyć przyrzeczenia Duchowej Adopcji, mogą 
zrobić to w kościele podczas specjalnej Mszy św., ale równieŜ prywatnie. 
W jakichkolwiek jednak okolicznościach i miejscach odbywa się 
przyrzeczenie konieczne jest wypełnianie odpowiednich postanowień. Do 
modlitw moŜna dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia, np. 
częsta spowiedź i Komunia św., czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i 
wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym. 
Duchową Adopcję moŜe podjąć kaŜdy - nawet osoby Ŝyjące w związkach 
niesakramentalnych czy rozwiedzeni. Jedynie dzieci podejmują ją pod 
opieką rodziców. Duchową Adopcję moŜna podejmować wielokrotnie, pod 
warunkiem wypełniania poprzednich zobowiązań. Nie moŜna adoptować 
więcej niŜ jedno dziecko, bo Duchowa Adopcja dotyczy tylko jednej istoty 
ludzkiej, której imię zna jedynie Bóg. Dzieło Duchowej Adopcji przerywa 
długa przerwa w modlitwie - miesiąc, dwa. Wówczas naleŜy ponowić 
przyrzeczenie i starać się go dotrzymać. 
    Tak niewiele potrzeba, Ŝeby uratować Ŝycie małego człowieka, tak 
cenne i święte w oczach Boga. Wystarczy codzienna, krótka modlitwa 
(jedna tajemnica róŜańcowa oraz modlitwa specjalna), która 
pozwoli Ŝyć i rozwijać się człowiekowi. MoŜe i Ty zdecydujesz się podjąć 
Duchową Adopcję.  
 

 
Przyrzeczenie Duchowej Adopcji  
 

Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy 
Aniołowie i Święci wiedziony(a) pragnieniem niesienia 
pomocy w obronie nie narodzonych (ja, ……………..) postanawiam mocno 
i przyrzekam, Ŝe od dnia...................  biorę w Duchową Adopcję jedno 
dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć 
miesięcy, kaŜdego dnia, modlić się o uratowanie jego Ŝycia oraz o 
sprawiedliwe i prawe Ŝycie po urodzeniu. 
Tymi modlitwami będą: 
- jedna Tajemnica RóŜańca 
- moje dobrowolne postanowienia  
- modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię:  
 
Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która 
urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, 
człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po urodzeniu, 
proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które 
duchowo adoptowałem, a które znajduje się w 
niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i 
odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy Ŝyciu, które Ty sam 
mu przeznaczyłeś. Amen. 
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