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Święcenia diakonatu dla
naszego parafianina

SREBRNY JUBILEUSZ

21 maja 2011 roku w kościele pw. św. Jakuba Starszego Apostoła w
Podegrodziu biskup Andrzej JeŜ udzielił święceń diakonatu kandydatom z
WyŜszego Seminarium Duchownego w Tarnowie. Wśród nich znajdował
się nasz parafianin Paweł Tokarczyk.
W homilii bp Andrzej JeŜ wyjaśnił istotę diakonatu. Podkreślił, Ŝe
główną posługą diakona jest głoszenie Słowa BoŜego, nie tylko w liturgii,
ale całym swoim Ŝyciem. Aby to uczynić trzeba być blisko wiernych, Ŝyć
ich Ŝyciem, rozumieć ich problemy. Zachęcał diakonów, aby byli
odwaŜnymi świadkami Chrystusa, nie ulegali naciskom czy sugestiom
innych, ale zawsze kierowali się drogą wskazaną przez Boga. Podkreślił
takŜe ogromną rolę wychowania rodzinnego w ich posłudze
duszpasterskiej. Wyraził takŜe podziękowania dla wszystkich rodziców za
to, Ŝe ofiarowali swoich synów Kościołowi.
Na uroczystości naszą parafię reprezentowali między innymi: Ks.
Proboszcz Kazimierz Koszyk, Ks. Katecheta Krzysztof Migacz, Ks. Kanonik
Stefan Tokarz, Ks. Roman Góra, Ojciec Krzysztof Przychocki oraz Siostry
Karmelitanki Dzieciątka Jezus. Bardzo licznie reprezentowana była SłuŜba
Liturgiczna naszej parafii (lektorzy i ministranci).

1 czerwca 1986 roku Święcenia Kapłańskie
przyjął Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. W
bieŜącym roku obchodzi On więc Srebrny Jubileusz
Kapłaństwa. Z tej okazji składamy Czcigodnemu
Jubilatowi serdeczne Ŝyczenia.

„Własnego kapłaństwa się boję,
Własnego kapłaństwa się lękam,
I przed kapłaństwem w proch padam,
I przed kapłaństwem klękam.”
Ks. J. Twardowski
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Jezus powiedział:
„Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał”.

Z uroczystej okazji Srebrnego Jubileuszu
Kapłaństwa życzymy
Ci Czcigodny Księże
Proboszczu, niech Twoje życie przynosi obfite
owoce i jednoczy nas wszystkich w jedną
Chrystusową owczarnię - niech owoce Twojego
kapłańskiego posługiwania trwają i rozwijają się w
naszych sercach. Niech Duch Święty wypełnia
Twoje serce, a łaska Boża towarzyszy Ci
nieustannie.
Szczęść BoŜe!
Parafianie
Jubileusz 25 lat kapłaństwa będziemy obchodzić
uroczyście wspólnie z Księdzem Proboszczem 27 sierpnia
2011r. w kościele pw. Św. Antoniego Padewskiego
w
Gołkowicach.

Nowo wyświęconemu Diakonowi Rodakowi Ŝyczymy, by był radością
Chrystusa,
Kościoła
i
kaŜdego
spotkanego przez niego człowieka.
Szczęść BoŜe!
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„Non omnis moriar-/Nie wszystek umrę/
To co we mnie niezniszczalne,
teraz staję twarzą w twarz z Tym, który Jest!
Tak zaludniła się ściana centralna sykstyńskiej polichromii.”
Jan Paweł II „Tryptyk rzymski”- „Sąd”

„Jan Paweł II zwierza się z osobistych myśli i przeŜyć. Stoję przy
wejściu do Sekstyny - czytamy. Wkroczywszy do wnętrza Kaplicy
Sykstyńskiej w Watykanie, wchodzimy Ŝeby odczytywać,/od
zdziwienia idąc ku zdziwieniu/.A te „zdziwienia” dotyczą spraw
ostatecznych, zarówno tajemnicy stworzenia świata i człowieka,
jak i ich przeznaczenia”.

PIELGRZYMKA
DO WATYKANU
W dniach od 28 kwietnia do 4 maja 2011 roku wraz z 55-osobową
grupą ze Starego Sącza uczestniczyłem w autokarowej pielgrzymce do
Watykanu, reprezentując Parafialny Oddział Akcji Katolickiej. Wśród
pielgrzymów w naszej grupie znajdowała się m. in. ksieni klasztoru
klarysek w Starym Sączu Matka PrzełoŜona Teresa Izworska oraz siostry
karmelitanki Dzieciątka Jezus z Gołkowic: Siostra Agata, Siostra Betania
i Siostra Anita.
Kilka minut po godzinie 10 w dniu 1 maja 2011 r. na placu św. Piotra
w Watykanie rozpoczęła się beatyfikacyjna Msza Św. Jana Pawła II. TuŜ
przed rozpoczęciem uroczystości Benedykt XVI z uśmiechem i wyraźnym
wzruszeniem objeŜdŜał plac, witany przez pielgrzymów. Na placu św.
Piotra w Rzymie zapanowała euforia po ogłoszeniu Jana Pawła II
błogosławionym i odsłonięciu jego portretu. Wierni bili brawo i krzyczeli
„Giovanni Paulo!”.
Jak podały źródła watykańskie w niedzielnej beatyfikacyjnej Mszy Św.,
odprawionej w Watykanie przez następcę polskiego papieŜa - Benedykta
XVI, wzięło udział ponad 1,5 miliona pielgrzymów z całego świata.
W uroczystości wzięło udział ok. 90 oficjalnych delegacji z całego
świata. Wielu pielgrzymów, którzy nie dostali się na szczelnie wypełniony
plac Św. Piotra, wysłuchało Mszy Św. na pobliskich ulicach, a nawet
mostach na Tybrze. Według mediów, w Watykanie najwięcej (poza
Włochami) było Polaków, bowiem około 300 tysięcy, jak szacował
konsulat polski w Rzymie.
Po zakończeniu uroczystości beatyfikacyjnych ponad 250 tysięcy osób
przeszło przed trumną Jana Pawła II, wystawioną w Bazylice Św. Piotra w
dzień beatyfikacji - ogłosił w poniedziałek rano Watykan.

Marek Skwarnicki

Tryptyk rzymski /Posłowie/

Uniesienie
Wznoszę na wyŜyny wyzwoloną duszę
pękają okowy wewnętrznego świata
czuję ciepło, ciche, pokorne
lekkie serca drganie wlewa radość
w Ojcowską krainę cudnego doznania
mgła wyobraźni
rozsuwa kurtynę puszystych obłoków
dym kościelnych kadzideł
syci oddech wonią niepowtarzalną
sięgam do myśli - Kaplicę Sykstyńską widzę,
spoglądam raz jeszcze na dzieło mistrza
do Michała Anioła nie wypowiem juŜ nic,
słów za mało
Jan Paweł II powiedział wszystko
"...Od zdziwienia idąc ku zdziwieniu"
go-ja

Człowiek,
który przybył z daleka
Z dalekich stron przybywa człowiek
w jego oczach falują łany zboŜa.
Choć sercem targał Oświęcimia wiatr,
On w wierszach głosił miłość,
miłość, którą płonie serce człowieka
dla wszystkich ludzi na ziemi.
Z dalekich stron przybywa człowiek
niosący w ręku ból i księgę
Padł strzał i z oczu pociekły łzy
Lecz cały świat przy nim trwał.
Złączone serca tego dnia
nie dał zabić prawdy.
Spowity w biel i niestrudzony,
odbywa podróŜ, która nie ma końca(...)

Józef Szabla
Wiceprezes Parafialnego Oddziału
Akcji Katolickiej w Gołkowicach

-3To fragment pięknej piosenki autorstwa
włoskiego artysty Amedeo Minghi. To jedyna,
autoryzowana przez Watykan pieść ku czci Ojca
Świętego. Powstała w roku 2000, na okoliczność
Wielkiego Jubileuszu Kościoła, a więc w latach,
gdy Jan Paweł II juŜ podupadał na zdrowiu,
jednak wciąŜ aktywnie uczestniczył w Ŝyciu
publicznym, pielgrzymował i modlił się. Właściwie
pozostał takim człowiekiem do końca swych dni.
Ta piękna pieśń, o niezwykłej linii melodycznej
kryje w sobie prawdę o Janie Pawle II.
Kilkadziesiąt wersów rysuje portret Ojca Świętego
– człowieka, który przybył z daleka. Człowieka, który podczas swojego
ziemskiego Ŝycia pozostawał w nieustającej pielgrzymce. Człowieka, który
Ŝył miłością i ową miłość rozsiewał wokół siebie. Człowieka, który był nie
tylko przewodnikiem Kościoła Katolickiego, lecz równieŜ poetą, erudytą,
filozofem.
Nikt nie ma wątpliwości, Ŝe Jan Paweł II był wyjątkowym człowiekiem.
Niełatwe dzieciństwo, młodość, która przypadła na cięŜkie dla Polski
czasy, początki dorosłego Ŝycia, które równieŜ rozkwitały w niełatwych
społeczno-politycznych warunkach, uczyniły z Karola Wojtyły człowieka
silnego, odpornego na niepowodzenia. Wiedział, Ŝe dzięki wytrwałości
oraz łagodności w stosunku do ludzi moŜna wiele osiągnąć. Takim
pozostał równieŜ wtedy, gdy zasiadł na Stolicy Piotrowej.
Jego Ŝycie było takie, jak opisał je w piosence Amedeo Minghi. Do
Watykanu przybył z dalekiej Polski. Z dalekiego, mało komu wówczas
znanego kraju. Z kraju, gdzie bursztynowy świerzop i gryka jak śnieg
biała, gdzie krajobraz kształtują falujące łany zbóŜ. Spowity w biel i
niestrudzony odbywał podróŜ, która nie miała końca. Pielgrzym. Szedł
dzielnie, wytrwale. Nawet wtedy, gdy podupadł na zdrowiu, gdy sił i
energii miał coraz mniej wciąŜ był z ludźmi i dla ludzi. Nawoływał nie
krzycząc. Nauczał stroniąc od demagogii. Rozsiewał miłość nie mówiąc o
tym. Po prostu był. Swoim Ŝyciem uczył jak naleŜy kochać, jak naleŜy
wybaczać, jak naleŜy się modlić.
Sylwia Korona-Sowińska

JUś WKRÓTCE

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU CEGIEŁEK !
Kupując cegiełkę o wartości 20 zł będzie moŜna
wygrać wiele cennych nagród w tym samochód
osobowy.
Cegiełki moŜna będzie nabywać przy kościele w niedziele:
5, 12, 19 czerwca oraz 13 czerwca (odpust parafialny) i
w czasie festynu. Losowanie nagród odbędzie się w czasie
festynu 19 czerwca 2011r.

! ! !
W czasie festynu będzie prowadzona loteria fantowa.
Kupując los w cenie 5 zł będzie moŜna wygrać wiele cennych
nagród.

Dochód ze sprzedaŜy cegiełek i loterii fantowej
przeznaczony jest na budowę
nowego kościoła w Gołkowicach.

Ks. Proboszcz

oraz organizatorzy VI
VI Festynu Parafialnego

zwracają się do wszystkich chętnych do współpracy

o kaŜdego rodzaju pomoc
t %T
8 maja 2011
był dla uczniów klas drugich naszej
parafii jednym z najważniejszych dni
w ich życiu.
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To dzień przyjęcia Sakramentu

- zarówno materialną jak i fizyczną,
w przygotowaniu imprezy, która odbędzie się

19 czerwca 2011.

Mile widziane są osoby w róŜnym wieku, mające
moŜliwość i chęć zaangaŜowania się w działanie na
rzecz naszej wspólnoty parafialnej.

I Komunii Świętej
przez 10 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Brzechwy w Skrudzinie
i 34 uczniów Szkoły Podstawowej
im. Jana Pawła II w Gołkowicach.
11 maja 2011
dzieci odbyły pielgrzymkę do
Sanktuarium Miłosierdzia BoŜego w
Krakowie – Łagiewnikach.

Niech pełne uczestnictwo w Ofierze
Ofierze Chrystusa stanie
stanie
się dla nich drogą do Prawdy i Wolności.
Szczęść Boże!

30 rocznica śmierci Prymasa Tysiąclecia
Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Kardynał Stefan Wyszyński urodził się
w miejscowości Zuzela nad Bugiem 3
sierpnia 1901 r. W tym roku przypada
więc 110 rocznica jego urodzin.
Posługę pasterską Prymas Tysiąclecia
rozpoczynał w Lublinie. W 1946 r. papieŜ
Pius XII mianował księdza profesora
Wyszyńskiego ordynariuszem lubelskim.
Sakry biskupiej udzielił mu na Jasnej
Górze 12 maja 1946 r. Kardynał August
Hlond, ówczesny prymas Polski. 22
października 1948 r. Biskup Wyszyński
został mianowany arcybiskupem Gniezna i
Warszawy. Przez 33 lata stał na czele
Kościoła w Polsce jako prymas i
przewodniczący Konferencji Episkopatu.
Jego biskupie zawołanie brzmiało:
Soli Deo per Mariam – Jedynemu Bogu przez Maryję.

-4Zmarł 28 maja 1981 r., w uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego, o
godz. 4.40 rano w swojej rezydencji w Warszawie. Uroczystości
pogrzebowe odbyły się 31 maja. Ciało Prymasa spoczęło w archikatedrze
warszawskiej.
Proces beatyfikacyjny kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczął się z
inicjatywy papieŜa Jana Pawła II 29 maja 1989 r. Diecezjalny proces
beatyfikacyjny zakończył się 6 lutego 2001 r. Trwa etap rzymski procesu.
Jego postulatorem jest obecnie
franciszkanin Ojciec dr Zbigniew
Suchecki.
28 maja o godz. 12.00 w archikatedrze św. Jana Chrzciciela na Starym
Mieście uroczystej Mszy św. w dniu 30 rocznicy śmierci Kardynała Stefana
Wyszyńskiego będzie przewodniczył nuncjusz apostolski w Polsce
Arcybiskup Celestino Migliore.
***
Kardynał Stefan Wyszyński odegrał
ogromną rolę w wyborze na Stolicę
Piotrową Karola Wojtyły – Jana Pawła II.
Sam
Ojciec
Święty
wielokrotnie
podkreślał później, Ŝe bez nieugiętej
wiary i heroicznej nadziei Kardynała
Tysiąclecia nie byłoby PapieŜa – Polaka.
Tradycją jest, Ŝe podczas Mszy św.
inaugurującej objęcie urzędu papieskiego
wszyscy kardynałowie składają nowemu
papieŜowi uroczyste homagium. Wielką
niespodzianką rozpoczęcia pontyfikatu
Błogosławionego Jana Pawła II było
oddanie przez Karola Wojtyłę hołdu
równie wielkiemu Polakowi, sędziwemu
juŜ wówczas Kardynałowi Stefanowi
Wyszyńskiemu. Jan Paweł II nie tylko nie
pozwolił, aby Kardynał Wyszyński schylił
się do jego stóp, ale podniósł go, uściskał i na oczach całego świata
ucałował jego dłoń. Gazety pisały potem, Ŝe nowy PapieŜ oddał w ten
sposób hołd wielkiemu przyjacielowi, bratu w wierze i duchowemu ojcu.

budowli. DuŜym ułatwieniem w tak niebezpiecznych pracach jest
wykorzystanie dźwigu działającego od niedawna na placu budowy.
PoniŜsze fotografie ilustrują bieŜący stan prac budowlanych.

Modlitwa o beatyfikację
Stefana Kardynała Wyszyńskiego
BoŜe w Trójcy Świętej Jedyny, Ty w swojej niewypowiedzianej
dobroci powołujesz ciągle nowych apostołów, aby przybliŜali
światu Twoją Miłość. Bądź uwielbiony za to, Ŝe dałeś nam
opatrznościowego Pasterza Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
Prymasa Tysiąclecia.
BoŜe, źródło wszelkiej świętości, spraw, prosimy Cię, aby
Kościół zaliczył go do grona swoich świętych. Wejrzyj na jego
heroiczną wiarę, całkowite oddanie się Tobie, na jego męstwo
wobec przeciwności i prześladowań, które znosił dla imienia
Twego. Pomnij, jak bardzo umiłował Kościół Twojego Syna, jak
wiernie kochał Ojczyznę i kaŜdego człowieka, broniąc jego
godności i praw, przebaczając wrogom, zło dobrem zwycięŜając.
Otocz chwałą wiernego Sługę Twojego Stefana Kardynała,
który wszystko postawił na Maryję i Jej zawierzył bez granic, u
Niej szukając pomocy w obronie wiary Chrystusowej i wolności
Narodu. Ojcze nieskończenie dobry, uczyń go orędownikiem
naszych spraw przed Tobą. Amen. Pokornie Cię błagam, BoŜe,
udziel mi za wstawiennictwem Stefana Kardynała Wyszyńskiego
tej łaski, o którą Cię teraz szczególnie proszę...
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POSTĘPY PRAC BUDOWLANYCH
NOWEGO KOŚCIOŁA
W GOŁKOWICACH
Na budowie nowej świątyni w naszej parafii trwają prace mające na
celu przygotowanie i ustawianie stempli oraz szalowanie, które umoŜliwią
wykonanie stropu budynku. Są to niezwykle trudne i wymagające prace
wysokościowe decydujące zarówno o bezpieczeństwie, jak i trwałości
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