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„Powierz Panu swoją drogę  
i zaufaj Mu: On sam będzie działał  
i sprawi, Ŝe twoja sprawiedliwość 
zabłyśnie jak światło,  
a słuszność twoja - jak południe.” (Ps 37, 5-6) 
 
    Czcigodny KsięŜe Proboszczu! Niechaj te 
słowa z Pisma Świętego przyświecają Księdzu 
codziennie. Ponadto bądź dla wiernych 
wsparciem, ukazuj im, jak w jedności tworzyć 
naszą wspólnotę parafialną. Pomagaj ludziom 
odnaleźć Boga i samych siebie w dzisiejszym, 
zabieganym świecie. Nie poddawaj się pomimo 
napotykanych trudności, lecz jeszcze wytrwalej 
dąŜ do zrealizowania wyznaczonego planu. 
Rozpalaj wokół siebie światło BoŜej miłości, 
niegasnący płomień nadziei oraz iskrę Ŝywej 
wiary. Niech kaŜdy kolejny dzień będzie dla 
Księdza okazją do odkrywania piękna świata 
stworzonego przez NajwyŜszego, jak równieŜ do 
pogłębiania jedności z Chrystusem. 
    Niech Duch Święty uświęca Księdza posługę 
duszpasterską, a takŜe wspiera w bezustannym 
głoszeniu Słowa BoŜego. Dobry Bóg niechaj 
czuwa nad Księdzem, a patron - św. Kazimierz 
oraz Maryja wypraszają u Niego wszelkie 
potrzebne łaski. 
 

Ks. Krzysztof Migacz 
Ks. Kanonik Stefan Tokarz 

 
 
 

 

 
 

(7777Q8q7777) 

Czcigodny KsięŜe Proboszczu! 
 

Niech raduje się Księdza serce 

z iskry miłości BoŜej je przepełniające; 

Niech codzienne wzrastanie w wierze  

rozjaśnia duszę; 

Niech skrzydła BoŜej Opatrzności wznoszą, 

umacniając nadzieję; 

Niech pokój stale w Księdzu gości, 

prostując ścieŜki Ŝyciowych trudności; 

Niech anioł dobroci ciągle przy Księdzu czuwa 

i pozwala czynić „cuda”; 

Niech Matka BoŜa otoczy płaszczem opieki, 

a Bóg przez wstawiennictwo świętego patrona 

błogosławi na wieki. 

 
 
 
 
 
 

Z serca Ŝyczą: 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 

Parafialny Oddział CARITAS, 
Parafialna Rada Duszpasterska, 

Parafialna Grupa Teatralna, Chór Parafialny, Organiści, 
Sołtysi wsi: Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, 

Skrudzina, Gaboń – Praczka, 
Dyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymi 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie, 

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach,  
OSP Gołkowice Górne,  

Koło Radia Maryja, Seniorzy, RóŜe RóŜańcowe,  
Redakcja biuletynu „ECHO”,  

Czciciele Św. Antoniego  
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(7Q8q7) 
 

Nie wyczerpane są łaski Twe, Panie.  
Na wieki będzie Twa miłość trwać - zawsze świeŜa i nowa!  
Wielka jest, Panie, wierność Twa: odnawia się ona co rano.  

Dobry jest Pan dla ufnych, dla duszy, która Go szuka. 

/Por. Lm 3, 22 – 25/ 

mmm 
 

Czcigodny KsięŜe Proboszczu,  
niech świętowanie tego kolejnego w Ŝyciu dnia imienin 

 będzie dla Księdza przypomnieniem szczególnej łaski Boga,  
jaką On w Księdzu nieustannie rozlewa  

i, którą w tajemniczy sposób Ciebie ogarnia.  
śyczymy,  

by Bóg sam był jedynym spełnieniem najgłębszych pragnień  
ukrytych w Twoim kapłańskim sercu.  

Przez modlitwę Maryi i św. Kazimierza 
 powierzamy Księdza Królowi wszelkich Łask. 

 
 

 
Siostry Karmelitanki 

Dzieciątka Jezus  
Dziewczęca SłuŜba Maryjna, 

Parafialne Grupy PDMD 
 

    

 

KsięŜe Proboszczu! 
    Z okazji imienin, pragniemy 
Księdzu Ŝyczyć duŜo zdrowia, bo 
jest ono waŜne; nadziei, bo ona 
rozpromienia nawet najbardziej 
pochmurne dni Ŝycia; mądrości, bo ona pozwala 
dokonywać właściwych wyborów; pokoju serca, 
bo on pomaga poradzić sobie nawet z najbardziej 
zagmatwanymi sprawami; radości, bo ona 
sprawia, Ŝe Ŝycie staje się łatwiejsze. Niech 
będzie Ksiądz wzorem głębokiej wiary dla 
wszystkich parafian, a szczególnie dla nas, 
młodych, zgromadzonych blisko Ołtarza. Niech 
Bóg udziela Księdzu swego błogosławieństwa. 

 
Liturgiczna SłuŜba Ołtarza 

Nadzwyczajni Szafarze 
Eucharystii, 

 

    

    

    

    

 

Księże Kazimierzu!Księże Kazimierzu!Księże Kazimierzu!Księże Kazimierzu!    
    W związku ze szczególnym 
dniem, jakim są Księdza imieniny, 
życzymy wytrwałości w 
podążaniu obraną drogą, niegasnącego, 
młodzieńczego zapału oraz sił do realizacji 
planów i marzeń, odwagi w stawianiu czoła 
każdego dnia nowym wyzwaniom, serca 
otwartego dla każdego człowieka, uśmiechu na 
twarzy, promieniującego na wszystkich wokoło 
oraz owocnej pracy duszpasterskiej w naszej 
parafialnej wspólnocie. Niech Ksiądz 
nieustannie wsłuchuje się w Boży Głos, a Pan 
niech obficie obdarowuje Księdza swymi 
darami. 

 
Młodzieżowa Grupa  

          Apostolska 
    

    

 

Droga KrzyŜowa 
 

Kaplica w Skrudzinie:  
piątek  godz. 17.00   
niedziela  po Mszy Św. o 
godz.8.00  
(Kalwaryjska Droga Krzyżowa). 

Kościół w  Gołkowicach: 
piątek  godz. 18.00   
niedziela  po Mszy Św. o godz. 7.00     
(Kalwaryjska Droga Krzyżowa). 

 

 Gorzkie śale 
 

Kaplica w Skrudzinie:   
godz.  14.00 po nich Msza Św.  
Kościół w  Gołkowicach: 
godz. 12.00 i 16.00 po nich Msza Św. 
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Przygotowanie Drogi Krzyżowej 

w roku 2011 
 

Kaplica w Skrudzinie   piątek godz. 1700  
 
11 marca - Ks. Kanonik 
18 marca – Parafialny Oddział Caritas 
25 marca - Siostra Dominika 
1 kwietnia - Akcja Katolicka 
8 kwietnia - Ks. Katecheta z MłodzieŜową Grupą  
                 Apostolską 
15 kwietnia - Ks. Proboszcz  
 

Kościół parafialny w Gołkowicach  piątek godz. 1800  
 
11 marca - Ks. Proboszcz 
18 marca - Parafialny Oddział Caritas 
25 marca - Ks. Katecheta z MłodzieŜową Grupą   
                Apostolską 
1 kwietnia - Akcja Katolicka  
8 kwietnia - Siostra Agata 
15 kwietnia - Ks. Kanonik 

    

    

 

DROGA KRZYśOWA 
ULICAMI PARAFII 

 

W Wielki Wtorek 
19 kwietnia 2011 r. o godz. 1700 

w kościele parafialnym w 
Gołkowicach  

odprawiona zostanie Msza Św., 
po której odbędzie się Droga KrzyŜowa ulicami 

parafii z Gołkowic do Skrudziny.  
Rozpoczęcie w kościele w Gołkowicach, 

zakończenie w kaplicy w Skrudzinie. 

 Drogę KrzyŜową przygotowują: młodzieŜ, 

ministranci i lektorzy z Księdzem Krzysztofem. 

    

elZf818FzLE 
    

    

c3C 
„„„„Z każdego bezużytecznego słowa, które 

wypowiedzą ludzie, zdadzą sprawę w dzień 

sądu....”””” (Mt 12,36) – zapewnia Chrystus.    
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�↸ 
 

WYBORY SOŁTYSÓW  
I CZŁONKÓW RAD SOŁECKICH 

     

W niedziele 6, 13 i 20 lutego 2011 roku odbyły się 
wybory sołtysów i rad sołeckich w sołectwach: 

 

Gołkowice GórneGołkowice GórneGołkowice GórneGołkowice Górne    

    Sołtysem został wybrany Pan Stanisław Szewczyk. 
Rada Sołecka 

Paweł Banach 
Andrzej Kuczaj 
Józef Kurowski 
Andrzej Myjak 
Marian Niemiec 

SkrudzinaSkrudzinaSkrudzinaSkrudzina    

    

Sołtysem na czas kolejnej kadencji został ponownie wybrany 
Pan Mieczysław Szewczyk. 

Rada Sołecka 
Andrzej Dziedzic 
Józef Janik 
Stanisław Kozieński 
Andrzej Szewczyk 
Jan Szewczyk 

 
Gaboń Gaboń Gaboń Gaboń ---- Praczka Praczka Praczka Praczka    

 
Sołtysem na czas kolejnej kadencji został ponownie wybrany 

Pan Andrzej Kuczaj. 
Rada Sołecka 

Michał Bieryt 
Władysław Jurek 
Andrzej Pasoń 
Małgorzata Tokarczyk 
Maria Zagórowska         

 
Nowo wybranym SołtysomNowo wybranym SołtysomNowo wybranym SołtysomNowo wybranym Sołtysom    

i Członkom Rad Sołeckich serdecznie i Członkom Rad Sołeckich serdecznie i Członkom Rad Sołeckich serdecznie i Członkom Rad Sołeckich serdecznie 

gratulujemy. Wszystkim życzymy owocnej gratulujemy. Wszystkim życzymy owocnej gratulujemy. Wszystkim życzymy owocnej gratulujemy. Wszystkim życzymy owocnej 

działalności na rzecz naszej lokalnej  działalności na rzecz naszej lokalnej  działalności na rzecz naszej lokalnej  działalności na rzecz naszej lokalnej  

społeczności i środowiskaspołeczności i środowiskaspołeczności i środowiskaspołeczności i środowiska    

 

tttttttttttttttttttt 
 

PODZIĘKOWANIE 
 

Za długoletnie i ofiarne pełnienie funkcji sołtysa Gołkowic 
Górnych wyraŜamy serdeczne podziękowanie 

dotychczasowemu sołtysowi  
Panu Stanisławowi Olszowskiemu. 

 

Słowa podziękowania kierujemy takŜe do członków Rad 
Sołeckich pełniących tę funkcję przez ostatnie cztery 

lata w wyŜej wymienionych sołectwach. 

    

                                                                                            RedakcjaRedakcjaRedakcjaRedakcja    
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AKCJA KATOLICKAAKCJA KATOLICKAAKCJA KATOLICKAAKCJA KATOLICKA    
PRZY PARAFII ŚWIĘTEGO ANTONIEGO 

W GOŁKOWICACH 
PROGRAM DZIAŁANIA NA ROK 2011 

 
1.08.01.2011 - Współudział w organizacji balu 
charytatywnego, którego dochód przeznaczony został 
na budowę  kościoła naszej parafii. 
2.Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD – Bank śywności w 
Krakowie, wspólnie z parafialnym Caritas. 
3.06.03.2011 – Adoracja podczas 40 – godzinnego naboŜeństwa. 
4.Prowadzenie drogi krzyŜowej w Wielkim Poście. 
5.Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej z 
udziałem członków POAK. 
6.15 – 17.04.2011 – udział członków Akcji Katolickiej w rekolekcjach w 
CięŜkowicach.  
7.02.05.2011 – NaboŜeństwo POAK w dniu Św. Wojciecha – patrona Akcji 
Katolickiej. 
8.Maj 2011 – organizacja parafialnej pielgrzymki majowej i wspólna 
modlitwa w kaplicy w Skrudzinie. 
9.28.05.2011 – uczestnictwo AK w Dekanalnym Spotkaniu Modlitewno – 
Edukacyjnym w Nowym Sączu. 
10.18.06.2011 – Uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę 
11.18.06.2011 – udział w V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich 
Diecezji Tarnowskiej. 
12.02.07.2011 – udział AK w Wielkim Odpuście Tuchowskim. 
13.29.06.– 03.07.2011 – pielgrzymka AK na Ukrainę, Ziemię Lwowską i 
Podole. 
14.Czerwiec 2011 – Czynny udział członków POAK w organizacji VI 
Festynu Parafialnego w Gołkowicach, z którego dochód przeznaczony 
zostanie na budowę kościoła 
15.27.08.2011 - 25 – lecie kapłaństwa Ks. proboszcza Kazimierza 
Koszyka. 
16. Wrzesień 2011 – pomoc AK w organizacji Mszy Świętej pod Przehybą 
17.Październik 2011 – prowadzenie modlitwy róŜańcowej w kościele 
parafialnym w Gołkowicach. 
18.20.11.2011 – Święto Akcji Katolickiej, uczestnictwo w uroczystościach 
Chrystusa Króla Wszechświata w Tarnowie. 
19.Grudzień 2011 - Jubileusz 100 – lecia kościoła parafialnego 
20.Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK Tarnów. 
21.Wykład  P. dr doc. Stefanii Kardaszewicz – członka AK na temat 
przyczyn i skutków powstawania chorób w dzisiejszej cywilizacji. 
22.Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach podejmowanych przez 
parafię w Gołkowicach. 

Prezes POAK w Gołkowicach 
                                                            Jan Gomółka                                                                                                                      

 
 
 

Po cichutku rozmawiam  

z Janem Pawłem II 
 

Z ks. bp. seniorem Albinem 
Małysiakiem, emerytowanym 
sufraganem diecezji krakowskiej 
rozmawia Robert Krawiec OFMCap 
 
Robert Krawiec: Ksiądz Biskup przez 
wiele lat współpracował z bp. Karolem 
Wojtyłą, a później z papieŜem Janem 
Pawłem II. Co z tej współpracy najmocniej 
utkwiło w pamięci? 
Biskup Albin Małysiak: Z Karolem 
Wojtyłą spotkałem się bardzo wcześnie, 
gdy jeszcze był zwykłym kapłanem. Mieszkał wtedy przy ulicy Kanoniczej. 
Odwiedzałem go tam, by zaprosić do głoszenia konferencji dla młodzieŜy 
akademickiej. Potem, gdy otrzymał sakrę i był wikariuszem kapitulnym, 
zapraszałem go do mojej parafii na naboŜeństwa odpustowe, np. z okazji 
święta Matki BoŜej z Lourdes. Jak jest to w zwyczaju, po liturgii proboszcz 
podejmuje zaproszone osoby obiadem, na koniec którego dziękuje 
celebransowi za odprawienie Mszy Świętej i wygłoszenie kazania. Podczas 
jednego z takich obiadów w ramach podziękowania powiedziałem do bp. 
Wojtyły: – Składam nowemu biskupowi najlepsze Ŝyczenia: pierwsze, aby 
szybko został biskupem ordynariuszem. Jestem przekonany, Ŝe to rychło 

nastąpi (co teŜ się stało!); i drugie, aby biskup otrzymał biret kardynalski. 
I rzeczywiście, bodajŜe po siedmiu latach, Wojtyła otrzymał biret 
kardynalski. Wyraziłem wtedy jeszcze trzecie Ŝyczenie – bardzo śmiałe – 
mianowicie, Ŝeby nasz celebrans zasiadł na Stolicy Piotrowej. Aby złoŜyć 
takie Ŝyczenie komuś wtedy jeszcze mało znanemu, trzeba było mieć 
niemało odwagi. Mało tego, przed Soborem Watykańskim II papieŜami 
przez całe setki lat byli Włosi. 
Skąd wziął się pomysł na takie Ŝyczenia? 
Wtedy tak odczytywałem tego wspaniałego człowieka. Był taki prościutki, 
skromniutki, powiedziałbym, mało odwaŜny w towarzystwie. Pozbawiony 
nawet tej zwykłej śmiałości proboszczowskiej czy dziekańskiej, w dobrym 
tego słowa znaczeniu. Stąd teŜ od samego początku Wojtyła wydawał mi 
się człowiekiem niezwykłym. I po prostu nachodziła mnie myśl, Ŝe 
powinien zostać papieŜem, więc to moje Ŝyczenie wypowiedziałem. 
Potem arcybiskupowi czy kardynałowi Wojtyle wiele razy przepowiadano, 
Ŝe zostanie papieŜem.  
Co najbardziej uderzało w trakcie spotkań z bp. Wojtyłą, a później z 
papieŜem Janem Pawłem II? 
Jego wielka troska o głoszenie Ewangelii. On tym Ŝył. Było widać, Ŝe 
celem jego Ŝycia jest skuteczne głoszenie ludziom BoŜej dobroci i miłości. 
We wszystkich jego przemówieniach i homiliach uwypuklała się myśl: bez 
Ewangelii ludziom nie będzie dobrze. Według niego Ŝadne systemy, 
nawet najlepiej zorganizowane, nie przyniosą radości ludziom, o ile praca 
dla dobra ludzkości nie będzie opierała się na nauce Chrystusa. W swoich 
działaniach, gdziekolwiek się ukazał i cokolwiek robił: przemawiał, modlił 
się czy pisał, Wojtyła zmierzał do tego, by ludzie (jednostki, rodziny, 
narody) przyjęli naukę Chrystusową.  
Lata wspólnej pracy i posługi kapłańskiej zrodziły przyjaźń pomiędzy 
Księdzem Biskupem a papieŜem Janem Pawłem II... 
Kiedy byłem duszpasterzem akademickim i proboszczem, zapraszałem 
bp. Wojtyłę do naszego kościoła z konferencjami, rekolekcjami i na 
opłatek akademicki. Przychodził bardzo chętnie. Po dziesięciu latach 
mojej pracy proboszczowskiej otrzymałem sakrę biskupią i wtedy 
spotykałem się z kard. Wojtyłą prawie codziennie. Słuchałem jego 
przemówień. Swoje plany duszpasterskie przedstawiał biskupom na 
zebraniach. Było to w okresie prześladowania Kościoła przez Gomułkę. 
Przechodziliśmy przez prześladowanie administracyjne, bardzo dotkliwe i 
dokuczliwe: nieustannie wzywano nas do Urzędu Miasta, do referatu do 
spraw wyznań, utrudniano prowadzenie duszpasterstw akademickich oraz 
katechizację. Nękali nas bardzo! W wielu sprawach szedłem po poradę do 
kardynała. Ta wspólna praca dla idei Chrystusowej bardzo zbliŜyła nas do 
siebie. Rozumieliśmy się znakomicie. Widziałem w nim znakomitego 
wodza, który z przekonaniem głosi Chrystusa. A kardynał, muszę 
powiedzieć, teŜ znajdował we mnie gorliwego pracownika: duszpasterza, 
proboszcza i biskupa. ZbliŜyło nas do siebie takŜe prześladowanie 
socjalistyczne. Miałem dwa wezwania do więzienia, wiele razy mnie 
przesłuchiwano. Te szczególnie męczące odbywały się w referacie 
wyznań. Tam mnie zastraszano: jeśli proboszcz nie będzie układny i nie 
zaprzestanie wypowiadać się przeciwko naszemu systemowi, to my 
księdza znajdziemy i odbierzemy salki katechetyczne. Była to 
najstraszniejsza rozmowa, coś okropnego! Ośrodek katechetyczny liczył 
cztery i pół tysiąca dzieci i młodzieŜy, odbywało się w nim tygodniowo 
dwieście siedemdziesiąt godzin katechezy. Gdzie taką rzeszę prowadzić, 
gdy odbiorą ośrodek? A mieliśmy zaledwie cztery marne salki 
katechetyczne, bo nie moŜna było zbudować ani metra więcej 
powierzchni sakralnej. To były bardzo cięŜkie czasy. Ale ta walka – ona 
nas mobilizowała i zbliŜała.  
Czy bp Karol Wojtyła zmienił się, będąc papieŜem Janem Pawłem II? 
Karol Wojtyła był tym samym człowiekiem, czy to jako zwykły ksiądz, 
biskup, arcybiskup, kardynał czy papieŜ. Zawsze taki sam! Był to człowiek 
modlitwy, Ŝywej wiary, troski o Kościół i o głoszenie Ewangelii, troski o 
człowieka cierpiącego. Zawsze uderzała mnie jego wielka prostota i 
bezpośredniość, pogoda ducha i humor. 
Jak Ksiądz Biskup wspomina spotkania z Janem Pawłem II w Watykanie? 
W Watykanie odwiedzałem papieŜa przynajmniej raz w roku. Zapraszał 
mnie do siebie jako starego, powiedziałbym, kumpla duszpasterskiego. 
Wtedy widziałem papieŜa poboŜnego. Zanim przyszedł do jadalni, 
wstępował do kaplicy, która była obok. Tam wielbił Najświętszy 
Sakrament. Gdy się skończyło spotkanie – towarzyskie, obiadowe – 
znowu zaglądał do kaplicy. Skądinąd wiem, Ŝe czynił tak teŜ po 
audiencjach: szedł do kaplicy i rozmawiał z Panem Jezusem. Był to 
człowiek, który złączył swe Ŝycie z Chrystusem. Podczas spotkań z Janem 
Pawłem II niejednokrotnie uświadamiałem sobie, jak bardzo był 
przekonany o tym, Ŝe Pan Jezus jest tuŜ przy nim.  
Ojciec święty, zasiadając na stolicy Piotrowej, nadal kochał Polskę i 
rodaków. Jego wielka miłość do Ojczyzny przejawiała się m.in. w licznych 
pielgrzymkach… 
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Ojciec Święty troszczył się o wolność Ojczyzny. Oj, to ci był wielki 
patriota, ten Karol Wojtyła. Niejeden raz to poznałem! Jak on kochał tę 
Polskę! Był obywatelem świata, ale wszyscy wiedzieli, Ŝe jest to papieŜ - 
Polak. On tak bardzo potrafił tę miłość do Kościoła powszechnego 
połączyć z miłością do Ojczyzny. Ludzie na całym świecie nie dziwili się, 
Ŝe on kocha swoją Ojczyznę – czemu wielokrotnie dawał wyraz – bo 
widzieli teŜ, Ŝe on kocha cały Kościół i dla wszystkich jest ojcem.  
Dlaczego Ksiądz Biskup nazwał papieŜa wielkim? 
Od piętnastu lat listy do Watykanu adresowałem: Jego Świątobliwość 
papieŜ Jan Paweł II Wielki, poniewaŜ za takiego uwaŜałem go od samego 
początku. Pamiętam, jak wspaniale pracował w Krakowie. Doskonale 
wiem, i inni wiedzą, jak wspaniale pracował jako papieŜ. Jan Paweł II, 
nazwany przeze mnie wielkim, to papieŜ poeta, wysokiej klasy artysta, 
głęboki filozof i znakomity teolog. To ten, który swoje myśli teologiczno – 
filozoficzno – duszpasterskie spisał na przeszło osiemdziesięciu czterech 
tysiącach stron maszynopisu; i to wszystko ma sens, głębię i jest 
zrozumiałe, szczególnie z ostatnich trzydziestu lat. Bez wahania moŜna 
nazwać wielkim tego, kto takich rzeczy dokonał. Jan Paweł II to nade 
wszystko fantastyczny duszpasterz. Miał wielką umiejętność 
przekazywania ludziom prawd teologicznych. Czynił to na środowych 
audiencjach, jeŜdŜąc do rzymskich parafii, odwiedzając włoskie diecezje i 
kraje całego świata. On potrafił mówić do setek tysięcy ludzi, jak w 
Denver czy w ateistycznej Francji, w stolicy Filipin – Manili, czy teŜ na 
Jasnej Górze. Najlepsze słowa uznania, jakie czytałem o papieŜu, wygłosił 
trzy lata temu przy okazji otwarcia instytutu kulturalno – naukowego w 
Waszyngtonie prezydent Bush, który powiedział: „Nie zdarzyło się w 
historii świata, Ŝeby ktoś przemawiał do pięciu milionów ludzi”. Ja dodam: 
nie tylko przemawiał, ale i tym swoim słowem trzymał na uwięzi uwagę 
zgromadzonych. Nie było do tej pory, w ciągu dwóch tysięcy lat, takiego 
duszpasterstwa, które by prowadzili papieŜe. Jan Paweł II do końca 
umiłował ludzi i przekazywał im Chrystusa. Wielu z nich nawróciło się, 
widząc jego pogodne znoszenie starości i cierpień. Przyczynił się do tego 
nie filozofią, tylko umiejętnością znoszenia cierpień. To zdarza się rzadko. 
Dlatego był on dla mnie wielki. Dlatego zawsze mówiłem: Jan Paweł II 
Wielki. Myślę, Ŝe rychło nastąpi wyniesienie go na ołtarze. On jest święty! 
Wiemy to teraz, wystarczy wspomnieć tłum, który w dniu jego pogrzebu 
wołał: Santo subitio! Santo subito! Ja zaś z Janem Pawłem rozmawiam 
sobie po cichutku, przedstawiam mu swoje sprawy i mówię: „No, jeszcze 
daleki jestem od twego ideału, bardzo daleki”. Na to on się tam pewnie 
uśmiecha.  
                                      „Głos Ojca Pio” (nr 36/2005) 
 
 
 

IV Konkurs Recytatorski Poezji Karola IV Konkurs Recytatorski Poezji Karola IV Konkurs Recytatorski Poezji Karola IV Konkurs Recytatorski Poezji Karola 
Wojtyły i o Janie Pawle IIWojtyły i o Janie Pawle IIWojtyły i o Janie Pawle IIWojtyły i o Janie Pawle II    ----    Toruń ‘2011Toruń ‘2011Toruń ‘2011Toruń ‘2011    

 
    25 lutego 2011 w Szkole Podstawowej nr 21 im. 
Jana Pawła II w Nowym Sączu odbył się półfinał 
ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego Poezji 
Karola Wojtyły i o Janie Pawle II Szkół noszących 
imię Jana Pawła II.   
    Szkołę Podstawową w Gołkowicach 
reprezentowali w Nowym Sączu: Beata Waligóra z 

klasy Va i Jakub Dumana z klasy IIb. W kategorii klas I – III zwycięŜył 
Jakub Dumana, natomiast Beata Waligóra zajęła II miejsce w kategorii 
klas IV – VI.  
    Nasi uczniowie będą reprezentować Małopolskę i Podkarpacie w finale 
konkursu, który odbędzie się juŜ po raz czwarty w Toruniu w dniach 6 – 7 
maja 2011 roku. Gratulujemy!!!    

A. i G. G 
 
 

     xkp�PKX 
Przez ten Przez ten Przez ten Przez ten Krzyż Twój, Jezu Chryste ! Krzyż Twój, Jezu Chryste ! Krzyż Twój, Jezu Chryste ! Krzyż Twój, Jezu Chryste ! 
Daj mi serce dobre, czyste. Daj mi Daj mi serce dobre, czyste. Daj mi Daj mi serce dobre, czyste. Daj mi Daj mi serce dobre, czyste. Daj mi 
Łaskę, broń od złeŁaskę, broń od złeŁaskę, broń od złeŁaskę, broń od złego. Przez ten znak go. Przez ten znak go. Przez ten znak go. Przez ten znak         
                                    Krzyża Świętego.Krzyża Świętego.Krzyża Świętego.Krzyża Świętego.    

 
 

CHRYSTUSIE 
 
Jeszcze się kiedyś rozsmucę,  
Jeszcze do Ciebie powrócę,  
Chrystusie...  
 
Jeszcze tak strasznie zapłaczę,  
śe przez łzy Ciebie zobaczę,  
Chrystusie...  
 
I taką wielką Ŝałobą  
Będę się Ŝalił przed Tobą,  
Chrystusie...  
 
śe duch mój przed Tobą klęknie  
I wtedy serce mi pęknie,  
Chrystusie...  
                                
                                     Julian Tuwim 

 

֠֠֠֠OGŁOSZENIE!!!    ֠֠֠֠ 
 

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
IM. JANA PAWŁA II W GOŁKOWICACH 

  

OGŁASZA ZAPISY DZIECI  
 

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO  

ROCZNIK 2005 i 2006 NA ROK SZKOLNY 2011/2012  
ORAZ 

 DO KLASY PIERWSZEJ  
ROCZNIK 2004  NA ROK SZKOLNY 2011/2012. 

 

PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW  
 

W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ 
 

W GODZINACH  OD 8.00 DO 15.00 W DNI ROBOCZE  
 

OD DNIA 1MARCA 2011R. DO DNIA 18 MARCA 2011R 
 

     DO ZAPISU DZIECKA KONIECZNY JEST: 
 

�DOWÓD OSOBISTY JEDNEGO Z RODZICÓW  /NR 
PESEL DZIECKA/,  

 

�AKT URODZENIA DZIECKA  /MOśE BYĆ ODPIS/. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                            
Zofia KoronaZofia KoronaZofia KoronaZofia Korona    

Dyrektor Szkoły    
 

 
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 
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Program Rekolekcji Wielkopostnych  
Gołkowice 10 - 13. 04. 2011   

 
V Niedziela Wielkiego PostuV Niedziela Wielkiego PostuV Niedziela Wielkiego PostuV Niedziela Wielkiego Postu    

  10 kwietnia 201  10 kwietnia 201  10 kwietnia 201  10 kwietnia 2011111    

 
  7.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 
  8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w kaplicy p.w. Św. Franciszka    
            w Skrudzinie 
  9.15 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 
10.30 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci 
12.00 - Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania)  

14.00 - Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania) –  

            w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie 
16.00 Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania) 

                          

PoniedziałekPoniedziałekPoniedziałekPoniedziałek----    Dzień Spowiedzi ŚwiętejDzień Spowiedzi ŚwiętejDzień Spowiedzi ŚwiętejDzień Spowiedzi Świętej    
11 kwietnia 201111 kwietnia 201111 kwietnia 201111 kwietnia 2011    

    

Spowiedź od godz. 8.30 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30 

                       i od godz. 14.00 do 17.00 z przerwą od 15.30 do 16.00 . 
 

 8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną  
 9.30 - Nauka rekolekcyjna oraz spowiedź dla młodzieŜy gimnazjum 
11.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci  
11.30 - Spowiedź dla dzieci  
18.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 

 

WtorekWtorekWtorekWtorek    
12 kwietnia 201112 kwietnia 201112 kwietnia 201112 kwietnia 2011    

  8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 
  9.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkół  podstawowych: klasy  
             od IV do VI    
11.15 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieŜy gimnazjum  
12.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkół  podstawowych: klasy  
             od „0” do III i dzieci z przedszkoli.  
16.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy pw.  
            Św. Franciszka  w Skrudzinie 
18.00 - Msza  Św. z nauką rekolekcyjną ogólną  

 

 Środa  Środa  Środa  Środa ---- zakończenie rekolekcji zakończenie rekolekcji zakończenie rekolekcji zakończenie rekolekcji    
13  kwietnia 201113  kwietnia 201113  kwietnia 201113  kwietnia 2011    

 
  8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 
  9.30 - Msza Św. dla dzieci ze szkół  podstawowych (wszystkie dzieci)   
11.15 - Msza Św. dla młodzieŜy gimnazjum  
14.00 - Msza Św. dla seniorów oraz chorych i cierpiących.  
16.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy pw. Św.   
              Franciszka w Skrudzinie 
18.00 - Msza  Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 

 

REKOLEKCJE PROWADZI KS. PRAŁAT KAZIMIERZ  PRES 


