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Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
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UROCZYSTOŚĆ ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO

Jan Paweł II do Ducha Świętego
modlitwa, której nauczył Karola Wojtyłę ojciec
wg rękopisu z 2004r.
Duchu Święty, proszę Cię o dar Mądrości do lepszego
poznawania Ciebie i Twoich doskonałości BoŜych, o dar Rozumu
do lepszego zrozumienia ducha tajemnic wiary świętej, o dar
Umiejętności, abym w Ŝyciu kierował się zasadami tejŜe wiary, o
dar Rady, abym we wszystkim u Ciebie szukał rady i u Ciebie ją
zawsze znajdował, o dar Męstwa, aby Ŝadna bojaźń ani względy
ziemskie nie mogły mnie od Ciebie oderwać, o dar PoboŜności,
abym zawsze słuŜył Twojemu Majestatowi z synowską miłością,
o dar Bojaźni BoŜej, aby Ŝadna bojaźń ani względy ziemskie nie
mogły mnie od Ciebie oderwać.

UROCZYSTOŚC
ZESŁANIA DUCHA
ŚWIĘTEGO
Pięćdziesiątego dnia po swoim zmartwychwstaniu Pan Jezus zesłał
Ducha Świętego na Maryję i Apostołów zgromadzonych w Wieczerniku,
wypełniając tym samym swoją obietnicę: "Gdy przyjdzie Duch
Pocieszyciel, którego Ja wam poślę od Ojca, Duch Prawdy, który od Ojca
pochodzi, On będzie świadczył o Mnie" (J 15, 26). W dniu Pięćdziesiątnicy
Kościół, oŜywiony Duchem Świętym, rozpoczyna przepowiadanie radosnej
nowiny o zbawieniu wszystkim narodom.
Zielone Świątki, bo tak brzmi popularna nazwa dzisiejszej uroczystości,
to jedno z najstarszych świąt Kościoła, obchodzone juŜ w czasach
apostolskich. Dzień ten posiadał wtedy praktycznie tę samą rangę, co
uroczystość Paschy. W pierwszych wiekach w wigilię tego święta
udzielano chrztu katechumenom. W średniowieczu istniał zwyczaj
rzucania z sufitu kościoła, w trakcie odprawiania Mszy świętej, róŜ
i innych kwiatów symbolizujących dary Ducha Świętego. W bazylikach
i katedrach w czasie uroczystości wypuszczano z klatek gołębie: symbol
Ducha Świętego.
Kościół
przypomina, Ŝe Pięćdziesiątnica jest
wypełnieniem
i zakończeniem Świąt Paschalnych. Duch Święty – Nowe śycie
w Chrystusie - był celem całej działalności Chrystusa. Zgodnie z
obietnicą, po wywyŜszeniu Chrystusa na drzewie krzyŜa, gdy dostęp do
Ojca został otwarty, a dziecięctwo BoŜe stało się rzeczywistością, posłany
zostaje Duch Ojca i Syna, by prowadził dalej dzieło Jezusa.
Rok 1998 był przeŜywany w Kościele jako czas
szczególnie poświęcony Duchowi Świętemu jako przygotowanie do Wielkiego Jubileuszu. Z
tej okazji Jan Paweł II bardzo często poświęcał
swoje homilie i katechezy Duchowi Świętemu.
Dzisiaj
za
poboŜne
i
publiczne
odmówienie
całego
hymnu:
"O
Stworzycielu Duchu, przyjdź..." moŜna
dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi
warunkami.
www.brewiarz.katolik.pl

JUś WKRÓTCE

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU CEGIEŁEK !
Kupując cegiełkę o wartości 20 zł będzie moŜna
wygrać wiele cennych nagród w tym samochód
osobowy marki Ford Escort pięciodrzwiowy, w bardzo
dobrym stanie, wyposaŜony w alarm, centralny zamek,
napędzany benzyną.
Cegiełki moŜna będzie nabywać przy kościele w niedziele:
6, 13 (odpust), 20 i 27 czerwca oraz w czasie festynu.
Losowanie wielu nagród w tym nagrody głównej czyli
samochodu odbędzie się w czasie festynu 27 czerwca 2010 w
godzinach wieczornych.

! ! !
W czasie festynu będzie prowadzona loteria fantowa.
Kupując los w cenie 5 zł będzie moŜna wygrać wiele cennych
nagród. Główną nagrodą jest samochód osobowy marki
Seat Toledo, diesel w bardzo dobrym stanie.

BliŜszych informacji o samochodach naleŜy
szukać na plakatach.
Dochód ze sprzedaŜy cegiełek i loterii fantowej
przeznaczony jest na budowę
nowego kościoła w Gołkowicach.

Ks. Proboszcz

oraz organizatorzy V Festynu Parafialnego

zwracają się do wszystkich chętnych do współpracy

o kaŜdego rodzaju pomoc
- zarówno materialną jak i fizyczną,
w przygotowaniu imprezy, która tradycyjnie odbędzie
się w pierwszą niedzielę wakacji
27 czerwca 2010.
Mile widziane są osoby w róŜnym wieku, mające
moŜliwość i chęć zaangaŜowania się w działanie na
rzecz naszej wspólnoty parafialnej.
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Uroczystość Zesłania Ducha Św.
- Zielone Święta
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Uroczystość BoŜego Ciała

Niedziela 23 maja 2010
Msze Św. o godz. 7.00, 8.00 (w kaplicy), 9.15,
10.30, 12.00, 16.00 (NaboŜeństwo Majowe i Msza
Św.)

3 czerwca 2010
Msze Św. o godz. 7.00, 9.00 połączona z uroczystą
procesją do czterech ołtarzy, o 15.00 w kaplicy w
Skrudzinie i o 16.00 połączona z procesją wokół
kościoła.

Święto NMP Matki Kościoła

Prosimy o wykonanie ołtarzy na BoŜe Ciało!

Poniedziałek 24 maja 2010 - drugi dzień
Zielonych Świąt
Msze Św. o godz. 7.00, 8.00(kaplica), 9.15, 10.30,
18.00 (kaplica) i 19.00.

Uroczystość Najświętszej Trójcy
Niedziela 30 maja 2010
Msze Św. o godz. 7.00, 8.00(kaplica), 9.15, 10.30,
12.00
Po południu w Gołkowicach nie będzie
NaboŜeństwa Majowego ani Mszy Św.

Pielgrzymka majowa z Gołkowic do
Skrudziny
W niedzielę 30 maja 2010 r. wyruszymy z
tradycyjną pielgrzymką do kaplicy w Skrudzinie,
juŜ po raz kolejny organizowaną przez
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
O godz.15.00 wyjście z kościoła w Gołkowicach;
ok. godz. 16.00 w kaplicy w Skrudzinie
NaboŜeństwo Majowe;
o godz. 16.30 w szkole w Skrudzinie spektakl
teatralny pt. „Pchła Szachrajka”;
po przedstawieniu mini-festyn na boisku
sportowym przy szkole.

!!!
Msze Św. wieczorne
od poniedziałku 31 maja 2010 r. będą odprawiane
w kościele w Gołkowicach o godz.19.00,
a w kaplicy w Skrudzinie w środę i piątek
o godz.18.00.

I Radę Sołecką i Pana Sołtysa z Gabonia Praczki
II Radę Sołecką i Pana Sołtysa ze Skrudziny
III Radę Sołecką i Pana Sołtysa z Gołkowic Dolnych (ołtarz
przy pomniku Ojca Św.)
IV Radę Sołecką i Pana Sołtysa z Gołkowic Górnych (ołtarz w
nowym kościele)

ZAPROSZENIE
Serdecznie zapraszam: kapłanów, siostry zakonne,
wszystkie organizacje i stowarzyszenia, Ochotniczą
StraŜ PoŜarną, szkoły, wszystkie delegacje ze
sztandarami, DSM, grupy młodzieŜowe, ministrantów,
lektorów, PDMD, dzieci z klas drugich i trzecich w
strojach komunijnych, dzieci do sypania kwiatów,
dzwonienia, rodziny, seniorów, wszystkich…do udziału
w uroczystościach i oktawie BoŜego Ciała oraz odpuście
parafialnym, który odbędzie się w niedzielę 13 czerwca
o godz. 11.00

Próba sypania kwiatów
2 czerwca (środa) po Mszy Św. o godz. 19.00.

Uroczystości odpustowe ku czci Św.
Antoniego Padewskiego
Niedziela 13 czerwca 2010
Msze Św. o godz. 8.00, 9.00, 11.00 (uroczysta
suma odpustowa połączona z procesją) i 16.00.
Nie będzie Mszy Św. w kaplicy w Skrudzinie!
Wszystkich parafian zapraszamy na odpust
do Gołkowic.

Tajemnica ocalenia Jana Pawła II
„Ojciec Pio. Tajemnica Ŝycia” autorstwa Antonio Socci
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13 maja 2010
minęła kolejna rocznica zamachu na
Ojca Świętego Jana Pawła II

!!!

18 MAJA
OBCHODZILIŚMY 90 ROCZNICĘ
URODZIN KAROLA WOJTYŁY

Jana Pawła II

,,Wspólnie z Maryją kierowałam strzałem zamachowca” – to
szokujące wyznanie siostry Rity Montelli przytacza w swej ksiąŜce
Antonio Socci, przybliŜając nieznane karty zamachu na PapieŜa Jana
Pawła II. Co łączyło Siostrę Ritę z Ojcem Pio? Na czym polega tajemnica
Świętego z Gargano?
z ksiąŜki:
13 maja 1981 roku, około godziny 17.17, na Placu św. Piotra w
Rzymie, turecki zabójca, Mehmet Ali Ağca, wysłany przez nieznanych i
potęŜnych mocodawców, czeka na odpowiedni moment, aby strzelić do
PapieŜa Jana Pawła II. Ten dwudziestotrzyletni „Szary Wilk” jest
zawodowym mordercą i znakomitym strzelcem. Ma tylko jeden cel –
zabić. Stanął w drugim szeregu, bardzo blisko, bo zaledwie trzy metry od
Ojca Świętego. Jest bardzo skupiony i zdecydowany. Człowiek, którego
ma zabić, znajduje się przed nim bezbronny i na wyciągnięcie ręki, juŜ
mu nie umknie.(…)
Siostra Rita, zaraz po 1981 roku, w poufnej rozmowie wyznała
ojcu Franco – prosząc go jednocześnie, aby nikomu nie wyjawiał
tego przynajmniej do jej śmierci – Ŝe była obecna dzięki zdolności
bilokacji na Placu św. Piotra 13 maja 1981 roku. Co więcej, powiedziała:

-3„Wspólnie z Maryją kierowałam kulą zamachowca”. Tak brzmi
dosłownie jej wypowiedź. Jest to z pewnością zaskakujące wyznanie, do
którego moŜna odnieść się z uwagą jedynie wówczas, jeśli się całkowicie
wierzy tej zakonnicy, jeśli jej Ŝycie było święte i dary nadprzyrodzone,
którymi się odznaczała, były poświadczone przez osoby godne zaufania,
począwszy od tego, co o niej powiedział św. ojciec Pio z Pietralciny, który,
o czym później powiemy, wspólnie z siostrą Ritą dokonał kilku
nadzwyczajnych czynów. Kto zna Ojca Pio, ten wie, Ŝe w jego Ŝyciu
nadzwyczajne zjawiska były praktycznie codziennością. A my, Ŝyjąc
zazwyczaj w ciemnościach, gdy ktoś nam otworzy oczy, z trudnością
przyzwyczajamy się do światła, które nas otacza, do Przedwiecznego,
który jest prawdziwą i ostateczną rzeczywistością. (…)
Czy wobec podobnej sensacyjnej wiadomości mamy szukać jeszcze
dodatkowych dowodów? Sądziłem, iŜ w przypadku wydarzenia o
charakterze nadprzyrodzonym nie muszą istnieć jakiekolwiek dowody.
UwaŜałem, Ŝe ich poszukiwanie nie miałoby Ŝadnego sensu, gdyby nie
pewne zaskakujące potwierdzenie, którego udzielił nieświadomie, nic nie
wiedząc o zaistniałych wydarzeniach, sam bezpośredni sprawca zamachu,
terrorysta Mehmet Ali Ağca. Podczas drugiego przesłuchania w sprawie
zamachu tak zrelacjonował on sędziemu śledczemu Ilario Martelli całe
zdarzenie: „Zabójstwo PapieŜa było moim oczywistym zamiarem.
Taki otrzymałem rozkaz. Oddałem jedynie dwa strzały, poniewaŜ
obok mnie stała jakaś zakonnica, która złapała mnie za prawe
ramię, nie pozwalając mi dalej strzelać. Gdyby nie ona, to
zabiłbym PapieŜa”.
Kiedy przeczytałem tę informację, to zrozumiałem, Ŝe poznałem
sensacyjny wątek, który prawdopodobnie umknął uwadze nas wszystkich:
istnienie zakonnicy, która udaremniła zabójstwo [PapieŜa]. Dlatego od
razu pomyślałem o siostrze Ricie. Prawdę mówiąc, wieść o siostrze, która
przeszkodziła Ağcy zastrzelić PapieŜa, od razu poszła w świat. O tym
moŜemy przeczytać w gazetach z tamtego okresu. Napisał o tym m.in.
Adriano Sofri w artykule poświęconym siostrom zakonnym: „Po

południu owego dnia zamachu na Placu św. Piotra ludzie mówili
o jakiejś zakonnicy, która rzuciła się na Alego Ağcę, aby
przeszkodzić mu w strzelaniu do PapieŜa”. Wydaje się jednak, Ŝe
wszyscy zawsze mylili osobę tej zakonnicy, o której mówił Ağca, z tą,
która później zablokowała mu drogę ucieczki. Pomyłka ta
prawdopodobnie bierze się stąd, Ŝe jedyną zakonnicą, którą policji udało
się odnaleźć i rozpoznać, była właśnie ta druga zakonnica, która była
równieŜ świadkiem na procesie. Natomiast o pierwszej zakonnicy ślad
wszelki zaginął, nie została zidentyfikowana przez policję, nie pozostała
na Placu św. Piotra po tym, jak chwyciła prawe ramię zabójcy,
przeszkadzając mu w oddaniu kolejnych strzałów. Zwyczajnie
wyparowała. W tym momencie dotykamy tajemnicy, czegoś
nadzwyczajnego. I zapewne niejeden pokręci z niezadowoleniem nosem.
JednakŜe mistycy – jak mówi Jean Guitton – obalają nasze rzekomo
fizyczno-matematyczne przekonania, poniewaŜ otwierają przed nami inny
wymiar, zmuszają nas do zrozumienia, jak krótkie jest nasze widzenie, i
pozwalają wedrzeć się Bogu w chwilę obecną. W taki sposób nawet to, co
niepojęte, staje się zrozumiałe: wieść o siostrze, która Ŝyje w
klauzurowym klasztorze w Toskanii, oraz to, Ŝe pewnego dnia, dzięki
darowi bilokacji, udaremniła zamachowcowi oddanie kolejnych strzałów.
Zresztą, jak się przekonamy, świadectw dotyczących bilokacji siostry Rity
i Ojca Pio jest o wiele więcej i są one bezsporne. Ponadto poniŜej
przytoczone fakty rzeczywiście pokrywają się z wyznaniem siostry Rity.
Pierwszym z nich jest wyznanie Ağcy, w którym mówi o jakieś zakonnicy,
która chwyciła go za ramię, uniemoŜliwiając mu oddanie kolejnego
strzału. Drugim faktem jest zeznanie niejakiej siostry Łucji, która
udaremniła ucieczkę Alego Ağcy. Dotarcie do niej – zresztą nawet nie
bezpośrednie – nie było łatwe. Wiedziałem, Ŝe przebywa w klasztorze w
Genui, ale nie rozmawia z dziennikarzami. Ostatnio jednak, 10 stycznia
2006 roku, spisała dla L’eco di Bergamo swoje wspomnienia dotyczące
zamachu. Siostra Łucja Giudici – która w rzeczywistości w Ŝyciu
zakonnym nosi imię Letycja – napisała: „Tak, to właśnie mnie przypadło
w udziale złapać Alego Ağcę, kiedy próbował uciec z Placu św. Piotra po
oddaniu strzału do Ojca Świętego. Nie mogłam się doczekać, Ŝe ktoś go
zatrzyma… Wszyscy pielgrzymi i turyści byli w tym momencie osłupiali i
wstrząśnięci obserwowaniem, jak cięŜko ranny PapieŜ jest przewoŜony do
Polikliniki im. Agostina Gemellego. Wszystko rozgrywało się
błyskawicznie, a ja odruchowo wyczekiwałam chwili, by obezwładnić go i
i nie wypuścić aŜ do momentu dotarcia policji”. Siostra Łucja nie pisze
wcale o tym, Ŝe znajdowała się obok Ağcy i Ŝe chwyciła go za ramię.
Wręcz przeciwnie – swoją relację zaczyna od momentu, gdy dopada
zamachowca zaraz po tym, jak on po oddaniu strzałów zaczyna uciekać.
W ten sposób naprowadza nas na właściwy trop. (…)

Antonio Socci,
fragmenty ksiąŜki „Ojciec Pio. Tajemnica Ŝycia”
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9 maja 2010
pozostanie w pamięci uczniów klas
drugich naszej parafii jako jeden z
najważniejszych dni
w ich życiu.
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To dzień przyjęcia Sakramentu

I Komunii Świętej
przez 9 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Skrudzinie
i 43 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
14 maja 2010
dzieci odbyły pielgrzymkę do
Kalwarii, Wadowic i Łagiewnik

Niech pełne uczestnictwo w Ofierze
Ofierze Chrystusa stanie
się dla nich drogą do Prawdy i Wolności.
Szczęść Boże!
t %T
11 maja 2010

Sakrament
Bierzmowania
przyjęło 82 uczniów klas trzecich
gimnazjum

kkk
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej
młodzieŜy z Parafii Gołkowice i Gaboń
udzielił w kościele parafialnym w Gołkowicach

KS. BISKUP ANDRZEJ JEś.
aA

7 maja 2010
w czasie przygotowania do Sakramentu
Bierzmowania, wraz z koleŜankami i kolegami
innych szkól im. Jana Pawła II młodzieŜ odbyła
tradycyjnie pielgrzymkę do Sanktuarium Św.
Stanisława w Szczepanowie.
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Konkurs Akcji Katolickiej
„Ślad kapłana w moim Ŝyciu”
W związku z rokiem kapłańskim, który trwa od
19 czerwca 2009 r. do 19 czerwca 2010r. Instytut
Akcji katolickiej Diecezji Tarnowskiej organizuje
konkurs plastyczny w dwóch kategoriach
wiekowych:
 dla dzieci z przedszkola i szkoły podstawowej
 dla młodzieŜy z gimnazjum i szkoły
ponadgimnazjalnej
oraz w kategorii literackiej
 dla osób powyŜej 18 roku Ŝycia.
Zachęcamy wszystkie dzieci i młodzieŜ do wzięcia udziału w
tym konkursie. Prace mogą być przygotowane w formie
rysunku, grafiki, plakatu, itp. KaŜdy uczestnik konkursu
zostanie nagrodzony dyplomem oraz słodkim upominkiem
ufundowanym przez Księdza Proboszcza. Trzy najlepsze prace
zostaną uhonorowane nagrodami rzeczowymi, z czego dwie
najlepsze (po jednej z kaŜdej kategorii) wezmą udział w
konkursie diecezjalnym. Prace naleŜy składać do dnia 10
czerwca 2010 roku.
Osoby powyŜej 18 roku Ŝycia zachęcamy do udziału w
konkursie w kategorii literackiej (wspomnienie, esej,
dokument), w której główną nagrodą będzie wyjazd do
Parlamentu Europejskiego w Brukseli lub Strassburgu.

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej
w Gołkowicach
serdecznie zaprasza do uczestnictwa
w konkursie
Prezes POAK
Jan Gomółka

STOWARZYSZENIE ROZWOJU WSI
SKRUDZINA „PRZYJAŹŃ”
Od kwietnia 2009 roku w Skrudzinie działa Stowarzyszenie Rozwoju
Wsi Skrudzina „Przyjaźń”. Inicjatorem powstania tej organizacji był sołtys
wsi Skrudzina – Mieczysław Szewczyk. Na początku 2009 roku wpadł na
pomysł zorganizowania grupy osób, mieszkańców wsi, którzy działaliby
na rzecz lokalnego rozwoju Skrudziny. Osób chętnych do współpracy było
wiele. Podczas zebrania załoŜycielskiego kaŜdy obecny zadeklarował
swoje aktywne zaangaŜowanie i członkostwo w organizowanym
Stowarzyszeniu. Wybrano Zarząd, któremu obecnie przewodniczy
Mieczysław Szewczyk, pełniący funkcję Prezesa Zarządu. Ustalono
równieŜ skład Komisji Rewizyjnej. Obecnie Stowarzyszenie liczy 22
członków zwyczajnych.
Poprzez swoją działalność Stowarzyszenie wspiera rozwój lokalnej
społeczności, podejmuje działania na rzecz aktywnej integracji
mieszkańców Skrudziny i okolicznych wsi. Pomimo krótkiego okresu
swojej działalności, Stowarzyszenie, zgodnie z przyjętymi przez siebie
celami, chce brać aktywny udział w planowaniu i realizacji inwestycji w
infrastrukturę lokalną. Stowarzyszenie jest organizacją non – profit.
Prowadząc swoją działalność skupia się na wspieraniu publicznego dobra,
nie kierując się osiągnięciem zysku. Wszystkie środki finansowe
Stowarzyszenia są przeznaczone na realizację celów statutowych.
JuŜ po czterech miesiącach swojej działalności, w lipcu 2009 r. Zarząd
Stowarzyszenia podjął próbę wystąpienia z wnioskiem o wsparcie ze
środków UE w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet
VII Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.3 inicjatywy lokalne na
rzecz aktywnej integracji. Przedstawiony we wniosku pomysł przerósł
najśmielsze oczekiwania wszystkich zainteresowanych. Podczas oceny
wniosek otrzymał aŜ 81 punktów. Członkowie Stowarzyszenia uznają to
osiągnięcie za swój sukces. Warto podkreślić, iŜ Ŝadna z zaangaŜowanych
osób nie miała wcześniej praktyki i doświadczenia w dziedzinie
wnioskowania o środki unijne. Był to wspólny debiut. Projekt pn. „Zróbmy
to razem” jest realizowany od 1 stycznia 2010r. do 30 czerwca 2010r.

Uczestniczy w nim 30 osób, w tym 18 kobiet i 12 męŜczyzn, mieszkańców
wsi Skrudzina i Gaboń – Praczka. Głównym działaniem podjętym w
projekcie jest przygotowanie spektaklu teatralnego pt. „Pchła Szachrajka”
autorstwa Jana Brzechwy. Dzięki uzyskanym środkom, uczestnicy
projektu mieli okazję wyjazdu do Teatru Bagatela w Krakowie na sztukę
teatralną. Więcej informacji o projekcie moŜna znaleźć na oficjalnej
stronie projektu: www.zrobmytorazemskrudzina.pl.
Mieczysław Szewczyk

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego

Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”
serdecznie zaprasza mieszkańców wsi
Skrudzina, Gaboń-Praczka, Gołkowic Górnych i Gołkowic Dolnych
oraz wszystkich chętnych
na spektakl teatralny
realizowany ze środków UE
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
Priorytet VII Promocja integracji społecznej
Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji
na podstawie utworu Jana Brzechwy pt.

„Pchła Szachrajka”
który odbędzie się w budynku
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie
w dniu 30 maja 2010 roku (niedziela) o godz. 16.30
W rolach głównych występują
mieszkańcy wsi Skrudzina i Gaboń-Praczka.
Po przedstawieniu wszystkich zapraszamy na mini-festyn,
który odbędzie się na boisku sportowym
przy Szkole Podstawowej w Skrudzinie.
Gwarantujemy poczęstunek i dobrą zabawę przy muzyce
zespołu Roberta Jurka z Gołkowic Górnych
Wstęp wolny!

Serdecznie zapraszamy!

Matka BoŜa Królowa Polski
Objawienia Sługi BoŜego
ojca Juliusza (Giulio) Mancinellego SJ
w Neapolu
W Rzymie w nocy z 14 na 15 sierpnia 1568 r.Maryja Wniebowzięta
brała do nieba swojego ulubieńca św. Stanisława Kostkę. Bezpośrednim
świadkiem jego Ŝycia i śmierci był inny jezuita ojciec Juliusz Mancinelli.
Dokładnie 40 lat później, tak samo wieczorem 14 VIII 1608 r. w
Neapolu będzie Mancinelli widział Maryję przed którą klęczał Święty
Stanisław Kostka reprezentujący naszą Ojczyznę. Pragnął on pozdrowić
Ją takim tytułem, jakim jeszcze nikt Jej nie uczcił. Wtedy Maryja
powiedziała: Dlaczego nie nazywasz mnie Królową Polski? Ja to
królestwo bardzo umiłowałam i wielkie rzeczy dla niego
zamierzam, poniewaŜ osobliwą miłością do Mnie płoną jego
synowie. W krótkim czasie, za pozwoleniem swych przełoŜonych,
którzy objawienie to zbadali, Mancinelii przekazał tę radosną wiadomość
ks. Piotrowi Skardze i jezuitom w Polsce. Oni z kolei donieśli o tym
królowi. Wkrótce wiele zwycięstw jakie odnieśliśmy nad naszymi
wrogami, dokonało się za wstawiennictwem św. Stanisława Kostki,
którego wprost o to proszono, zwłaszcza w związku z Chocimiem, czy
Beresteczkiem. O. Juliusz miał juŜ 72 lata, kiedy objawiła mu się Matka
BoŜa, lecz pomimo swego podeszłego wieku postanowił odwiedzić ten

-5kraj, który Maryja szczególnie umiłowała. Wybrał się więc piechotą do
Polski. 8 maja 1610 r. doszedł do Krakowa, gdzie był entuzjastycznie
witany przez króla i wszystkie stany. Swoje pierwsze kroki skierował do
Katedry Wawelskiej. Tutaj ponownie ukazała mu się Maryja w wielkim
majestacie i powiedziała: Ja jestem

Królową Polski. Jestem Matką
Tego Narodu, który jest mi bardzo
drogi, więc wstawiaj się do Mnie
za nim i o pomyślność tej ziemi
błagaj Mnie nieustannie, a Ja będę
ci
zawsze,
tak
jak
teraz
miłosierną. Na pamiątkę tego wydarzenia
w 10-tą rocznicę śmierci Sługi BoŜego
Mancinellego w 1628 r. mieszkańcy Krakowa
umieścili na wieŜy kościoła Mariackiego
koronę.
Gasł dzień 15 SIERPNIA 1617 r. i kończyła się uroczystość ku czci
Wniebowziętej. Zwolna słońce chyliło się ku zachodowi. Na falach morza
i Zatoki Neapolitańskiej rozpostarła się olbrzymia smuga światła,
rytmicznym ruchem wód idąca w dal ku słońcu. Neapol patrzył na morze
i śpiewał. Dzwony we wszystkich świątyniach juŜ umilkły. Nawet w
kościele Gesu Nuovo, naleŜącym do Towarzystwa Jezusowego,
zakończyła się uroczysta procesja wśród dźwięku dzwonów i śpiewu
litanii do Bogarodzicy. 15 SIERPNIA 1617 r. gdy skończyła się
uroczystość ku czci Wniebowziętej, razem z braćmi zakonnymi powrócił
do swej celi 80-letni starzec, jezuita, ks. Juliusz Mancinelli. Długoletni
misjonarz na Wschodzie, szczególnie w Konstantynopolu, wsławiony
świętością Ŝycia, od lat kilku mieszkał w Neapolu, oddany modlitwie po
całych dniach i nocach. Nie pomijał jednak i publicznych procesji, które
lubił. Dzień Wniebowzięcia przypominał starcowi najpierw rocznicę
śmierci św. Stanisława Kostki, którego kochał i starał się naśladować.
Wśród cnót świętego „małego Polaka", jak go nazywano, jaśniała
niezwykłym blaskiem jego miłość i cześć dla Królowej nieba. Nazywał Ją
najmilszą Matką swoją, dla Niej starał się wynajdywać nowe, nieznane
dotąd tytuły. Tę właśnie cnotę jego anielskiego Ŝycia upodobał sobie
szczególnie ks. Juliusz Mancinelli i starał się ją usilnie naśladować. Zaraz
po śmierci św. Stanisława powziął myśl szerzenia czci Królowej
Wniebowziętej. Zwłaszcza spotęgował się w nim ów zamiar po chorobie,
z której niemal cudem podźwignęła go Wniebowzięta. Przyszła mu teraz
do głowy myśl, Ŝe jednak tytuł „Królowa Wniebowzięta" wyraŜa bardziej
wieczną chwałę Maryi w niebie niŜ na ziemi. A przecieŜ i ta ostatnia jest
wielka! „Dni moje ku zachodowi idą, o Pani, jak te zorze... Daj
stojącemu nad grobem starcowi dorzucić do wieńca Twego róŜę jedną
więcej"... Nagle zdało się patrzącemu, jakby jakaś niewidzialna dłoń
wzięła z nieba połowę blasków zachodu, oderwała je od widnokręgu,
zlała w jeden obłok, przecudnie świecący i natchnęła Ŝyciem. Ks.
Mancinelli ujrzał wyraźnie, jak z tego gorejącego obłoku wyłoniła się
słodka Dziewica z Dzieciątkiem na ramionach okrytych płaszczem
purpury. U Jej stóp klęczał piękny młodzian w aureoli. — Wniebowzięta!
- wyszeptał wzruszony zakonnik i osunął się na kolana. - Tymczasem
Wniebowzięta znalazła się przy nim i pochylając się ku klęczącemu,
mówiła: - Juliuszu! Za cześć, jaką masz do mnie, Wniebowziętej, ujrzysz
mnie za rok w chwale niebios. Tymczasem nazywaj mnie tu, na
ziemi, KRÓLOWĄ POLSKI. Umiłowałam to królestwo i do wielkich
rzeczy je przeznaczyłam, poniewaŜ szczególnie wielbią mnie jego
synowie - i wzrok Jej pełen słodyczy i miłości spoczął na młodzieńcu,
który był z Nią — na św. Stanisławie Kostce. Raz jeszcze zwróciła się do
ks. Mancinellego, mówiąc: - Jemu zawdzięczasz łaskę dnia dzisiejszego!
Cisza zapanowała w celi. Radość i szczęście zalewały duszę zakonnika. A
on tulił się u stóp umiłowanej Królowej Wniebowziętej i okrywał je
pocałunkami wdzięczności. Łkanie z nadmiaru szczęścia wstrząsnęło całą
jego istotą, a wargi szeptały w uniesieniu: - Królowo Polski... módl się za
nami! - Znikło widzenie. Ale w duszy starca zakonnika długo jeszcze
świeciła cudna zorza. W miesiąc potem kurier z Neapolu przywiózł ks.
Mikołajowi Łęczyckiemu w Wilnie list od ks. Mancinellego. „Ja rychło
odejdę - kończył piszący - ale ufam, Ŝe przez ręce Wielebności sprawię,
iŜ po moim zgonie w sercach i na ustach polskich mych współbraci Ŝyć
będzie w chwale Królowa Polski Wniebowzięta".

CHÓR PARAFIALNY
W GOŁKOWICACH
Chór parafialny w Gołkowicach rozpoczął
swoją działalność 13 czerwca 2009 roku.
Prowadzi go Ilona Czarnecka – Jagieła, która
edukację muzyczną zaczęła w wieku siedmiu lat – klasa skrzypiec w
PPSM im. St. Moniuszki w Katowicach. II stopień ukończyła w klasie
gitary w PSM im. M. Karłowicza w Katowicach. W 2003 roku ukończyła
studia na Uniwersytecie Śląskim filia w Cieszynie na kierunku Edukacja
artystyczna w zakresie sztuki muzycznej, specjalność prowadzenie
zespołów wokalnych i instrumentalnych.

Chór zaprezentował się podczas
następujących uroczystości:

13 czerwca 2009 - odpust parafialny
15 sierpnia 2009 - Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
1 listopada 2009 - Wszystkich Świętych
24 i 25 grudnia 2009 - BoŜe Narodzenie
grudzień - styczeń 2009/2010 – udział w jasełkach
styczeń 2010 - Msza Św. w Skrudzinie
4 marca 2010 – Msza Św. – uroczystość św. Kazimierza
3 kwietnia 2010 - Rezurekcja
4 i 5 kwietnia 2010 – Wielkanoc

Skład chóru:
SOPRANY
Małgorzata Banach
Ilona Bocheńska
Józefa Kurzeja
Maria Konstanty
Kazimiera Kotas
Ewa Kozik
Małgorzata Król
Krystyna Łękawska
ALTY
Agata Bocheńska
Agata Kurzeja
ElŜbieta Król

BASY
Daniel Lorczyk
Janusz Lorek
Andrzej Kałuziński
Bogdan Kozieński
Stanisław Stawiarski
Stanisław Szewczyk
TENORY
Stanisław Adamczyk
Stanisław Jop
Ryszard Lorczyk
Kazimierz Gębacz

przygotowała Agata Kurzeja

ks. Ksawery Wilczyński opoka.org.pl
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1 Czerwca
Międzynarodowy Dzień
Dziecka
Święto wszystkich dzieci na całym świecie,
obchodzone w róŜnych terminach.
W Polsce i w innych krajach słowiańskich (np.: Czechy, Słowacja,
Ukraina) święto dzieci obchodzone jest 1 czerwca, od roku 1952. Jego
inicjatorem była organizacja zwana „The International Union for
Protection of Childhood”, której celem było zapewnienie bezpieczeństwa
dzieciom z całego świata.
Od 1994 w Dzień Dziecka, w Warszawie, obraduje Sejm Dzieci
i MłodzieŜy.

Ciekawostki:
- Od 1954 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych
obchodzi „swój” Dzień Dziecka 20 listopada pod
nazwą Powszechny Dzień Dziecka, w rocznicę
uchwalenia Deklaracji Praw Dziecka z roku 1959,
oraz Konwencji o prawach dziecka z 1989 roku.
- Francuski odpowiednik Dnia Dziecka to Święto
Rodziny, celebrowane 6 stycznia.
- W Turcji dzieci obchodzą swoje święto razem z dniem niepodległości 23
kwietnia.

Przygot. Mariusz Łomnicki

Ks. Proboszcz składa serdeczne podziękowania za
bezinteresowną naprawę samochodu uŜywanego
przy budowie nowego kościoła firmie:
MOTO - MARK
SERWIS SAMOCHODOWY
MAREK ŁĘCZYCKI
33-389 JAZOWSKO 260
Przybądź, Duchu Stworzycielu,
dusz ludzkich nauczycielu,
racz łaską swoją obdarzyć
serca, któreś raczył stworzyć.
Tyś Pocieszycielem zwany,
Darem BoŜym mianowany,
Ŝywym źródłem i miłością,
ogniem i duszy światłością.
Darów Twych siedem liczymy,
Palcem BoŜym być Cię zwiemy.
Obietnicąś jest Ojcowską,
zdobiąc w nas miłość synowską.
Racz dać zmysłom dar światłości,
wlej w serca ogień miłości;
a krewkość serca naszego
utwierdź mocą Bóstwa swego.
Odpędź od nas czarta złego,
uŜycz pokoju Twojego,
aby za Twoją obroną
zło odeszło inną stroną.
Racz nam Ojca niebieskiego
dać poznać, i Syna Jego,
i Ciebie, Ducha Świętego,
od obu pochodzącego.
Bogu Ojcu wszechmocnemu,
Synowi zmartwychwstałemu
wraz z Duchem Świętym społecznie
niech brzmi chwała na wiek wiecznie. Amen.

KIM JEST DUCH ŚWIĘTY?
Odpowiedź zawarta w Piśmie Świętym, w
nauce Kościoła jest jasna: Duch Święty jest
Bogiem. Nie jest On jakąś bezosobową mocą
BoŜą, nie jest tylko działaniem BoŜym. Duch
Święty jest osobą i posiada naturę boŜą, tak jak
Ojciec i Syn. Jest trzecią Osobą Trójcy
Przenajświętszej, równym Bogu Ojcu i Synowi.
Jest jeden Bóg w trzech Osobach. Te trzy Osoby
to Ojciec, Syn i Duch Święty. KaŜda z tych
trzech Osób BoŜych ma swój udział w dziele zbawienia. Bóg Ojciec
dokonał zbawiania przez to, Ŝe zesłał nam swojego Syna
Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. Ojciec wraz z Synem zsyłają nam
Ducha Świętego. Działanie poszczególnych Osób boŜych moŜna wyrazić w
tej formule, Ŝe nasze Ŝycie - nowe Ŝycie, otrzymane dzięki dziełu
odkupienia, jest Ŝyciem dziecięctwa BoŜego, Ŝyciem skierowanym do
Boga, naszego Ojca, przez Chrystusa, naszego Pośrednika i Zbawiciela w
mocy Ducha Świętego, w Duchu Świętym.

Duch Święty - Bóg w nas
Aby choć trochę zrozumieć tajemnicę Ducha Świętego, trzeba powrócić
do prawdy o Trójcy Świętej: Bóg Ojciec, Syn BoŜy, Duch Święty. Takim
dał się nam poznać Bóg – jako Jeden w Trzech Osobach. Do Trzech Osób
BoŜych moŜna odnieść kolejno takie określenia: Bóg ponad nami, Bóg z
nami, Bóg w nas. Duch Święty to Bóg w nas, to Ten, który działa w
ludzkim wnętrzu i we wspólnocie Kościoła.

www.blaskalleluja.pl

KĄCIK DOBREGO SŁOWA

Ty spraw - abyśmy w tym naszym trudnym „dziś”
Twojego syna słuchali. śebyśmy go słuchali dzień po
dniu. I uczynek po uczynku. śebyśmy go słuchali takŜe
wówczas, gdy wypowiada rzeczy trudne i wymagające. Do
kogóŜ pójdziemy? On ma słowa Ŝycia wiecznego!

Jan Paweł II
MARYJA - MATKA MA
Królowa Świata, Maryja,
Królowa Polski, Matka ma,
Dla Niej kwitnie kaŜdy kwiat,
Do Niej woła cały świat,
Ave Maryja, jam dziecko Twe,
Ave Maryja, przygarnij mnie,
Ave Maryja, me serce gra,
Ave Maryja, Miłości ma.
Światłem w ciemności jesteś nam,
Oświetlasz drogę do Niebios Bram,
Do swego Syna prowadź nas,
W dzień pogodny i burzliwy czas.
Kocham Cię Matko i dziękuję Ci,
Przywracasz radość, koisz me łzy,
Ogromne serce Matko masz,
Z miłością tulisz kaŜdego z nas.
Ave Maryja, jam dziecko Twe,
Ave Maryja, przygarnij mnie,
Ave Maryja, me serce gra,
Ave Maryja, Miłości ma.
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