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TYDZIEŃ MIŁOSIERDZIA
W dniach 3-9 października 2010 r. Kościół w Polsce przeŜywa 66.
Tydzień Miłosierdzia. Tym razem przebiega on pod hasłem:

"Bądźmy świadkami Miłości!"
Historia obchodów Tygodnia Miłosierdzia rozpoczyna się 23 lutego
1937 r., kiedy to na pierwszym ogólnopolskim zjeździe dyrektorów
diecezjalnych Caritas - największej obecnie pozarządowej organizacji
charytatywnej w Polsce - podjęto decyzję o zorganizowaniu Dni
Miłosierdzia. Przed II wojną światową w ich obchody włączały się oprócz
środowisk religijnych takŜe władze państwowe i lokalne oraz media. Po II
wojnie światowej pomysł podjęto ponownie. Przy okazji tych obchodów
zbierano fundusze na pomoc potrzebującym.
Przez cały tydzień poszczególne wspólnoty parafialne będę mogły
rozwaŜać zaproponowany program. Przygotowuje go Komisja
Charytatywna Episkopatu Polski, w której prace włącza się Caritas Polska.
Celem tego Tygodnia jest przede wszystkim formacja - budzenie
wraŜliwości na potrzeby bliźnich: chorych, samotnych, bezrobotnych,
bezdomnych i prześladowanych. Obchody są okazją do głębszej refleksji
na temat miłosierdzia czynionego na co dzień, słuŜą takŜe prezentacji
pracy, jaką róŜne organizacje charytatywne wykonują na polu pomocy
charytatywnej i są zachętą do aktywnego włączania się w dzieła
miłosierdzia.
Co roku w przeŜywanie Tygodnia Miłosierdzia włączają się w sposób
szczególny Parafialne Oddziały Caritas, Szkolne Koła Caritas oraz placówki
prowadzone przez Caritas diecezjalne. W Polsce działa obecnie ponad 4
159 Parafialnych Zespołów Caritas, w których pracuje ponad 38 tys.
wolontariuszy oraz 1 555 szkolnych kół Caritas angaŜujących się w dzieła
miłosierdzia 37 tys. młodzieŜy oraz 2 tys. opiekunów. Podejmowane przez
nie działania przypominają, Ŝe dzieło miłosierdzia chrześcijańskiego jest
sprawą całej wspólnoty Kościoła.
Niech najbliŜsze dni staną się okazją do uwraŜliwienia nas na tych,
którzy często Ŝyją obok nas i potrzebują naszej pomocy.

CHLEB ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
w niedzielę Miłosierdzia Bożego
3 października 2010 roku w naszej
Parafii po kaŜdej Mszy Św. będzie
poświęcony chleb Św. Antoniego.
Zabierzmy ten chleb do swoich domów i
rodzin. Wraz z chlebem Św. Antoniego zabierzmy Jego
opiekę, pomoc i orędownictwo.
Składając ofiarę za ten chleb wspieramy Caritas naszej
parafii, osoby, rodziny a szczególnie dzieci potrzebujące
pomocy.
Uczestnicząc w akcji chleba Św. Antoniego pięknie
realizujemy tegoroczne hasło: „Bądźmy świadkami miłości”
Ks. Proboszcz

ODMAWIAJCIE ZAWSZE RÓŻANIEC
Obietnice Matki Bożej
Obietnice Matki BoŜej dla odmawiających róŜaniec święty,
dane błogosławionemu Alanowi de la Roche.
Znany w historii apostoł róŜańca świętego i
załoŜyciel bractw róŜańcowych - bł. Alan, miał
otrzymać od Matki BoŜej następujące obietnice,
przekazywane
w
tradycji
zakonu
dominikańskiego:
1.Wszyscy, którzy wiernie mi słuŜyć będą
odmawiając róŜaniec święty otrzymają pewną
szczególną łaskę.
2.Wszystkim odmawiającym poboŜnie mój
róŜaniec przyrzekam moją szczególniejszą
opiekę i wielkie łaski.
3.RóŜaniec będzie najpotęŜniejszą bronią przeciw piekłu, wyniszczy
poŜądliwości, usunie grzechy, wytępi herezje.
4.Cnoty i święte czyny zakwitną - najobfitsze zmiłowanie uzyska dla
dusz od Boga; serca ludzkie odwróci od próŜnej miłości świata, a
pociągnie do miłości Boga i podniesie je do pragnienia rzeczy wiecznych;
o, ileŜ dusz uświęci ta modlitwa.
5.Dusza, która poleca mi się przez róŜaniec - nie zginie.
6.Ktokolwiek odmawiać będzie poboŜnie róŜaniec święty, rozwaŜając
równocześnie tajemnice święte nie dozna nieszczęść, nie doświadczy
gniewu boŜego, nie umrze nagłą śmiercią; nawróci się, jeśli jest
grzesznikiem, jeśli zaś sprawiedliwym - wytrwa w łasce i osiągnie Ŝycie
wieczne.
7.Prawdziwi czciciele mego róŜańca nie umrą bez sakramentów
świętych.
8.Chcę, aby odmawiający mój róŜaniec, mieli w Ŝyciu i przy śmierci
światło i pełnię łask, aby w Ŝyciu i przy śmierci uczestniczyli w zasługach
świętych.
9.Codziennie uwalniam z czyśćca dusze, które mnie czciły modlitwą
róŜańcową.
10.Prawdziwi synowie mego róŜańca osiągną wielką chwałę w niebie.
11.O cokolwiek przez róŜaniec prosić będziesz - otrzymasz.
12.Rozszerzającym mój róŜaniec przybędę z pomocą w kaŜdej potrzebie.
13.Uzyskałam u syna mojego, aby wpisani do bractwa mojego róŜańca mieli w Ŝyciu i przy śmierci za braci wszystkich mieszkańców nieba.
14.Odmawiający mój róŜaniec są moimi dziećmi, a braćmi Jezusa
Chrystusa, Syna mojego Jednorodzonego.
NaboŜeństwo do mego róŜańca jest wielkim znakiem przeznaczenia do
nieba.

Zapraszam Was
wszyscy Drodzy Parafianie
do modlitwy różańcowej
przez cały miesiąc październik.
Ks. Proboszcz
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!!! K O N K U R S !!!
na najpiękniejszy róŜaniec

Zapraszamy

16. 10.2010
17. 10.2010

wszystkie dzieci i młodzież
do wykonania pięknych różańców.
różańców.
Zostanie nagrodzonych 35miejsc.
35miejsc.
I miejsce 300 zł + pamiątki
II miejsce 200 zł + pamiątki
III miejsce 100 zł + pamiątki

18. 10.2010
19. 10.2010
20. 10.2010
21. 10.2010

22. 10.2010
23. 10.2010

RóŜańce naleŜy składać do
dnia 5 października w
zakrystii.
Wszystkie zostaną
zaprezentowane w kościele.

24. 10.2010
25. 10.2010
26. 10.2010

27. 10.2010
28. 10.2010

Październik – RóŜaniec Święty
Rok 2010
Dzień
miesiąca
01.10.2010

02.10.2010
03.10.2010
04.10.2010

05.10.2010
06.10.2010
07.10.2010
08.10.2010
09.10.2010
10.10.2010
11.10.2010

12. 10.2010
13. 10.2010
14. 10.2010

Intencja modlitwy
róŜańcowej
Inauguracja
naboŜeństw
róŜańcowych Adoracja relikwii
Św. Teresy od
Dzieciątka Jezus
III Zakon
Karmelitański
W intencji
pracowników Caritas
RóŜaniec w kaplicy w
Skrudzinie o 16.30
Uroczystości ku
czci Św. Franciszka
w kaplicy
MłodzieŜ klas II
Gimnazjum
W intencji seniorów,
emerytów i rencistów.
W intencji RóŜ
RóŜańcowych
W intencji dzieci
W intencji Koła Radia
Maryja
W intencji rolników i
ogrodników
Za ofiarodawców
nowego kościoła i
dobroczyńców parafii
MłodzieŜ klas III
Gimnazjum
W intencji DSM
W intencji nauczycieli
i wychowawców

Kto prowadzi
Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus

29. 10.2010
30. 10.2010

31. 10.2010

W intencji Sióstr
Zakonnych i o
powołania –
Adoracja relikwii
Św. Teresy od
Jezusa
O kanonizację Jana
Pawła II i za szkoły
Za chorych i
cierpiących
Za pracowników
SłuŜby Zdrowia
W intencji Akcji
Katolickiej
W intencji misji
świętych
W intencji RóŜ
RóŜańcowych
W intencji dzieci z
przedszkoli
W intencji
budowniczych
nowego kościoła
W intencji straŜaków
W intencji misji
świętych
W intencji misji
świętych

W intencji DSM
W intencji misji
świętych, misjonarzy i
misjonarek,
misjonarzy rodaków
W intencji młodzieŜy
starszej i studentów
W intencji zmarłych z
naszych rodzin –
parafii
W intencji młodzieŜy
młodszej

Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus

Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
Lekarze i pielęgniarki
Akcja Katolicka
Pani Jadwiga Bober i
grupa misyjna
Zelatorki Pani
Stanisława Krzak i
Pani Maria Przychocka
Siostry Karmelitanki z
Przedszkola
Ks. Proboszcz

Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
Pani Jadwiga Bober i
grupa misyjna
s. Dominika i P.
Józefa Konieczny +
grupa misyjna ze
Skrudziny
Siostra Agata.
Pan Grzegorz
Gorczowski

Pan Mariusz Łomnicki
+ młodzieŜ
Ks. Proboszcz.

Grupa apostolska

KROK, ZA KROKIEM KROK…
Koło Radia Maryja
Parafialny Oddział
Caritas
Ks. Katecheta
W kościele róŜaniec
rano o 7.00

Ks. Katecheta +
młodzieŜ
Ks. Kanonik
Pani Józefa Kurzeja ze
swoją RóŜą
Siostra Agata
Koło Radia Maryja
Ks. Katecheta
Ks. Proboszcz

Klasy III Gimnazjum
Siostra Agata
Nauczyciele i ss.
katechetki

17 sierpnia br. z Tarnowa wyruszyła juŜ XXVIII Piesza Pielgrzymka
Tarnowska na Jasną Górę. W końcu nawet najdalszą podróŜ trzeba
zacząć od pierwszego kroku. Zgodnie z zeszłorocznymi zapowiedziami,
my takŜe braliśmy w niej udział. Tym razem hasło przewodnie brzmiało
„Bądźmy świadkami miłości”.
Zacznę moŜe od kilku liczb: ok. 230 km przebytych pieszo, 9 dni
rekolekcji, 26 grup, prawie 10 tys. uczestników, jedna wielka rodzina…
Nasza grupa, czyli 23, której patronami są św. Jan Kanty i św. Kinga
liczyła ok. 350 osób, w tym kilku kapłanów i kleryków.
Tak w wielkim skrócie i to dość pobieŜnym moŜna by przedstawić
tegoroczną PPT. Ale pod tymi dany statystycznymi kryje się wiele
wspaniałych przeŜyć, niezapomniane chwile, głębokie doświadczenia,
nowe znajomości, a czasami i ponowne odkrywanie Boga w swoim Ŝyciu.
W tym roku naszą parafię reprezentowało ponad 30 osób, z czego
większość stanowiła młodzieŜ pod przewodnictwem ks. Krzysztofa. Byli
wśród nas zarówno pielgrzymi nieco bardziej doświadczeni jak i ci, którzy
na pątniczy szlak wyruszali po raz pierwszy. Po porannej Mszy Świętej, w
całkiem niezłych nastrojach wyruszyliśmy z Tarnowa pamiętając, Ŝe przed
nami tylko, a zarazem aŜ 9 dni w drodze.
Dość wcześnie przyszło nam pokazać na co nas stać, gdyŜ ks.
Krzysztof, a my wraz z nim, odpowiadaliśmy za drugi, najdłuŜszy dzień.
Prowadziliśmy róŜnorodne naboŜeństwa oraz przewodziliśmy śpiewowi,
starając się zachęcić do tego takŜe innych pielgrzymów. Dzięki
zaangaŜowaniu i wsparciu wielu osób, wszystko poszło jak naleŜy, a cała
grupa z uśmiechem na ustach, nie czując wielkiego zmęczenia, dotarła
wieczorem na miejsce noclegu. Byliśmy zadowoleni z tego, co zrobiliśmy,
a dowodem wdzięczności ze strony innych były liczne podziękowania
składane w głównej mierze Księdzu, a przy okazji takŜe i nam.

-3Siódmego dnia wszyscy mogliśmy doświadczyć, Ŝe hasło naszej MGA
„W jedności siła” to szczera prawda. Nasza 23 grupa zajęła pierwsze
miejsce w odbywającym się w Sokolnikach konkursie na najładniejsze
wejście na plac. Gdyby nie współpraca wszystkich braci i sióstr, a takŜe
porządkowych nie udałoby się tego dokonać. Stworzyliśmy figurę w
kształcie serca, przez co zdobyliśmy to zaszczytne, a zarazem upragnione
od wielu lat miejsce. Nagroda była słodka.
Podczas
tegorocznej
pielgrzymki
zastanawialiśmy
się
nad
zagadnieniami dotyczącymi miłości. Jak na prawdziwe rekolekcje
przystało, modliliśmy się na róŜańcu lub odprawialiśmy naboŜeństwo
Drogi krzyŜowej. Wysłuchiwaliśmy przekazywanych nam konferencji, a
takŜe prezentowanych Ŝyciorysów świętych i błogosławionych.
Rozmyślaliśmy nad znaczeniem w naszym Ŝyciu pojęć takich jak rodzina,
misje,
kapłaństwo,
ojczyzna…
W
czasie
wieczornych
apeli
podsumowywaliśmy to, co spotkało nas w czasie drogi i zastanawialiśmy
się „Jaki był ten dzień…?”. Pielgrzymka to takŜe wyjątkowa okazja do
nawiązywania nowych znajomości, rozmowy, a takŜe szansa by
potańczyć lub po prostu szczerze pośmiać się z innymi.
Gdy ostatniego dnia staliśmy pod murami Jasnej Góry i oddawaliśmy
pokłon Maryi, wielu osobom łzy napłynęły do oczu. Wszyscy zdawali
sobie sprawę, Ŝe dotarli do celu, a za kilka minut będą mogli ujrzeć tak
upragniony Cudowny Obraz Czarnej Madonny. Uświadomiliśmy sobie, Ŝe
rekolekcje w drodze właśnie się skończyły, ale to na nas spoczywa
odpowiedzialność, aby to, co zyskaliśmy przez ten czas nie poszło na
marne, oraz Ŝe swym postępowaniem powinniśmy kaŜdego dnia
świadczyć o Bogu, a szczególnie o Jego miłości do kaŜdego z nas. Być
moŜe niektórym przyszły do głowy słowa piosenki: „Jeśli nie my, to kto?
Jeśli nie teraz, to kiedy?”.
Dla wielu był to niewątpliwie okres waŜny, być moŜe nawet
przełomowy w ich Ŝyciu. Dla mnie była to na pewno okazja, by
podziękować Bogu za to, co otrzymałam, powierzyć Mu wszystkie sprawy
ukryte w głębi mego serca i przez wstawiennictwo Maryi prosić o pomoc i
łaski w dalszym Ŝyciu. Mam nadzieję, Ŝe jeśli Bóg pozwoli za rok znów
uda nam się w takim samym, a nawet powiększonym składzie wyruszyć
na pielgrzymi szlak i dotrzeć do Królowej Polski…

M.G.A.

Prezes OSP w Gołkowicach Górnych
składa serdeczne podziękowania
wszystkim, którzy przyczynili
się do zorganizowania
pikniku strażackiego.

Pani Małgorzacie Niemiec
i Panu Janowi Kupczakowi
za pełnienie ról konferansjerów,
Państwu Kindze
Kindze i Andrzejowi Stawiarskim
Firma „Raj”,
„Raj”,
Państwu Marii i Grzegorzowi Klag
Firma „Klag”,
członkom „Caritas” i Akcji Katolickiej,
Katolickiej,
wszystkim ludziom dobrej woli zaangaŜowanym
w przeprowadzenie przedsięwzięcia.
przedsięwzięcia.
Antoni Majerski

Ksiądz Proboszcz
Kazimierz Koszyk
składa gorące podziękowania na ręce
Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej
w Gołkowicach Górnych

Pana Antoniego Majerskiego,
wszystkim członkom OSP
za przekazanie dochodu
z pikniku strażackiego
w kwocie 8.000 złotych

na fundusz budowy nowego kościoła.

Bóg zapłać!

KĄCIK DOBREGO SŁOWA

„RóŜaniec to skarb, który trzeba odkryć”
/Jan Paweł II/

Czy odkryłeś juŜ ten skarb?
„Ja z całą pewnością i świadomością mogę powiedzieć, Ŝe odkryłem i
odkrywam go po kaŜdym odmówionym róŜańcu, czy to jest dziesiątek
czy cały. Zawsze daje mi wewnętrzny spokój i świadomość bliskości
Boga, oczywiście jeŜeli nie jest odmawiany bezmyślnie. Jeszcze jedno,
zbliŜa do Boga; naprawdę zbliŜa…”
(Angel)
„Ja odkryłem ten skarb 8 lat temu i od tego czasu nie ma dnia, abym
nie odmawiał modlitwy róŜańcowej. Bogu niech będą dzięki za ten
skarb.
(Zygmunt)
„Nigdy nie był mi bliski ten rodzaj modlitwy - moŜe właśnie dlatego, Ŝe
po prostu nie rozumiałem róŜańca i zwyczajnie zasypiałem podczas
odmawiania... Teraz znając genezę tej modlitwy i na czym ona polega
widzę, Ŝe róŜaniec jest bardzo waŜny i jest silną bronią Trójcy Świętej.
Chwała Panu!”
(Pysiu24)
„Chciałem powiedzieć, Ŝe coraz bardziej zrastam się z RóŜańcem.
Oczywiście, o prawdziwym zrośnięciu się będzie moŜna powiedzieć po
roku odmawiania, dwóch, pięciu. Ale juŜ teraz bardzo wzrosła we mnie
motywacja do tej modlitwy i miłość do niej. Jak juŜ tutaj pisałem, ze
względu na moją ocięŜałość, modlenie się na RóŜańcu sprawiało mi
trudność. Działo się tak, dopóki nie zacząłem w czasie modlitwy zamiast zbyt duŜo myśleć intelektualnie - łączyć się z uczuciami Jezusa
i Maryi. Odkąd powziąłem taką metodę, jedna część RóŜańca mija mi
jak jeden oddech. I naprawdę czuję się później "dotleniony" duchowo.”
(Xman)
Oto kilka odpowiedzi na postawione wyŜej pytanie. Więcej cennych i
ciekawych przemyśleń moŜna znaleźć na portalu katolickim:
www.dyskusje.katolik.pl
Opr. Mariusz Łomnicki

-4-

Zajrzyj! Poznaj! Przyjdź!

Katechezy dla dzieci przed Mszą Św. niedzielną

Rok 2010/2011

MłodzieŜowa Grupa Apostolska
i Liturgiczna SłuŜba Ołtarza
zapraszają do odwiedzania swoich stron
internetowych. Można znaleźć tam wiele
ciekawych informacji, artykułów i fotografii
ilustrujących podejmowane przez nie
działania, zobaczyć, jak pożytecznie i miło
spędzić czas.
Oto ich adresy:
www.lso.golkowice.diecezja.tarnow.pl/
www.g.ap.golkowice.diecezja.tarnow.pl/

Misyjny RóŜaniec
śywy róŜaniec misyjny ma swoje początki w
roku 1826. ZałoŜycielką dzieła róŜańca
misyjnego, obejmującego modlitwą apostolską
misję Kościoła była Paulina Jaricot. JuŜ we
wczesnej młodości ta Francuzka poświęcała się
dziełom misyjnym, skupiając wokół siebie osoby
zainteresowane
ewangelizacją
narodów.
Organizowała je w piętnastoosobowe grupy, z których kaŜda osoba
zobowiązywała się do rozwaŜania i odmawiania codziennie jednej otrzymanej tajemnicy. Tak oto codziennie rozwaŜany był cały róŜaniec
misyjny. Aprobaty dla dzieła śywego RóŜańca udzielił papieŜ Grzegorz
XVI. 3 maja 1922 r., Pius XI Motu Proprio Romanorum Pontificum uczynił
dzieło Pauliny Jaricot dziełem papieskim, a takŜe zlecił wprowadzenie go
w całym Kościele. Trwają przygotowania do ogłoszenia jej błogosławioną.

"Piętnaście węgli: Jeden płonie, trzy lub cztery tlą się zaledwie,
pozostałe są zimne - ale zbierzcie je razem, a wybuchną
ogniem!. Oto właściwy charakter śywego RóŜańca" - mawiała
Paulina Jaricot.
Inicjatorem i propagatorem obecnej formy róŜańca misyjnego był w
latach pięćdziesiątych XX w. ks. abp Fulton J. Sheen, dyrektor
Papieskiego Dzieła Rozkrzewiania Wiary w USA. Pragnął, aby wszyscy
chrześcijanie modlili się w intencjach całego Kościoła, toteŜ kaŜdy
dziesiątek róŜańca jest w innym kolorze i symbolizuje Jeden z
kontynentów:
DZIESIĄTEK ZIELONY - za Afrykę. Przypomina nam zielone lasy i święty
kolor muzułmanów.
DZIESIĄTEK CZERWONY - za kontynent amerykański, którego pierwszymi
mieszkańcami byli czerwonoskórzy.
DZIESIĄTEK BIAŁY - za Europę i za Ojca świętego.
DZIESIĄTEK NIEBIESKI - za Oceanię, z jej niezliczonymi wyspami
rozsianymi po czystych wodach Oceanu Spokojnego.
DZIESIĄTEK śÓŁTY - za Azję, kolebkę wielu cywilizacji.
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18.
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22.
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27.
28.
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32.
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35.
36.
37.
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39.
40.

Data
12.09.2010 r.
19.09.2010 r.
26.09.2010 r.
03.10.2010 r.
10.10.2010 r.
17.10.2010 r.
24.10.2010 r.
31.10.2010 r.
07.11.2010 r.
14.11.2010 r.
21.11.2010 r.
28.11.2010 r.
05.12.2010 r.
12.12.2010 r.
19.12.2010 r.
09.01.2011 r.
16.01.2011 r.
23.01.2011 r.
30.01.2011 r.
06.02.2011 r.
13.02.2011 r.
20.02.2011 r.
27.02.2011 r.
06.03.2011 r.
13.03.2011 r.
20.03.2011 r.
27.03.2011 r.
03.04.2011 r.
10.04.2011 r.
17.04.2011 r.
24.04.2011 r.
01.05.2011 r.
08.05.2011 r.
15.05.2011 r.
22.05.2011 r.
29.05.2011 r.
05.06.2011 r.
12.06.2011 r.
19.06.2011r.
26.06.2011r.

Kto prowadzi
katechezę

Liturgia

Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
S. Dominika
Ks. Kanonik
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz

lektorzy
młodzieŜ
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
młodzieŜ
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
Lektorzy
S. Agata
lektorzy

X DZIEŃ PAPIESKI
W dniu 10 października 2010 r.
w kościele parafialnym w Gołkowicach,
o godz. 14.30 zostanie zaprezentowany
montaŜ słowno – muzyczny p.t.

„Jan Paweł II – odwaga świętości”
przygotowany przez uczniów klasy Va
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gołkowicach pod kierunkiem
Pani Iwony Skut.
Serdecznie zapraszamy
wszystkich parafian!
Uczcijmy wspólnie postać i dzieło

Wielkiego PapieŜa Polaka!

