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V NIEDZIELA ZWYKŁA
Egzemplarz bezpłatny

JUBILEUSZ 735 - LECIA GOŁKOWIC

JUBILEUSZOWY ROK 2011
Rok 2011 to rok wielu jubileuszy. Obchodzimy: 225 rocznicę
utworzenia Diecezji Tarnowskiej przez PapieŜa Piusa VI, 735
rocznicę załoŜenia wsi Gołkowice przez KsięŜną Kingę, 100 – lecie
istnienia kościoła parafialnego w Gołkowicach, 25 lat kapłaństwa
Księdza Proboszcza.
Wychodząc naprzeciw zachęcie Ks. Biskupa Ordynariusza, by
róŜne jubileuszowe uroczystości wiązać z obchodami
diecezjalnymi, postarajmy się włączyć w nie przez świętowanie
jubileuszu lokacji Gołkowic.
Akt lokacyjny (oryginał średniowiecznego pergaminu) spisany
w Nowym Korczynie dnia 29 marca 1276 roku z woli KsięŜnej
Kingi, został odnaleziony w polskich archiwach przez pana
doktora Przemysława Stanko z Uniwersytetu Papieskiego Jana
Pawła II w Krakowie. Gołkowice i pobliski Rdziostów są jedynymi
miejscowościami na Sądecczyźnie, których oryginalne akty
lokacyjne przetrwały do dnia dzisiejszego, mimo wielu zawieruch
dziejowych.
W obchody jubileuszu diecezji, miejscowości wpiszmy nasz
udział w pozostałych uroczystościach rocznicowych, świętując z
zaangaŜowaniem jubileusz naszej parafialnej świątyni oraz Ks.
Proboszcza.
Grzegorz Gorczowski

Sponsorzy
IV Balu Charytatywnego
i VI Spotkania Opłatkowego Seniorów
- Kinga i Andrzej Stawiarscy– Firma Gastronomiczna „Raj”
- Radosław Gramsz – „Rademenes”
- Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Nowym Sączu
- Zakład Mięsny „Leśniak”
- Zakład Masarski „ Szubryt”
- Piekarnia „Hopek” - Stary Sącz
- Waldemar Wideł – „Agrohurt”
- Zakład Handlu „Big-Fisch” Kraków
- Zakład Przetwórstwa Owoców i Warzyw „Pol-Fruct” Tadeusz
Gurgul Czerniec
- Andrzej i Renata Zych – Ferma Drobiu Gołkowice Dolne
- Renata i Piotr Stawiarscy
- Anna i Andrzej Jurek
- Jadwiga i Łukasz Korona
- Krystyna i Jerzy Koszut
- Małgorzata i Jan Szewczyk
- Stanisław Zarabski

ZaangaŜowani w przygotowanie IV Balu
Charytatywnego, VI Spotkania Opłatkowego
Seniorów i Koncertu BoŜonarodzeniowego
„Zanim zabłyśnie światłość”
Kinga i Andrzej Stawiarscy– Firma Gastronomiczna „Raj”:
Maria Stawiarska,
Bogusława Olszowska,
Aniela Zagórowska,
Zofia Pasoń,
Zofia Nowak,
Ewa Jagieła,
Anna Lorek,
Rafał Jagieła,
Teresa Kamińska,
Monika Kolasa,
Jan Lebda,
ElŜbieta Sekuła,
Barbara Duda,
Krystyna Wielosik;
Orkiestra „Master”:
Ryszard Lorczyk,
Leszek Stawiarski,
Stanisław Stawiarski,
Marek Garwol,
Mieczysław Garwol;
„Gomix” Gołkowice Górne:
Zofia, Mieczysław, Grzegorz, Tomasz Gołdyn;
Józef Florek,
Zofia Jop,
Anna Zagórowska,
Iwona Zagórowska,
Piotr Niesporek,
Ewelina Gromala,
Robert Poparda,
Antoni Klag,
Antoni Konieczny,
Józef Czerpak,
Tadeusz Pierzga,
Bogdan Kmiecik,
Grzegorz Pierzchała,
Grzegorz Myśliwiec,
Grzegorz Gorczowski,
Wanda Ubik,
Marcjanna Bodziony,
Antonina Klimek,
Michał Bodziony,
Jan Piękoś,
Konrad Stawiarski,
Sylwia Zych,
Kamil Zych,
Maria Kulig,
Henryk Janik,

-2Franciszek Szewczyk,
Tadeusz Konstanty,
Janina Konstanty,
Genowefa Stafińska,
Małgorzata Zwolińska,
Antoni Majerski,
Stanisław Bieryt,
Mieczysław Szewczyk,
Stanisław Olszowski,
Andrzej Kuczaj,
Zofia Korona – dyrektor SP Gołkowice,
Renata Burchel – dyrektor Gim. Gołkowice,
Maria Kałuzińska – dyrektor SP Skrudzina,
Zofia Pasionek,
ks. Krzysztof Migacz,
MłodzieŜowa Grupa Apostolska,
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus,
dzieci z Niepublicznego Przedszkola Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus,
Ilona Czarnecka – Jagieła,
Chór Parafialny,
Marek Wastag,
uczniowie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gołkowicach.

Organizatorzy IV Balu Charytatywnego, VI
Spotkania Opłatkowego Seniorów i
Koncertu BoŜonarodzeniowego „Zanim
zabłyśnie światłość”
Komitet Organizacyjny Balu Charytatywnego,
Rada Parafialna,
Parafialny Oddział „Caritas”,
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.

Dziękujemy!!!
Nowy rok w naszej parafii rozpoczęło wiele znaczących
wydarzeń!
2 i 6 stycznia 2011 r. odbył się Koncert BoŜonarodzeniowy „Zanim
zabłyśnie światłość”.
Wielu mieszkańców i gości bawiło się 8 stycznia 2011r. na IV Balu
Charytatywnym.
Seniorzy naszej parafii zostali zaproszeni przez Ks. Proboszcza i
„Caritas” na VI Spotkanie Opłatkowe 9 stycznia 2011r.
Spotkania w miłym gronie były okazją do budowania nowych
relacji i wzmacniania juŜ istniejących, dlatego wielu z uczestników z
radością powiedziało „Do zobaczenia w przyszłym roku!”.
Bal Charytatywny oraz Koncert BoŜonarodzeniowy miały takŜe
szczególny cel, jakim jest budowa nowego kościoła w Gołkowicach.
Komitet Organizacyjny Balu Charytatywnego przekazał na
ten szczytny cel całkowity dochód, który wyniósł: 27.700,00
zł, zaś dochód z koncertu: 3.220,00 zł.

Było to moŜliwe tylko i wyłącznie dzięki ofiarności i
hojności wielu ludzi oraz ogromnemu zaangaŜowaniu
licznej grupy parafian, którzy wszystkie prace związane z
organizacją
i
przygotowaniami,
wykonali
bezinteresownie.
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Szczególne podziękowania
naleŜą się znakomitej
koordynatorce wielu działań
w naszej parafii

Pani Małgorzacie Niemiec
a takŜe osobie, dzięki której moŜliwy jest rozwój
licznych parafialnych inicjatyw -

Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi Koszykowi.

↸
WYBÓR SOŁTYSA GOŁKOWIC DOLNYCH
W niedzielę 30 stycznia 2011 roku, w sołectwie Gołkowice
Dolne odbyły się wybory sołtysa i rady sołeckiej.
Sołtysem został wybrany przez mieszkańców
Pan Andrzej Myjak.
Rada Sołecka:
Henryk Dąbrowski,
Grzegorz Gromala,
Jerzy Koszut,
Aleksander Olszowski,
Zbigniew Olszowski.

Nowemu Sołtysowi
i Członkom Rady Sołeckiej serdecznie gratulujemy.
Wszystkim życzymy owocnej działalności na rzecz
naszej lokalnej społeczności i środowiska

PODZIĘKOWANIE
Za długoletnie i ofiarne pełnienie funkcji sołtysa Gołkowic
Dolnych wyraŜamy serdeczne podziękowanie
dotychczasowemu sołtysowi
Panu Józefowi Placie.
Słowa podziękowania kierujemy takŜe do członków Rady
Sołeckiej pełniących tę funkcję przez ostatnie cztery lata:
Józefa Florka,
Grzegorza Gorczowskiego,
Grzegorza Gromali,
Jerzego Koszuta,
Romana Lisa,
Kingi Sejud.

Redakcja

Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w parafii pw. św. Antoniego z Padwy
w Gołkowicach za rok 2010
2010
„Dziękuję Ci, Panie, za powołanie i umocnienie mnie do
apostołowania”. To fragment modlitwy członka Akcji Katolickiej, który
przypomina, Ŝe jego misją jest angaŜowanie się w dzieło Boga na świecie.
Kolejny rok działalności naszego oddziału parafialnego wpisuje się w
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działania podejmowane w parafii oraz na szerszym forum.
STYCZEŃ
- Jasełka przygotowane przez Grupę Teatralną naszej parafii pt. „Wśród
nocnej ciszy”. Grupę teatralną tworzą m. in. członkowie POAK.
Po raz pierwszy w jasełkach zaprezentował się chór parafialny
prowadzony przez panią Ilonę Czarnecką – Jagieła. Całość
wyreŜyserowała pani Małgorzata Niemiec. Dochód z przedstawienia został
przeznaczony na budowę kościoła w naszej parafii.
- III Bal charytatywny (16.01) zorganizowany w Ośrodku Kolonijno –
Wczasowym w Gołkowicach Górnych – współudział w przygotowaniu.
Dochód z balu przeznaczono na budowę kościoła w Gołkowicach.
LUTY
- Zebranie sprawozdawcze POAK (03.02), na którym podsumowano pracę
za rok 2009 i przyjęto nowy program działania na rok 2010.
- Adoracja podczas 40-godzinnego naboŜeństwa przygotowana i
prowadzona przez członków POAK w dniu 14.02.
- Włączenie się w inicjatywę obrony krzyŜa podjętą przez Radę Instytutu
Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej.
Rada Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej przygotowała
dokument „W obronie krzyŜa – o prawo do chrześcijańskiego Ŝycia” w
dniu 13 lutego 2010. Akcja Katolicka Diecezji Tarnowskiej wyraziła
poprzez ten dokument zdecydowany sprzeciw wobec werdyktu
Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, zakazującego
wieszania krzyŜy w szkołach. Akcja Katolicka z głębokim niepokojem
obserwuje i inne zjawiska noszące znamiona prześladowania chrześcijan.
„Brońmy krzyŜa, brońmy Chrystusa w naszych sercach i przestrzeni
publicznej”.
MARZEC
- „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa w dziewięciu
aktach” przygotowane przez Grupę Teatralną Parafii pw. św. Antoniego w
Gołkowicach wystawione w kościele parafialnym w Gołkowicach oraz w
Domu Parafialnym w Starym Sączu, Gminnym Ośrodku Kultury w
Podegrodziu, Wiejskim Domu Kultury w Barcicach.
Dzięki misterium mogliśmy wejść razem z odtwórcami ról w tajemnicę
Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa, przeŜyć głębię
odkupieńczej miłości Boskiego Zbawiciela.
- Ogłoszenie konkursu Akcji Katolickiej „Ślad kapłana w moim Ŝyciu”.
Organizatorem konkursu jest Instytut Akcji Katolickiej Diecezji
Tarnowskiej. Prace z kategorii malarskiej (rysunek, grafika, plakat) w
trzech grupach wiekowych. Trzy etapy konkursu: parafialny do 15.05,
dekanalny do 15.06 i diecezjalny do 15.09.
- Temat formacyjny: „Bóg jest miłością” związany z rokiem liturgicznym
„Bądźmy świadkami miłości” (17.03).
„Kto tkwi w miłości, trwa w Nim”. śyczenie Ojca Świętego Jana Pawła II,
aby Akcja Katolicka była zawsze wierna swoim obowiązkom i ideałom.
Istnieją trzy wymiary miłości:
-Miłość Boga w człowieku;
-Miłość człowieka w Bogu (Miłość międzyludzka jest wtedy prawdziwa,
gdy znajduje odniesienie do Boga);
-Miłość człowieka z Bogiem.
- Przygotowanie i prowadzenie Drogi KrzyŜowej w kościele parafialnym w
Gołkowicach oraz w kaplicy w Skrudzinie w dniu 19 marca.
- Rekolekcje Akcji Katolickiej w CięŜkowicach w dniach 26 – 28 marca
2010.
Rekolekcje to czas wielkiego skupienia i modlitwy przygotowującej
bezpośrednio do Świąt Wielkanocnych. Prowadzący podkreślał znaczenie
apostołowania, które ma polegać na zwróceniu się ku innym,
dostrzeganiu ich wokół nas często oczekujących naszej pomocy. Drugim
istotnym aspektem spotkania formacyjnego było podkreślenie wymiaru
pokutnego Wielkiego Postu.
KWIECIEŃ
- Święto Akcji Katolickiej (23.04) w dniu św. Wojciecha – patrona Akcji
Katolickiej. Członkowie POAK uczestniczyli we Mszy świętej w kościele
parafialnym ofiarowanej w ich intencji.
MAJ
- Parafialna pielgrzymka – majówka do Skrudziny (30.05).
Prowadzenie majówki objęła młodzieŜ. Po naboŜeństwie majowym
zaprezentowany został spektakl teatralny pt. „Pchła Szachrajka”
przygotowany przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Skrudzina „Przyjaźń”.
Spotkanie majowe zakończył mini – festyn na boisku sportowym przy
szkole.
CZERWIEC
- IV Dzień Społeczny Akcji Katolickiej zorganizowany przez Instytut Akcji
Katolickiej Diecezji Tarnowskiej w dniu 11 czerwca w Gródku nad
Dunajcem, który był poświęcony rozwaŜaniom na temat encykliki Jana
Pawła II pt. „Fides et ratio” („Wiara i rozum”).

Wiara i rozum muszą się uzupełniać. Nauka moŜe oczyścić religię z
fałszywych przesądów.
- NaboŜeństwo za kapłanów na zakończenie Roku Kapłańskiego (19.06).
Z inicjatywy Księdza Proboszcza i AK przygotowano szczególne
naboŜeństwo na zakończenie Roku Kapłańskiego, na które zaproszono
księŜy rodaków oraz wszystkich kapłanów pracujących w naszej parafii.
Program uroczystości obejmował :
- Mszę Świętą w intencji kapłanów;
- Prezentację
multimedialną
przedstawiającą
historię
parafii z
uwzględnieniem wszystkich pracujących w niej proboszczów i
księŜy wikariuszy oraz księŜy rodaków;
- Adorację, na którą złoŜyły się rozwaŜania o istocie kapłaństwa oraz
tematyczne pieśni religijne.
- V Festyn Parafialny w dniu 27 czerwca, którego współorganizatorem
jest POAK. Dochód z festynu przeznaczono na budujący się kościół.
PAŹDZIERNIK
- Modlitwa róŜańcowa prowadzona przez POAK w kościele parafialnym w
Gołkowicach oraz w kaplicy w Skrudzinie.
- Spotkanie formacyjne (19.10.) dotyczące hasła roku kościelnego
„Bądźmy świadkami miłości”.
Człowiek nie moŜe Ŝyć bez miłości. Jego Ŝycie jest pozbawione sensu,
jeśli nie spotka się z miłością. Miłość jest najcenniejszym darem i
sposobem na zbawienie. Dar miłości Chrystusa zobowiązuje nas do
wyraŜania miłości w czynach. Słusznie wskazywała Matka Teresa z
Kalkuty, Ŝe przyczyną nieszczęść, nędzy, wszelkiego cierpienia jest brak
miłości. „Pod wieczór naszego Ŝycia będziemy sądzeni z miłości” (z
nauczania Katechizmu Kościoła Katolickiego).
- Dekanalne spotkanie modlitewno – formacyjne w Szczyrzycu (23.10),
które przybliŜa Sanktuaria Maryjne Diecezji Tarnowskiej.
Na program uroczystości złoŜyła się Msza Święta, zwiedzanie Muzeum
oraz wykład ks. dra Marka Kluzy. Swoistym podsumowaniem spotkania
była myśl – apel ks. Asystenta Kościelnego AK Diecezji Tarnowskiej – dra
hab. Ireneusza Stolarczyka: „Nie pozwólmy, by współczesnemu
człowiekowi zabrakło Boga”.
LISTOPAD
- Uroczystość Chrystusa Króla – święto AK Diecezji Tarnowskiej (21.11.).
Na uroczystość złoŜyła się Msza Św. pod przewodnictwem ks. biskupa
Wiktora Skworca, podziękowanie dla ks. dra hab. Ireneusza Stolarczyka –
asystenta AK Diecezji Tarnowskiej za ośmioletnią opiekę nad AK,
spotkanie w auli Domu Katechetycznego im. Jana Pawła II w Tarnowie,
podsumowanie konkursu pt. „Ślad kapłana w moim Ŝyciu”.
GRUDZIEŃ
- Wspólne spotkanie opłatkowe członków POAK i Caritas naszej parafii.
Ogółem odbyło się 9 spotkań. Wszystkie waŜniejsze wydarzenia z Ŝycia
Akcji Katolickiej naszej parafii utrwalone zostają na kartach kroniki przez
panią Jadwigę Gomółkę – kronikarza POAK.
Akcja Katolicka wspólnie z Caritas prowadzi pomoc dla potrzebujących
rodzin. Prezes POAK pan Jan Gomółka od kilku lat podejmuje działania,
które mają na celu pozyskiwanie Ŝywności z Banku śywności w Krakowie.
Pomocą jest objęte 80 rodzin, łącznie 356 osób. W roku 2010 ogółem
przywieziono około 20 ton (19 654,12) Ŝywności za kwotę 60 710,74 zł.
Średnio na rodzinę przypada 758,80 zł w skali roku. Wyrazy szczególnego
uznania i wdzięczności naleŜą się panu Janowi Gomółce, który organizuje
przywóz Ŝywności oraz panom: Pawłowi Pawlikowi, Krzysztofowi Ubikowi,
Waldemarowi Widłowi i Andrzejowi Zychowi za umoŜliwienie transportu
tejŜe Ŝywności. Słowa podziękowania kierujemy równieŜ do pań z Akcji
Katolickiej i Caritas naszej parafii, które zajmują się rozprowadzaniem
Ŝywności.
Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi
Koszykowi – Asystentowi Kościelnemu za wielką Ŝyczliwość, duchowe
wsparcie oraz pomoc w realizowaniu naszych celów i zamierzeń. Bóg
zapłać.
Sekretarz POAK
Maria Masternak

Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Caritas za 2010 rok
Podsumowując kolejny rok naszej działalności,
przedstawię
najwaŜniejsze zadania jakie udało nam się dokonać. Mamy świadomość,
Ŝe nie jesteśmy w stanie definitywnie rozwiązać wszelkich problemów i
trosk nękających rodziny wielodzietne oraz dotknięte bezrobociem.
Poprzez nasze działania staramy się dać potrzebującym nadzieję na
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parafialnej z potrzebującymi. Za róŜnymi gestami, które czynimy kryją się
oczywiście Wasze szczodre ofiary do puszek, wszelkie dary przekazywane
do koszy Caritas oraz darowizny wpłacane przez licznych Ofiarodawców.
Z wielką radością informuję, Ŝe nasze prośby i apele spotykają się
rokrocznie z duŜym zrozumieniem Parafian, dzięki czemu udaje nam się
tak wiele dokonać. Z wielkim wzruszeniem przyjmujemy wszelkie ofiary i
datki od seniorów i ludzi chorych, którzy pomimo Ŝe niewiele posiadają
zawsze tak chętnie dzielą się z potrzebującymi.
Nie chcemy zawęŜać naszej działalności tylko do niesienia doraźnej
pomocy materialnej. Dlatego staramy się czynnie uczestniczyć we
wszystkich wydarzeniach kościelnych i parafialnych. Bardzo sobie cenimy
prowadzenie wspólnej modlitwy RóŜańcowej oraz Drogi KrzyŜowej.
Stanowią one fundament naszej działalności i są okazją do rozwoju
duchowego. Od lat staramy się aktywnie pomagać w organizacji festynów
parafialnych aby w ten sposób przyczynić się do powstania nowej
świątyni.
W tradycję naszej działalności wpisały się spotkania opłatkowe dla
seniorów, w czasie których wszyscy nasi rodzice i dziadkowie mogą się ze
sobą spotkać i w miłej atmosferze spędzić czas. W tym dniu pragniemy z
całą wspólnotą wyrazić wielką wdzięczność za ich trud włoŜony w
wychowanie całych pokoleń oraz nieustanną pomoc modlitewną i
materialną.
W czerwcu udało nam się zorganizować wycieczkę do Zakopanego dla
dzieci ze szkół podstawowych z Gołkowic i Skrudziny. Co roku
wyjeŜdŜamy w inne okolice naszego województwa, aby uwraŜliwić dzieci
na piękno naszego kraju. Udało nam się równieŜ dofinansować wyjazd
MłodzieŜowej Grupy Apostolskiej do Szczawnicy na aktywny wypoczynek
z Bogiem. Opłaciliśmy takŜe wyjazd 2 dzieci na Zieloną Szkołę co na
pewno przyniosło im wiele korzyści.
W grudniu jak co roku zaprosiliśmy około 130 dzieci na spotkanie ze
św. Mikołajem. Naszą intencją było aby wszystkie dzieci, które nie chodzą
jeszcze do przedszkola miały okazję przybyć na to spotkanie i spotkać
„prawdziwego w ich odczuciu św. Mikołaja”.
Nie zapominamy równieŜ o chorych i cierpiących. Odwiedzamy ich
przynajmniej 2 razy w roku niosąc słowa otuchy, drobne upominki i
Ŝyczenia od Was wszystkich.
Dzięki koszom wystawionym w sklepach z okazji Świąt udaje nam się
przygotować sporo paczek Ŝywnościowych i przekazać je tym, którzy są w
potrzebie. W kończącym się roku, dzięki pomocy pewnej Ŝyczliwej osoby,
mogliśmy wystawić kosz w supermarkecie „Biedronka” w Starym Sączu.
Do tej akcji czynnie włączyła się młodzieŜ ze Szkolnego Koła Caritas,
która poświęciła swój wolny czas aby zachęcać ludzi do dzielenia się
zakupionymi produktami. Są bardzo chętni do pomocy równieŜ w innych
naszych działaniach, za co wyraŜamy im wielką wdzięczność.
Współpracujemy równieŜ z Akcją Katolicką w rozprowadzaniu Ŝywności
pozyskiwanej z Banku śywności oraz prowadzimy całą dokumentację
związaną z tym programem.
Wielką wdzięczność kierujemy w stronę naszych ofiarodawców i osób
pomagających nam w róŜnorakich działaniach.
- Państwo Kinga i Andrzej Stawiarscy– Firma „Raj”
- Państwo Andrzej i Renata Zych – Ferma Drobiu
- Państwo Maria Klag i Grzegorz Klag – Firma „KLAG”
- Bank Spółdzielczy w Starym Sączu
- SHP „ROLNIK” w Starym Sączu
- „PROSPONA” Sp. z o.o. Nowy Sącz
- Pan Władysław Sychowski „Rolbud”
- Pan Paweł Pawlik – „Polwid”
- Państwo Zofia i Mieczysław Gołdynowie
- Zakład Masarski „ Szubryt”
- Pan Jan Basta „ Basso”
- Państwo Marzena i Marek Biel
- Pani GraŜyna Regulska
- Pan Janusz Porębski
- Pan Józef Pierzchała
- Państwo Alicja i Zbigniew Olszowscy
- Państwo Małgorzata i Jan Szewczyk
- Państwo Jadwiga i Łukasz Korona
- Panie Joanna i Beata Korona
- Państwo GraŜyna i Michał Malinowscy
- Państwo Dorota i Grzegorz Pierzchała
- Państwo Teresa i Jan Florek
- Państwo Patrycja i Paweł Florek
- Państwo Krystyna i Czesław Florek
- Państwo Agata i Andrzej Karpiel
- Państwo Maciuszkowie

Za wszelkie dobro oraz wspieranie naszej działalności
składamy wszystkim serdeczne Bóg zapłać. W Nowym Roku
pragniemy złoŜyć wszystkim szczere Ŝyczenia, szczególnie
zdrowia, Błogosławieństwa BoŜego oraz opieki Matki BoŜej i św.
Antoniego.
Bogusława Niesporek

Myśli o poranku
Łzą przykrywam myśli
czysto z serca płynące
jasne, otwarte nadzieją
światłem promienne
ranka zimowego wzlatujące
ku przestrzeni nieba idące
Ŝalem przekłute
śniegiem otulone
mroźną szybą hartowane
pierzastą chmurą spieszące
zimowym słońcem naznaczone
śladem modlitw
myśli oświecone
pokój w serca wlewające
myśli Chrystusa wypowiedziane:
"Pokój zostawiam wam,
pokój mój daję wam.
Nie tak jak daje świat,
ja wam daję"(J.14,27)
go-ja

Lights Art.pl
Klaudia Pustułka

PRODUKCJA ŚWIEC OZDOBNYCH
„HAND MADE”
Świece: okazjonalne
firmowe
ogrodowe
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