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IV NIEDZIELA ZWYKŁA

Egzemplarz bezpłatny

SZANOWNEMU PANU JACKOWI LELKOWI
Serdeczne gratulacje w związku
z wyborem na stanowisko

BURMISTRZA STAREGO SĄCZA

Składa Redakcja

śyczymy owocnej pracy dla dobra naszej
naszej gminy
i jej mieszkańców.

Organizatorzy V Balu Charytatywnego,
VIII Spotkania Opłatkowego Seniorów
Komitet Organizacyjny Balu Charytatywnego,
Rada Parafialna,
Parafialny Oddział „Caritas”,
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej.
Dnia 7 stycznia 2012 roku w Gołkowicach odbył się V
Bal Charytatywny, na którym bawiło się wielu
mieszkańców naszej parafii oraz liczni goście. Uczestnicy
balu nie tylko spędzili miło czas, ale takŜe wsparli budowę
nowego kościoła w Gołkowicach.
W dniu 8 stycznia 2012 roku swoje spotkanie przeŜyli
takŜe seniorzy naszej parafii, którzy juŜ po raz ósmy zostali
zaproszeni przez Ks. Proboszcza i parafialny oddział
CARITAS. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele władz
samorządowych, sołtysi, kapłani, siostry zakonne.
Komitet Organizacyjny Balu Charytatywnego
przekazał na budowę nowego kościoła całkowity
dochód, który wyniósł: 32.000,00 zł.

Było to moŜliwe dzięki ofiarności i hojności
wielu ludzi oraz ogromnemu zaangaŜowaniu
licznej grupy parafian, którzy wszystkie prace
związane z organizacją i przygotowaniami,
wykonali bezinteresownie.

g #G

S p o n s o r z y
V Balu Charytatywnego
i VIII Spotkania Opłatkowego Seniorów
- Maria Klag i Grzegorz Klag – Firma Gastronomiczna „Klag”
Gołkowice Górne
- Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk
- Zakład Masarski „ Dobrowolscy” – Wadowice oddział Nowy
Sącz
- Andrzej i Renata Zych – Ferma Drobiu Gołkowice Dolne
- Ewa i Paweł Pawlik „Polwid” Gołkowice Górne

ZaangaŜowani w przygotowanie
V Balu Charytatywnego
i VIII Spotkania Opłatkowego Seniorów
Maria Klag i Grzegorz Klag – Firma Gastronomiczna „Klag”
Gołkowice Górne – Pracownicy firmy oraz Rodzina Klagów;
Członkowie Parafialnego Oddziału CARITAS;
Członkowie Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej;
Członkowie Rady Parafialnej;
Marta Czerpak,
Sylwia Czerpak,
Zespół muzyczny z Gołkowic „Jurki” w składzie:
Robert Jurek,
Mirosław Stawiarski,
Przemysław Stawiarski,
Marek Stawiarski,
Krzysztof Konieczny,
Agnieszka Cabała;
Zofia i Mieczysław Gołdyn „Gomix” Gołkowice Górne;
Mieczysław Szewczyk,
Andrzej Myjak,
Andrzej Kuczaj,
Wanda Ubik,
Sylwia Ubik,
Marcjanna Bodziony,
Michał Bodziony,
Anna Zagórowska,
Iwona Zagórowska,
Józef Florek,
Antoni Klag,
Antoni Konieczny,
Rafał Konieczny,
Józef Czerpak,
Tadeusz Pierzga,
Ryszard Lorczyk,
Leszek Stawiarski,
Antoni Majerski,
Stanisław Bieryt,
Maria Kałuzińska – dyrektor SP Skrudzina,
Ks. Katecheta Krzysztof Migacz,
MłodzieŜowa Grupa Apostolska.
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Serdecznie dziękuję wszystkim organizatorom
V Balu Charytatywnego
i VIII Spotkania Opłatkowego Seniorów
za ofiarną pracę na rzecz wspólnoty parafialnej
i budującego się kościoła.
Szczególne słowa podziękowania kieruję na
ręce Pana Grzegorza Klaga właściciela Firmy
Gastronomicznej „”Klag” z Gołkowic Górnych i
jego rodziny.
Wdzięczność wyraŜam takŜe wszystkim, którzy
w jakikolwiek sposób przyczynili się do
zorganizowania balu i „”opłatka”.


Ksiądz Proboszcz

Księdzu Proboszczowi
Kazimierzowi Koszykowi
oraz wszystkim organizatorom

VIII Spotkania Opłatkowego Seniorów
za pamięć, miłą, serdeczną atmosferę
i wiele pięknych chwil dziękują

wdzięczni Seniorzy parafii Gołkowice

Sprawozdanie z działalności
Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej
w parafii pw. św. Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach za rok 2011
STYCZEŃ
- Koncert BoŜonarodzeniowy „Zanim zabłyśnie światłość”. Odbył się on
dwukrotnie w Sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II
w Gołkowicach 02.01 oraz 06.01.2011 r. Na program koncertu złoŜyły się
występy przedszkolaków z przedszkola Sióstr Karmelitanek, które
zaprezentowały jasełka, uczniów Szkoły Podstawowej w Gołkowicach,

MłodzieŜowej Grupy Apostolskiej, Chóru Parafialnego. Całość koncertu
opracowała i prowadziła p. Małgorzata Niemiec. Dochód z koncertu został
przeznaczony na budowę kościoła w naszej parafii.
-Współudział w organizacji VI Balu charytatywnego (08.01). JuŜ kolejny
raz w naszej parafii odbył się Bal charytatywny w Ośrodku Kolonijno –
Wczasowym w Gołkowicach Górnych. Dzięki ludziom dobrej woli
całkowity dochód z balu komitet organizacyjny przekazał na budowę
kościoła w Gołkowicach.
LUTY
- Zebranie sprawozdawcze POAK (09.02.2011), na którym podsumowano
pracę oddziału parafialnego za rok 2010 i przyjęto nowy program
działania na rok 2011.
-Wykład p. docent Stefanii Kardaszewicz (członka AK) na temat przyczyn
i skutków chorób w dzisiejszej cywilizacji.
MARZEC
- Przygotowanie i prowadzenie adoracji podczas 40-godzinnego
naboŜeństwa (06.03).
- Temat formacyjny dotyczący budzenia moralnej wraŜliwości i
kształtowania sumień. Podkreślono istotny głos Jana Pawła II, który
mówił, Ŝe człowiek ma wypisane w sercu prawo dane przez Boga, głos
sumienia. Sumienie moralne jest sądem rozumu. Dobrze uformowane jest
prawe i prawdziwe. Kształtowanie sumienia stanowi zadanie na całe
Ŝycie. To najbardziej tajny ośrodek człowieka, w którym Bóg do niego
mówi. Aby było istotnie głosem Boga, trzeba go odpowiednio uformować.
Wielu współczesnych ludzi traktuje sumienie jako niepotrzebny balast,
dotyczący tylko ludzi religijnych. W dzisiejszych czasach dostrzega się
błędne rozumienie sumienia, ukazywanie fałszywej hierarchii wartości.
KWIECIEŃ
- „Misterium Męki, Śmierci i Zmartwychwstania Pana Jezusa”
przygotowane przez Grupę Teatralną Parafii pw. św. Antoniego w
Gołkowicach, (w której skład wchodzą m.in. członkowie POAK)
wystawione w kościele parafialnym w Gołkowicach i w kilku okolicznych
parafiach (Czarny Potok, Tylmanowa, Kamienica, Siedlce, Przysietnica).
Ofiary składane przy tej okazji zostały przekazane na fundusz budowy
kościoła w Gołkowicach.
- Udział członków POAK w rekolekcjach w CięŜkowicach w dniach 1517.04.2011.
MAJ
- Parafialna pielgrzymka – majówka do kaplicy w Skrudzinie w dniu
22.05.2011.
- Udział członków POAK w dekanalnym spotkaniu modlitewnoedukacyjnym w Nowym Sączu w dniu 28.05. W spotkaniu uczestniczyło
około 150 osób, w tym równieŜ przedstawiciele naszego oddziału.
Program spotkania obejmował:
Mszę świętą pod przewodnictwem asystenta kościelnego diecezji
tarnowskiej ks. Jana Bartoszka oraz wykład okolicznościowy „Odpust
biletem wstępu do nieba”, w którym została przedstawiona nauka o
odpustach w kościele katolickim na przestrzeni wieków.
CZERWIEC
- Udział członków POAK w V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Diecezji Tarnowskiej (18.06.2011). Głównym tematem spotkania w
Tarnowie przedstawicieli V Forum Ruchów i Stowarzyszeń Katolickich
Diecezji Tarnowskiej było podjęcie kwestii nowej ewangelizacji jako
zadania stojącego przed kościołem. Zadaniem nowej ewangelizacji jest
przekazywanie światu Boga. Obrazowo zagadnienie to zostało
przedstawione na zasadzie trójkąta obejmującego relacje: Bóg- Ŝona mąŜ. Z tych powiązań wynika, iŜ jeśli rodzinę łączą bliŜsze relacje, tym
bardziej zbliŜa się ona do Boga. Zwrócono uwagę na pracę w pionie:
człowiek - Bóg i w poziomie: działalność w grupach i stowarzyszeniach
katolickich.
- Udział członków POAK w uroczystej Mszy świętej przy ołtarzu papieskim
w Starym Sączu w dniu 19.06. Msza święta jako wyraz wdzięczności za
beatyfikację Jana Pawła II, której przewodniczył ks. kardynał Stanisław
Ryłko.
LIPIEC
- Udział członków POAK w przygotowaniach i przeprowadzeniu VI
Parafialnego Festynu w Gołkowicach w dniu 10.07., z którego dochód
przeznaczono na budowę kościoła.
SIERPIEŃ
- Udział członków POAK w uroczystościach z okazji 25-lecia kapłaństwa
ks. Proboszcza Kazimierza Koszyka - Asystenta Kościelnego POAK.
WRZESIEŃ
- Udział członków POAK w Dniu Społecznym w Gródku nad Dunajcem w
dniu 16.09. Tematem przewodnim spotkania były media katolickie.
Wygłoszono referaty dotyczące postawy katolików wobec mediów.
Zwrócono uwagę na niebezpieczeństwo manipulacji przez media i
uzaleŜnienie od mediów. Wskazano na zadanie dla członków AK -
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rozsądny.
- Temat formacyjny poświęcony zaangaŜowaniu patriotycznemu.
Patriotyzm to dziedzictwo duchowe, umiłowanie tego, co ojczyste.
Ojczyzna jest wspólnym dobrem, którego naleŜy strzec.
PAŹDZIERNIK
- Modlitwa róŜańcowa prowadzona przez POAK w kościele parafialnym w
Gołkowicach oraz w kaplicy w Skrudzinie (19.10.).
LISTOPAD
- Udział członków POAK w uroczystości Chrystusa Króla Wszechświata w
Tarnowie– święto AK Diecezji Tarnowskiej (20.11.).
GRUDZIEŃ
- Udział członków POAK w dniu 3.12. w uroczystościach z okazji 100-lecia
poświęcenia parafialnego kościoła pw. św. Antoniego Padewskiego w
Gołkowicach w roku jubileuszu 735-lecia lokacji wsi Gołkowice przez św.
Kingę - Panią Ziemi Sądeckiej.
- Wspólne spotkanie opłatkowe członków POAK i Caritas naszej parafii w
dniu 16.12.
Ogółem odbyło się 6 spotkań.
***
Akcja Katolicka wspólnie z Caritas prowadzi pomoc dla potrzebujących
rodzin. Prezes POAK pan Jan Gomółka od kilku lat podejmuje działania,
które mają na celu pozyskiwanie Ŝywności z Banku śywności w Krakowie.
W roku 2011 przywieziono ogółem 12.159 kg Ŝywności za kwotę
24.352,00 zł.
Wyrazy szczególnego uznania i wdzięczności naleŜą się panu Janowi
Gomółce, który organizuje przywóz Ŝywności oraz panom: Antoniemu
Kołodziejowi, Michałowi Cebuli, Andrzejowi Stawiarskiemu oraz Józefowi
MęŜykowi za umoŜliwienie transportu tejŜe Ŝywności. Słowa
podziękowania kierujemy równieŜ do pań z Akcji Katolickiej i Caritas
naszej parafii, które zajmują się rozprowadzaniem Ŝywności.
Wszystkie waŜniejsze wydarzenia z Ŝycia Akcji Katolickiej naszej parafii
utrwalone zostają na kartach kroniki przez panią Jadwigę Gomółkę.
***
Pragniemy serdecznie podziękować Księdzu Proboszczowi Kazimierzowi
Koszykowi – Asystentowi Kościelnemu za wielką Ŝyczliwość, duchowe
wsparcie oraz pomoc w realizowaniu naszych celów i zamierzeń. Bóg
zapłać.
Sekretarz POAK
Maria Masternak

AKCJA KATOLICKA
PRZY PARAFII ŚWIĘTEGO ANTONIEGO W GOŁKOWICACH

PROGRAM DZIAŁANIA NA ROK 2012
1.Pomoc ubogim rodzinom w ramach programu PEAD – Bank śywności w
Krakowie, wspólnie z parafialnym Caritas.
2.19 lutego 2012 – Adoracja podczas 40 – godzinnego naboŜeństwa.
3.Prowadzenie drogi krzyŜowej w Wielkim Poście.
4.Misterium Męki Pańskiej w wykonaniu Parafialnej Grupy Teatralnej z
udziałem członków POAK.
5.24 – 26 lutego 2012 – udział członków Akcji Katolickiej w rekolekcjach
w CięŜkowicach.
6.23 kwietnia 2012 – NaboŜeństwo POAK w dniu Św. Wojciecha –
patrona Akcji Katolickiej.
7.Maj 2012 – organizacja parafialnej pielgrzymki majowej i wspólna
modlitwa w kaplicy w Skrudzinie.
8.12 maja 2012 – uczestnictwo AK w Dekanalnym Spotkaniu Modlitewno
– Edukacyjnym w Jamnej.
9.16 czerwca 2012 – uczestnictwo AK w pielgrzymce na Jasną Górę.
10.1 lipca 2012 – udział AK w Wielkim Odpuście Tuchowskim.
11.Lipiec 2012 – pielgrzymka Akcji Katolickiej Diecezji Tarnowskiej do
Ziemi Świętej.
12.Lipiec 2012 – czynny udział członków POAK w organizacji VII Festynu
Parafialnego w Gołkowicach, z którego dochód zostanie przeznaczony na
budowę kościoła.
13.Wrzesień 2012 – Dzień Społeczny w Gródku – „Ekonomia i katolicy”.
14.Wrzesień 2012 – wybory Prezesa, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
POAK.
15.Październik 2012 – prowadzenie modlitwy róŜańcowej w kościele
parafialnym w Gołkowicach.
16.14 października 2012 – pielgrzymka AK do Sanktuarium
Błogosławionej Karoliny Kózkówny w Zabawie.
17.25 listopada 2012 – Święto Akcji Katolickiej – uczestnictwo w
uroczystościach Chrystusa Króla Wszechświata w Tarnowie.

18.Spotkania formacyjne w oparciu o materiały AK Tarnów.
19.Wykład p. doc. Stefanii Kardaszewicz – członka AK, na temat przyczyn
i skutków powstawania chorób w dzisiejszej cywilizacji.
20.Uczestnictwo POAK w wielu innych akcjach, podejmowanych przez
parafię w Gołkowicach.
Prezes POAK w Gołkowicach
Jan Gomółka

Sprawozdanie z działalności
oddziału parafialnego CARITAS
za rok 2011
„Oby Bóg mógł posłuŜyć się moimi wysiłkami
dla swojego dzieła. Nie ja - lecz Bóg we mnie.”
Przedstawiam Państwu sprawozdanie z działalności Caritas w roku
2011. Sprawozdanie to jest zwięzłą informacją na temat tego, co dzięki
zaangaŜowaniu wielu osób: ks. Proboszcza, wolontariuszy i sponsorów
udało się dokonać. Mam nadzieję, Ŝe nakreślenie działań da Państwu
wyobraŜenie o tych wszystkich przedsięwzięciach, które zawsze są
podejmowane ze względu na człowieka, dla człowieka i w poszanowaniu
ludzkiej godności.
Rozwój duchowy:
Jako członkowie Caritas uczestniczymy raz w roku w dniu skupienia w
Starym Sączu oraz w diecezjalnym spotkaniu całej Caritas z ks. biskupem
w przeddzień Niedzieli Miłosierdzia. Te spotkania i wspólna modlitwa
dają nam siłę do dalszej pracy na rzecz potrzebujących. W naszej parafii
staramy się równieŜ uczestniczyć we wspólnej Modlitwie RóŜańcowej i
Drodze KrzyŜowej,
w czasie których polecamy nasze zadania oraz
naszych podopiecznych.
Spotkania:
Nasze spotkania odbywają się przynajmniej 6 razy w roku . Planujemy
wtedy nasze działania, omawiamy róŜne problemy, jakie na bieŜąco się
pojawiają oraz zapoznajemy się z waŜnymi informacjami, dotyczącymi
działalności Caritas w całej diecezji.
Opłatek dla Seniorów:
W naszej parafii jest to jedno z najwaŜniejszych wydarzeń kulturalnych.
Wraz z ks. Proboszczem pragniemy w tym dniu uszanować naszych
drogich rodziców, babcie i dziadków oraz osoby samotne. Większość z
tych osób nie pracuje juŜ zawodowo, ale jakŜe wiele czasu ofiarują Bogu
oraz swoim najbliŜszym. Często rodziny, mające dzieci w wieku szkolnym,
nie byłyby w stanie normalnie egzystować bez pomocy i wsparcia babć i
dziadków. Mamy nadzieję, Ŝe Seniorzy czują naszą wdzięczność i
przynajmniej w tym dniu mogą się oderwać od codziennych trosk.
Dziękujemy za to, Ŝe przychodzicie pomimo róŜnych niedogodności.
Opieka nad chorymi:
Nie jesteśmy w stanie zapewnić stałej opieki dla chorych w naszej parafii,
ale staramy się ich odwiedzać przynajmniej 2 razy w roku. Wraz z
drobnym upominkiem niesiemy im zapewnienie o tym, Ŝe pamiętamy o
ich cierpieniu i nie zapominamy o nich w modlitwie.
Ofiary do „puszek Caritas”:
W miarę potrzeb stoimy takŜe z puszkami, prosząc Was o ofiary na rzecz
potrzebujących. Jesteśmy wdzięczni za kaŜdy grosz, bo w ilości siła.
Nawet niewielka ofiara moŜe komuś bardzo pomóc. Musimy pamiętać, Ŝe
kaŜdy z nas moŜe znaleźć się w trudnej sytuacji Ŝyciowej i to nie zawsze z
własnej winy. Dziękujemy Wam wszystkim za wielkie zrozumienie i
Ŝyczymy, Ŝeby to ofiarowane dobro do Was wróciło.
Kosze Caritas:
Dwa razy w roku przed Wielkanocą i BoŜym Narodzeniem wystawiamy do
sklepów na terenie naszej parafii kosze, do których wrzucacie Państwo
róŜne produkty Ŝywnościowe. Dzięki Ŝyczliwości Pani Luberdy, nasza
młodzieŜ ze Szkolnego Koła Caritas zbiera na terenie sklepu „ Biedronka”
róŜnorakie produkty. Jest to dla naszej parafii znaczna pomoc, w którą
włączają się równieŜ osoby spoza niej. Z tych produktów robimy paczki
świąteczne i cieszymy się, jeŜeli uda nam się zrobić komuś prezent na
Święta, który jest wyrazem naszej ludzkiej solidarności .
Przyjemne z poŜytecznym :
W okresie wakacji zorganizowaliśmy wycieczkę do Kamiannej i Krynicy
dla dzieci ze Szkół Podstawowych. Dzięki pomocy Pana Grzegorza N.
mieliśmy zapewnionego przewodnika tak w Kamiannej jak i w Krynicy.
Mam nadzieję, Ŝe wycieczka była nie tylko wielką frajdą dla dzieci, ale
poszerzyła ich wiedzę o naszym regionie. Dzieci były bardzo
zainteresowane tym, co słyszały na temat Ŝycia pszczół i produkcji jakŜe
zdrowego miodu. Oczywiście była równieŜ degustacja i słodkie
niespodzianki. Z kolei w Krynicy z ust przewodnika usłyszeliśmy bardzo
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urokliwym miejscem. Nawet my, dorośli opiekunowie słyszeliśmy te
ciekawostki po raz pierwszy.
Chleb św. Antoniego:
Jako Parafialna Caritas w Gołkowicach czujemy się prekursorami tej akcji.
Zapoczątkował ją w naszej parafii ks. Prob. Kazimierz Koszyk. Poświęcany
w czasie naboŜeństw i rozdawany „chleb św. Antoniego” ma nam
wszystkim uzmysłowić potrzebę dzielenia się z innym człowiekiem. Jest to
piękna akcja, która w naszej parafii cieszy się duŜym zrozumieniem,
czego wyrazem są Wasze ofiary do puszek.
Św. Mikołaj dla najmłodszych:
Dla naszych milusińskich jak co roku zorganizowaliśmy spotkanie z
ukochanym świętym, który obdarował prawie 120 dzieci
słodkimi
prezentami. Naszą intencją było, aby zorganizować dzieciom święto i
spotkanie z tym „prawdziwym” św. Mikołajem w Kościele. Ta akcja
skierowana jest do wszystkich dzieci z naszej parafii, które jeszcze nie
chodzą do przedszkola oraz dzieci pochodzących z rodzin wielodzietnych.
Mam nadzieję, ze udało nam się sprawić im prawdziwą przyjemność.
Bank śywności:
Wraz z Akcją Katolicką od lat uczestniczymy w pozyskiwaniu Ŝywności
bezpośrednio z Banku śywności w Krakowie.
W ciągu roku jest
przywoŜone kilkanaście ton Ŝywności dla osób objętych programem
PEAD.
Jest to wielka pomoc, ale i wielka praca oraz ofiarność
konkretnych osób, szczególnie Pana Jana Gomółki, który od lat jeździ do
Krakowa i później rozładowuje ten towar . Nic byśmy nie zdziałali, gdyby
nie pomoc Osób i Firm, które przez te wszystkie lata uŜyczają nam
bezpłatnie transportu. DuŜą pracę wykonują Panie z Caritas i Akcji
Katolickiej przy prowadzeniu dokumentacji i wydawaniu Ŝywności.
Podsumowanie:
Moim zamysłem było przedstawić Państwu te najwaŜniejsze sprawy,
które są przedmiotem naszej działalności. Oczywiście jest jeszcze szereg
prostych działań, których nie chcę juŜ powtarzać co roku np. drobne
zapomogi, dofinansowanie wycieczek w szkołach, dofinasowanie wyjazdu
MGA w czasie ferii , pomoc w organizacji Festynu Parafialnego, Balu
Charytatywnego itp.
Serdecznie dziękujemy :
- ks. Prob. Kazimierzowi Koszykowi za modlitwę, Msze św., opiekę nad
Caritas i ułatwianie nam kaŜdego działania.
- Siostrom Karmelitankom za modlitwę i bezinteresowną pomoc w
róŜnych sprawach.
- ks. Krzysztofowi Migaczowi wraz z MłodzieŜową Grupą Apostolską za
pomoc w organizacji Dnia Seniora.
- Szkolnemu Kołu Caritas wraz z opiekunem za bezcenną pomoc i
zaangaŜowanie.
- Ochotniczej StraŜy PoŜarnej za współpracę.
- Szanownym sponsorom za wszelką pomoc i Ŝyczliwość.
W imieniu Caritas

Bogusława Niesporek
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Objawienia
na przestrzeni dziejów

P r o s t y ń
W rodzinnych stronach
Prymasa Tysiąclecia
„Jeśli chcesz doznać łaski, jedź do
Prostyni” mawiał Prymas Tysiąclecia, kard.
Stefan Wyszyński, który był związany z
tamtejszym
sanktuarium
Trójcy
Przenajświętszej i św. Anny. Jego ojciec
pracował w Prostyni jako organista i zawarł
związek małŜeński w miejscowym kościele.
Prostyń jest jednym z dwóch miejsc w
Polsce, gdzie w 1510 r. objawiła się św.
Anna.
Prostyń to mała miejscowość na Podlasiu,
pięknie połoŜona na skraju NadbuŜańskiego Parku

Krajobrazowego w gminie Małkinia Górna. Niedaleko znajduje się Zuzela,
rodzinna miejscowość kard. Wyszyńskiego.
Rozgłos Prostyni przyniosło wydarzenie z 1510 roku, gdy to w
uroczystość Trójcy Przenajświętszej miejscowa wieśniaczka, Małgorzata
BłaŜkowa miała widzenie św. Anny, która wyraziła Ŝyczenie, aby na
wzgórzu wybudowano kościół pod wezwaniem Trójcy Przenajświętszej, a
w miejscu Jej objawienia kapliczkę.

Pierwsze objawienie
Opis objawienia podają archiwalne dokumenty biskupów diecezji
łuckiej, pochodzące z XVI w., a takŜe tzw. Księga Cudów, sporządzona w
1511 r. Nad ranem po uroczystości Trójcy Przenajświętszej w 1510 r.
Małgorzata, Ŝona BłaŜeja, miejscowego chłopa, usłyszała kilkakrotnie
wezwanie: „Niewiasto, niewiasto!”. Gdy wyszła przed dom zobaczyła przy
pobliskim krzyŜu bardzo piękną kobietę ubraną w białe szaty, z włosami
rozpuszczonymi, która leŜała krzyŜem na ziemi. Biła od niej jasność.
Małgorzata myślała, Ŝe to śmierć. Wtedy nieznajoma powiedziała:
„Niewiasto nie bój się! Nie jestem ja śmierć lecz św. Anna. (...) Idź do
Prostyńskiego i powiedz, aby wzgórze za wsią, gdzie my od dawna
przebywamy było poświęcone Trójcy Przenajświętszej (...), Ŝeby tam
wybudowano kościół (...), na miejscu zaś mego objawienia kaplicę
poświęconą św. Annie. Na znak prawdziwości mych słów pozostawiam
cztery wieńce na ławeczce pod
krzyŜem. Trzy ze sobą złączone na
znak Trójcy Przenajświętszej, a
czwarty na moją pamiątkę (...)”.
Małgorzata zwołała swoich sąsiadów i
szybko
pobiegła
do
Bogdana
Prostyńskiego, dziedzica wsi. Dziedzic
na miejscu objawienia rzeczywiście
znalazł cztery wieńce, o których
mówiła kobieta. Treść objawienia
zarówno w języku łacińskim jak i
polskim, została wypisana na tablicy umieszczonej w zakrystii kościoła
Trójcy Przenajświętszej. Tablica, podobnie jak i kościół, nie dotrwała do
naszych czasów. Wianki, które pozostawiła św. Anna zostały złoŜone w
1514 r. w srebrnej koronie. W 1903 r. przy jej renowacji widziano proszki
pozostałe po wiankach. Od prawie pół tysiąca lat podczas odpustów
Trójcy Przenajświętszej i św. Anny, na prośbę pielgrzymów błogosławi się
wiernych tą koroną. Od wieków ta tradycja nazywana jest koronacją.

Drugie objawienie
Kolejne objawienie św. Anny przekazywane przez miejscową tradycję
zrelacjonował w swej broszurze o Prostyni z 1904 r. ks. Stefan Obłoza.
Oto jego relacja (w pisowni oryginału):
„Drugie objawienie się ś-tej Anny przechowała miejscowa tradycya. Wieś
Złotki odległa jest od Prostyni przeszło wiorstę, przedziela je dawne
łoŜysko Bugu zamulone i drobnemi krzewami gdzieniegdzie pokryte.
Drogi z tej wsi do Prostyni nie było, a kto chciał tu przedostać się, sześć
wiorst drogi na około odbywać musiał. Pewnego dnia, pod jesień, nad
wieczorem
przybyła
niewiasta
ubiorem
podobna do zakonnicy,
do jednego rolnika w
Złotkach
i
Ŝądała
przewiezienia jej do
Prostyni.
Cnotliwy
gospodarz, załoŜywszy
woły do woza, chciał
jechać zwykłą drogą bydlęta zaś gwałtownie
zwróciły na łąki w
prostym kierunku do
Prostyni. Nie pomogły
nawoływania, szły bez
zapadania w tę stronę.
Przestraszony
gospodarz obejrzał się na osobę, którą wiózł, a ta do niego rzekła: >>Nie
bój się!<< Zatem na wolę BoŜą się zdał i jechał dalej. Przebył szczęśliwie
moczary, a woły zatrzymały się przed pagórkiem, na którym stoi obecny
kościół. Osoba nieznana zeszła z wózka, powiedziała do gospodarza te
słowa: >> Jestem święta Anna, idę oddać cześć Trójcy Świętej<<,
zatrzymała się na środku pagórka, uklęknąwszy, złoŜyła ręce jak do
modlitwy, a po niejakim czasie zniknęła. Świadek tego zdarzenia teraz
zrozumiał dlaczego woły jego przeszły miejsce swobodnie, które uwaŜano
za przepaście. Wrócił tąŜ samą drogą, opowiedział, co widział i słyszał, a
poboŜni mieszkańcy pobudowali w tem miejscu kapliczkę ku czci ś-tej
Anny , która stoi blizko dzwonnicy na środku obszernej drogi do dnia
dzisiejszego. Pątnicy zawsze kapliczkę tę mają w poszanowaniu i modlą

-5się przy niej, droga zaś wskazana przez ś-tą Annę i dziś jest jedyną drogą
miedzy Złotkami a Prostynią”.
Bona w Prostyni
Wieść o objawieniach lotem błyskawicy obiegła Rzeczpospolitą, skąd
zaczęli napływać liczni pielgrzymi. W 1547 r. do nadbuŜańskiej wioski
przybyła królowa Bona Sforza, Ŝona Zygmunta I Starego.
Od momentu objawień zaczęły się cudowne uzdrowienia. W
przechowywanej w archiwum parafialnym księdze cudów zapisano ponad
sto przypadków powrotu do zdrowia. Ostatnie dwa uzdrowienia
zanotowane zostały w 1995 r. Na filarze po stronie północnej kościoła
wiszą kajdany na pamiątkę cudownego wyzwolenia z niewoli tatarskiej w
1552 r. dziedzica Mikołaja Prostyńskiego i jego sługi Stanisława śubra.
ZłoŜone przez nich wotum zniszczyli w 1944 r. hitlerowcy burząc kościół.
Po wojnie na pamiątkę starych kajdan wykonano nowe, które obecnie
wiszą na filarze nowej świątyni, konsekrowanej w r. 1995.
Do sanktuarium Trójcy Przenajświętszej i św. Anny często przybywają
rodziny spodziewające się potomstwa, aby polecić je św. Annie, matce
BoŜej Rodzicielki. Jest to teŜ szczególne miejsce dla rolników poniewaŜ
św. Anna objawiła się kobiecie pracującej na roli. Sanktuarium jest
miejscem gdzie przybywają ludzie róŜnych stanów i zawodów, aby uczcić
Boga i prosić Go o błogosławieństwo na dalszą Ŝyciową drogę, jak to
niegdyś śpiewali pielgrzymi: „Święta Trójco w Prostyni, wysłuchaj
błagania, które lud czyni”.
www.kosciol.wiara.pl
zdjęcia pochodzą ze stron internetowych
gminy Małkinia Górna i sanktuarium w Prostyni

5 stycznia 2012

Widzowie dopisali.
Mamy nadzieję, Ŝe przedstawienie się podobało.
Zapraszamy znowu za rok!
Maria Kałuzińska
Dyrektor Szkoły

Jasełkowe Gołkowice
21 grudnia 2011
Jasełka w wykonaniu uczniów SP Gołkowice – Wigilia szkolna

Jasełka w Skrudzinie
Tradycją juŜ jest, Ŝe w wigilię Święta Trzech Króli, w Szkole
Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie wystawiane są jasełka. W
tym roku w przedstawieniu boŜonarodzeniowym wzięło udział 34 uczniów
z klas IV – VI. Scenariusz, na podstawie róŜnych tekstów, opracowała
pani Magdalena Stawiarska, która równieŜ przygotowała dzieci do
występu oraz wykonała scenografię.
Tegoroczne przedstawienie, zatytułowane „Jest taka noc”, składało się
z siedmiu scen.

Scena I „W Raju”
Narratorka - Kasia Stawiarska. Adam i Ewa, czyli Szymon Konieczny i
Klaudia Korabik, wąŜ – Sebastian Olszowski.

Scena II „Zwiastowanie”
Archanioł Gabriel – Karol Kuczaj, Anioł - Łukasz Guc.
Scena III „W Betlejem”
Maryja – Kinga Bieryt i Józef – Wiktor Dorula

Scena IV „Pastuszkowie”
Anioł – Paweł Kozieński. Baca – Bartek Ślaz, pastuszkowie: Karol
Bodziony, Paweł Stępka, Marcin Zembura i Arek Lorek.

Scena V „ W pałacu Heroda”
Trzej Królowie: Paweł Gorczowski, Kuba Gonciarz i Radek Zagórowski,
Herod – Konrad Pasoń, Dworzanie: Radek Kuczaj i Sebastian Czerpak,
Mędrzec- Kamil Ślaz.

Scena VI „Przy Ŝłóbku”
Anioł 2 – Justyna Pach, Jagna – Ela Szumacher, Hetman– Dawid Bober,
dzieci: Andrzej Niesporek, Justyna Łoboda, Kinga Stawiarska, BoŜena
Tokarczyk, Gabriela Wysopal.

Scena VII „ U Heroda”
Diabełki: Patrycja Pulit i Martyna Kuczaj, Lucyfer – Kinga Lorczyk, Diabeł
–Magdalena Kaczor, Śmierć - Katarzyna Warzecha.
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-622 grudnia 2011
Jasełka w wykonaniu dzieci z przedszkola Sióstr Karmelitanek
Dzieciątka Jezus

22 grudnia 2011
Jasełka w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego „B” – SP
Gołkowice

8 stycznia 2012
Scenki wigilijno – jasełkowe w wykonaniu uczniów Gimnazjum
w Gołkowicach – Spotkanie Opłatkowe Seniorów

22 grudnia 2011
Jasełka w wykonaniu dzieci z oddziału przedszkolnego „A” – SP
Gołkowice

-720, 26 stycznia 2012
Jasełka w wykonaniu uczniów klasy II SP Gołkowice z okazji
Dnia Babci i Dziadka oraz zabawy karnawałowej

KĄCIK DOBREGO SŁOWA


„Cały Twój jestem, a wszystko co moje, do Ciebie
naleŜy. Przyjmuję Cię do wszystkiego, co moje.
UŜycz mi Twego serca, Maryjo.”
/Jan Paweł II/
Zapaliłam Gromnicę
Zapaliłam gromnicę jeszcze raz
w zawieruchę zdarzeń, zamęt myśli...
I spotkałam Ciebie, Piękna Pani,
ze światłem nadziei dla nas wszystkich!
JakŜe moŜna nie ufać przy Tobie?
Jak się moŜna zapłakać, mając Ciebie?
I jak zwątpić, Ŝe się coś tam wali,
gdy Twa miłość jest w kaŜdej potrzebie?
Więc z gromnicą na wszystkie gromy,
przez lutowe i inne dni,
ofiarując, zawierzając wbrew nadziei,
będą Matko Twoje dzieci szły...
Zapaliłam gromnicę na cmentarzu,
zapaliłam dziś gromnicę w kościele,
zapaliłam w domu - teraz czekam...
Dobra Matko i mam nadzieję,
Ŝe zapalisz ją w moim sercu,
tak, iŜ Ŝaden wiatr jej nie zwieje…
/S.Gracja Krystyna Wasilewska MSF
Lublin 1988 - Matki BoŜej Gromnicznej/
Przyg. Mariusz Łomnicki

„Potrzebne
drewno”
Ks. Proboszcz
zwraca się z prośbą do
parafian i wszystkich ludzi dobrej woli o
ofiarowanie drewna, głównie desek jodłowych
potrzebnych pod blachę miedzianą.Chętnych
ofiarodawców prosi się o zgłaszanie na
plebanię, do sołtysów wsi lub grupowych.

Za

Fotografie i wybór – Grzegorz Gorczowski

waszą ofiarność
Bóg wszystkim
wynagrodzi.

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

-8-

Wydarzenia parafialne
26 grudnia 2011
Rozesłanie kolędników misyjnych – Skrudzina i Gołkowice

14 stycznia 2012
Diecezjalne spotkanie kolędników misyjnych – Nowy Sącz

6 stycznia 2012
Misyjny Dzień Dzieci – Zakończenie kolędy misyjnej – Skrudzina
i Gołkowice

Zajęcia odbywają się w „Victoria Fitness Club”
ul. Morawskiego 4, 33 – 340 Stary Sącz
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Wtorek 19.15 – 21.15
Czwartek 20.00 – 22.00
Sobota 17.00 – 19.00

