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Podziękowanie za jubileusz
25-lecia życia kapłańskiego
i 25-lecie życia zakonnego
Drodzy Parafianie
„Tak wiele jest ciepła w kaŜdym Waszym słowie
i nikt nie zaprzeczy, jak tak się wypowiem,
iŜ mnóstwo przyjaznych tu dusz napotkałem
i duŜo wspaniałej energii dostałem.
Dziś dla Was w podzięce pisze tych słów parę,
abyście wiedzieli, Ŝe i ja mam wiarę
i w kaŜdym człowieku szukam pięknej strony,
bo człowiek jest z miłości i do miłości stworzony”.
Z całego serca, razem z moją siostrą Janiną
dziękujemy za zorganizowanie, przygotowanie i
przeprowadzenie naszego jubileuszu Ŝycia
kapłańskiego i zakonnego.
Dziękujemy: Czcigodnym KsięŜom, Siostrom
Zakonnym
Karmelitankom
i
Misjonarkom
Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej,
Stowarzyszeniom,
Organizacjom,
Zespołom,
Firmom Gastronomicznym, Ochotniczej StraŜy
PoŜarnej, Pracownikom
budowy kościoła i
Ośrodka Wczasowego w Gołkowicach, Dyrekcjom
Szkół, Sołtysom, Chórowi, Orkiestrze, Grupie
Teatralnej, wszystkim dzieciom, młodzieŜy, Grupie
MłodzieŜowej, rodzinom, osobom samotnym i
seniorom, słuŜbie ołtarza, Redakcji Echa
Parafialnego,
Przyjaciołom i Dobroczyńcom,
naszym Parafianom, rodzinie, gościom z naszej
Parafii, z parafii rodzinnej i z Niemiec.
Wszystkim, szczególnie tu nie wymienionym za
wszelkie dobro dziękujemy.

Gorąco dziękujemy,
pamiętamy w codziennej
modlitwie:
Ks. Kazimierz Koszyk
i Siostra Janina Koszyk prac. w Niemczech.

4 października –

Wspomnienie Św. Franciszka z Asyżu
***
Serdecznie zapraszam wszystkich parafian
na Mszę Świętą
„odpustową”
w Kaplicy p.w. Św. Franciszka z Asyżu w Skrudzinie

4 października 2011r. o godz. 18.00
z okazji Dnia Patrona
i kolejnej rocznicy jej poświęcenia.
Przed Mszą Św. RóŜaniec o godz. 17.30.

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk

CHLEB
ŚWIĘTEGO ANTONIEGO
w niedzielę
Miłosierdzia Bożego
Dzisiaj 2 października 2011 roku
w naszej Parafii po kaŜdej Mszy Św.
będzie
poświęcony
chleb
Św.
Antoniego. Zabierzmy ten chleb do
swoich domów i rodzin. Wraz z
chlebem Św. Antoniego zabierzmy Jego opiekę, pomoc i
orędownictwo.
Składając ofiarę za ten chleb wspieramy Caritas naszej
parafii, osoby, rodziny a szczególnie dzieci potrzebujące
pomocy.
Ks. Proboszcz

Tydzień Miłosierdzia
W niedzielę, 2 października, rozpoczyna się 67. Tydzień
Miłosierdzia. W tym roku obchodzony jest on pod hasłem:
„Komunia z Bogiem źródłem miłosierdzia”. W ramach

-2„Tygodnia Miłosierdzia” Caritas Diecezji Tarnowskiej po raz
kolejny organizuje akcję „Chleb za Chleb”. Jej celem jest
uwraŜliwienie kaŜdego z nas na los ludzi bezdomnych i
najuboŜszych, szczególnie dzieci oraz pozyskanie środków na
pomoc dla nich.
W ramach roku jubileuszowego diecezji tarnowskiej przypada
równieŜ 75. rocznica powstania diecezjalnej Caritas.

powszechny był zwyczaj codziennego odmawiania róŜańca w
rodzinie. Jak dobroczynne owoce przynosiłaby ta praktyka takŜe
dzisiaj! Maryjny oddala niebezpieczeństwa rozpadu rodziny, jest
niezawodną więzią jedności i pokoju.”
/Jan Paweł II, 01.10.1995r./
Przyg. Mariusz Łomnicki

O RÓśAŃCU
KĄCIK DOBREGO SŁOWA


RóŜaniec
A jeśli wojna nowa, a jeśli się zasmucę
jak dziecko zapłakane w róŜaniec swój powrócę.
Będę go brać na ręce jak włosów ciemne sploty,
gdzie blask się świec zaplątał jak Ŝuczek szczerozłoty,
gdzie sny z krzyŜykiem srebrnym i łzy i śpiew poranny,
zerwanych moc przyrzeczeń i Ŝal wciąŜ nieustanny,
modlitwy za rodziców, kolegów, prośby wieczne,
i jakieś umartwienia zabawne, niedorzeczne...
A jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje...
O rzewne, o tajemne paciorki czarne moje,
to na nich troski moje, radości ukochania,
i cały Ŝar modlitwy późnego powołania.
I na nich pamięć dni tych, gdy późnym sennym latem
biegliśmy z podchorąŜym płonącym Mariensztatem,
a potem w noce długie na jezdni pod gwiazdami,
chwytałem was ukradkiem drŜącymi wciąŜ palcami.
Do Twoich snów się tulę, do Twoich snów się łaszę,
na tych dziesiątkach licząc sierpniowe złudy nasze.
Kto wezwał? Kto przywołał? Skąd sny co tu przygnały?
Przed własną tajemnicą przyklękam taki mały...
O siódmej przy kolacji, przy modlitw chłodnym dźwięku,
o jaką burzę wspomnień przewaŜasz w swoim ręku.
Bo jeśli wojna nowa, a jeśli niepokoje,
o rzewne, o tajemne, paciorki czarne moje.
/ks. Jan Twardowski/
Przyg. Mariusz Łomnicki

Kochajcie Maryję i starajcie się, by Ją kochano. Odmawiajcie zawsze
Jej róŜaniec i czyńcie dobro. Dzięki tej modlitwie szatan spudłuje swe
ataki i będzie pokonany, i to zawsze. Jest to modlitwa do Tej, która
odnosi triumf nad wszystkim i nad wszystkimi.
Podajcie mi moją broń - mówił Ojciec Pio, gdy czuł, Ŝe traci siły w
walce ze złem. - Tym się zwycięŜa szatana - wyjaśniał, biorąc do ręki
róŜaniec.

św. o. Pio (1887-1968)
Jedno tylko Zdrowaś Maryjo dobrze powiedziane wstrząsa całym
piekłem.

św. Jan Maria Vianney (1786-1859)
RóŜaniec Święty to potęŜna broń. UŜywaj jej z ufnością, a skutek
wprawi cię w zadziwienie.

św. Josemaría Escrivá (1902-1975)
Dworzanie noszą u boku miecz, aby bronić swej królowej. Podobnie
dworzanie Maryi winni przypasać miecz, aby bronić czci swojej Królowej,
a tym mieczem jest róŜaniec.[...] RóŜaniec jest wędką, którą Maryja łowi
grzeszników i z morza nieprawości wyciąga na brzeg miłosierdzia.
RóŜaniec jest kotwicą, którą Maryja chwyta kuszonych i trzyma przy
sobie, by ich nie uniosła fala.

św. Józef Sebastian Pelczar (1842-1924)
Jeśli sługa BoŜy wśród wielu pokus i okazji do złego chce wytrwać w
dobrym, niech sobie obierze za Patronkę u Syna BoŜego Pannę
Błogosławioną, czci Ją świętym RóŜańcem, jeśli zaś nie moŜe RóŜańca
odmówić, to niech przynajmniej na róŜańcu zamiast Zdrowaś Maryjo
mówi: Panno Maryjo Matko BoŜa, módl się za mną do Jezusa.

św. Filip Neri (1515-1595)
„Obleczcie się w zbroję BoŜą” (Ef 6,11), przyodziejcie zbroję RóŜańca
św., a zmiaŜdŜycie głowę szatana, oprzecie się wszystkim jego pokusom.

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort (1673-1716)

Błogosławiony Jan Paweł II

o Różańcu
„W Ŝyciu chrześcijańskiej wspólnoty
październik
jest
miesiącem
poświęconym Maryi, a w szczególny
sposób
ma
słuŜyć
ponownemu
odkryciu modlitwy róŜańcowej.
Ta prosta i głęboka modlitwa moŜe
być odmawiana indywidualnie i
wspólnotowo, dostosowana jest do
potrzeb osób ze wszystkich środowisk i
o róŜnej formacji kulturowej. Jest to
modlitwa maryjna, ale zarazem
chrystologiczna, poniewaŜ rytm nadaje
jej rozwaŜanie Ŝycia Chrystusa. Maryja
prowadzi nas do Chrystusa.
Powtarzając dobrze znane i drogie
sercu modlitwy- Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcuczłowiek skupia się na rozwaŜaniu tajemnic zbawienia i
przedstawia Bogu, za wstawiennictwem Maryi, potrzeby własne i
całej ludzkości, prosząc Chrystusa o siły, by mógł bardziej
konsekwentnie i wielkodusznie Ŝyć Ewangelią. Kiedyś

Niezliczone są łaski z nieba, które otrzymano wskutek tej modlitwy. Za
pomocą RóŜańca św. zwycięŜone zostały herezje, naprawione obyczaje,
oddalone zarazy, zakończone wojny, odzyskane oraz zachowane cnoty
czystości, a ponadto obronione dusze przed wszelkim zasadzkom szatana.

św. Jan Bosko (1815-1888)
RóŜaniec jest przedłuŜeniem Zdrowaś Maryjo, którym moŜna uderzyć,
zwycięŜyć i zniszczyć wszystkie piekielne moce.
Otoczmy nasze umysły i serca róŜańcem jak puklerzem nie do
przebicia; niech nas zjednoczy ściślej niŜ kiedykolwiek miłością Jezusa
Chrystusa i niech przez naszą gorliwość róŜaniec stanie się dla naszych
miast i wsi, gdzie wiara rzuca jeszcze trochę blasku, jakby kordonem
sanitarnym, który ogranicza zarazę.

SłuŜebnica BoŜa Paulina Jaricot (†1862)
załoŜycielka śywego RóŜańca
RóŜaniec jest strzelaniem do szatana!

św. Maksymilian Maria Kolbe (1894-1941)
źródło: www.egzorcyzmy.katolik.pl
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RóŜaniec Święty - Październik 2011
Kościół parafialny w Gołkowicach
Data
01.10.2011

02.10.2011
godz.
15.00
03.10.2011

04.10.2011

05.10.2011
06.10.2011
07.10.2011
08.10.2011
09.10.2011
godz.15.00
10.10.2011
11.10.2011
12.10.2011

13.10.2011
14.10.2011

15.10.2011

16.10.2011
godz.15.00
17.10.2011
18.10.2011
19.10.2011
20.10.2011

21.10.2011
22.10.2011
23.10.2011
godz.15.00
24.10.2011
25.10.2011

Intencja modlitwy
róŜańcowej
Inauguracja naboŜeństw
róŜańcowych Adoracja relikwii Św.
Teresy od Dzieciątka
Jezus
Niedziela Miłosierdzia
Za Ojczyznę i Kościół Święty,
TV Trwam i Radio Maryja.
RóŜaniec w kaplicy w
Skrudzinie o 17.30
Uroczystości ku czci Św.
Franciszka z AsyŜu.
Zapraszamy do kaplicy
W intencji seniorów,
emerytów i rencistów.
W intencji młodzieŜy klas I
Gimnazjum
W intencji RóŜ RóŜańcowych
W intencji Ojczyzny i
Kościoła
Dzień Papieski –
błogosławiony Jan Paweł II
człowiek modlitwy
W intencji rolników i
ogrodników
W intencji młodzieŜy klas III
Gimnazjum
W intencji RóŜ RóŜańcowych

W intencji DSM
W intencji nauczycieli i
wychowawców
W intencji Sióstr Zakonnych i
o powołania –
Adoracja relikwii Św.
Teresy od Jezusa
W intencji Chóru
Parafialnego
Za chorych i cierpiących
Za pracowników SłuŜby
Zdrowia
W intencji Akcji Katolickiej
W intencji klas „0” i „I”
Szkoły Podstawowej w
Gołkowicach
W intencji StraŜaków
W intencji kanonizacji bł.
Jana Pawła II i za szkoły
Niedziela Misyjna, dzieci klas
II szkoły podstawowej
W intencji misji świętych

26.10.2011

W intencji misji świętych i
klas II Gimnazjum
W intencji misji świętych

27.10.2011

W intencji dzieci z przedszkoli

28.10.2011

W intencji PDMD Gołkowice

29.10.2011

W intencji misji świętych,
misjonarzy i misjonarek,
misjonarzy rodaków

Kto prowadzi
Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus

Parafialny Oddział
Caritas
Koło Radia Maryja

Ks. Katecheta

30.10.2011
godz.15.00
31.10.2011

W intencji fundatorów i
budowniczych
W intencji młodzieŜy starszej,
studentów i młodzieŜy
młodszej

Ks. Proboszcz
MłodzieŜowa Grupa
Apostolska

!!! K O N K U R S !!!
na najpiękniejszy róŜaniec

Zapraszamy

wszystkie dzieci i młodzież
do wykonania pięknych różańców.
Zostanie nagrodzonych 30miejsc.

Ks. Kanonik
Ks. Katecheta +
młodzieŜ
Pani Józefa Kurzeja
ze swoja RóŜą
Koło Radia Maryja
Grupa MłodzieŜowa

Ks. Proboszcz
Kl. III Gimnazjum i
Ks. Katecheta
Zelatorki - Panie
Stanisława Krzak i
Maria Przychocka
Siostra Agata
Nauczyciele i SS.
katechetki

I miejsce 300 zł + pamiątki
II miejsce 200 zł + pamiątki
III miejsce 100 zł + pamiątki
RóŜańce naleŜy składać do
dnia 10 października w
zakrystii.
Wszystkie zostaną
zaprezentowane w kościele.

Siostry Karmelitanki
Dzieciątka Jezus
Chórzyści
Szafarze Eucharystii
Lekarze i
pielęgniarki
Akcja Katolicka
Siostra Agata

Ochotnicza StraŜ
PoŜarna
Ks. Katecheta
Ks. Proboszcz
Pani Jadwiga Bober
i grupa misyjna
Klasa II Gimnazjum
i Ks. Katecheta
S. Dominika i Pani
Józefa Konieczny +
PDMD ze Skrudziny
Siostry Karmelitanki
z Przedszkola
Siostra Agata i
PDMD Gołkowice
Pan Grzegorz
Gorczowski

JuŜ kolejny raz uczniowie Gimnazjum im. Jana Pawła II w
Gołkowicach podejmują w miesiącu październiku modlitwę
róŜańcową. Chętni zapraszani są codziennie na długiej przerwie
do wspólnego odmówienia jednej dziesiątki róŜańca w intencji
kanonizacji Jana Pawła II oraz w intencjach własnych.
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9 października 2011

XI Dzień Papieski
pod hasłem

„Jan Paweł II - Człowiek Modlitwy”
Celem tegorocznego XI juŜ Dnia Papieskiego jest rozbudzenie
ducha modlitwy, co będzie wypełnianiem duchowego testamentu
PapieŜa Polaka. Po raz pierwszy będziemy mogli modlić się za
wstawiennictwem błogosławionego Jana Pawła II. Tak jak kiedyś
on sam uczył się modlitwy od wybitnych świętych Kościoła,
męczenników, doktorów i mistyków, tak teraz sam dołączy do ich
grona, jako Nauczyciel i Świadek dla następnych pokoleń
wierzących. Będzie takŜe wstawiał się za nami Ten, którego
postrzegamy jako wielkie zwycięstwo Boga w dziejach świata.
Ks. Dariusz Kowalczyk
Fundacja „Dzieło Nowego Tysiąclecia”

Do modlitwy w szkole i kościele zaprasza wykonana przez
uczniów gazetka, na której m.in. moŜemy przeczytać ich własne
myśli o róŜańcu oraz modlitwy Świętych Kościoła.
Ojciec Pio na dwa dni przed swoją śmiercią mówił :

„Chciałbym zaprosić wszystkich grzeszników z całego świata, aby
kochali Matkę BoŜą. Odmawiajcie zawsze róŜaniec. I odmawiajcie
go tak często, jak tylko moŜecie. Szatan stara się zawsze
zniszczyć tę modlitwę, ale mu to się nigdy nie uda. To jest
modlitwa Tej, która króluje nad wszystkimi i wszystkim. To ona
nauczyła nas modlić się na róŜańcu, tak, jak Jezus nauczył nas
mówić „Ojcze nasz…”.

Prywatny Punkt
Przedszkolny

Mały Artysta
informuje, Ŝe są jeszcze wolne
miejsca dla dzieci w wieku 2,5 – 5 lat
na rok szkolny 2011/2012.

W ramach oferty zapewniamy:
-dzienną opiekę w godzinach 6.30 – 16.30
-zajęcia dydaktyczne zgodne z programem MEN
-język angielski prowadzony przez nauczyciela szkoły CE
Lingua
-zajęcia taneczno-rytmiczne
-zajęcia plastyczne
-dzienne wyŜywienie
-opiekę na godziny
******************************************************

Informacje i zapisy:
tel. 501 460 867
Adres: Gołkowice Dolne 194
przedszkolemalyartysta@gmail.com
www.malyartysta.yoyo.pl

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

KATECHEZA
DLA DZIECI
Rok 2011/2012
Lp.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Data
04.09.2011
11.09.2011
18.09.2011
25.10.2011
02.10.2011
09.10.2011
16.10.2011
23.10.2011
30.10.2011
06.11.2011
13.11.2011
20.11.2011
27.11.2011
04.12.2011
11.12.2011
18.12.2011
08.01.2012
15.01.2012
22.01.2012
29.01.2012
05.02.2012
12.02.2012
19.02.2012
26.02.2012
04.03.2012
11.03.2012
18.03.2012
25.03.2012
01.04.2012
15.04.2012
22.04.2012
29.04.2012
06.05.2012
13.05.2012
20.05.2012
27.05.2012
03.06.2012
10.06.2012
17.06.2012
24.06.2012

Kto prowadzi
katechezę
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
S. Dominika
Ks. Kanonik
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz
Ks. Katecheta
Ks. Kanonik
S. Dominika
Ks. Proboszcz

Liturgia
lektorzy
młodzieŜ
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
młodzieŜ
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy
młodzieŜ
lektorzy
S. Agata
lektorzy

