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           Parafii Świętego Antoniego Padewskiego 
                   w Gołkowicach  
      BIULETYN PARAFIALNY Nr 6 (87) 19.06.2011  
                    UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY 

Egzemplarz bezpłatny                        JUBILEUSZ 735 - LECIA GOŁKOWIC
 

 

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 

 

 

 

ZAPEWNIAMY 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  
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Nabywając cegiełki 
możesz wygrać także: 

 

zestawy mebli, pufy, talony na tonę węgla, 
kupony na 25 l paliwa, zakwaterowanie na 7 
dni nad morzem w Jarosławcu,  
ubezpieczenie samochodu osobowego, 
rower, kino domowe, walizki, leŜak, 
czyszczenie i polerowanie samochodu 
osobowego, frytkownice, odkurzacz, robot 
kuchenny, meble ogrodowe, hamaki, 
radiomagnetofon z CD SONY, wieŜa hi-fi, 
odtwarzacz DVD, komplet garnków, pompę 
wodną, ekspres do kawy, nawigację 
samochodową GPS, drukarkę HP, kosze 
biwakowe, ksiąŜki, aparat cyfrowy, świece, 
pościel…  
 

 

LOTERIA FANTOWA 

KAśDY LOS 

WYGRYWA!!! 
 

 

Do wygrania: 

rower, odtwarzacz DVD, robot kuchenny, mikser, 

inne sprzęty AGD, komplet talerzy, parasol 

ogrodowy, drobna porcelana kuchenna, 

drewniane rzeźby ludowe, świece, zabawki, 

bibeloty, przybory biurowe, prace plastyczne – 

„origami”, gadŜety reklamowe i wiele, wiele 

innych. 

 
 

AUKCJA ‘2011 
                Tegoroczna festynowa Tegoroczna festynowa Tegoroczna festynowa Tegoroczna festynowa 
aukcja będzie okazją do aukcja będzie okazją do aukcja będzie okazją do aukcja będzie okazją do 

nabycia nabycia nabycia nabycia ikonikonikonikon,    obrazówobrazówobrazówobrazów olejnych olejnych olejnych olejnych,    
pracy plastycznej w technice „pracy plastycznej w technice „pracy plastycznej w technice „pracy plastycznej w technice „”origorigorigorigamiamiamiami” 

oraz oraz oraz oraz świecy ogrodowej wykonanej świecy ogrodowej wykonanej świecy ogrodowej wykonanej świecy ogrodowej wykonanej 
ręcznieręcznieręcznieręcznie    . . .  
Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego Kwota wylicytowana przez każdego 
nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła nabywcę stanie się wsparciem dla dzieła                 
budowy świątyni parafialnej 

  
 

Akt lokacyjny Gołkowic 
 

    Z okazji 735-lecia załoŜenia wsi Gołkowice, 
przypadającego w tym roku, został wydany niewielki folder 
prezentujący akt lokacyjny naszej miejscowości z dnia 30 
marca 1276 roku, odnaleziony przez dra Przemysława 
Stanko. Dokument ten jest unikatowy, poniewaŜ jest 
jednym z zaledwie dwóch zachowanych w naszym regionie 
(ten drugi dotyczy lokacji miejscowości Rdziostów). 
Powstała publikacja streszcza pokrótce historię  początków 
naszej wsi istotną dla nas i naszego regionu. Wszyscy 
mieszkańcy powinni zakupić tę krótką broszurę, by wiedza 
o Gołkowicach przetrwała w pamięci przyszłych pokoleń. 
Folder, wydany nakładem parafii, moŜe stać się równieŜ 
pamiątką wakacyjną dla turystów i gości, przebywających 
w okresie letnim na Sądecczyźnie. Nabywając go, zasilamy 
fundusz budowy nowej świątyni. Koszt folderu wynosi 5 
złotych, a dzięki tej niewielkiej kwocie moŜemy wesprzeć 
szczytny cel. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ceC 
 

Trójca Święta 
 

     Wiara w jednego Boga w trzech Osobach jest jednym z 
najbardziej specyficznych elementów chrześcijaństwa. śadna 
inna religia tej tajemnicy nie podaje do wierzenia. Istnienie 
Trójcy Świętej jest dogmatem naszej wiary. Samym ludzkim 
rozumem nie doszlibyśmy do tej prawdy. Objawił nam to Jezus 
Chrystus.  
    Tajemnica Trójcy Świętej przekracza moŜliwości naszego 
pojmowania. Dlatego nie dziwne, Ŝe właśnie na tę prawdę od 
samego początku istnienia Kościoła skierowane były najliczniejsze 
ataki heretyków, określane wspólnym mianem antytrinitaryzmu. 
JuŜ pierwsze sobory powszechne Kościoła stanowczo potępiły te 
błędy i w swoich symbolach wiary dały jasny wykład nauki 
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chrześcijańskiej. Podobnie takŜe pierwsi pisarze Kościoła kładą tę 
tajemnicę jako fundament wiary.  
    Prawda o tajemnicy Trójcy Przenajświętszej jest dla nas o tyle 
istotna, Ŝe przedstawia Pana Boga, jakim jest sam w sobie. Pan 
Bóg jest jeden w swojej 
naturze, ale w trzech 
osobach. Osoby Boskie 
róŜnią się między sobą 
rzeczywiście tak, Ŝe 
jedna osoba nie jest 
osobą drugą. Nie róŜnią 
się jednak naturą ani teŜ 
przymiotami, ani teŜ 
działaniem, które jest 
wspólne. Mają wspólną 
naturę BoŜą, wszystkie 
przymioty i działania 
BoŜe. Osoby róŜnią się 
między sobą jedynie 
pochodzeniem: Bóg 
Ojciec nie pochodzi od 
nikogo, Syn BoŜy 
pochodzi przez 
odwieczne i duchowe zrodzenie od Ojca, Duch Święty pochodzi 
przez wspólne tchnienie miłości Ojca i Syna. Pierwszą osobę 
wyróŜnia ojcostwo, drugą osobę - synostwo, a trzecią - 
pochodzenie od Ojca i Syna. Tyle zdołała określić teologia 
katolicka na podstawie tekstów Pisma świętego i pism Ojców 
Kościoła. 
    Odrębny obchód ku czci Trójcy Świętej powstał w liturgii 
stosunkowo późno, bo dopiero w wieku XI. W roku 1334 papieŜ 
Jan XXI rozszerzył ją na cały Kościół. Dla pogłębienia wśród 
wiernych naboŜeństwa do Najświętszej Trójcy Kościół w swoich 
modlitwach liturgicznych dodaje: "Chwała Ojcu i Synowi i 
Duchowi Świętemu". Kościół we wszystkich swoich modlitwach 
wzywa Boga w trzech Osobach: kaŜdą modlitwę liturgiczną 
kończy wezwaniem Trójcy Najświętszej. Modlitwę "Chwała Ojcu i 
Synowi, i Duchowi Świętemu" miał juŜ wprowadzić Sobór Nicejski 
I w roku 325. W wieku XII został załoŜony zakon trynitarzy dla 
uczczenia tej tajemnicy (w roku 1198).  Zatwierdził ten zakon 
papieŜ Innocenty III. Szczególnym czcicielem Trójcy był św. 
Patryk apostoł Irlandii. Tajemnicę Trójcy Przenajświętszej miał on 
tłumaczyć obrazem trójlistnej koniczyny. Do dnia dzisiejszego w 
jego święto (17 III) Irlandczycy przypinają sobie do ubrania liść 
koniczyny. Z symboliką Trójcy po raz pierwszy spotykamy się w 
sztuce chrześcijańskiej juŜ w wieku IV. Na sarkofagu, który 
moŜna oglądać w Muzeum Laterańskim, Trójca Najświętsza jest 
przedstawiona w postaci trzech osób ludzkich. W bazylice św. 
Pawła w Rzymie z V wieku spotykamy inny symbol: Boga Ojca 

jako osobę ludzką, Syna BoŜego w postaci 
baranka i Ducha Świętego w postaci gołąbka. 
Symbolem późniejszym jest trójkąt, który 
często otaczano słońcem na wyraŜenie natury 
Boskiej. Bardzo dawnym symbolem Trójcy 
Przenajświętszej jest trianguł, który diakon 
zapalał w Wielką Sobotę w obrzędzie 

poświęcenia światła. Są to umieszczone na jednym drąŜku trzy 
świece na trzech rozgałęzieniach. RównieŜ staroŜytnym 
symbolem jest litera Y, którą tworzą trzy równe ramiona. 
Symbolem bardziej skomplikowanym, ale bardziej wymownym są 
trzy koła w trójkącie, tak umieszczone, Ŝe wzajemnie się 
wypełniają. Od wieku XII bardzo rozpowszechnił się symbol: 
Boga Ojca w postaci starca, siedzącego na tronie, Syna BoŜego, 
rozpiętego na krzyŜu, który jest oparty o kolana Boga Ojca i 
Ducha Świętego w postaci gołębicy. 
 

Internetowa Liturgia Godzin Czytelnia 
www.brewiarz.katolik.pl  

 

    Wezwanie Trójcy Świętej otrzymał takŜe kościół w Klasztorze 
Sióstr Klarysek w Starym Sączu. Obraz Trójcy Świętej moŜemy 
czcić w głównym ołtarzu świątyni. W dzisiejszą niedzielę 
przypada liturgiczne święto Trójcy Świętej, a zarazem odpust w 
kościele klasztornym, który jednak nie jest główną uroczystością 
odpustową Sióstr Klarysek ze Starego Sącza.  
 

 

„W Trójcy moŜna 
dostrzec pierwowzór 
ludzkiej rodziny, 
złoŜonej z 
męŜczyzny i kobiety, 
którzy zostali 
powołani, aby być 
dla siebie nawzajem 
darem we wspólnocie 
miłości otwartej na 
Ŝycie. W Trójcy 
Przenajświętszej znajdujemy takŜe wzorzec rodziny 
Kościoła, w której wszyscy chrześcijanie mają 
budować autentyczne więzi wspólnoty i 
solidarności. To miłość jest konkretnym znakiem 
wiary w Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.” 
 

Błogosławiony Jan Paweł IIBłogosławiony Jan Paweł IIBłogosławiony Jan Paweł IIBłogosławiony Jan Paweł II    
Anioł Pański, 7 czerwca 1998Anioł Pański, 7 czerwca 1998Anioł Pański, 7 czerwca 1998Anioł Pański, 7 czerwca 1998    

 

 
  

Koronka do Trójcy ŚwiętejKoronka do Trójcy ŚwiętejKoronka do Trójcy ŚwiętejKoronka do Trójcy Świętej  
 

Na początek: 
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. 
Wierzę w Boga... Ojcze nasz... Zdrowaś Mario... 
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu... 
 
Na duŜych paciorkach: 
Składam swoje Ŝycie w ofierze Tobie, BoŜe w 
Trójcy Jedynemu, Ojcu, Synowi i Duchowi 
Świętemu. W uwielbieniu serce oddaję Twojej 
miłości objawionej w Eucharystii, która mnie 
przemienia i prowadzi do wiecznej szczęśliwości z 
Tobą. Amen. 
 
Na małych paciorkach: 
Niech będzie uwielbiona Trójca Przenajświętsza 
Ojciec i Syn i Duch Święty w Najświętszym 
Sakramencie Ołtarza teraz i zawsze, i na wieki 
wieków. Amen. 
 
Na zakończenie: 
BoŜe, bądź miłościw mnie grzesznemu, do poprawy 
dąŜącemu. (3x)Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi 
Świętemu... (3x) 
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