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               Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                      w Gołkowicach  
         BIULETYN PARAFIALNY Nr 11 (80) 25.12.2010  
                              

Egzemplarz bezpłatny      UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO
  

 

Czcigodni Kapłani, Siostry, Drodzy 
Parafianie, Kochane Rodziny, Osoby 
Samotne, Osoby Chore i Cierpiące, 

wszyscy Szanowni Goście: 
 
    Świąteczny czas sprzyja przemyśleniom i refleksjom. 
To właśnie wtedy uświadamiamy sobie jak cudowne są 
chwile spędzone z bliskimi, jak waŜny jest świąteczny 
stół, który nas jednoczy. W blasku choinki, otoczeni 
magiczną aurą złóŜmy sobie nawzajem Ŝyczenia. I to te 
najpiękniejsze. 
 

Mróz szczypie w oczy, 
jak radość w policzki. 
Pan nasz nadchodzi, 
by nasze duszyczki 
Odrodziły się z Nim tej Nocy. 
 
JuŜ wzdychasz na myśl o BoŜym Narodzeniu, 
z gwiazdą, jak z jasną twarzą – Wigilia. 
Podając barszcz czerwony z uszkami 
przy elegancko zastawionym stole 
 
Słyszysz, Ŝe po śniegu ktoś stąpa, 
Wtedy pamiętaj – to przychodzi 
Pan Jezus podzielić się opłatkiem. 
 
To nic, Ŝe śnieg i mróz ściska, 
bo dziś wszędzie goreją serca. 
Zebrały się w koło i oczekują 
na przyjście Świętego Maleństwa. 
 
Co rok powtarza się 
historia biblijna wyczekiwana, 
co rok Jezus 
przychodzi na świat, 
co rok mamy szansę 
podziwiać Pana, 
szansę by być lepszymi, 
i odmienić serce swe. 
Gdzie jest stajenka? 
KaŜdy dziś wie. 
 
Ogrzejmy Go 
ciepłem naszych serc, 
niech nie drŜy 
z zimna w kolebce. 
Jezus mały 
Dobrą Nowiną jest 
dla tych, którzy 
na niego czekali. 
             

                  Ks. Proboszcz 

g 
 

 

 Dobra Nowina betlejemskim światłem rozbłyska, 
obłoki radośnie tańczą po niebie, 
anioł prostuje skrzydła, by sfrunąć na ziemię. 
 
Tej nocy BoŜa Dziecina rodzi się w stajence, 
przynosi pokój i miłość, tuląc do siebie 
kaŜde ludzkie serce. 
 
Uczyńmy dla małego Jezusa kołyskę  
z naszych dobrych uczynków. 
Dzielmy się serdecznym słowem,  
łamiąc opłatek biały i nućmy kolędy, 
wyraŜając radość z narodzenia Pana. 
 
Ciepłych, pełnych miłości Świąt BoŜego Narodzenia  
oraz niebiańskich darów w nadchodzącym Nowym 
Roku 2011. 
Niech Chrystus rodzi się w Nas kaŜdego dnia! 
 

Tego Ŝyczy 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 
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W Wigilię BoŜego Narodzenia, 
Gwiazda Pokoju drogę wskaŜe. 
Zapomnijmy o uprzedzeniach. 
Otwórzmy pudła słodkich marzeń. 
Niechaj Anioły z Panem Bogiem, 
Jak Trzej Królowie z dary swymi, 
staną cicho za Waszym progiem, 
by spełnić to, co dotąd snami. 
Ciepłem otulmy naszych bliskich 
I uśmiechnijmy się do siebie. 
Biały opłatek niechaj zjedna wszystkich, 
niech w domach będzie 
Wam jak w niebie. 

 

Ŝyczy                       

Rada Parafialna 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

Aby kolędy brzmiały piękniej niŜ zwykle, 
aby choinka pachniała betlejemską stajenką, 

by Jezus narodził się w kaŜdym z Was! 
 

Niezapomnianych Świąt BoŜego Narodzenia 
i odwaŜnych marzeń na Nowy Rok 2011 

 

Ŝyczą 
 

członkowie Chóru Parafialnego 
 

 
 

 
 
 
 

„Przyszła nareszcie chwila ciszy uroczystej, 

Stało się – między ludzi wszedł 

Mistrz – Wiekuisty”    
                                  

Cyprian Kamil Norwid 
 

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzymy 
ks. Prob. Kazimierzowi Koszykowi, ks. 
kanonikowi  Stefanowi Tokarzowi, ks. 
Krzysztofowi Migaczowi, siostrom 
Karmelitankom od Dzieciątka Jezus , 
wszystkim parafianom pokoju 
Chrystusowego, 
zdrowia i błogosławieństwa Bożego.  
 
Aby Nowy Rok był dla Was czasem 
wzmocnienia przyjaźni z Bogiem i ludźmi, 
świadczenia sobie dobra, wzajemnej 
życzliwości i zrozumienia. Niech 
błogosławieństwo nowonarodzonego 
Dziecięcia wspomaga wszystkie Wasze 
noworoczne plany i zamierzenia. 

 
Parafialny Oddział Caritas 

 
 

 
 

           

 

k 
 
Co roku stajemy przy betlejemskim Ŝłóbku,  
by rozwaŜyć pamiątkę narodzin Boga  
w ludzkim ciele. 
Niech zatem ta nasza modlitewna zaduma: 
zrodzi w Waszych sercach Jezusa - Źródło 
wiary, nadziei i miłości oraz przebaczenia; 
wyposaŜy Wasz umysł i wolę w moc do 
pełnienia codziennych obowiązków  
w Ŝyciu; 
pomoŜe przezwycięŜyć niepewność, lęk  
i obawy jakie niesie codzienność 
a kaŜdy dzień Nowego Roku 2011  
naznaczy zdrowiem, łaską i pokojem 

 
 
 
 
 
 

Ŝyczą 
Dyrektorzy, Grona Pedagogiczne, 

Pracownicy i Społeczność Uczniowska 
Szkoły Podstawowej i Gimnazjum  
im. Jana Pawła II w Gołkowicach 
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Boże Narodzenie 
     
 

Noc. Ciemna. Głucha. Grudniowa. 
Noc. Rozpromieniona blaskiem 
Nowonarodzonego. Wypełniona śpiewem 
anielskich zastępów. Grudniowa noc. 
Noc, na którą kaŜdy z nas czeka z 
utęsknieniem. 
Noc BoŜego Narodzenia. 
    BoŜe Narodzenie to coś więcej niŜ 
trochę podniosłego nastroju.  W tę 
wyjątkową, jedyną w całym roku noc, 
najwaŜniejsze jest jedno małe, bezbronne 
Dziecko. NajwaŜniejszy jest Syn BoŜy. NajwaŜniejsze jest Jego 
narodzenie. I nie ma znaczenia, Ŝe  w ubogiej stajence, Ŝe otoczony 
zwierzętami. Liczy się to, Ŝe wreszcie się narodził, Ŝe po czasie 
oczekiwania jest z nami. Jest tuŜ obok. Na wyciągnięcie ręki.  
    Jedyna taka noc. Święta Noc. Noc Cudów. 
Wszystko inne w tę noc staje się matowe, mdłe i bezbarwne. BoŜe 
Narodzenie oznacza, Ŝe przyszedł Syn BoŜy, Ŝe rozświetlił mroki nocy. śe 
naszą ciemną, głuchą noc poczucia lęku, czy beznadziejności uczynił 
jasną i radosną.  
    BoŜe Narodzenie jest zaproszeniem do tego, by na wzór pasterzy 
uklęknąć z pokorą przy Ŝłóbku, spojrzeć na leŜącą w nim Maleńką Miłość i 
na nowo rozpalić Ŝar owej Miłości we własnych sercach. 

 
Sylwia Korona-Sowińska 

 
 

    
 
 
 
 

Pastorałka 
 
Male ńka Miło ść 
z niebios zesłana 
na świat przychodzi 
lud oswobodzi 
gwiazd ą znaczona 
w Betlejem zrodzona 
w zimnym Ŝłóbeczku 
w stajni w sianeczku 
Jezus kochany 
od Boga nam dany 
rado śnie Ci ę witamy 
serca na o ście Ŝ otwieramy 
zosta ń z Maryj ą 
Mateńką drog ą 
prosimy wszyscy błogo 
oddajemy Wam 
serca swe rado śnie 
zim ą, latem 
i ka Ŝde przedwio śnie 
pokornie prosimy 
Jezuniu Mały 
błogosław nas, domy 
pola, drogi i lasy 
teraz i na wszystkie czasy. 
 
                     go-ja 

 
 

Msze święte w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia w 

parafii Gołkowice  
 

Wigilia 24.12.2010 r. (piątek) 
Msze Św.: 
Kościół parafialny w Gołkowicach: 
6.00 Godzinki o Matce BoŜej 
6.30 Msza Św.  
Kaplica w Skrudzinie:  
6.30 Godzinki o Matce BoŜej  
7.00 Msza Św.  
Po Mszach Św. do naszych domów 
zabieramy światło betlejemskie.  
Pasterki:  
Kaplica w Skrudzinie; 22.00  
Kościół parafialny w Gołkowicach: 24.00  
Serdecznie wszystkich zapraszam na pasterki. 
 

BoŜe Narodzenie 
25.12.2010 r. (sobota) 
Msze Św.: 
7.00 
8.00 kaplica w Skrudzinie  
9.15 
10.30 
12.00 
15.00  
 

Drugi dzień Świąt  – Niedziela  

Świętej Rodziny 26.12.2010r. (niedziela)  
Msze Św.: 
7.00 
8.00 kaplica w Skrudzinie  
9.15 
10.30 
12.00  
Nie będzie Mszy Św. i Nieszporów po południu.  
 

27.12.2010r. (poniedziałek)– Święto Św. Jana 
Apostoła i Ewangelisty – poświęcenie wina. 
 

 

 

DRODZY PARAFIANIE! 

 

Mamy tę niezwykłą przyjemność, juŜ po raz siódmy 
składać Wam świąteczne Ŝyczenia:  
 
wielu głębokich i radosnych przeŜyć, wewnętrznego spokoju, 
wytrwałości i radości  
oraz błogosławieństwa BoŜego w kaŜdym dniu nadchodzącego 
Nowego Roku! 
 
Do zobaczenia podczas kolędowania! 
 
 
      

       Kolędnicy Misyjni  
wraz z organizatorami  
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Amolenge mingi  
a so mingi 

czyli kolędnicy  
Misyjni ‘2010 

 
Uroczyste rozesłanie Kolędników Misyjnych 
obędzie się 26 grudnia 2010r. w niedzielę   
Świętej Rodziny po Mszach Świętych  

  o godzinie: 
  8:00 w kaplicy w Skrudzinie, 
10:30 w kościele w Gołkowicach. 

 

Postarajmy się wszyscy przyjąć 
Kolędników do swoich domów, 
obejrzeć krótką scenkę  
w wykonaniu dzieci  
oraz serdecznie ich ugościć.  

 

 

 
Maleńka miłość w Ŝłobie śpi, 
Maleńka Miłość przy Matce Świętej. 
Dziś cała ziemia i niebo lśni 
dla tej Miłości maleńkiej. 

 
Niech Nowonarodzony 

oświeca drogi codziennego Ŝycia, 
obdarza błogosławieństwem 

i pomaga Ŝycie czynić lepszym. 
Wesołych i ciepłych świąt! 

Szczęścia w Nowym 2011 
Roku! 

 
 

Koło Radia Maryja 
 

 

 
A trzy krzesła polskim strojem  
Koło stołu stoją próŜne  
I z opłatkiem kaŜdy swojem  
Idzie do nich spłacać dłuŜne  
I pokłada na talerzu  
Anielskiego chleba kruchy  
Bo w tych krzesłach siedzą 
duchy 
 

  W. Pol, Pieśń o domu naszym, 1866    
 

    Ten fragment wiersza zapomnianego Wincentego Pola 
dedykujemy wszystkim Parafianom z okazji ciepłych i rodzinnych 
Świąt Narodzenia Pańskiego 
 

Redakcja 
    
    
    

Jest cicho. Choinka płonie. 
Na szczycie cherubin fruwa. 

Na oknach pelargonie, 
blask świeczek złotem zasnuwa, 

a z kąta, z ust brata płynie 
kolęda na okarynie: 

LulajŜe, Jezuniu... 

 

K. I. Gałczyński 

Niech Nowonarodzony 
oświeca drogi codziennego Ŝycia, 
obdarza błogosławieństwem 
i pomaga Ŝycie czynić szczęśliwym. 
Wesołych i ciepłych świąt 
Wszystkim Ŝyczą 

 

          Sołtysi 

                  Skrudziny, Gabonia – Praczki, 

            Gołkowic Dolnych i Górnych 
    

    
    
    
    

KĄCIK DOBREGO SŁOWAKĄCIK DOBREGO SŁOWAKĄCIK DOBREGO SŁOWAKĄCIK DOBREGO SŁOWA    

������������    
 

Zwiastuję wam radość wielką,  
dziś narodził się wam Zbawiciel,  

którym jest Jezus Chrystus.                                                   
                                     /Łk 

2,10-11/   
 

Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata 
i wyciągasz do niego ręce, 

jest BoŜe Narodzenie. 
 

Zawsze, kiedy milkniesz, aby wysłuchać, 
jest BoŜe Narodzenie. 

 
Zawsze, kiedy rezygnujesz z zasad, 

które jak Ŝelazna obręcz uciskają ludzi 
w ich samotności, 

jest BoŜe Narodzenie. 
 

Zawsze, kiedy dajesz odrobinę nadziei "więźniom", 
tym, którzy są przytłoczeni cięŜarem fizycznego, 

moralnego i duchowego ubóstwa, 
jest BoŜe Narodzenie. 

 
Zawsze, kiedy rozpoznajesz w pokorze, 
jak bardzo znikome są twoje moŜliwości 

i jak wielka jest twoja słabość, 
jest BoŜe Narodzenie. 

 
Zawsze, ilekroć pozwolisz by Bóg 

pokochał innych przez ciebie, 
 

Zawsze wtedy, 
jest BoŜe Narodzenie 

 
/Matka Teresa z Kalkuty/ 

Opr. Mariusz Łomnicki  
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Święta Bożego Narodzenia 
to szczególny czas, gdy Bóg 
przychodzący w małym 

Dziecku daje się człowiekowi tak 
cudownie i jednocześnie tak 
zwyczajnie.... Dlatego z okazji tych 
wyjątkowych dni wszystkim 
parafianom, kapłanom oraz siostrom 
zakonnym życzymy: 
 
OPTYMIZMUOPTYMIZMUOPTYMIZMUOPTYMIZMU, bo z nim łatwiej iść przez życie... 
PRZYSTANI,PRZYSTANI,PRZYSTANI,PRZYSTANI, gdzie słychać tylko śpiew ptaków i 
szum strumienia... 
ODWAGI,ODWAGI,ODWAGI,ODWAGI, bo odważny człowiek nie załamuje się 
błahostkami... 
CIEPŁYCH SŁÓW, CIEPŁYCH SŁÓW, CIEPŁYCH SŁÓW, CIEPŁYCH SŁÓW, które sprawiają radość... 
NADZIEI,NADZIEI,NADZIEI,NADZIEI, że wszystko co nas spotyka ma cel i 
sens... 
OTWARTOŚCI,OTWARTOŚCI,OTWARTOŚCI,OTWARTOŚCI, która otwiera serca na innych 
ludzi... 
WIARY,WIARY,WIARY,WIARY, by nie zwątpić pod naporem niepewności... 
WYCISZENIA,WYCISZENIA,WYCISZENIA,WYCISZENIA, bo tylko w ciszy można usłyszeć 
wołanie drugiego człowieka... 
 

Niech te Święta będą dla Was czasem myślenia o 
Bogu, który rodzi się jako bezbronne Dzieciątko. 
Niech każdy z nas będzie człowiekiem przez 
którego Jezus znowu przychodzi na świat... 

 
Młodzieżowa Grupa ApostoMłodzieżowa Grupa ApostoMłodzieżowa Grupa ApostoMłodzieżowa Grupa Apostolska lska lska lska     

 

 
Weekend w Szczawnicy 

 
    11 listopada br. wyruszyliśmy do Szczawnicy, aby jak najlepiej 
wykorzystać kolejny tegoroczny długi weekend. Podjęliśmy inicjatywę 
zaproponowaną przez ks. Krzysztofa i udaliśmy się na dwudniowy wyjazd. 
W naszej grupie, pod czujnym okiem Księdza znaleźli się zarówno 
gimnazjaliści, jak i licealiści, a nawet studenci z naszej MGA. 
Zatrzymaliśmy się jak zwykle w Domowym Kościele, z gościnności 
którego juŜ niejednokrotnie korzystaliśmy podczas ferii zimowych.  
    W związku z tym, Ŝe do Szczawnicy dotarliśmy dopiero po południu, 
nie mogliśmy sobie pozwolić na jakąś długą wyprawę. Nie przeszkodziło 
nam to jednak w tym, by po zakwaterowaniu się zdobyć Palenicę. 
Niektórzy po raz pierwszy, inni po raz kolejny mogli oglądać panoramę 
tego niezwykłego miasta z góry. Wracając, wybraliśmy trasę nieco 
bardziej stromą… w wyniku czego niektórzy mieli okazję do dość bliskiego 
kontaktu z błotem, ścielącym się pod naszymi stopami. Zejście tym 
szlakiem przy świetle latarek sprawiało niektórym nieco więcej trudności, 
ale wspólnymi siłami udało się tego dokonać. Krótko mówiąc, było dość 
„odjazdowo”, czego dowodem były nasze zabłocone buty (i nie tylko 
one). Pierwszy wieczór spędziliśmy wspólnie śpiewając oraz oglądając 
niezwykły film w specjalnie przygotowanym dla nas przez Księdza „kinie 
domowym”. Muszę przyznać, jakość była pierwszej klasy… 

    Kolejny dzień rozpoczęliśmy oczywiście od wspólnej Eucharystii. 
Później, z powodu dosyć kapryśnej pogody musieliśmy zaczekać, aŜ 
przestanie padać. A gdy to się juŜ stało pojechaliśmy do Krościenka, a 
stamtąd udaliśmy się w Pieniny. Nie straszne nam były śliskie kamienie 
ani mocny wiatr. Efektem naszej wyprawy było zdobycie Sokolicy (747 m 
n.p.m.). Ze szczytu, dzięki wspaniałej widoczności, mogliśmy podziwiać 
wijący się w dole Dunajec, a takŜe majestatyczne, nieco juŜ ośnieŜone 
Tatry. TuŜ pod szczytem odmówiliśmy jeszcze Koronkę do Miłosierdzia 
BoŜego, po czym wyruszyliśmy w drogę powrotną. Po dotarciu na miejsce 
noclegu i zjedzeniu kolacji, znów spędziliśmy trochę czasu razem, a takŜe 
odprawiliśmy w kaplicy wieczorne naboŜeństwo, po którym udaliśmy się 
na zasłuŜony odpoczynek. 

    W sobotę, po porannej Mszy Św. i śniadaniu nastał jeden z mniej 
lubianych przez nas momentów – pakowanie się. Wszystkim te dni 
wydały się niczym mgnienie oka, lecz cóŜ mogliśmy na to poradzić… 
przecieŜ wszystko co dobre zbyt szybko się kończy. 
    Niezapomniane przeŜycia, wspaniali ludzie, poczucie wspólnoty, 
interesująco spędzony czas, obcowanie z przyrodą, wiele okazji do 
rozmów na róŜne tematy (z pszczelarstwem włącznie)… Czego chcieć 
więcej do szczęścia? Kolejny nasz wyjazd zakończył się sukcesem. 
Oczywiście pozostaną nam po nim cudowne wspomnienia i nadzieja, Ŝe 
nie była to nasza ostatnia eskapada tego typu. Na zakończenie serdeczne 
„Bóg zapłać” w imieniu uczestników dla wszystkich tych, dzięki którym 
mogliśmy wspólnie przeŜyć te kilka wolnych listopadowych dni, a 
szczególnie naszemu Księdzu, który po raz kolejny wykazał się niezwykłą 
pomysłowością, abyśmy nie mieli okazji ani przez chwilę się nudzić.   

A.K. 
 

 
W kruszynie chleba,W kruszynie chleba,W kruszynie chleba,W kruszynie chleba,    
W płatku śnieżynki,W płatku śnieżynki,W płatku śnieżynki,W płatku śnieżynki,    
W błysku gwiazdeczki,W błysku gwiazdeczki,W błysku gwiazdeczki,W błysku gwiazdeczki,    
W blasku choinki,W blasku choinki,W blasku choinki,W blasku choinki,    
Niech Pan Niech Pan Niech Pan Niech Pan Bóg zagościBóg zagościBóg zagościBóg zagości    
dziś w każdym domu,dziś w każdym domu,dziś w każdym domu,dziś w każdym domu,    
by życie waszby życie waszby życie waszby życie waszeeee odmienić odmienić odmienić odmienić    
i przyszłość waszą rozświetlić.i przyszłość waszą rozświetlić.i przyszłość waszą rozświetlić.i przyszłość waszą rozświetlić.    
 
Z okazji świąt Narodzenia Pańskiego, 
Wszystkim Parafianom, Księżom, 
Siostrom Zakonnym, 
 

Liturgiczna Służba ołtarza składa Liturgiczna Służba ołtarza składa Liturgiczna Służba ołtarza składa Liturgiczna Służba ołtarza składa 
najszczersze życzenia: zdrowia, najszczersze życzenia: zdrowia, najszczersze życzenia: zdrowia, najszczersze życzenia: zdrowia, 
szczęścia i szczęścia i szczęścia i szczęścia i 
pomyślności.pomyślności.pomyślności.pomyślności.    
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Nowi członkowie Liturgicznej 
SłuŜby Ołtarza 

 
    W ostatnią niedzielę Roku Liturgicznego 21 listopada, w 
naszym kościele parafialnym miało miejsce niecodzienne 
wydarzenie. W Uroczystość Chrystusa Króla, w dniu 
poświęconym w sposób szczególny Liturgicznej SłuŜbie 
Ołtarza, odbyło się przyjęcie nowych członków do tejŜe grupy. 
    Liturgia o godz. 10.30 rozpoczęła się uroczystą procesją. W 
trakcie Mszy Św. chłopcy złoŜyli specjalne przyrzeczenia, w 

których zobowiązywali się do godnego wypełniania swej posługi i do 
wytrwałej pracy nad sobą, po czym otrzymali oni specjalne 
błogosławieństwo, udzielone im przez ks. Proboszcza. Następnie mogli 
oni po raz pierwszy załoŜyć uprzednio poświęcone szaty, w których od tej 
chwili będą słuŜyć w kościele, czyli komŜe, pelerynki i alby. Do grona 
aspirantów przyjęto chętnych na ministrantów. Przyjęto takŜe 
kandydatów na lektorów. Na zakończenie wszyscy otrzymali pamiątkowe 
dyplomy, a takŜe zrobili sobie wspólną fotografię. 
    Bycie członkiem LSO to dla chłopców wielki zaszczyt, wręcz powołanie 
(mogą m.in. w sposób szczególny uczestniczyć w Ofierze Mszy Świętej, 
co większości z nas nie jest dane), lecz niesie to za sobą takŜe wiele 
obowiązków. Są oni zobligowani do słuŜby Bogu poprzez uczestnictwa w 
naboŜeństwach i pomoc w przygotowywaniu Liturgii. Niejednokrotnie, 
pokonując własne lenistwo, wstają wcześnie rano, by stawić się na Mszę 
św. wyznaczoną w harmonogramie. Co tydzień spotykają się, by brać 
udział w specjalnych spotkaniach formacyjnych itp. Lecz na tym nie 
koniec… Powinni oni takŜe we własnym zakresie pogłębiać swoją wiarę i 
wiadomości religijne, wytrwale dąŜyć do świętości, a kaŜdego dnia być 
wzorem i przykładem dla innych, szczególnie rówieśników. Muszą Ŝyć 
Słowem BoŜym, umacniając się w dobrym takŜe poprzez pokorę. Ale 
naleŜenie to takiej wspólnoty daje takŜe moŜliwość nawiązania nowych 
przyjaźni lub brania udziału w róŜnorodnych akcjach czy wyjazdach. 
    Podsumowując, zachęcamy wszystkich chłopców po I Komunii do 
wstępowania w zastępy Liturgicznej słuŜby Ołtarza. Wszystkim, a w 
sposób szczególny nowym członkom LSO Ŝyczymy gorliwości w pełnieniu 
swej posługi, radości z kaŜdego dobrze przeŜytego dnia, a takŜe BoŜego 
błogosławieństwa. Być moŜe przyjdzie wam niejednokrotnie zrezygnować 
z jakiejś rozrywki, by poboŜnie pełnić słuŜbę przy Ołtarzu, lecz 
pamiętajcie, Ŝe przyniesie to wielkie korzyści dla was, a takŜe całej 
wspólnoty. 

Formacja kandydata na ministranta i lektora 
 
„A kto by chciał Mi słuŜyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam 
będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi słuŜy, uczci go mój Ojciec.”(J 12,26)  
Formacja jest praca wstępna, wprowadzająca do pełnienia liturgicznej 
słuŜby przy ołtarzu. Jej celem jest przygotowanie kandydatów do 
pełnienia funkcji ministranta i lektora, zapoznanie z wszelkimi tajnikami 
posługi. Przede wszystkim to czas na podjęcie decyzji przez kandydata, 
czy jest gotów na to wyzwanie związane z odpowiedzialnością, 
dyscypliną, odpowiednim zachowaniem i postawami. Kandydat musi 
wiedzieć, Ŝe wszyscy spełniający funkcje liturgiczne uczestniczą w 
misterium Ŝycia, śmierci i zmartwychwstania Zbawiciela. MoŜna 
powiedzieć, Ŝe posługujący w liturgii są współpracownikami lub inaczej 
mówiąc współuczestniczącymi w uobecniającym działaniu Boga. Znakami 
uczestnictwa wiernych w liturgii jest zachowywanie jednakowych postaw, 
spełnianie tych samych gestów, ale równieŜ wspólne modlitwy, 

aklamacje, śpiewy. Te znaki są jednocześnie formą posługiwania, czyli 
ukazują to, w co poszczególny posługujący i wszyscy razem wierzą i do 
czego dąŜą.  

 
Kim jest ministrant?  
"Ministrare" (z łaciny) znaczy "słuŜyć".  SłuŜymy Bogu, kiedy 
przyczyniamy się do tego, aby liturgia była piękna.  
1. Ministrant jest POMOCNIKIEM przy sprawowaniu Mszy świętej i 
podczas innych naboŜeństw. Ministrant usługuje księdzu, gdy 
przygotowywany jest ołtarz i dary ofiarne potrzebne do Mszy świętej. 
Pomaga po zakończeniu Mszy świętej.  
2. Ministrant jest tym, który NIESIE ZNAKI. Ministrant niesie pewne 
określone przedmioty, które są dla liturgii niezbędne. Są to przedmioty, 
które dla liturgii mają szczególne znaczenie. One mają ludziom wierzącym 
coś przedstawiać i wskazywać na inną rzeczywistość.  
3. Ministrant powinien sam BYĆ ZNAKIEM. Ministrant przez słuŜbę 
wskazuje, Ŝe kaŜda liturgia i kaŜde naboŜeństwo nie jest tylko sprawą 
kapłana, lecz sprawą całej parafii i wszystkich wiernych. Ministrant słuŜąc 
pokazuje, Ŝe "uczestniczyć w liturgii" to znaczy nie tylko słuchać czy się 
przyglądać, ale współdziałać, współtworzyć, czynnie się w nią angaŜować.  
 
Kim jest lektor?  
Lektor - posługa w Kościele Katolickim wiąŜąca się z odczytywaniem 
podczas Mszy świętej i naboŜeństw czytań z Pisma Świętego, z wyjątkiem 
Ewangelii (tutaj wyjątek stanowią: Niedziela Palmowa i Wielki Piątek, 
kiedy lektor moŜe odczytać Ewangelię, nie prosi wówczas kapłana o 
błogosławieństwo). Ponadto lektor moŜe odczytywać modlitwę 
powszechną podczas liturgii. Jeśli nie ma kantora, lektor wykonuje (moŜe 
zarówno odśpiewać, jak i odczytać) psalm responsoryjny. W czasie 
procesji na wejście moŜe ponadto wnieść Księgę Ewangelii - Ewangeliarz. 
Niekiedy, zwaŜywszy na okoliczności, dopuszcza się moŜliwość 
sprawowania tych czynności podczas liturgii przez świeckich, nie 
będących ustanowionymi do tego przez władze kościelną. Wówczas 
lektorom powierza się troskę o prawidłowe przygotowanie tych osób. 
NaleŜy pamiętać, Ŝe strojem liturgicznym lektora jest biała alba (gdy jej 
krój tego wymaga, przepasana na biodrach cingulum - sznurem i 
uzupełniona przez humerał, który zasłania świecki strój wokół szyi). JeŜeli 
biskup nie wyraził swojej oficjalnej zgody, nie wolno zakładać na albę 
krzyŜy (takŜe otrzymanych przy otrzymaniu błogosławieństwa do 
pełnienia tej funkcji). Nie wolno teŜ nosić szat, które zbytnio 
przypominałyby te, których uŜywają duchowni.  
Alba jest długą, białą szatą, sięgającą do kostek, z długimi rękawami. 
Taka ukształtowała się we wszystkich obrządkach ze staroŜytnej tuniki, 
noszonej tak przez męŜczyzn jak i przez kobiety. W krajach gorących do 
dnia dzisiejszego nosi się podobną szatę. Tradycyjnie sporządzano ją ze 
lnu. Obecnie uŜywa się takŜe innych, białych tkanin.  
Nazwa "alba" wywodzi się właśnie od jej białego koloru: łacińskie albus 
oznacza biały. Alba jest symbolem czystości duszy będącej w stanie łaski 
uświęcającej, zdobytej przez krew Baranka (Ap 7,14), której nagrodą 
będzie uwielbienie w niebie.  
OWMR mówi o albie: „Szatą liturgiczną wspólną dla duchownych i 
ministrów wszystkich stopni jest alba, przepasana w biodrach paskiem, 
jeŜeli nie jest uszyta w taki sposób, Ŝe przylega do ciała nawet bez paska. 
Albę moŜna zastąpić komŜą, ale nie wtedy, gdy się wkłada ornat lub 
dalmatykę lub gdy zamiast ornatu czy dalmatyki nakłada się samą stułę".  
Modlitwa przeznaczona do odmawiania przy jej ubieraniu mówi: „Wybiel 
mnie, Panie, i oczyść serce moje, aŜebym we krwi Baranka wybielony, 
mógł zasłuŜyć sobie na radość wieczną". Symbolika średniowieczna w 
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albie widziała równieŜ białą szatę, w której Herod na pośmiewisko kazał 
ubrać Chrystusa.  
Pasek, z łacińska zwany takŜe cingulum, jest jakby sznurem z frędzlami 
na obu końcach, którym przepasuje się albę, gdy jest za szeroka i za 
długa, by dobrze leŜała na liturgii. Pasek symbolizuje wstrzemięźliwość i 
panowanie nad poŜądliwościami cielesnymi. Jest takŜe znakiem pracy w 
słuŜbie BoŜej. Modlitwa przy zakładaniu paska mówi: "Przepasz mnie, 
Panie, sznurem czystości i zgaś w sercu moim ogień wszelkiej 
poŜądliwości, abym we wstrzemięźliwości i czystości serca mógł Ci coraz 
lepiej słuŜyć". Pasek miał równieŜ symbolizować ręcznik, którym 
przepasał się Chrystus gdy obmywał apostołom nogi. Widziano w nim 
równieŜ sznury, którymi Chrystusa przywiązano do słupa przy biczowaniu.  
Zadania Lektora  
„Wszyscy wierni, zgodnie z własną pozycją, winni starać się prowadzić 
Ŝycie święte, przyczyniać się do wzrostu Kościoła i ustawicznie wspierać 
jego świętość."  
Kodeks Prawa Kanonicznego kan. 210  
Pięć przykazań lektora:  
• Lektor poznaje i rozwaŜa Słowo BoŜe i stara się prowadzić Ŝycie według 
niego.  
• Lektor starannie przygotowuje się do liturgii przez modlitwę, a takŜe 
ćwiczy tekst czytań.  
• Lektor dba o czystość swojej duszy przez regularną spowiedź. Pilnuje 
czystości swojego języka.  
• Lektor świadczy o Chrystusie w swojej codzienności, przez 
postępowanie, postawy i sumienne wypełnianie swych obowiązków.  
• Lektor jest przykładem dla innych, młodszych ministrantów. Swoim 
Ŝyciem zachęca wszystkich do naśladowania wzorców zawartych w Słowie 
BoŜym.  
Do zadań lektora naleŜy:  
- wierna słuŜba Słowu BoŜemu;  
- angaŜowanie się w sprawy Kościoła;  
- współpraca w dziele apostolstwa;  
- wykonywanie w zgromadzeniu liturgicznym czytań biblijnych 
(wszystkich prócz Ewangelii);  
- wykonywanie psalmu;  
- zapowiadanie intencji modlitwy powszechnej;  
Lektor powinien w sytuacji braku ministrantów odpowiednich stopni 
zatroszczyć się o:  
- przygotowanie ceremonii liturgicznej;  
- wyznaczenie funkcji osobom czynnie uczestniczącym w liturgii;  
- przygotowanie i odczytanie komentarzy;  
Zawsze za sprawowaną liturgię bezpośrednio odpowiada kapłan. Lektor 
jest pierwszym, który bierze współodpowiedzialność i bezpośrednio 
prowadzi posługę liturgiczną.  

STRONA INTERNETOWA LSO GOŁKOWICE 

 
 

 

     Właśnie tutaj przyszedłeś. 
Obojętne było miejsce. 
Wszędzie szukasz ludzi. 

Aby ich szukać wszędzie, trzeba 
było stanąć na jakimś miejscu. 

Wybrałeś to. 
Cała ziemia przychodzi do tej jednej Ziemi i 

przez nią ziemią się staje, 
tak jak staje się tym, co jest, wszystko przez 

TEGO, KTÓRY JEST. 
(…) Miejsce jest sobą przez to, co je wypełnia. 

/Karol Wojtyła/ 
 

    Tak jest i z naszym ludzkim 
sercem: staje się w pełni sobą 
przez Tego, który je wypełnia. 

Życzymy Ci, droga Siostro i drogi 
Bracie, aby Twoje serce było Ziemią 

Świętą, do której przychodzi Bóg, by 
szukać innych ludzi. Pozwól Mu więc, 
aby przestrzeń Twojego serca 
Samym Sobą wypełnił. Nie lękaj się – 
On przecież przychodzi w Osobie 
Dziecka. 

 
Z darem modlitwy czuwania przy żłóbku Jezusa 

- Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus. 
 

 

 
    

 

„Potrzebne „Potrzebne „Potrzebne „Potrzebne 

drzewo”drzewo”drzewo”drzewo”    
 

Ks. proboszcz 
zwraca się z prośbą do parafian i 
wszystkich ludzi dobrej woli o ofiarowanie 
drzewa potrzebnego na szalowanie stropu 
nowego kościoła.  
Chętnych ofiarodawców prosi się o 
zgłaszanie na plebanię, do sołtysów wsi lub 
grupowych . 

 
Za waszą 
ofiarność  

Bóg wszystkim 
wynagrodzi. 

 

SPOWIEDŹ ADWENTOWA 
 
W poniedziałek 20  grudnia 
2010 r. w naszej parafii dzień 
Spowiedzi Świętej.  
 

Porządek Spowiedzi Św.: 
od godz. 8.30 do 10.00   
od 10.30.do 12.00  
od 14.00 do.15.30  
od 16.00 do 17.00 
 

Przerwy: 
od 10.00 do 10.30 
od 12.00 do 14.00  
od 15.30 do 16.00   
 
W kaplicy w Skrudzinie Spowiedź Św.  
od godz.10.45 do 11.45.  

 
W poniedziałek 20 grudnia Msze Św. o godz.6.30 
dodatkowa o 8.00 i wieczorem wcześniej o 17.00 po 
zakończonej Spowiedzi Św.  
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ZAPRASZAMY    
 na koncert Bożonarodzeniowy na koncert Bożonarodzeniowy na koncert Bożonarodzeniowy na koncert Bożonarodzeniowy 

    

uuuu    Zanim Zabłyśnie ŚZanim Zabłyśnie ŚZanim Zabłyśnie ŚZanim Zabłyśnie Światłośćwiatłośćwiatłośćwiatłość U U U U    
 

m0M 
 

          Odbędzie się on w sali gimnastycznej   

Szkoły Podstawowej w Gołkowicach 

 8 w niedzielę 02.01.2011 r. o godz. 17.00 

 8 w czwartek 06.01.2011 r. o godz. 17.00 
 

 
 
 
 
 
 
 

W koncercieW koncercieW koncercieW koncercie wezmą udział wezmą udział wezmą udział wezmą udział    
przedszkolaki z przedszkola Sióstr przedszkolaki z przedszkola Sióstr przedszkolaki z przedszkola Sióstr przedszkolaki z przedszkola Sióstr 
Karmelitanek, uczniowie Szkoły Karmelitanek, uczniowie Szkoły Karmelitanek, uczniowie Szkoły Karmelitanek, uczniowie Szkoły 
Podstawowej im. Jana Pawła II Podstawowej im. Jana Pawła II Podstawowej im. Jana Pawła II Podstawowej im. Jana Pawła II 

w Gołkowicach, Chór Parafialny, w Gołkowicach, Chór Parafialny, w Gołkowicach, Chór Parafialny, w Gołkowicach, Chór Parafialny, 
Młodzieżowa GruMłodzieżowa GruMłodzieżowa GruMłodzieżowa Grupa Apostolska.pa Apostolska.pa Apostolska.pa Apostolska.    

 
 
 
 
 
 
 
 
Dochód z koncertu przeznaczony jest 

na budowę nowego kościoła w 
naszej parafii. 

! ! ! 
 

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk 
 

 

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk, 
Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona - Sowińska, 

Agata Szlęk, Mariusz Łomnicki. 
e-mail: echo.parabiulet@interia.pl 

Parafia pw. Świętego Antoniego Padewskiego Gołkowice Górne 41, 
33 – 388 Gołkowice Dolne 

e-mail: kkoszyk@tarnow.opoka.org.pl  
 Strona internetowa parafii: www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl 

 
 
 
 

                                                                                                      
 

    

Komitet OrganizacyjnyKomitet OrganizacyjnyKomitet OrganizacyjnyKomitet Organizacyjny    
serdecznie zaprasza na 

IV bal charytatywnybal charytatywnybal charytatywnybal charytatywny        
w sobotę  

8 stycznia 2011  
 

w Ośrodku Kolonijno – 
Wczasowym 

w Gołkowicach Górnych 
Początek Początek Początek Początek o godz. 19. 00o godz. 19. 00o godz. 19. 00o godz. 19. 00    

 
Gwarantowana szampańska zabawa  i moc atrakcji! 

Do tańca zagra renomowana orkiestra! 
 

Organizatorzy zapewniają dania 
gorące, przekąski, ciasta, 

słodycze i napoje. 
 

Koszt od pary 200 zł,  
 mogą zapisywać się równieŜ pojedyncze osoby. 

 
   Zgłoszenia i wpłaty przyjmują: 

- Pani Marcjanna Bodziony Gołkowice Górne,   
     tel. 018 446 31 79 

- Pani Wanda Ubik Gołkowice Dolne, 
  tel. 018 446 31 41  
- Pan Mieczysław Szewczyk sołtys wsi 
Skrudzina,   
  tel. 606 431 823 
- Pan Andrzej Kuczaj sołtys wsi Gaboń – Praczka,  
  tel. 502 158 316. 

 
CAŁKOWITY DOCHÓD Z BALU 

KOMITET KOMITET KOMITET KOMITET 

ORGANIZACYJNY ORGANIZACYJNY ORGANIZACYJNY ORGANIZACYJNY     
PRZEKAśE NA BUDOWĘ 

 NOWEGO KOŚCIOŁA W GOŁKOWICACH. 
 

Biorąc udział w balu 
wspierasz szczytny 
cel. 
Możesz przyczynić 
się do powstania 
nowej świątyni. 
 

 

 


