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I NIEDZIELA ADWENTU

Adwent: Rorat
Roraty,
y, postanowienia,

wieniec adwentowy

Okres Adwentu ma charakterystyczne dla siebie
elementy, które mogą pomóc w jego dobrym
przeŜyciu i przygotowaniu się na przyjście.
Pierwszym, niezwykle popularnym w naszym kraju
jest Msza święta roratnia, czyli popularne roraty.
Poza wyjątkami jest to Msza święta odprawiana o świcie. Warto jednak
pamiętać, Ŝe są inne, waŜniejsze aspekty wyróŜniające Mszę świętą
roratnią od codziennej Mszy okresu Adwentu. O ile klasyczna liturgia
adwentowa zachowuje charakter pokutny, co widać choćby po
fioletowym kolorze szat liturgicznych, o tyle msza święta roratnia jest
mszą uroczystą sprawowaną na cześć Matki Najświętszej, która w
tajemnicy zwiastowania zgodziła się być Matką Boga-Człowieka.
Charakteryzuje ją nie tylko biały (lub niebieski) kolor szat liturgicznych,
ale równieŜ fakt, Ŝe podczas tej Eucharystii śpiewana jest radosna pieśń
„Chwała na wysokości Bogu”, której poza tym w okresie Adwentu nie
śpiewa się w ogóle.
O ile roraty przypominają o radosnym aspekcie adwentowego
oczekiwania, o tyle podejmowanie postanowień adwentowych
implikuje pokutny charakter okresu Adwentu. Mogą to być oczywiście
postanowienia bardzo róŜne. Niektórzy odmawiają sobie na ten okres
jakiejś przyjemności, inni podejmują obietnicę konkretnych działań
pomocy dla bliźnich, jeszcze inni podejmują codzienną lekturę Pisma
Świętego lub innej naboŜnej lektury czy odmawiają dodatkowe modlitwy.
Wszystko po to, by lepiej przygotować się na przyjście Zbawiciela.
Z kolei wieniec adwentowy jest pomysłem stosunkowo nowym. W
XIX w. dla lepszego przygotowania do świąt wymyślili go niemieccy
ewangelicy. Dziś jest on popularny nie tylko u ewangelików, ale takŜe
coraz więcej rodzin katolickich korzysta z tego zwyczaju. Pojawia się on
takŜe w wielu katolickich świątyniach. We wieniec wplecione są cztery
świece, z których kaŜda oznacza jedną niedzielę Adwentu. Zapalane przy
codziennej modlitwie rodzinnej świece przypominają o
zbliŜających się świętach.

Roraty 2010

Będziesz czytał Biblię codziennie
Od poniedziałku 29 listopada rozpoczynamy Roraty, na które bardzo
serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci oraz młodzieŜ naszej parafii,
rodziców, seniorów i całe rodziny.

Msze św. Roratnie będą odprawiane w
Gołkowicach od poniedziałku do niedzieli o
godz. 6.30, natomiast w kaplicy w Skrudzinie
od poniedziałku do soboty o godz. 7.00 a w
niedziele o godz. 8.00.

Dzieci zachęcamy do uczestnictwa i przygotowania roratnich
lampionów, przy blasku których będziemy oczekiwali przyjścia Pana
Jezusa na ziemię. Dorosłych prosimy o zachęcenie swych dzieci do
udziału w Roratach. Dzieci prosimy o przygotowanie serc, przy pomocy
których będzie losowane Dzieciątko Jezus. Zechciejcie równieŜ
wykonywać ozdoby choinkowe.

Tegoroczne Roraty będą zachętą do czytania Pisma Świętego, do
tworzenia rodzinnych kręgów biblijnych i zapamiętywania wybranych
fragmentów Pisma Świętego. Nowy rok duszpasterski, który rozpoczyna
się wraz z I Niedzielą Adwentu, będziemy przeŜywać pod hasłem: „W
Komunii z Bogiem". Czytanie Pisma Świętego jest drogą do pogłębienia
więzi uczestniczących w Roratach z Panem Bogiem.

Ks. proboszcz
SZANOWNEMU PANU MARIANOWI CYCONIOWI
Serdeczne gratulacje w związku
z ponownym wyborem na stanowisko
BURMISTRZA STAREGO SĄCZA
Składa Redakcja

ppp
NASI PARAFIANIE WE WŁADZACH SAMORZĄDOWYCH
W niedzielę 21 listopada br. wybieraliśmy naszych przedstawicieli
do samorządów lokalnych. Największym zaufaniem wyborcy obdarzyli
tym razem wybranego do Rady Powiatu Nowosądeckiego Pana
Edwarda Ciągło (Gołkowice Dolne), oraz wybranych do Rady
Miejskiej w Starym Sączu Panów: Andrzeja Stawiarskiego
(Gołkowice
Dolne),
Andrzeja Zycha (Gołkowice
Dolne),
Mieczysława Szewczyka (Skrudzina).
Wybranym Radnym składamy gratulacje i Ŝyczymy owocnej pracy
dla dobra Parafii i jej mieszkańców. Mamy nadzieję, Ŝe ich działalność
dla dobra ogółu będzie mocnym wsparciem dla inwestycji
parafialnych.

c mC
Jednocześnie wyraŜamy podziękowania za pracę i zaangaŜowanie
dotychczasowym radnym Panom: Janowi Gomółce (radnemu
powiatu nowosadeckiego), Janowi Kupczakowi i Andrzejowi
Myjakowi (radnym Rady Miejskiej w Starym Sączu) oraz Ŝyczymy
sukcesów w działalności na innych polach.
REDAKCJA
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ADWENT ‘2010
Rozpoczynamy kolejny adwent. Kolejny juŜ w naszym
Ŝyciu czas radości, czas nadziei, czas oczekiwania
na Miłość. Jaki będzie tegoroczny adwent?
Zapewne dla kaŜdego inny, bo kaŜdy inaczej
przeŜywa słowa, które w tym czasie padać będą
do nas z kościelnej mównicy, czy z kart Pisma Świętego.
W załoŜeniu Adwent dla chrześcijan powinien być przede wszystkim
czasem czuwania. Dlaczego akurat czuwania? Dlaczego powinniśmy być
czujni? Przede wszystkim dlatego, by niczego nie przeoczyć, by
otaczająca nas z kaŜdej strony komercjalizacja codziennego Ŝycia nie
przysłoniła nam prawdziwego sensu oczekiwania na Jezusa, który za kilka
tygodni narodzi się w betlejemskiej grocie.
Winniśmy zatem zadać sobie w tym czasie trochę trudu, by nie stracić
z oczu tego co najwaŜniejsze. Dobrą ku temu sposobnością są roraty.
NaboŜeństwo, podczas którego blask bijący z lampionów ma wyjątkowe
znaczenie. Oświetla drogę Temu, który juŜ niebawem zagości wśród nas.
W tym czasie kaŜdego dnia śpiewamy „Przybądź Panie, bo czekamy”.
Czekamy po raz juŜ któryś w naszym Ŝyciu. Czekamy, Ŝe przyjdziesz.
Czekamy, z nadzieją, Ŝe zagościsz w naszym Ŝyciu na nowo, tym razem
juŜ pełniej, juŜ na zawsze. Czekamy, wierząc, Ŝe Twoje przyjście pozwoli
nam lepiej spojrzeć na siebie, na bliźnich, na swoje Ŝycie, na wiarę.
Który to juŜ adwent w naszym Ŝyciu? Nie ma większego znaczenia
który. WaŜne, by przeŜyć go świadomie, z Ŝywą wiarą, pełną nadzieją i
niegasnącą miłością. WaŜne, by światełko Ŝarzące się w lampionie nie
tylko oświetlało drogę przyjścia Jezusowi, ale by równieŜ oświetlało naszą
drogę do Jezusa.
Sylwia Korona-Sowińska

Kolejny grudzień przed nami. Kolejny adwent. Będą cztery świecie.
Będą lampiony. Będzie skrzypiący mróz pod stopami. Adwent. Czas
niezwykły. Czas spokojny. Czas oczekiwania, nadziei i radości. Bo oto
znowu moŜemy odliczać dni do najpiękniejszych świąt w roku. Bo oto
znowu przy słowach roratniej pieśni oczekiwać będziemy maleńkiego
Jezusa. Bo oto znowu blask lampionu oświetli Mu drogę przyjścia do nas.

Adwentowy wieniec
Adwentowy wieniec a w nim świece cztery
stają się symbolem wymownej radości
kiedy Dziecię BoŜe do serca zapuka
przyjąć nam Go trzeba w pełnej gotowości
Zapalona świeca w niedzielny poranek
pierwszym jej promieniem serce nam ogrzeje
a kolejne znacząc niedziele Adwentu
przyniosą dla świata ukryte nadzieje
Odmienią czekanie adwentowej ciszy
niepojęta radość świat ogarnie cały
gdy Noc Wigilijna zapłonie ich światłem
i pobłogosławi nam Zbawiciel mały
Jednym z bardziej wymownych symboli adwentowego oczekiwania jest
wieniec, który w świątyni ustawia się obok ołtarza. Zwyczaj ten
przywędrował do nas z Niemiec, a swą historią sięga początków XIX
wieku, kiedy to pewien pastor prowadzący przytułek dla dzieci postanowił
takowym wieńcem przyozdobić świetlicę, w której przebywali jego
podopieczni. Wspólnie z wychowankami w pierwszą niedzielę adwentu
zapalił na wieńcu pierwszą, duŜą świecę adwentową, chcąc w ten sposób
wytworzyć nastrój skłaniający do modlitwy i refleksji. Następnie dzieci
kaŜdego dnia zapalały mniejsze świecie – sukcesywnie do BoŜego
Narodzenia. A metalowe koło, na którym umieszczone były świece
przyozdobiły igliwiem.
Z biegiem lat liczbę świec zredukowano do czterech – symbolizują one
cztery niedziele adwentu. Zwyczaj ten szybko rozszedł się na inne kraje
Europy. W Polsce na dobre zagościł po I wojnie światowej.

Obecnie adwentowe wieńce moŜemy spotkać nie tylko w kościele, ale
równieŜ w naszych domach. Wykonane z gałązek iglastych drzew takich
jak jodła, sosna, czy świerk nie tylko stanowią przedświąteczną
dekorację, lecz równieŜ przypominają nam, Ŝe z kaŜdym dniem zbliŜamy
się do wielkiego dnia, do dnia Narodzenia Pańskiego. Zapalana w
niedzielę świeca oznacza, Ŝe czuwamy, Ŝe jesteśmy gotowi na przyjście
Jezusa.
Sylwia Korona-Sowińska

21 listopada
UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA,
KRÓLA WSZECHŚWIATA

Święto Akcji Katolickiej
W tym roku Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla
Wszechświata przypadła na dzień 21 listopada.
Jest to zarazem Święto Akcji Katolickiej. Z tej teŜ okazji członkowie
Oddziału Akcji Katolickiej Parafii Gołkowice wzięli udział w uroczystej
wspólnej Mszy Świętej, której przewodniczył ks. biskup Wiktor Skworc,
odprawionej w Tarnowskiej Bazylice Katedralnej. O godzinie 10.30
Tarnowska Bazylika wypełniona była po brzegi członkami Akcji Katolickiej,
przybyłymi z wielu parafii diecezji. Słowo BoŜe do wszystkich
zgromadzonych wygłosił Ks. Biskup Ordynariusz. Po zakończeniu
uroczystej Mszy Świętej podziękował on ks. doktorowi Ireneuszowi
Stolarczykowi, sprawującemu ośmioletnią opiekę nad działalnością AK
Diecezji Tarnowskiej. Ksiądz biskup Skworc podziękował księdzu
doktorowi za rozmodlenie i przekazywanie jakŜe waŜnych wartości
duchowych - BoŜych, obok wartości Ŝycia miłością bliźniego. Członków
Akcji Katolickiej zachęcał do dalszej wytrwałej pracy, dla rozszerzenia
Chrystusowego Królestwa prawdy, sprawiedliwości, świętości, miłości i
pokoju. Na Asystenta Kościelnego Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej,
ks. biskup W. Skworc powołał ks. Jana Bartoszka. W imieniu Akcji
Katolickiej ks. dr I. Stolarczykowi podziękowania złoŜył prezes AK Diecezji
Tarnowskiej Wacław PraŜuch, dziękując za długoletni wysiłek w
apostolskim dziele miłości Boga i bliźnich. Wspólną modlitwę i udział w
Eucharystii poprzedziło spotkanie organizacyjne w auli Domu
Katechetycznego im. Jana Pawła II w Tarnowie. Na spotkaniu tym słowo
wstępne - formacyjne, wygłosił ks. dr Ireneusz Stolarczyk, nawiązując do
Święta Chrystusa Króla Wszechświata. Podkreślił, iŜ „tylko w komunii z
Bogiem mogą kształtować się międzyludzkie i osobiste relacje - my i
Bóg". Wskazał na „społeczny charakter ludzkiej natury. Chrystus
uzmysławia nam jak relacja z Nim jest twórcza. Owoce wspólnoty z
Bogiem są obfite. To Bóg uzbraja człowieka i czyni go odwaŜnym.
Chrystus daje siebie jako owoc wspólnoty - ...A oto ja jestem z wami po
wszystkie dni aŜ do skończenia świata. Antytezą wspólnoty z Bogiem jest
grzech i stąd potrzeba spowiedzi uzdrawiającej i oczyszczającej, a Ŝycie
sakramentalne - Eucharystia, Msza Święta, Komunia Święta to pokarm
duszy". Na spotkaniu organizacyjnym zostały równieŜ wręczone dyplomy i
nagrody dla uczestników Konkursu Plastycznego i Literackiego p.t. „ŚLAD
KAPŁANA W MOIM śYCIU". Na szczeblu parafialnym dyplomy
uczestnictwa otrzymało 32 uczniów. Na etapie diecezjalnym, w Konkursie
Plastycznym Komisja wyłoniła po 3 pierwsze miejsca w kategoriach
wiekowych i po kilka wyróŜnień. W Konkursie Literackim nagrodzono 3
miejsca, a nagrodą jest publikacja tych prac w Biuletynie Diecezjalnym.
Na etapie parafialnym Komisja AK naszej parafii zakwalifikowała do etapu
diecezjalnego 2 prace, których autorzy otrzymali dyplomy za udział w
konkursie. Są to: Marcin Niemiec ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła
II w Gołkowicach, oraz Justyna Burchel absolwentka Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Gołkowicach. Księdzu proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi,
uczniom, wychowawcom i Dyrektorom Szkół Akcja Katolicka składa
wyrazy podziękowania za zaangaŜowanie na rzecz Diecezjalnego
Konkursu „Ślad Kapłana w moim Ŝyciu".
Akcja Katolicka
Jadwiga Gomółka
kronikarz AK
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AKCJA KATOLICKA
U SZCZYRZYCKIEJ PANI
Przedstawiciele Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej wzięli udział w
spotkaniu
modlitewno
–
formacyjnym, które miało miejsce 23
października br. w Szczyrzycu koło
Limanowej. Członkowie AK Diecezji
Tarnowskiej zgromadzili się licznie u
Ojców Cystersów w Sanktuarium Matki
BoŜej Dobrotliwej. Tego typu zjazdy
odbywają się raz w roku w ramach
hasła: „Poznajemy Sanktuaria Maryjne
Diecezji Tarnowskiej”.
Na program uroczystości złoŜyła się:
Msza Święta, zwiedzanie Muzeum oraz
wykład ks. dra Marka Kluzy. Spotkanie
rozpoczęło
się
Mszą
Świętą
koncelebrowaną pod przewodnictwem ks. prof. Ireneusza Stolarczyka –
Asystenta AK Diecezji Tarnowskiej. Homilię wygłosił równieŜ ksiądz
profesor. Mottem swoich rozwaŜań uczynił cytat z encykliki Ojca Świętego
Benedykta XVI „Caritas In Veritate”: „Bez Boga człowiek nie wie
dokąd zmierza i nie potrafi zrozumieć tego, kim jest”. Dlatego teŜ
człowiek szuka Boga, bo poznając Boga, poznaje samego siebie. Bóg
ukochał człowieka, gdyŜ uczynił go na swoje podobieństwo. WyróŜnił
spośród innych stworzeń, obdarzając rozumem i wolną wolą. Bóg dał
nam wcielone słowo – Jezusa Chrystusa. Poznając BoŜą ekonomię,
poznajemy prawdę o sobie. Patrząc na krzyŜ, rozumiemy, Ŝe miarą
miłości jest stopień ofiary, jaką ponosimy dla drugiej osoby. Bóg ukochał
nas ponad wszystko, zaprasza nas do wiecznej komunii z Nim. Grzech
jest pomyłką, która moŜe oddalić nas od Stwórcy. Dlatego człowiek
powinien starać się nie naduŜywać pięknego daru wolności.
Misją Akcji Katolickiej jest rozsiewanie miłości, angaŜowanie się w
dzieło Boga na świecie oraz przypominanie człowiekowi, Ŝe jego Ŝycie to
dar od Boga. Dzisiejszy postęp moŜe stać się regresją, gdy zapomnimy o
Bogu.
Po zakończeniu Mszy Świętej Ksiądz Asystent podziękował zebranym za
zaangaŜowanie w szerzenie Królestwa Chrystusowego na ziemi i
zaapelował: Nie pozwólmy, by współczesnemu człowiekowi

zabrakło Boga!
Następnie ojciec Alojzy Piotr Pucia – proboszcz parafii przybliŜył historię
Opactwa, codzienne Ŝycie wspólnoty Cystersów.
Opactwo zostało
załoŜone w 1234 r. W 1642 r. miała miejsce konsekracja kościoła. W
1983 r. Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił na Jasnej Górze korony dla
Matki BoŜej Szczyrzyckiej, uroczystość nałoŜenia koron odbyła się w 1984
r.
W zabudowaniach klasztornych znajduje się muzeum, które zgromadziło:
militaria, kolekcję monet, wazy japońskie oraz sztukę sakralną i ludową.
Ostatnim punktem programu był wykład ks. dra Marka Kluzy na temat
kryzysu wiary współczesnego człowieka. Jej przejawem jest poszukiwanie
wolności poza prawdą, kwestionowanie wartości. Kościół ma obowiązek
głoszenia prawdy. Człowiek jest istotą wolną, a dramat wolności - to
odrzucenie Boga. Prelegent podał przyczyny odchodzenia od wiary. Do
najwaŜniejszych zaliczył: obojętność religijną rozpoczynającą się od
zaniedbywania modlitwy, opuszczania Mszy Świętych, problem zła w
świecie, samowystarczalność nauki (rozwój genetyki), niechęć do religii,
materialistyczną wizję Ŝycia, błędną koncepcję sumienia. Wskazał na trzy
drogi znieprawienia sumienia: niedbałość w poszukiwaniu prawdy,
przyzwyczajenie do grzechu, wpływ Ŝycia społecznego (propaganda,
media). Wykładowca podkreślił, Ŝe nikt nie moŜe zniekształcać naszego
sumienia bez naszego przyzwolenia – jesteśmy wolni. Wskazał na środki
zaradcze, którymi są: Ŝywa wiara, zgłębianie ducha modlitwy. Na
zakończenie odwołał się do myśli Jana Pawła II, który mówił, Ŝe:

Modlitwa do Matki Boskiej Szczyrzyckiej
O Matko Boska Szczyrzycka wspieraj nas łaskami z nieba, aby
postępowanie nasze zawsze było oparte na Boskich Przykazaniach i
Ewangelii. Niechaj kaŜdy dzień naszego Ŝycia i kaŜda chwila mają
zasługującą wartość u Boga, niech będą znakiem chwały BoŜej i zarazem
znamieniem zasługi na niebo. Matko Boskiej Dobroci, spraw, aby i nasze
serca odznaczały się dobrocią dla bliźnich, zwłaszcza dla biednych i
potrzebujących. Matko Spokoju, patrząc na Twe Oblicze, pragniemy, Ŝeby
na nas spłynął pokój BoŜy, abyśmy się mogli radować wewnętrznym
spokojem sumienia, spokojem z bliźnimi a dar nadziei niech w naszych
sercach rozpali radość z przyszłego wiecznego Ŝycia w szczęściu
niebieskim. Amen.

d4 D
Patriotyzm dnia dzisiejszego
92 ROCZNICA
ODZYSKANIA PRZEZ POLSKĘ NIEPODLEGŁOŚCI

przelało
„Nie krwi, której do zbytku się prze
lało
Polski, ale potu ona potrzebuje!”
na niwach Polski
Te waŜkie i głębokie słowa dotyczące udręczonej Polski XIX wieku
wypowiedział na jej temat św. Rafał Kalinowski, karmelita, załoŜyciel
klasztoru w papieskich Wadowicach. Słowa te przyświecały tegorocznym
uroczystościom religijno – patriotycznym z okazji 92 rocznicy odzyskania
niepodległości w Gołkowicach. Obecne obchody przypadały w bardzo
trudnym dla Polski i Polaków roku, bogatym w smutne i cięŜkie przeŜycia,
dlatego tak waŜna była i jest modlitwa, czego świadomy był równieŜ
Ŝołnierz i kapłan św. Rafał Kalinowski.
Kiedy uczestnicy licznie zbierali się, by wspólnie uczcić naszą Ojczyznę,
szare i pochmurne niebo wróŜyło smutny, deszczowy dzień. Z wielkim
zapałem zgromadzone chmury (przynajmniej w przenośni) starali się
rozwiać swymi wierszami, śpiewem, muzyką i modlitwą członkowie
MłodzieŜowej Grupy Apostolskiej wraz z ks. katechetą Krzysztofem
Migaczem. Przygotowany przez nich program słowno – muzyczny
poruszał głębokie struny w sercach i duszach tych, którym droga jest
przeszłość i przyszłość naszej ojczyzny, a Litania do św. Rafała
Kalinowskiego i nieodłącznie związana z 11 listopada pieśń „Legiony”
przypominały o tym, co najwaŜniejsze.

„człowiek zawsze ma szansę wejścia na drogę sumienia,
powrotu do Ŝywej wiary”.
Spotkania modlitewno – formacyjne są niezwykle waŜne dla członków
Akcji Katolickiej. Wzmacniają fundamenty wiary, przyczyniają się do
realizacji apostolskiego celu Kościoła, jakim jest ewangelizacja i
uświęcenie.
Maria Masternak

Głównym organizatorem tego modlitewno - patriotycznego spotkania,
obok parafii Gołkowice i Ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka była Rada
Wojewódzka NSZZ RI „Solidarność” województwa małopolskiego z
przewodniczącym panem Janem Gomółką, który przed rozpoczęciem
Mszy Św. powitał wszystkich obecnych na uroczystości.
W obchodach Święta Niepodległości w Gołkowicach uczestniczyli
przedstawiciele władz państwowych, samorządowych oraz związkowych.
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Stanisław Kogut, w imieniu posłów Arkadiusza Mularczyka pan Edward
Ciągło, Wiesława Janczyka pani Agnieszka Mąka. Obecni byli takŜe:
wiceprzewodniczący Rady Powiatu nowosądeckiego Jerzy Górka,
Burmistrz Starego Sącza Marian Cycoń, przewodniczący Związku Rolników
„Solidarni” z Jeleniej Góry Marian Zagórny, prezes Fundacji Sądeckiej
Zygmunt Berdychowski, Radni Rady Powiatu nowosądeckiego i Rady
Miejskiej w Starym Sączu, dyrektor Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego
w Starym Sączu Stanisław Majca, Dyrektorzy szkół z terenu parafii
Gołkowice, Sołtysi wsi Gołkowice Górne, Gołkowice Dolne, Skrudzina i
Gaboń – Praczka.
Znaczącą część obchodów niepodległościowych stanowiła Msza Święta
odprawiona w Kościele Parafialnym w Gołkowicach, sprawowana pod
przewodnictwem ks. prałata Józefa Trzópka proboszcza z Łącka. W
uroczystej celebrze wzięli takŜe udział ks. proboszcz Kazimierz Koszyk,
posługujący w parafii - ks. kanonik Stefan Tokarz i ks. katecheta
Krzysztof Migacz, emeryt, werbista - ojciec pułkownik Augustyn Dzięgiel,
oraz rodak - ks. Antoni Lorczyk.
W czasie Mszy Św. zostały wniesione do kościoła relikwie św. Rafała
Kalinowskiego wraz z relikwiarzem ufundowanym przez Radę Powiatową
NSZZ RI „Solidarność” w Nowym Sączu.
>> Dla Kalinowskiego trudzić się wokół wychowania, to najpiękniejszy

radosny, mimo jesiennej pogody pochód oświecało słońce błyszczące na
prawie bezchmurnym błękicie. Przy znajdującym się na cmentarzu
Pomniku Ofiar Faszyzmu i Komunizmu odbył się juŜ tradycyjnie Apel
Poległych prowadzony przez chorąŜego Józefa Szablę ze StraŜy
Granicznej i Radnego Rady Miejskiej w Starym Sączu Pana Jana
Kupczaka. Przywołali oni na pamięć obecnych tych, którzy oddali swe
Ŝycie na wszystkich frontach II Wojny Światowej, w hitlerowskich
obozach i sowieckich łagrach, w więzieniach okresu stalinowskiego i w
czasach najnowszych. Modlitwę za bohaterów, którzy za miłość do
Ojczyzny zapłacili najwyŜszą cenę poprowadził ks. proboszcz Kazimierz
Koszyk.

ze sposobów twórczości, gdzie „materią kształtowaną jest sam człowiek”.
Praca wychowawcza – to wg św. Rafała – „praca nad stancją narodu a
zarazem głębsza forma miłowania Ojczyzny”. (…) Troska o wychowanie
młodzieŜy ujawniła się juŜ podczas Powstania Styczniowego, kiedy
zdolniejszych chłopców wysyłał na studia zagraniczne, by w ten sposób
prawdziwie przysłuŜyli się Ojczyźnie a jednocześnie uratowali Ŝycie, a nie
ginęli w walce. Troska o pracę nad nabywaniem kultury ojczystej i
religijnej ujawniła się na wygnaniu, gdzie poświęcał swoje zdolności
ucząc dzieci wygnańców, dokąd nawet sprowadzał ksiąŜki.<<
/Konferencja formacyjna „Rozwaga i roztropność, zdrowy patriotyzm wg
św. Rafała Kalinowskiego”, strona internetowa Świeckiego Zakonu
Karmelitów Bosych w Katowicach./

Nie zabrakło takŜe tak symbolicznego elementu uroczystości, jakim
jest corocznie składanie kwiatów i zniczy. Biało-czerwone wiązanki złoŜyli:
przedstawiciele Gimnazjum i Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gołkowicach,
delegacja Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność”
województwa małopolskiego z przewodniczącym panem Janem Gomółką,
poseł na sejm RP Anna Paluch, senator RP Stanisław Kogut, w imieniu
posłów: Arkadiusza Mularczyka – Edward Ciągło, Wiesława Janczyka –
Agnieszka Mąka oraz wiceprzewodniczący Rady Powiatu nowosądeckiego
Jerzy Górka.
Święto Niepodległości w Gołkowicach uzmysłowiło obecnym, Ŝe
patriotyzm dnia dzisiejszego to pamięć o krwi przelanej za naszą
Ojczyznę, ale jednocześnie ogromny wysiłek i praca dla budowania jej
współczesności i przyszłości, to jak uczył św. Rafał Kalinowski, praca
wychowawcza zmierzająca do nabywania przez młode pokolenia kultury
ojczystej i religijnej.
A. i G. Gorczowscy

Zgodnie ze wskazaniami św. Rafała Kalinowskiego lekcją historii i
miłości Ojczyzny było kazanie wygłoszone podczas Mszy Św. ks. prałat
Józef Trzópek myślą przewodnią swojej homilii uczynił słowa wiersza (i
pieśni) niedawno beatyfikowanego ks. Jerzego Popiełuszki: „Ojczyzno
ma, tyle razy we krwi skąpana…”. Podkreślał więc, trudne dzieje Polski i
jej świętych męczenników, którzy przez wieki (wraz ze św. Rafałem)
stawali się fundamentami naszej Ojczyzny. Przestrzegał przed tymi
wrogami, którzy choć nie wezmą ziemi, zechcą zabrać serca i sumienia.
Aby nie utracić Ojczyzny, to my musimy budować ją wolną i
chrześcijańską. A bez wiary patriotyzm moŜe przerodzić się w szowinizm,
który jest tylko nie mającym podstaw poczuciem wyŜszości nad innymi.
Na znak właśnie takiego przekonania podczas mszy św. w kościele
pochylały się sztandary organizacji, związków, instytucji… Wśród
kilkunastu pocztów sztandarowych widoczne były sztandary: NSZZ RI
„Solidarność” w Starym Sączu, Grybowie, Łącku, Rady Miejskiej w Starym
Sączu, Światowego Związku śołnierzy Armii Krajowej Koła Stary Sącz,
Ochotniczych StraŜy PoŜarnych z Moszczenicy WyŜnej i Gołkowic, Szkoły
Podstawowej i Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
Po zakończeniu Mszy Św., przy dźwiękach utworów patriotycznych w
wykonaniu orkiestry dętej ze Starego Sącza pod kierunkiem pana
Stanisława Dąbrowskiego, uczestnicy uroczystości wyruszyli na pobliski
cmentarz, by oddać hołd tym, którzy oddali Ŝycie za Ojczyznę. Ten

Amolenge mingi
a so mingi
czyli kolędnicy Misyjni ‘2010
JuŜ po raz siódmy w naszej parafii, a po raz osiemnasty w Diecezji
tarnowskiej jest organizowane przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych.
Tegoroczne hasło: AMOLENGE MINGI A SO MINGI oznacza, Ŝe wiele
dzieci bardzo cierpi.
W czasie zeszłorocznej kolędy misyjnej w Diecezji Tarnowskiej wzięły
udział 383 parafie, czyli 17.351 dzieci, zrzeszonych w 3.040 grupach
kolędniczych. Ofiary w wysokości ponad 1.145.500 zł, zebrane podczas
kolędy, stanowią fundusz projektów (zeszłorocznych) objętych wspólnym
hasłem E bata akete-ni kwe.
Kolędzie Misyjnej na pierwszym miejscu towarzyszy wymiar duchowy.
Głównym celem jest zanieść radość BoŜego Narodzenia do wszystkich
rodzin parafii. Tej radości potrzebują nasze domy i rodziny. W tym
wymiarze realizuje się teŜ misyjność, poniewaŜ dzieci przybywając do
naszych domów zanoszą radosną wiadomość o narodzinach Chrystusa,
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fizyczny-materialny. Składamy ofiary, które ( są w całości przekazywane
przez kolędników)
stanowią fundusz projektów składanych przez
misjonarzy w DDM w Tarnowie.
Parafia Gołkowice, równieŜ w tym roku czynnie włącza się w
przedsięwzięcie Kolędników Misyjnych. Powstają liczne grupy kolędnicze,
które uczestniczą w spotkaniach przygotowawczo-formacyjnych.
Zadaniem kolędników jest przygotowanie około pięciominutowej scenki,
wykonanie strojów, gwiazd, skarbonek. Po zakończeniu kolędowania
zostanie zorganizowany konkurs na najpiękniejsze stroje i jak najlepsze
zaprezentowanie się grup; ta, która wygra, będzie reprezentować naszą
parafię na konkursie w Tarnowie 8 stycznia (w zeszłym roku po raz drugi
zajęliśmy II miejsce).
W następnym numerze ECHA ukaŜe się opis poszczególnych
projektów, które zebranymi ofiarami wesprą Kolędnicy Misyjni.
Szczegółowy opis wszystkich projektów oraz materiały związane z
Kolędnikami Misyjnymi moŜna znaleźć na stronie internetowej:
www.misje.diecezja.tarnow.pl
M. Łomnicki

KĄCIK DOBREGO SŁOWA


Adwent odnawia oczekiwanie na Chrystusa, który przyjdzie,
aby nas zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo
sprawiedliwości i pokoju. Coroczne wspominanie narodzin
Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach wierzących pewność, Ŝe
Bóg pozostaje wierny swym obietnicom. Jest zatem Adwent
pełnym mocy głoszeniem nadziei, która przenika nasze
najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe.
/Jan Paweł II/

Życie Jak Adwent
Czekam na Ciebie w mym rannym wstawaniu,
we śnie po sześć godzin na dobę.
Czekam na Ciebie w płaczu, w radości,
w tym, Ŝe czasami nie mogę.
Czekam na Ciebie i kiedy znów przyjdziesz,
gdy świat pokryje się śniegiem.
Czekam na Ciebie w powiewie wiatru
i w tym, Ŝe czasami uwierzę.
Czekam na Ciebie,
nie sam, lecz z Tobą za rękę trzymając Boga.
Czekam na Ciebie!
Kiedy znów przyjdziesz
gdy noc zabłyśnie w mych oczach?
Czekam na Ciebie, ze słowem na ustach,
nie przychodź w mym zatroskaniu.
Przyjdź do mnie...
wtedy gdy umrę —
Bo Ŝycie całe to Adwent.
ANDRZEJ DYCZEWSKI
przygot. Mariusz Łomnicki

GkaNAkH
Kościół domem i szkołą komunii
Nowy program duszpasterski
W pierwszą niedzielą Adwentu, 28 listopada rozpocznie się w
Kościele polskim realizacja trzyletniego programu duszpasterskiego
„Kościół domem i szkołą komunii”. W kolejnych trzech latach
praca duszpasterska będzie przebiegać pod hasłami:

- „W komunii z Bogiem”,
- „Kościół naszym domem”,
- „Być solą ziemi”.
Celem programu jest:
- odnawianie i pogłębianie osobistej relacji z Bogiem,
- formacja biblijna i duchowa,
- świadome przyjmowanie sakramentów.
Pokazuje on, Ŝe potrzeba szerokiej propozycji duchowego rozwoju,
odwagi zapraszania do wchodzenia na drogę doświadczenia wiary,
stwarzania moŜliwości poznawania tego, czym jest modlitwa, Ŝycie
duchowe, praca nad kształtowaniem sumienia, dorastania do coraz
głębszej więzi z Bogiem.
W pierwszym roku realizacji programu Kościół w Polsce pragnie
zaakcentować potrzebę formacji opartej na Piśmie Świętym, formację
duchową wiernych dorosłych, zachęcając do tworzenia lub rozwijania w
diecezjach szkół formacji duchowej.
„Komunia z Bogiem buduje się przede wszystkim przez Słowo i
sakrament, dlatego Program zwraca uwagę na sakramenty w
duszpasterstwie, akcentując zwłaszcza potrzebę inicjacji chrześcijańskiej
oraz przygotowanie do przyjęcia sakramentów, ich celebrowanie oraz
towarzyszenie wiernym po przyjęciu sakramentów” /abp Stanisław
Gądecki, przewodniczący Komisji Duszpasterstwa Konferencji Episkopatu
Polski/.
Program proponuje m.in. wprowadzenie celebracji naboŜeństw
pokutnych, poniewaŜ spowiedź nie powinna być jakimś machinalnym,
przedświątecznym rytuałem, lecz ma być włączona w całe Ŝycie
wiary, modlitwy, pracy nad sobą i systematyczną formację.
W roku kościelnym zwracać się będzie
szczególną uwagę na
obchodzony od 18 do 25 stycznia Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan,
bo z jedności chrześcijan z Chrystusem wywodzi się jedność między
chrześcijanami, rozpoczynający się w III Niedzielę Wielkanocną Tydzień
Biblijny, poniewaŜ praca duszpasterska z Biblią pomaga w przechodzeniu
z poboŜności ludowej do wiary ugruntowanej, będącej owocem
świadomego wyboru Jezusa Chrystusa /Benedykt XVI, przypomina
tradycję lectio divina - modlitewnego czytania Pisma Świętego, które nie
tylko karmi intelekt, ale kształtuje serca: „Praktyka ta, jeśli będzie się ją
skutecznie propagować, przyniesie w Kościele – jestem o tym przekonany
– nową duchową wiosnę” 16 IX 2005 r./
Hasło „Kościół domem i szkołą komunii” zostało zaczerpnięte z
listu apostolskiego Jana Pawła II „Novo millennio ineunte”, w którym
PapieŜ napisał: „Czynić Kościół domem i szkołą komunii: oto

wielkie wyzwanie, jakie czeka nas w rozpoczynającym
się tysiącleciu, jeśli chcemy pozostać wierni BoŜemu
zamysłowi, a jednocześnie odpowiedzieć na najgłębsze
oczekiwania
świata.
Zanim
przystąpimy
do
programowania konkretnych przedsięwzięć, naleŜy
krzewić duchowość komunii, podkreślając jej znaczenie
jako zasady wychowawczej wszędzie tam, gdzie
kształtuje się człowiek i chrześcijanin, gdzie formują się
szafarze ołtarza, duszpasterze i osoby konsekrowane,
gdzie powstają rodziny i wspólnoty”. Słowa PapieŜa
uwidaczniają nam podstawowe znaczenie słowa communio, które odnosi
się do zjednoczenia z Bogiem przez Jezusa Chrystusa w Duchu Świętym.
W pracy duszpasterskiej chodzi zatem o kształtowanie takiej
duchowości, którą znamionuje osobowe otwarcie się na Boga,
postawę zawierzenia Bogu, kontemplacji Boga /bp Andrzej Czaja/.
Na okres trzech lat pracy duszpasterskiej, program proponuje pieśń,
która pokazuje prawdę o Kościele – „Kościół to nie tylko dom z
kamieni i złota”, w której śpiewamy, Ŝe „Kościół Ŝywy i prawdziwy to
jest serc wspólnota”.
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Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota
1. Kościół to nie tylko dom z kamieni i złota.
Kościół Ŝywy i prawdziwy to jest serc wspólnota.
Jedno serce, jedna dusza, to jest serc wspólnota.
2. Gdzie się zbierze dwóch lub trzech, dobro mając na celu,
tam przebywa Chrystus Ŝywy, tworząc jedność z wielu.
Jedno serce, jedną duszę, tworząc jedność z wielu.
3. Kto się dzieli tym, co ma, z potrzebującymi,
ten wypełnia Ewangelię, niebo czyni z ziemi.
Jedno serce, jedną duszę, niebo czyni z ziemi.
Materiał pochodzi ze strony internetowej
Konferencji Episkopatu Polski

( 7 8 7)
W sobotę 20 listopada 2010r. obchodziliśmy wspomnienie Św. Rafała
Kalinowskiego prezbitera. W naszym kościele parafialnym mieliśmy
moŜliwość oddać cześć relikwiom Świętego, które znajdują się w naszej
parafii od 11 listopada, kiedy to zostały uroczyście wniesione do kościoła
podczas Mszy Św. za Ojczyznę.
Elementem poprzedzającego Mszę Św. poetycko – modlitewnego
czuwania była Litania do Św. Rafała Kalinowskiego odmówiona przez
członków MłodzieŜowej Grupy Apostolskiej.

MęŜu wielkiej pokory,
Wzorze zawierzenia Opatrzności BoŜej,
Pełen wielkodusznej miłości Ojczyzny,
Orędowniku uwięzionych i prześladowanych,
Przebaczający nieprzyjaciołom,
Podtrzymujący nadzieję wygnańców,
Pocieszający strapionych na duchu,
Opiekunie sierot,
Wzorze wychowawców,
Wychowawco młodzieŜy,
Patronie sybiraków,
Patronie emigrantów,
Patronie kolejarzy,
Patronie inŜynierów i Ŝołnierzy,
Prekursorze apostolstwa świeckich,
Apostole szkaplerza świętego,
Wierny sługo Królowej Karmelu,
Wielki nasz orędowniku w niebie,
Módl się za nami święty Rafale.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.
Módlmy się. BoŜe, który świętego Rafała, kapłana, napełniłeś duchem
mocy w przeciwnościach i nadzwyczajnym umiłowaniem jedności
Kościoła, za jego wstawiennictwem spraw, abyśmy mocni we wierze i
wzajemnie się miłując, wielkodusznie współpracowali dla jedności
wszystkich wiernych w Chrystusie. Który z Tobą Ŝyje i króluje w jedności
Ducha Świętego, przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Ozdoby i dekoracje świąteczne
w atrakcyjnych cenach,
wykonane przez uczniów
Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
Dochód ze sprzedaŜy zostanie przeznaczony
na wyposaŜenie
PRACOWNI KOMPUTEROWEJ!
Serdecznie zapraszamy!!!!!

Litania do św. Rafała Kalinowskiego
Kyrie, elejson. Chryste, elejson.
Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas. Chryste,
wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba BoŜe, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata BoŜe,
Duchu Święty BoŜe,
Święta Trójco jedyny BoŜe,
Święty Rafale, - módl się za nami
Apostole jedności Kościoła,
Wielki miłośniku Boga,
Wierny KrzyŜowi i Ewangelii,
Czcicielu Matki Miłosierdzia,
Naśladowco św. Józefa,
Święty kapłanie zakonu karmelitańskiego,
Gorliwy przewodniku dusz,
Męczenni ku konfesjonału,
Przykładzie wyrzeczenia i samozaparcia,
Mistrzu ufnej i wytrwałej modlitwy,
Miłośniku ubóstwa, czystości i prostoty,
Heroiczny przykładzie posłuszeństwa,

15.12.2010 r. / środa/ od godz.16.00
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Gołkowicach
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