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           Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                   w Gołkowicach  
      BIULETYN PARAFIALNY Nr 5 (86) 13.06.2011  
                          Św. Antoniego Padewskiego - Odpust Parafialny 

Egzemplarz bezpłatny                        JUBILEUSZ 735 - LECIA GOŁKOWIC
 

 

List Nuncjusza Apostolskiego w Polsce 
Celestino Migliore  

do Przewodniczącego Konferencji 
Episkopatu Polski 

 Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika  

 
Warszawa, 16 maja 2011 

 

    Dnia 29 czerwca 2011 r. przypada sześćdziesiąta 
rocznica święceń kapłańskich Ojca Świętego 
Benedykta XVI. W związku z tym Kongregacja ds. 
Duchowieństwa zwraca się z prośbą, aby kapłani 
całego Kościoła zechcieli się szczególnie zjednoczyć 
w modlitwie z osobą Biskupa Rzymu.  
    Zachęca się więc, aby poszczególne diecezje, a 
zwłaszcza ich duchowieństwo, zechciały ofiarować 
Ojcu Świętemu 60 godzin Adoracji Eucharystycznej, 
czy to bez przerwy czy też podzielonej na dni 
miesiąca czerwca. Szczególną intencją tej modlitwy 
niech będzie prośba o uświęcenie kapłanów i nowe 
powołania kapłańskie. Zakończenie tej modlitwy 
należałoby włączyć w obchody uroczystości 
Najświętszego Serca Jezusa (l lipca), która jest także 
dniem modlitw o uświęcenie kapłanów.  
 

Ks. Joseph Ratzinger został 
wyświęcony na kapłana wraz ze swym 
bratem 29 czerwca 1951 r. w katedrze 
we Fryzyndze przez ówczesnego 
arcybiskupa monachijskiego, kard. 
Michaela von Faulhabera. Uroczystości 
jubileuszowe zbiegną się z świętem 
apostołów Piotra i Pawła. Donosząc o 

tym waŜnym wydarzeniu episkopat Stanów Zjednoczonych 
sugeruje, Ŝe adoracja eucharystyczna mogłaby trwać od 
29 czerwca do 1 lipca –uroczystości Najświętszego Serca 
Pana Jezusa, która jest takŜe Światowym Dniem Modlitw o 
Uświęcenie Kapłanów. W związku z papieskim jubileuszem 
Mennica Watykańska wyda specjalną monetę srebrną o 
nominale 10 euro. 
 

Godzina Święta w intencji  
Ojca Świętego 

 
    W naszej parafii odbędą się adoracje w intencji 
Ojca Świętego, za kapłanów, siostry zakonne i o 
powołania kapłańskie i zakonne oraz za wszystkie 
nasze rodziny w dniu 29.06.2011r. (środa) – 
Uroczystość Św. Piotra i Pawła.  

Godzina Święta 
w Skrudzinie od 17.00 o 18.00, po niej Msza Św;   
w Gołkowicach od 18.00 do 19.00, po niej Msza Św.  

Wszystkich zapraszam na adorację! 
 
 

((((ZAPROSZENIE)))) 
 

    Serdecznie zapraszam: kapłanów, siostry 

zakonne, wszystkie organizacje i 

stowarzyszenia, Ochotniczą Straż Pożarną, 

szkoły, delegacje ze sztandarami, DSM, grupy 

młodzieżowe, ministrantów, lektorów, 

PDMD, dzieci z klas drugich i trzecich w 

strojach komunijnych, dzieci do sypania 

kwiatów, dzwonienia, rodziny, seniorów, 

wszystkich… do udziału w odpuście 

parafialnym, który odbędzie się w 

poniedziałek  13 czerwca o godz. 11.00 oraz 

uroczystościach i oktawie Bożego Ciała.  
 

Zapraszam na Oktawę BoZapraszam na Oktawę BoZapraszam na Oktawę BoZapraszam na Oktawę BoŜego CiałaŜego CiałaŜego CiałaŜego Ciała::::    
procesje wokół kościoła  
rano o 6.30, wieczorem o 19.00.   
Na zakończenie Oktawy czwartek 30 czerwca 2011 
na godz. 18.00 – błogosławieństwo dzieci oraz 
poświęcenie wianków.  

 

                                        Ks. Proboszcz 
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Uroczystości odpustowe 
ku czci Św. Antoniego Padewskiego 
 
Poniedziałek 13 czerwca 2011 

 

Msze Św. o godz. 7.00, 9.00, 11.00 (uroczysta 
suma odpustowa połączona z procesją) i po 
południu o 18.00. 
Nie będzie Mszy Św. w kaplicy w Skrudzinie! 
 

Wszystkich parafian i gości zapraszamy 

na odpust do Gołkowic! 
 

 

 

Uroczystość BoŜego Ciała 
 

23 czerwca 2011 
 

Msze Św. o godz. 7.00, 9.00 połączona z 
uroczystą procesją do czterech ołtarzy, o 
15.00 w kaplicy w Skrudzinie i o 16.00 w 
Gołkowicach połączona z procesją wokół 
kościoła. 
 

Prosimy o wykonanie ołtarzy na BoŜe Ciało! 
 

I ołtarz Rada Sołecka i Pan Sołtys Andrzej Kuczaj 
z Gabonia -  Praczki   
II ołtarz Rada Sołecka i Pan Sołtys ze Skrudziny 
Mieczysław Szewczyk  
III ołtarz Rada Sołecka i Pan Sołtys Andrzej 
Myjak z Gołkowic Dolnych (ołtarz przy pomniku 
Ojca Św.) 
IV ołtarz Rada Sołecka i Pan Sołtys Stanisław 
Szewczyk z Gołkowic Górnych (ołtarz przed 
nowym kościołem) 

 

 

Czerwiec miesiącem Jezusa 
 

Po majowych naboŜeństwach poświęconych czci Matki BoŜej przychodzi 
pora na naboŜeństwa czerwcowe, podczas których uwaga wiernych 
koncentruje się na Sercu Pana Jezusa, w którym są wszystkie skarby i 
mądrości i umiejętności. W centrum adoracji jest Jezus i Jego serce 
cierpliwe i wielkiego miłosierdzia. 
Kult Serca Jezusowego - cnót wszelkich bezdennej głębiny  -  sięga 
daleko w historii. Swój początek wziął w XVII wieku, kiedy to wizytka 
Małgorzata Maria Alacoque doświadczyła objawień Pana Jezusa, który 
wezwał ją do upowszechniania w całym Kościele naboŜeństw 
poświęconych Jego Sercu – gorejącemu ognisku miłości. I chociaŜ 
naboŜeństwa czerwcowe upowszechnione zostały dopiero w XIX wieku, 
od momentu objawień kult Serca Jezusowego przybierał róŜne formy. 
Ostatecznie naboŜeństwo czerwcowe zawdzięczamy innej zakonnicy - 
Anieli de Saint - Croix, która stwierdziła, Ŝe skoro maj poświęcony jest 
Matce BoŜej, to czerwiec powinien w centrum swojej uwagi postawić 
Jezusa i Jego Serce - źródło Ŝycia i świętości. Swoim pomysłem z 
sukcesem „zaraziła” innych, dzięki czemu szybko zyskał przychylność 
władz kościoła. Tym samym od połowy XIX wieku rokrocznie w czerwcu 
wierni całego Kościoła swoje oczy zwracają na Serce Jezusa 
nieskończonego miłosierdzia. 

W Polsce naboŜeństwa ku czci Serca Pana Jezusa początkowo były 
odprawiane w Klasztorze Wizytek w Warszawie, Lublinie i Krakowie, 
następnie biskup Lublina podjął decyzje o odprawianiu naboŜeństw w 
całej diecezji. W dalszej kolejności naboŜeństwa ze śpiewaną litanią do 
Serca Jezusowego rozprzestrzeniły się na cały kraj.  
Sama historia litanii do Serca Jezusowego jest ciekawa. Powstała w XVIII 
wieku w Marsylii jako modlitewna prośba o wybłaganie ratunku dla 
miasta pogrąŜonego w zarazie. Składająca się początkowo z 26 wezwań 
litania z czasem zyskała siedem kolejnych. Łącznie 33 wezwania mają 
symboliczny charakter i upamiętniają liczbę lat Jezusa na ziemi.  
 

Sylwia Korona-Sowińska 
 

KĄCIK DOBREGO SŁOWA 
��� 

 
Posiądź tylko Ŝywą wiarę Boga,  

a przez nią wszystko inne otrzymasz 
Św. Antoni 

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO 

    Pomnij, o Święty Cudotwórco Antoni, Ŝe nigdy nie 
słyszano, aby kto uciekając się do ciebie, twej pomocy 
wzywając, miał być od ciebie opuszczony. Tą nadzieją 
oŜywiony, ufny w twoje moŜne orędownictwo, uciekam się 
do ciebie, któryś tak bogaty w łaski i tak bliski BoŜemu 
Dzieciątku Jezus. 
    O przesławny głosicielu słowa boŜego, nie odrzucaj 
modlitwy mojej, a racz ją dołączyć do prośby swojej u 
tronu boŜego. O błogosławiony, o cudowny, o moŜny 
Święty Antoni, racz wysłuchać modlitwę moją, abym 
doznał pomocy i pocieszenia w trudnościach i potrzebach 
moich.  
Usłysz głos modlitwy mojej wraz z chórem twych "Małych 
Braci" i sierot które ciebie o łaskę dla mnie proszą. Amen. 
 

Opr. Mariusz Łomnicki  
 

Modlitwa o odzyskanie zgubionej rzeczy 
Święty Antoni! 

    Wielką łaską obdarzył Cię Bóg, czyniąc Cię patronem 
rzeczy zgubionych i skradzionych. Stroskany przychodzę 
do Ciebie ufając, Ŝe pomoŜesz mi w odnalezieniu rzeczy 
zaginionej, której bezskutecznie szukam. 
Wspomnij na to, jak wielką łaskę Bóg wyświadczył Tobie, 
posyłając do Ciebie wszystkich strapionych, ufających, 
Ŝe Twojej modlitwie Bóg niczego nie odmówi. JakŜe często 
się działo, Ŝe za Twoim wstawiennictwem umarli 
otrzymywali Ŝycie, błądzący dobrą radę, uciśnieni 
pociechę, opętani uwolnienie, trędowaci oczyszczenie, 
więźniowie   wolność,  podróŜujący  pewność  Ŝycia, kalecy 
zdrowie, okradzeni swój majątek, 
znajdujący się w niebezpieczeństwie ocalenie, a wszyscy 
cierpiący - pomoc i pociechę. TakŜe dzisiaj wszędzie 
doznajemy owoców Twego wstawiennictwa u tronu 
BoŜego. 
    Wyjednaj mi tę łaskę, abym ja takŜe był jednym z tych, 
którzy doznali Twojej pomocy. Polecam Twej opiece to, co 
mi skradziono, a jeŜeli zgadza się to z wolą BoŜą, to spraw, 
abym to otrzymał i mógł znowu cieszyć się tym ku BoŜej i 
Twojej chwale.  Amen. 
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19 czerwca 2011 
w roku jubileuszu 735 lat Gołkowic 

ZACHĘCAMY DO ZAKUPU CEGIEŁEK ! 
 

  Dochód ze sprzedaŜy cegiełek i loterii fantowej 
przeznaczony jest na budowę  

nowego kościoła w Gołkowicach.  

Ks. ProboszczKs. ProboszczKs. ProboszczKs. Proboszcz    
oraz organizatorzy oraz organizatorzy oraz organizatorzy oraz organizatorzy     

zwracają się do wszystkich chętnych do współpracy  
o kaŜdego rodzaju pomoc  
- zarówno materialną jak i fizyczną,  

w przygotowaniu VVVVIIII Festynu Parafialnego Festynu Parafialnego Festynu Parafialnego Festynu Parafialnego 
    

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

parafialnej. 
 

 
 

Samochód  

Fiat Marea Weekend Kombi  

do wygrania podczas festynu 
Kupując cegiełkę za 20 zł moŜesz go wygrać 

 
Typ: Kombi 
Rok produkcji: 2000 
Przebieg w km: 166 000 km 
Skrzynia biegów: manualna 
Moc: 105 KM (77 kW) 
Pojemność skokowa: 1910 cm³ 
Rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel) 
Kolor: zielony - metallic 
Liczba drzwi: 4/5 
Status pojazdu sprowadzonego: 
sprowadzony / zarejestrowany 
Kraj aktualnej rejestracji: Polska 
 
DODATKOWE WYPOSAśENIE: 
-ABS 
-PODUSZKA POWIETRZNA 
-WSPOMAGANIE KIEROWNICY 
-ŚWIATŁA PRZECIWMGŁOWE 
-EL. SZYBY 
-CENTRALNY ZAMEK 
-KLIMATYZACJA 

 

Opis pojazdu: 
SAMOCHÓD ZAREJESTROWANY W KRAJU PÓŁTOREJ ROKU. 
AKTUALNE BADANIA ORAZ UBEZPIECZENIE, ZAŁOśONE 
NOWE ZAWIESZENIE Z PRZODU.  
 

Samochód ofiarował KOMIS  LUCAR   z  Gołkowic. 
 

 

 

QUAD -  3 BIEGI PLUS 
WSTECZNY 

 

    Quad, którego moŜna wygrać na LOTERII 
FANTOWEJ podczas VI Festynu Parafialnego, to 
niezwykle zwinny model motocykla 
czterokołowego, który bardzo dobrze radzi sobie 
w trudnych warunkach terenowych. Posiada 
następujące zalety: 
 

* Palenie na starter 
* 3 biegi plus wsteczny 
* Pojemność 100cm³ 
* Prędkościomierz 
* Światła i kierunkowskazy 
* Model doskonale radzi 
sobie w terenie przy 
obciąŜeniu nawet do 100 kg 
* Stan: nowy 
 
ZAPRASZAMY 
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO 
ZAKUPU LOSÓW O WARTOSCI 5 ZŁ, PONIEWAś 
ZA JEDYNE 5 ZŁ W LOTERII FANTOWEJ 
MOśNA STAĆ SIĘ WŁAŚCICIELEM QUADA 

 

>>KOLONIE LETNIE<< 

Rada Krajowa NSZZ Rolników Indywidualnych 
"Solidarność"  

organizuje 
KOLONIE LETNIE DLA DZIECI  

w wieku od 9 do 16 lat, w Stegnach nad 
Zatoką Gdańską, w dniach  
9.07.2011 -  22.07.2011.   

 

Warunkiem przyjęcia dziecka na kolonie jest 
- zaświadczenie z KRUS potwierdzające iŜ 
przynajmniej jedno z rodziców jest 
płatnikiem KRUS.  
 

Koszt koloni wraz z przejazdem w obie 
strony wynosi 500 złotych. Informacji 
udziela i zapisy przyjmuje:  
Jan Gomółka, Gołkowice Górne  

  tel.18-446-36-30 
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VI FESTYN PARAFIALNY 
19 czerwca 2011 roku 

 

PLAC OBOK ORLIKA W 
GOŁKOWICACH GÓRNYCH 

Zaczynamy o godzinie 1500 

PROGRAM 
1500 - 1600 Otwarcie Festynu i 
występy: 

�Dziecięcej Scholi  Parafialnej 
�Grupy artystycznej Tamburmajorek 
�Dzieci z Przedszkola Sióstr Karmelitanek    
   Dzieciątka Jezus 
1600 - 1700 Kabaret TRUTEŃ 

  1700 - 1800Aukcja i występy: 
�Dziecięcego Zespołu Wokalno-Tanecznego   
   „Tralalinki” 
�Zespołu Tańca Nowoczesnego „Jump Step  
   Crew” 
�Zespołu Wokalnego „Young Voice” 

  1800Losowanie Cegiełek 
1845 - 2130 Zespół MASTER - zabawa taneczna  
2130 Pokaz Ogni Sztucznych „KOMETA” 
2145 - 2400 c.d. zabawy tanecznej – Zespół 
MASTER 

 
 
 
 

ATRAKCJE 
  Plac zabaw dla najmłodszych 
PrzejaŜdŜka konna 
Artystyczne malowanie twarzy 
Loteria – los 5 złotych – główna nagroda  
Quad czyli wszędołaz  
Cegiełki – 20 złotych  
główna nagroda samochód osobowy:  
Fiat Marea Weekend Kombi 
 

Na smaczne przekąski, napoje ciepłe i zimne 
zapraszają lokalne firmy gastronomiczne:  
Firma KLAG i Firma RAJ  

 

 

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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1 czerwca 2011 

 

    

Sakrament 

Bierzmowania 
  

Przyjęło 78 uczniów klas trzecich gimnazjum  

kkk 
Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej 

młodzieŜy z Parafii Gołkowice i Gaboń 

 udzielił w kościele parafialnym w Podegrodziu 

KS. BISKUP WIESŁAW LECHOWICZ. 

aA 
6 maja 2011  

w czasie przygotowania do Sakramentu Bierzmowania, 
wraz z koleŜankami i kolegami innych szkól im. Jana 
Pawła II młodzieŜ odbyła tradycyjnie pielgrzymkę do 

Sanktuarium Św. Stanisława w Szczepanowie.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


