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I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

Egzemplarz bezpłatny

Dla nas
Dla nas Baranku bez winy
dla nas okrutne męki znosiłeś
dla nas przelałeś swą świętą krew
dla nas zawisłeś na drzewie krzyŜa
a my lękamy się jego cięŜaru
a my wciąŜ upadamy
a my pod cięŜarem swych win
a my szukamy w tłumie Cyrenejczyka
a my bez Ciebie jesteśmy słabi.
Jezu, otwórz nam oczy i duszę
aby widzieć
aby słyszeć
aby dźwigać
z Tobą krzyŜ Jezu.
go-ja

Cisza
Zamykam oczy
cisza myśli
cisza światła
cisza powietrza
cisza oczu
cisza snu
wszechogarniająca cisza
w nią uciekam
w nią tulę duszę
w niej myślę
w niej widzę
nią oddycham
z nią śnię
tylko w ciszy
serca
umysłu
Ŝalu
woli
hołdu
uwielbienia
miłości
widzę Cię Jezu.
go-ja

Droga KrzyŜowa
Kaplica w Skrudzinie:
piątek godz. 17.00
niedziela po Mszy Św. o godz. 8.00
(Kalwaryjska Droga Krzyżowa).
Kościół w Gołkowicach:
piątek godz. 18.00
niedziela po Mszy Św. o godz. 7.00
(Kalwaryjska Droga Krzyżowa).
Gorzkie śale
Kazania głosi Ks. mgr Zbigniew Kołodziej

Kaplica w Skrudzinie:
godz. 14.00 po nich Msza Św.
Kościół w Gołkowicach:
godz. 12.00 i 16.00 po nich Msza Św.

DROGA
KRZYśOWA
ULICAMI PARAFII
W Wielki Wtorek
3 kwietnia 2012 r. o godz. 1700 w kościele
parafialnym w Gołkowicach
odprawiona zostanie Msza Św., po której
odbędzie się Droga KrzyŜowa ulicami parafii z
Gołkowic do Skrudziny.
Rozpoczęcie w kościele w Gołkowicach,
zakończenie w kaplicy w Skrudzinie.
Drogę KrzyŜową przygotowują: młodzieŜ,
ministranci i lektorzy z Księdzem Krzysztofem.
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obchodzimy Święto Świętego
Kazimierza Królewicza. Jest to
dzień imienin Ks. Proboszcza
Kazimierza Koszyka. Obejmijmy
Go w tym dniu swoją modlitwą.

Czcigodny KsięŜe Proboszczu!
śyczymy Ci w Dniu Imienin
ufności i silnej wiary,
będącej źródłem autentycznej
i głębokiej radości.
Światła i miłosierdzia Boga,
wytrwałości w apostolskim trudzie,
Niech Duch BoŜy nieustannie mieszka
w Twoim sercu,
a praca przynosi obfite duchowe owoce,
jednocząc ludzi w jedną
Chrystusową owczarnię.
Niech Duch Święty będzie zawsze
Twoim przewodnikiem,
Matka Najświętsza otacza opieką, a święty
patron stale oręduje u Jezusa Chrystusa.
Z darem modlitewnej pamięci:
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej,
Parafialny Oddział CARITAS,
Parafialna Rada Duszpasterska,
Parafialny Zespół Teatralny,
Chór Parafialny,
Organiści

Czcigodny KsięŜe Kazimierzu, w dniu Twych
imienin składamy najlepsze Ŝyczenia:
BoŜej radości, aby towarzyszyła Ci ona w kaŜdym
dniu kapłańskiej posługi, wielu Ŝyczliwych serc
ludzkich, gotowych przyjść Ci z pomocą w
głoszeniu Dobrej Nowiny. Modlimy się
codziennie, by Bóg błogosławił Cię oraz obdarzał
nieustannie swoją łaską i pokojem. Niech
przedłuŜa lata Twego Ŝycia i pozwoli jak
najowocniej dalej słuŜyć budowaniu Królestwa
BoŜego na ziemi.
Koło Radia Maryja,
Seniorzy, RóŜe RóŜańcowe,
Redakcja Biuletynu „ECHO”,
Czciciele Świętego Antoniego.

„On nie pozwoli zachwiać się twej nodze
ani się zdrzemnie Ten, który cię strzeŜe.” /Ps 121, 3/
Czcigodny KsięŜe Proboszczu!
Z okazji imienin pragniemy Księdzu Ŝyczyć
głębokiej
wiary,
niegasnącego
światła,
potrafiącego rozproszyć mroki Ŝycia, odwagi do
ciągłego stawania po stronie prawdy oraz ufności
w kroczeniu za Panem. śyczymy nie tylko
spełnienia wszystkich planów i marzeń, ale i
radości z dąŜenia do ich realizacji. śyczymy, aby
Księdza słowa miały moc odmieniania Ŝycia
innych ludzi. śyczymy równieŜ pokoju serca,
pogody ducha oraz Ŝyczliwości i wsparcia ze
strony bliźnich.
Niech Duch Święty przyświeca Księdzu we
wszelkich poczynaniach duszpasterskich w
naszej parafii. Niech patronowie, św. Kazimierz
oraz św. Antoni wstawiają się za Księdzem u
Boga Ojca, a Maryja wciąŜ otacza płaszczem swej
opieki.

Ks. Krzysztof Migacz
Ks. Kanonik Stefan Tokarz

Nie przebite gwoździami tępymi,
nie rozdarte Ŝadną włócznią krwawą
Niosą w Hostii Najświętszej po ziemi
Tajemnicę Miłości... całą.
Czcigodny KsięŜe Proboszczu,
niech Tajemnica Miłości Boga do człowieka,
którą mocą kapłaństwa Jezusa
niesiesz co dzień swoimi dłońmi,
tak przemienia Twoje serce, aby było coraz bardziej
podobne do Serca Mistrza z Nazaretu
i wskazywało ludziom drogę do Domu Ojca.
śycie i kapłańską posługę czcigodnego Księdza Solenizanta
zawierzamy Duchowi Świętemu
przez modlitwę Maryi i św. Kazimierza.

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus,
Dziewczęca SłuŜba Maryjna,
Parafialne Grupy PDMD
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W dniu tak dla nas waŜnym, w dniu Twych imienin,
pragniemy złoŜyć najserdeczniejsze Ŝyczenia:
Pogody ducha i wiele radości kaŜdego dnia, oby
uśmiech często gościł na Twej twarzy.
Niech Twoja praca przynosi obfite owoce i jednoczy
ludzi w jedną Chrystusową owczarnię.
Niech wspiera Cię Maryja - Matka wszystkich
kapłanów oraz Twój patron – św.
Kazimierz
Szczęść BoŜe!

Dyrektorzy wraz z społecznościami szkolnymi
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w
Gołkowicach, Szkoły Podstawowej im. Jana
Brzechwy w Skrudzinie,
Gimnazjum im. Jana Pawła II w Gołkowicach

Czcigodny Księże Proboszczu!
Życzymy:
yczymy
aby dobry Pan Bóg z nieba,
z Panną Świętą, Matką Bożą,
dał Ci wszystko, co potrzeba.
Niechaj wszelkie dary Ducha
dziś na Tobie spoczywają,
byś posługą swą na ziemi
sięgnął szczęścia w blaskach nieba.
I żyj sto lat, albo dłużej
swoim słowem serca zmieniaj.
Niech Ci będzie Bóg miłością,
a Maryja Wspomożeniem.
Szczęść Boże!
Liturgiczna Służba
Ołtarza,
Nadzwyczajni
Szafarze Eucharystii



Drogi Księże Proboszczu!
Z okazji zbliżającego się liturgicznego wspomnienia
Świętego Kazimierza Królewicza składamy Księdzu
Solenizantowi najserdeczniejsze życzenia:
POKOJU - bo, gdy on wypełni Twoje serce, pozwoli
bezpiecznie przejść przez nawet najbardziej niespokojne
czasy,
RADOŚCI - która tryskając z głębi serca, przed wszystkimi
odkryje piękno życia,
NADZIEI - która stanie się siłą prowadzącą dzień za dniem
ku coraz lepszemu życiu,
MOCY- bo ona zwycięży chwile rozpaczy, zniechęcenia i
zwątpienia,
ŚWIATŁA - które płonąc w Twojej duszy, wskaże pewną i
właściwą drogę,
MIŁOŚCI- bo tylko ona daje głęboki i niezachwialny sens
życia,
ŻYCIA - bo ono, czerpane z Chrystusa nigdy się nie kończy.
Życzymy, aby miłość Chrystusa gościła każdego dnia w
Księdza sercu, dodawała mocy i wiary trwania w dobrym.
Niech Maryja Matka Jezusa wraz z Patronem naszej
Parafii - Świętym Antonim oraz Świętym Kazimierzem
bezpiecznie prowadzi w posłudze kapłańskiej.
Pamiętamy w modlitwie:
Młodzieżowa Grupa Apostolska

Z okazji Twojego Święta
Drogi Księże Proboszczu
Życzymy, aby wszystkie Twoje kroki kierowały
ludzi do Boga, niech praca dla Niego i Jego
Owczarni daje Ci wiele radości każdego dnia,
a uśmiech rozpromienia nawet trudne chwile.
Do życzeń dołączamy naszą modlitwę
Szczęść Boże!
Sołtysi wsi: Gołkowice Dolne,
Gołkowice Górne, Skrudzina,
Gaboń - Praczka,
OSP Gołkowice Górne.
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w niedzielę 4 marca 2012r.

Święto Św. Kazimierza Królewicza

Msze Święte
w kościele w Gołkowicach:
7.00 po Mszy Św. Kalwaryjska Droga KrzyŜowa
9.00
10.30
12.00 ( Ŝyczenia dla Księdza Proboszcza w Dniu
Imienin, nie będzie Gorzkich śali)
Nie będzie Gorzkich śali i Mszy Św. w Skrudzinie
o godz.14.00.
Ksiądz Proboszcz i Zespół Teatralny
Parafii Świętego Antoniego w Gołkowicach
SERDECZNIE ZAPRASZAJĄ CZCIGODNYCH PARAFIAN

NA MISTERIUM MĘKI, ŚMIERCI I
ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA,
które odbędzie się w Kościele Parafialnym p.w.
Świętego Antoniego Padewskiego w Gołkowicach,
o godz. 16.00.
W Misterium obowiązkowo uczestniczy młodzieŜ
klas III Gimnazjum przygotowująca się do
Sakramentu Bierzmowania.

Zaproście swoich krewnych i znajomych!

Zespół Teatralny
Parafii Świętego Antoniego w Gołkowicach
pod kierunkiem Pani Małgorzaty Niemiec
w rozpoczynającym się Wielkim Poście ‘2012
po raz kolejny przedstawi

MISTERIUM MĘKI, ŚMIERCI
I ZMARTWYCHWSTANIA PANA JEZUSA.
Pierwsza prezentacja Misterium będzie miała
miejsce 4 marca 2012r. w kościele parafialnym
w Gołkowicach.
Następnie planowane są występy w parafiach:
Biegonice, Łososina Dolna, Stare śukowice oraz
Nawojowa.
Zakończenie przewidziane jest 1 kwietnia 2012r.
w kinie „Sokół” w Starym Sączu.

śyczymy sukcesów
w działalności artystycznej
i ewangelizacyjnej!

Przygotowanie Drogi Krzyżowej
w roku 2012
Kaplica w Skrudzinie piątek godz. 1700
24 lutego - Ks. Kanonik
2 marca - Parafialny Oddział Caritas
9 marca – Siostra Dominika
16 marca - Akcja Katolicka
23 marca - Ks. Katecheta z MłodzieŜową Grupą
Apostolską
30 marca - Ks. Proboszcz

Kościół parafialny w Gołkowicach piątek godz. 1800
24 lutego – Ks. Katecheta i lektorzy
2 marca - Parafialny Oddział Caritas
9 marca – Ks. Katecheta z MłodzieŜową Grupą
Apostolską
16 marca – Akcja Katolicka
23 marca - Siostra Agata
30 marca - Ks. Proboszcz

xkpPKX
"Tylko pod tym krzyżem.
Tylko pod tym znakiem.
Polska jest Polską.
Polak jest Polakiem "
Adam Mickiewicz

Droga Krzyżowa i Gorzkie Żale
Wielki Post to czas, który ma pomóc kaŜdemu z nas przygotować się
do radosnego przeŜywania tajemnicy Śmierci i Zmartwychwstania Jezusa.
To czas, w którym widzimy trudną i bolesną drogę Jezusa, jaką przebył,
by dać ludziom zbawienie.
Wpisane w ten czterdziestodniowy czas naboŜeństwa takie jak Droga
KrzyŜowa oraz Gorzkie śale mają kaŜdemu chrześcijaninowi na nowo
przypomnieć niełatwą drogę, przez którą przeszedł Pan.
Droga KrzyŜowa na pamiątkę męczeńskiej śmierci Chrystusa
odprawiana jest w piątek. Ma adoracyjny charakter. Podczas jej trwania
rozwaŜanych jest 14 symbolicznych stacji, które upamiętniają drogę
Jezusa z krzyŜem z miejsca wydania wyroku na miejsce jego wykonania
poza murami Jerozolimy.
Czternaście stacji Drogi KrzyŜowej ma swoje źródło w Piśmie Świętym i
bogatej tradycji Kościoła. Bywa, Ŝe dla podkreślenia sensu cierpienia,
męki i śmierci Jezusa dodaje się piętnastą stację, określaną jako
„Zmartwychwstanie”.
Droga KrzyŜowa, podobnie jak cały okres Wielkiego Postu to sposobność
do nawrócenia zarówno serca, jak i umysłu. To naboŜeństwo refleksji i
oczyszczenia.
Kolejnym naboŜeństwem odprawianym w czasie Wielkiego Postu są
Gorzkie śale. NaboŜeństwo to swoje korzenie ma w polskiej barokowej
duchowości i poboŜności. To równieŜ forma rozwaŜania Męki Chrystusa
ujęta w formie śpiewanej, przeplatanej czytaniami. To naboŜeństwo,
które skłania do refleksji nad istotą cierpienia oraz własnym
postępowaniem.
Odprawiane w kościele Gorzkie śale składają się z 3 części.
Poszczególne części śpiewa się kolejno w niedziele Wielkiego Postu.
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„Pobudką”, następnie pojawia się hymn o Męce Pańskiej. Antyfona, czyli
pieśń, „Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się nad nami” jest
zakończeniem całości naboŜeństwa.
Sylwia Korona-Sowińska

c3Cc3Cc3Cc3Cc3C
Wielki Post
40 - dni

Post, modlitwa, jałmużna...
Podejmij post od GNIEWU i NIECHĘCI.
Codziennie daj swym najbliŜszym
dodatkową porcję miłości.
Podejmij post od OSĄDZANIA INNYCH.
Zanim kogoś potępisz, przypomnij sobie,
jak Jezus odnosi się do twoich upadków.
Podejmij post od NARZEKANIA.
Kiedy będziesz miał ochotę narzekać,
zamknij oczy i przypomnij sobie małe
radości i tę wielką radość,
Ŝe Pan cię kocha.
Podejmij post od UCZUCIA śALU
i PRETENSJI do INNYCH.
Ciągle pracuj nad przebaczeniem tym,
którzy cię zranili.
Podejmij post od PYCHY i ZAZDROŚCI,
bo one rujnują twoje Ŝycie wewnętrzne.

KĄCIK DOBREGO SŁOWA

Pamiętaj, człowiecze,
Ŝeś jest prochem
i w proch się obrócisz
Posypmy głowy popiołem,
Uderzmy przed Panem czołem,
Zapustne rozpusty na stronę,
Wijmy cierniową koronę.
Posypmy popiołem głowy,
Bo głos sumienia surowy
Do pokuty woła za grzechy,
Na stronę teraz uciechy.
Posypmy głowy popiołem,
Módlmy się wszyscy juŜ społem,
Bo sąd Pański choć sprawiedliwy,
Jest dla grzesznika straszliwy.
Posypmy popiołem głowy,
Bo juŜ jest za nas gotowy
Zbawiciel na męki, katusze,
By nasze odkupić dusze.
Posypmy popiołem głowy,
By śmierci znak ten zmysłowy
Grzech pochował na zawsze w grobie
I wzniósł nas. Panie, ku Tobie.
Posypmy popiołem głowy,
Abyśmy z Chrystusem społem
Wszyscy odrodzeni powstali
I hymn Mu chwały śpiewali.
przyg. Mariusz Łomnicki

Gdy tak przeŜyjesz Wielki Post bardzo
głośno i radośnie będziesz śpiewał "ALLELUJA"
przyg. Sylwia Korona – Sowińska

Droga Krzyżowa
NaboŜeństwo Drogi KrzyŜowej ma długą historię. Jedna z legend głosi,
Ŝe Matka BoŜa osobiście odwiedziła wszystkie miejsca związane z męka i
śmiercią Jezusa. W początkach IV wieku św. Helena udała się do Ziemi
Świętej, by zweryfikować miejsca, które odegrały waŜną rolę w Ŝyciu
Jezusa. Następnie zbudowano wiele kościołów i sanktuariów, tak by
przyszłym pielgrzymom wytyczyć drogę.
Chodzenie śladami Jezusa w drodze na miejsce ukrzyŜowania stało się
obowiązkiem kaŜdego pielgrzyma odwiedzającego Jerozolimę. W
średniowieczu krzyŜowcy wracający do domów z Ziemi Świętej
spopularyzowali praktykę Drogi KrzyŜowej, malując lub rzeźbiąc stacje. W
XIV wieku opiekę nad sanktuarium w Ziemi Świętej powierzono
franciszkanom, którą to sprawują do dzisiaj. Stało się tradycją, Ŝe w
kaŜdy piątek prowadzą oni pielgrzymów ulicami Starego Miasta w
Jerozolimie.
Dzięki
swej
działalności
misyjnej
franciszkanie
spopularyzowali naboŜeństwo Drogi KrzyŜowej na całym świecie.
Liczba stacji Drogi KrzyŜowej początkowo się zmieniała, ale św.
Leonard z Porto Maurizio w XVIII wieku ustalił ich liczbę na czternaście.
Większość z nich oparta jest na wydarzeniach opisanych w Ewangeliach,
źródłem pozostałych są legendy, przykładowo św. Weronika ocierająca
chustą twarz Jezusa.
ChociaŜ nie ma obowiązku umieszczania w kościołach stacji Drogi
KrzyŜowej, to jednak moŜna je zobaczyć prawie we wszystkich. Do
przejścia Drogi KrzyŜowej wystarczą małe drewniane krzyŜyki, jednak na
ogół są nimi rzeźbione lub malowane sceny. W naboŜeństwie Drogi
KrzyŜowej bierze udział cała wspólnota, zwłaszcza w Wielkim Poście i w
Wilki Piątek, ale moŜna ją równieŜ odprawiać indywidualnie, w kaŜdym
miejscu i czasie.
Na podstawie: Tradycje Katolickie Joanne Turpin
Mariusz Łomnicki

dD dDd DdD dDd DdD dD
Kurs przedmałżeński
rozpocznie się w naszej parafii
2 marca 2012 w piątek po
Drodze KrzyŜowej i Mszy Św.
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Objawienia
na przestrzeni dziejów

Licheń: Polskie Lourdes
Matka BoŜa ukazała się w Licheniu w 1850 roku, a więc cztery
lata po objawieniach w La Salette, a osiem lat przed Lourdes.
Zapewne gdyby Licheń znajdował się we Francji, zdobyłby
ogromną sławę. Władze państw zaborczych zrobiły jednak
wszystko by tak się nie stało. I teraz do Lourdes pielgrzymują
tłumy ludzi z całego świata, a o Licheniu poza Polską mało kto
słyszał.
W Polsce uroczystości religijne często wiązały się z patriotycznymi.
Zwłaszcza w okresach niewoli Kościół był ostoją polskości. Tego właśnie
obawiali się zaborcy. Uwięzili i prześladowali pasterza Mikołaja Sikatkę,
któremu ukazała się Matka BoŜa. Nie pozwolili wydawać publikacji na
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zniszczyć cudowny wizerunek BoŜej Rodzicielki.
Las grąbliński to bodaj największa
na świecie świątynia pod gołym
niebem. Na kilku hektarach dawnej
puszczy
sosnowej
znajdują
się,
otoczone szczególną czcią, miejsca
objawień Matki BoŜej oraz połączone
alejkami stacje Drogi KrzyŜowej. Łatwo
tu trafić po półgodzinnym marszu
prostą asfaltową drogą z Lichenia,
wioski oddalonej 10 km od Konina. W
okresie
PRL
las
grąbliński
był
własnością państwową. Wypasano tu
bydło, palono ogniska, biwakowano,
śmiecono, a sprzedawcy pamiątek
rozkładali towary nawet na polowym
ołtarzu. Dopiero po upadku komunizmu
Kościół mógł wykupić las od państwa.
Ks. Eugeniusz Makulski, proboszcz
licheńskiej parafii nabył w 1990 r. dwa
hektary.
Dzięki
hojnym
ofiarom
wiernych (szczególnie dwóch starszych osób, które na potrzeby
sanktuarium przeznaczyły dorobek swego Ŝycia), moŜna było dokupić
dalsze 4 hektary, a później resztę terenu (całość ma 9 hektarów).
Uporządkowany teren został ogrodzony i dziś słuŜy wiernym do modlitwy.

Misja
Misja napoleońskiego Ŝołnierza
Wszystko zaczęło się od... tzw. bitwy narodów pod Lipskiem.
Wycofujące się po kampanii w Rosji wojska napoleońskie 20 października
1813 roku zostały pokonane przez połączone siły Rosji, Anglii, Austrii i
Prus. W bitwie tej, nazwanej potem bitwą narodów, zginął ks. Józef
Poniatowski. Bliski śmierci był takŜe Tomasz Kłossowski, jeden z jego
Ŝołnierzy, pochodzący z Izabelina – wioski nieopodal Lichenia. Ranny,
błagał Matkę BoŜą o ratunek. Nagle ujrzał Ją w koronie na głowie i w
złocistym płaszczu, na którym widniały symbole męki Pańskiej: cierniowa
korona, bicze, gwoździe, włócznia. Na Jej piersiach zobaczył białego orła.
Matka BoŜa powiedziała mu, Ŝe powróci zdrów do ojczyzny, ale musi się
postarać o Jej Wizerunek. Poleciła: "Dobrze mi się przypatrz , abym na
tym obrazie wyglądała tak, jak mnie tu oglądasz. Umieścisz mój
Wizerunek w swych rodzinnych stronach. Naród mój będzie przed tym
Wizerunkiem się modlił i czerpał moc łask z moich rąk w najtrudniejszych
dla siebie czasach". Tomasza Kłossowskiego znaleziono rannego,
opatrzono i wyleczono. Po przybyciu do ojczyzny pamiętał o obietnicy, ale
długo nie mógł znaleźć Wizerunku Maryi z białym orłem. W 1836 roku
wybrał się z pielgrzymką na Jasną Górę. W drodze powrotnej, we wsi
Lgota, w przydroŜnej kapliczce rozpoznał swoją Panią. Bez problemu
uzyskał zgodę właściciela ziemi na zabranie obrazu. Przez kilka lat
przechowywał go w domu, aŜ w 1844 roku zdecydował się zawiesić go na
sośnie w grąblińskim lesie. 7 sierpnia 1848 roku zmarł.

Objawienie
Objawienie w grąblińskim lesie
W 1850 roku Matka BoŜa
trzykrotnie: w maju, lipcu
oraz sierpniu, objawiła się
Mikołajowi Sikatce, który
pasł bydło w pobliŜu obrazu
zawieszonego w lesie. W
swoim orędziu wzywała do
nawrócenia,
zerwania
z
pijaństwem
i
rozpustą.
Zachęcała wszystkich do
odmawiania
róŜańca,
przypominała o świętowaniu
niedzieli. Kapłanów prosiła o
odprawianie
Mszy
św.
przebłagalnych.
śądała
przeniesienia Jej wizerunku
na
miejsce
godniejsze.
Obiecywała
ratunek
od
śmierci tym, którzy w czasie
epidemii, będącej karą BoŜą
za
brak
poprawy
grzeszników, modlić się będą gorąco przed jej obrazem. Przepowiadała
teŜ powstanie świątyni i klasztoru w Licheniu, skąd płynąć będzie szeroko
Jej chwała. Mikołaj zaczął rozgłaszać orędzie Matki BoŜej. Był
prześladowany i więziony przez zaborcze władze rosyjskie. Z początku
ludzie nie chcieli mu wierzyć. Kiedy jednak w 1852 – zgodnie z

przepowiednią Maryi – przyszła epidemia cholery i dziesiątkowała
ludność, wówczas przypomniano sobie Jej ostrzeŜenia przekazywane
przez pasterza. W sierpniu 1852 r. do lasu grąblińskiego zaczęło
przychodzić wielu ludzi, aby modlić się przed obrazem. Z kapliczki
zawieszonej na sośnie wizerunek przeniesiono do zbudowanej obok Białej
Kaplicy. Sprawę objawień badała specjalna komisja biskupia i ona, na
prośbę księdza proboszcza Floriana Kosińskiego, zdecydowała o
przeniesieniu obrazu, słynącego łaskami, do kościoła parafialnego w
Licheniu. Nastąpiło to 29 września 1852 roku przy licznym udziale
duchowieństwa i ok. 80 tys. pielgrzymów. Od tego czasu datuje się
powstanie Sanktuarium Licheńskiego.

Uzdrowienia i koronacja
Sanktuarium było coraz sławniejsze. Do 1939 roku w tzw. "księdze
łask" odnotowano ok. 3000 róŜnych łask, w tym wiele uzdrowień. Wśród
cudownie uzdrowionych znalazł się... późniejszy prymas Polski, kard.
Stefan Wyszyński. Przebywał w Licheniu jako alumn Seminarium
Duchownego w latach 1920-21. Był chory na cięŜką chorobę płuc. Prosił
Matkę BoŜą, by pozwoliła mu przed śmiercią przyjąć święcenia kapłańskie
i odprawić choć jedną Mszę świętą. "Maryja dała mi więcej niŜ
prosiłem..." – zanotował później. W latach okupacji zarówno kościół, jak
i plebania zostały zamienione na siedzibę młodzieŜowej organizacji
hitlerowskiej. Obraz ocalał dzięki temu, Ŝe w odpowiedniej chwili
wyniesiono go z kościoła i ukryto. W 1949 roku parafię licheńską objęło
Zgromadzenie KsięŜy Marianów. 15 sierpnia 1967 roku, w święto
Wniebowzięcia Matki BoŜej kard. Wyszyński dokonał aktu koronacji
słynącego łaskami obrazu Matki BoŜej Licheńskiej. Od tej pory stale

wzrasta liczba pielgrzymów. Szacunkowo ocenia się, Ŝe miejsce to
odwiedza rocznie około miliona ludzi. Miejsce, w którym Matka BoŜa po
raz pierwszy ukazała się Mikołajowi Sikatce upamiętnione zostało
rzeźbami Maryi z Orłem Białym na piersi i klęczącego przed Nią pasterza.
W miejscu drugiego objawienia BoŜej Rodzicielki stoi kaplica z 1903 r.
Została ona zniszczona przez Niemców podczas II wojny światowej.
Odbudowano ją w 1952 r. na zachowanych mimo zniszczeń
fundamentach. W kaplicy umieszczono pień sosny, na którym Tomasz
Kłossowski zawiesił Cudowny Obraz. Miejsce trzeciego, ostatniego
objawienia znajduje się przy bramie wejściowej na teren leśnego
sanktuarium. Kiedyś stała tu tzw. Biała Kaplica, która została zburzona
przez hitlerowców w 1943 roku. Gruzami zasypano zachowane ślady stóp
Matki BoŜej. Obecnie w nowo wybudowanej kaplicy znajduje się kamień z
wyrzeźbionym odbiciem stóp Matki BoŜej.
Zaczerpnięte z portalu: www.kościol.wiara.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
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Wydarzenia parafialne
3 stycznia 2012
Rozładunek transportu stali zbrojeniowej na budowę nowej
świątyni

֠OGŁOSZENIE!!! ֠
DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. JANA PAWŁA II W GOŁKOWICACH
OGŁASZA ZAPISY DZIECI

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO
ROCZNIK 2007 NA ROK SZKOLNY 2012/2013
ORAZ

DO KLASY PIERWSZEJ
ROCZNIK 2005 I DECYZJĄ RODZICÓW ROCZNIK 2006
NA ROK SZKOLNY 2012/2013.
PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW
W SEKRETARIACIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ
8 stycznia 2012
VIII Spotkanie Opłatkowe Seniorów

W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 W DNI ROBOCZE

OD DNIA 1MARCA 2012R. DO DNIA 23 MARCA 2012R

DO ZAPISU DZIECKA KONIECZNY JEST:
DOWÓD
DOWÓD OSOBISTY JEDNEGO Z RODZICÓW
NR
NR PESEL DZIECKA,
AKT
AKT URODZENIA DZIECKA /MOŻE BYĆ ODPIS/.

Zofia Korona
Dyrektor Szkoły

Zajęcia odbywają się w „Victoria Fitness Club”
ul. Morawskiego 4, 33 – 340 Stary Sącz
Wtorek 19.15 – 21.15
Czwartek 20.00 – 22.00
Sobota 17.00 – 19.00
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Program Rekolekcji Wielkopostnych
Gołkowice 25.03. - 28. 03. 2012
V Niedziela Wielkiego Postu
25 marca 2012
7.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie
9.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
10.30 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną dla dzieci
12.00 - Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania)
14.00 - Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania) w kaplicy p.w.
Św. Franciszka w Skrudzinie
16.00 - Gorzkie śale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania)

Poniedziałek
Dzień Spowiedzi Świętej
26 marca
marca 2012
Spowiedź od godz. 8.30 do 12.00 z przerwą od 10.00 do 10.30
i od godz. 14.00 do 17.00 z przerwą od 15.30 do 16.00 .
8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
9.30 - Nauka rekolekcyjna oraz spowiedź dla młodzieŜy gimnazjum
11.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci
11.30 - Spowiedź dla dzieci
18.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

Wtorek
27 marca 2012
8.00 - Msza Św. z nauka rekolekcyjną ogólną
9.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkół podstawowych: klasy od IV do VI
11.15 - Nauka rekolekcyjna dla młodzieŜy gimnazjum
12.30 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkół podstawowych: klasy od „0” do III i dzieci
z przedszkoli.
16.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy p.w. Św. Franciszka
w Skrudzinie
18.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

Środa - zakończenie rekolekcji
28 marca 2012
8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
9.30 - Msza Św. dla dzieci ze szkół podstawowych ( wszystkie dzieci)
11.15 - Msza Św. dla młodzieŜy gimnazjum
14.00 - Msza Św. dla seniorów oraz chorych i cierpiących.
16.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy p.w. Św. Franciszka
w Skrudzinie
18.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
REKOLEKCJE PROWADZI KS. PRAŁAT STANISŁAW PORĘBSKI

