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IV NIEDZIELA WIELKANOCY

KRUCJATA RÓŻAŃCOWA
W INTENCJI POKOJU
Milion róŜańców w intencji pokoju na świecie
odmawiają codziennie Filipińczycy.
W ciągu 201 dni modlitwą objęte zostaną wszystkie kraje. RóŜańcowa
krucjata za świat rozpoczęła się 10 października 2011 r., a zakończy 30
maja. W tym dniu Filipińczycy modlić się będą za swoją ojczyznę.
Pierwszy róŜaniec Filipińczycy odmówili za wychodzącą z krwawej
wojny domowej Angolę. W ciągu kolejnych dni modlitwą objęte zostały
wszystkie kraje Czarnego Lądu, w tym dopiero co powstały Południowy
Sudan. Następnie kolej przyszła na Bliski Wschód i Amerykę.
Obecnie kaŜdego dnia milion Filipińczyków modli się za jedno z państw
azjatyckich. Proszono m.in. o zaprzestanie prześladowań chrześcijan i
przezwycięŜenie podziałów kastowych w Indiach, dla Pakistanu o
tolerancję, która pokona ekstremizmy religijne, a dla Chin o wolność
religijną. RóŜaniec odmawiany jest indywidualnie, a do uczestnictwa w
modlitewnej krucjacie za świat Kościół zaprosił takŜe Filipińczyków
Ŝyjących na emigracji.
Akcji przyświecają słowa papieŜa Piusa IX: „Daj mi armię odmawiającą
milion róŜańców dziennie, a zwycięŜę świat”. Inicjatywa spotkała się z
wielkim odzewem. Abp Antonio Ledesma podkreśla, Ŝe „jest to nie tylko
okazja do uwraŜliwienia na potrzeby ludzi Ŝyjących w innych krajach, ale
takŜe do katechezy, poniewaŜ kaŜdy z uczestników krucjaty dostaje
materiały pozwalające lepiej odkryć znaczenie i siłę róŜańca”.
Modlitwą zostanie objęta takŜe Polska. Będzie to miało
miejsce 1 maja, w rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II, którego
Filipińczycy wspominają jako PapieŜa BoŜego Miłosierdzia.
Przyłączmy się do modlitwy w intencji naszej Ojczyzny i pokoju
na świecie przynajmniej w tym dniu.
Na podst. materiałów internetowych:
informacja Radia Watykańskiego

1 maja 2012
Zapraszamy do modlitwy
1 maja na godz. 12.00
zapraszam wszystkich
na modlitwę róŜańcową
za naszą ojczyznę.
W kościele w Gołkowicach prosimy
o poprowadzenie modlitwy Koło Radia
Maryja.
W kaplicy w Skrudzinie prosimy
o poprowadzenie modlitwy Panie Anielę
Zagórowską i Anielę Kasprzyk.
Ks. Proboszcz

Nabożeństwa majowe - znaczenie i tradycja
Maj jest w Kościele miesiącem szczególnie poświęconym
czci Matki BoŜej. Słynne „majówki” - naboŜeństwa,
odprawiane wieczorami w kościołach, przy grotach,
kapliczkach i przydroŜnych figurach, na stałe wpisały się w
krajobraz Polski. Jego centralną częścią jest Litania
Loretańska.
Początków tego naboŜeństwa naleŜy szukać w pieśniach sławiących
Maryję Pannę znanych na Wschodzie juŜ w V w. Na Zachodzie
poświęcenie majowego miesiąca Matce BoŜej pojawiło się dopiero na
przełomie XIII i XIV w., dzięki hiszpańskiemu królowi Alfonsowi X.
Zachęcał on by wieczorami gromadzić się na wspólnej modlitwie przed
figurami BoŜej Rodzicielki.
NaboŜeństwo majowe bardzo szybko stało się popularne w całej
chrześcijańskiej Europie. Jeden z mistyków nadreńskich, dominikanin
bł. Henryk Suzo, w swoich tekstach wspomina, Ŝe jeszcze jako dziecko
w maju zbierał na łąkach kwiaty i zanosił je Maryi. W XVI w.
upowszechnieniu naboŜeństwa sprzyjał wynalazek druku. Po raz
pierwszy maj został nazwany miesiącem Maryi w wydanej w 1549 r. w
Niemczech ksiąŜeczce „Maj duchowy”, która była odpowiedzią na
Reformację.
W wielu Ŝywotach świętych oraz kronikach zakonnych moŜna
wyczytać o majowym kulcie Maryi Panny. Dobrym przykładem jest św.
Filip Nereusz, który gromadził dzieci przy figurze Matki BoŜej, zachęcał
do modlitwy i do składania u jej stóp kwiatów. Podobne zwyczaje
opisują XVII wieczne kroniki włoskich dominikanów.
Inicjatorem naboŜeństw majowych jest Ŝyjący na przełomie XVII i
XVIII wieku w Neapolu jezuita o. Ansolani. Organizował on w kaplicy
królewskiej specjalne koncerty pieśni maryjnych, które kończył
uroczystym błogosławieństwem Najświętszym Sakramentem. Wielkim
propagatorem tej formy czci Matki BoŜej był jezuita, o. Muzzarelli, który
w 1787 r. wydał specjalną broszurkę, którą rozesłał do wszystkich
włoskich biskupów. Pomimo kasaty jezuitów przez Klemensa XIV, o.
Mazurelli wprowadził naboŜeństwo majowe w kościele Al Gesu w
Rzymie. Rozpowszechnił je równieŜ w ParyŜu, towarzysząc papieŜowi
Piusowi VII podczas koronacji Napoleona Bonaparte. To właśnie Pius
VII obdarzył naboŜeństwo majowe pierwszymi odpustami. W 1859 r.
kolejny następca św. Piotra – Pius IX, zatwierdził obowiązującą do
naszych czasów formę naboŜeństwa, składającego się z Litanii
Loretańskiej, nauki kapłana oraz uroczystego błogosławieństwa
Najświętszym Sakramentem.
W Polsce pierwsze odnotowane naboŜeństwa majowe zostały
wprowadzone w 1838 r. przez jezuitów w Tarnopolu. W połowie XIX w.
„majówki” odprawiane juŜ były w wielu miastach, m.in. w Warszawie w
kościele Św. KrzyŜa, w Krakowie, Płocku, Toruniu, Nowym Sączu
Lwowie i Włocławku.
Litania Loretańska
Litania Loretańska, która jest główną częścią naboŜeństw majowych,
powstała prawdopodobnie juŜ w XII w. we Francji. Zebrane wezwania
sławiące Maryję Pannę zatwierdził 11 czerwca 1587 r. papieŜ Sykstus
V. Swoją nazwę zawdzięcza włoskiej miejscowości Loretto, gdzie była
niezwykle popularna. PoniewaŜ często modlący się dodawali do niej
własne wezwania, w 1631 r. Święta Kongregacja Obrzędów zakazała
dokonywania w tekście samowolnych zmian. Nowe wezwania posiadały
aprobatę Kościoła i wynikały z rozwoju Mariologii. W Polsce jest o jedno
wezwanie więcej. W okresie międzywojennym, po zatwierdzeniu przez
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Polski, za zgodą papieŜa Piusa XI, do Litanii dołączono wezwanie
„Królowo Polski”.

Msze Święte i naboŜeństwa w Parafii
Gołkowice w najbliŜszych dniach
29 kwietnia 2012
Odpust ku czci Chrystusa Dobrego Pasterza na Prehybie
Msza Św. o godzinie 14.00.
NaboŜeństwa majowe
W kościele w Gołkowicach po Mszy Św. o 18.00, w niedzielę o 16.00.
W kaplicy w Skrudzinie po Mszy Św. o 18.00, w niedzielę po Mszy Św.
o 8.00
Zachęcam do odprawiania naboŜeństw majowych przy kapliczkach,
krzyŜach przydroŜnych oraz w domach rodzinnych.
1 maja 2012
Spowiedź Święta od 15.00 do 16.00 (do 16.30 przerwa w spowiedzi)
o 16.30 Msza Święta
1 maja przeŜywamy rocznicę beatyfikacji Jana Pawła II
Zapraszam na Mszę Św. i modlitwę przy pomniku
3 maja 2012 (czwartek) – Uroczystość Królowej Polski
Msze Św.
7.00, 8.00 (w kaplicy), 9.00, 10.30, 12.00,
14.00 w kaplicy Chrystusa Dobrego Pasterza na Prehybie,
16.00 NaboŜeństwo Majowe i Msza Św.
12 maja 2012 o godz. 8.45. Spowiedź dla dzieci klas II, rodziców,
chrzestnych i ich rodzin.
13 maja 2012 o godz. 11.00 – Uroczystość I Komunii Świętej
Msze Św.
7.00, 8.00 (kaplica), 9.0, 10.00
11.00 – Uroczystość Komunii Św.
16.00 NaboŜeństwo majowe i Msza Św.
Nie będzie Mszy Św. o 12.00
Dni KrzyŜowe – dni modlitw o urodzaje
Poniedziałek (14 maja 2012) procesja do kapliczki Św. Jana
Nepomucena w Gołkowicach Górnych koło Pana Sołtysa Stanisława
Szewczyka
We wtorek (15 maja 2012) procesja do kapliczki w Gołkowicach
Górnych – Tłoki
W środę (16 maja 2012 ) procesja pod pomnik Jana Pawła II
17 maja 2012 (czwartek) Uroczystość Bierzmowania, która odbędzie
się w Podegrodziu o godz. 18.00
Msze Św.
6.30, 16.00 (w kaplicy), 16.00 w kościele.
20 maja 2012 (niedziela) Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego
Msze Św.
7.00, 8.00 (kaplica), 9.00, 10.30, 12.00 – Rocznica I Komunii Świętej
o 16.00 pielgrzymka z Gołkowic do kaplicy w Skrudzinie po
przyjściu do kaplicy naboŜeństwo majowe. Później przy szkole Akcja
Katolicka, Sołtysi Skrudziny i Gabonia Praczki zapraszają na kiełbasę.
Nie będzie Mszy o godz. 16.00 .
27 maja 2012 Uroczystość Zesłania Ducha Świętego i Uroczystości
prymicyjne Księdza Pawła Tokarczyka
Msze Św.
7.00, 8.00 (w kaplicy), 9.00, 10.00, 11.00 uroczystości prymicyjne
16.00 NaboŜeństwo majowe i Msza Św.
Nie będzie Mszy Św. o 12.00
28 maja 2012 – Drugi Dzień Zielonych Świąt
Święto NMP Matki Kościoła
Msze Św.
7.00, 8.00 (w kaplicy), 9.00, 10.30, 18.00, 18.00 w kaplicy

1 maja 2012
I rocznica beatyfikacji
Jana Pawła II
1 maja br. będziemy obchodzić pierwszą
rocznicę beatyfikacji PapieŜa Polaka - Jana
Pawła II. Data beatyfikacji miała i ma
bardzo symboliczne znaczenie. W dzień
kojarzący się wielu ludziom jako Święto
Pracy na ołtarze został wyniesiony papieŜ,
który na początku krakowskiego etapu
swojego
Ŝycia
pracował
m.in.
w
kamieniołomie na Zakrzówku i fabryce
sodowej Solvay. Był związany ze środowiskiem robotniczym i nieobce mu
były problemy cięŜko pracujących ludzi (takŜe okresu „Solidarności”).
Pracy poświęcił jedną z encyklik Laborem exercens (łac. Wykonując
pracę).
W sumie Jan Paweł II dał Kościołowi 14 encyklik, 42 listy apostolskie,
14 adhortacji, 11 konstytucji. Publikował poezje, eseje, dzieła
monograficzne o charakterze filozoficznym itp. Jako papieŜ opublikował
ksiąŜki: MęŜczyzną i niewiastą stworzył ich. Odkupienie ciała a

sakramentalność małŜeństwa, Przekroczyć próg nadziei, Dar i Tajemnica,
Tryptyk rzymski (poemat), Wstańcie, chodźmy!, Pamięć i toŜsamość.
Odbył 104 pielgrzymki w tym dziewięciokrotnie odwiedził swoją
Ojczyznę.
Uczył słowem, ale i swoim Ŝyciem, a zwłaszcza cierpieniem. JuŜ za
Ŝycia stawiano mu pomniki a jego imieniem nazywano szkoły, instytucje,
ulice itp.
Karol Wojtyła – PapieŜ-Polak zakończył swą ziemską pielgrzymkę przed
siedmioma laty – 2 kwietnia 2005 roku. Narodziło się pokolenie, dla
którego Jan Paweł II jest juŜ historią, imieniem ulicy moŜe szkoły. Ile
udało nam się nauczyć od tego największego z Polaków? Czy staramy się
zrozumieć, co do nas mówił o Bogu, modlitwie, cierpieniu… ? Czy Jan
Paweł II, moŜe wkrótce święty nie stanie się dla nas tylko postacią
historyczną?
Aby tak się nie stało, a myśl i dzieło Jana Pawła II słuŜyły pogłębianiu
naszej duchowości, umacnianiu wiary powstaje w Krakowie Centrum Jana
PołoŜone w sąsiedztwie Sanktuarium
Pawła II „Nie lękajcie się”.
Miłosierdzia BoŜego w Łagiewnikach ma szansę wraz z nim utworzyć
centrum duchowej odnowy narodu. Bo jak nauczał Karol Wojtyła – Jan
Paweł II MIŁOSIERDZIE jest drogą do Boga ludzi XXI wieku.
(…)

„Czasy, w których Ŝyjemy, są niewymownie trudne i
niespokojne. Trudna takŜe i nabrzmiała właściwą dla
tych czasów próbą - stała się droga Kościoła, zarówno
Wiernych jak i Pasterzy. W niektórych krajach, (jak np. w
tym, o którym czytałem w czasie rekolekcji), Kościół
znajduje się w okresie takiego prześladowania, które w
niczym nie ustępuje pierwszym stuleciom, raczej je
przewyŜsza co do stopnia bezwzględności i nienawiści.
Sanguis Martyrum - semen Christianorum. A prócz tego tylu ludzi ginie niewinnie, choćby i w tym kraju, w
którym Ŝyjemy...
Kiedy w dniu 16 października 1978 konklawe kardynałów
wybrało Jana Pawła II, Prymas Polski kard. Stefan
Wyszyński powiedział do mnie: «Zadaniem nowego
papieŜa
będzie
wprowadzić
Kościół
w
Trzecie
Tysiąclecie». Nie wiem, czy przytaczam to zdanie
dosłownie, ale taki z pewnością był sens tego, co
wówczas usłyszałem. Wypowiedział je zaś Człowiek,
który przeszedł do historii jako Prymas Tysiąclecia.
Wielki Prymas. Byłem świadkiem Jego posłannictwa,
Jego heroicznego zawierzenia. Jego zmagań i Jego
zwycięstwa. «Zwycięstwo, kiedy przyjdzie, będzie to
zwycięstwo przez Maryję» - zwykł był powtarzać Prymas
Tysiąclecia słowa swego Poprzednika kard. Augusta
Hlonda.”
Z Testamentu Jana Pawła II
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Modlitwa o kanonizację bł. Jana Pawła II
BoŜe w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, Ŝe
dałeś Kościołowi PapieŜa Jana Pawła II, w którym
zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyŜa
Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając się
całkowicie
Twemu
miłosierdziu
i
matczynemu
wstawiennictwu Maryi, ukazał nam Ŝywy obraz Jezusa
Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą
Ŝycia chrześcijańskiego, jako drogę do osiągnięcia
wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam, za jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej
łaski, o którą prosimy z nadzieją, Ŝe Twój Sługa, PapieŜ
Jan Paweł II, zostanie rychło włączony w poczet Twoich
świętych. Amen.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Uczniów klas trzecich Gimnazjum
im. Jana Pawła II w Gołkowicach
Górnych
–
kandydatów
do
Sakramentu Bierzmowania wraz z
Rodzicami na Nowennę do Ducha Świętego,
która rozpocznie się 8 maja 2012 r. o godz.
18.00, a takŜe wzorem lat ubiegłych, na
pielgrzymkę „Bierzmowanych” ze Szkół im.
Jana Pawła II do Sanktuarium Świętego
Stanisława BM w Szczepanowie w dniu 11 maja
2012r. o godz. 11.00.

Pielgrzymka Majowa
Ksiądz Proboszcz, Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej wraz z Ks. Krzysztofem i
MłodzieŜową Grupą Apostolską organizują i
zapraszają, na coroczną Pielgrzymkę
Majową do Kaplicy w Skrudzinie. Wymarsz z
Kościoła Parafialnego w Gołkowicach,
odbędzie się dnia 20.V.2012r. o godz.
16.oo.Zachęcamy
wszystkich
do
uczestnictwa
w
przemarszu
pielgrzymkowym,
zakończonym
NaboŜeństwem Majowym w Kaplicy w
Skrudzinie. Z radosną pieśnią i modlitwą Maryjną przy
akompaniamencie gitar staniemy u drzwi Kaplicy Św. Franciszka, by
wspólnie modlić się, uczestnicząc w NaboŜeństwie Majowym,
pokłonić się Maryi i Jezusowi, prosząc o potrzebne łaski dla całej
wspólnoty parafialnej.
Po zakończeniu Majowej Pielgrzymki, na placu szkolnym w
Skrudzinie odbędzie się Piknik Rodzinny. Serdecznie zapraszamy.

Dzień Flagi
Senat RP w uchwale z dnia 12
lutego 2004 r. ustanowił dzień 2
maja Świętem Orła Białego. W
wyniku decyzji Sejmu święto zmieniono na Dzień Flagi
Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie 2 maja jest obchodzony
jako Dzień Polonii i Polaków za Granicą.

m mm

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej
Polskie święto obchodzone od 2004, wprowadzone na mocy
ustawy z 20 lutego 2004. Obchodzone jest między świętami 1
maja – Świętem Pracy i 3 maja - Świętem Konstytucji 3 Maja. W
latach Polski Ludowej właśnie w tym dniu zdejmowano po 1 maja
flagi państwowe, aby nie były eksponowane w dniu zniesionego
przez władze komunistyczne Święta Konstytucji 3 Maja. W tym
dniu, w 1945 roku, Ŝołnierze polscy zawiesili biało-czerwony
sztandar na kolumnie Siegessäule w Berlinie w trakcie
zdobywania tego miasta.

Drodzy parafianie zawieśmy
flagę narodową na majowe
święta. Niech kaŜdy dom
zostanie udekorowany flagą.

„Maryjna kapliczka”
Kapliczka przydroŜna mai się w maju
róŜnobarwnym zapachem polnego kwiecia przy brzegu ruczaju.
Na chwałę i cześć Maryi gromadzą się dziatki,
wyśpiewując Ave przy łonie swej Matki.
Ty Maryjo, prześliczna Pani, otaczasz czułością swych braci.
Do Twych stóp garnie się cały świat od wielu długich lat.
Naucz nas kochać pięknem matczynej miłości,
Odrzuć od nas Ŝyciowe troski.
Niech zabrzmi dziękczynienia dzwon,
Bogu niech będą dzięki za Twą pomocną dłoń.
Ave Maryja, śpiewaj duszo ma
Ave, ave kaŜdego BoŜego dnia.
/Vivienne/
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„Maryjna litania”
Najczystsza Dziewico, módl się za nami,
Najroztropniejsza Panno, módl się za nami,
Najpokorniejsza Matko, módl się za nami,
Najwierniejsza Przyjaciółko, módl się za nami,
NajpoboŜniejsza Niewiasto, módl się za nami,
Najposłuszniejsza Gwiazdo, módl się za nami,
NajuboŜsza Perło, módl się za nami,
Najcierpliwsza Piastunko, módl się za nami,
Najmiłosierniejsza Pani, módl się za nami,
Najboleśniejsza Matko, módl się za nami,
Gaździno naszego Ŝycia, módl się za nami,
Opiekunko naszych rodzin, módl się za nami,
Najjaśniejsza Królowo, módl się za nami,
Matko miłości pięknej, módl się za nami,
Pani losów ludzkich, módl się za nami,
Matko niezawodnej nadziei, módl się za nami.
Bądź pozdrowiona Maryjo, Matko nasza. Amen.
/Vivienne/

ZAPROSZENIE

przynamniej jednej z tajemnic RóŜańca Świętego, z nadzieją, iŜ jeśli tę
modlitwę podejmie co najmniej dziesięć procent Narodu, pozyskamy
wtedy głębszą duchową moc do właściwego poprowadzenia spraw naszej
Ojczyzny – Polski.
Modlitwę tę publicznie ogłoszono po raz pierwszy w połowie czerwca
2011 roku. Miesiąc później, dnia 14 lipca, pierwsi zaangaŜowani w tę
modlitwę, tak świeccy i duchowni, spotkali się za zgodą Ojców Paulinów
na Jasnej Górze. Uczestnikiem tego Spotkania był m. in. Dyrektor
Jasnogórskiej Rodziny RóŜańcowej. Spotkanie to ukazało szczerość
intencji uczestników oraz ich autentyczną troskę i duchowe
zaangaŜowanie w sprawy Ojczyzny.
Na gorącą i pełna nadziei prośbę osób świeckich, które jako pierwsze
podjęły tę modlitwę, a spotkały się z zainteresowaniem i
zaangaŜowaniem wzrastającej liczby kolejnych osób, takŜe KsięŜa Biskupi
diecezjalni w czasie swojej Konferencji na Jasnej Górze w dniu 25
sierpnia odnieśli się do tej inicjatywy, przekazując duchową opiekę nad
tym Dziełem w ręce Jasnogórskiej Rodziny RóŜańcowej.
Zgłoszenia listowne o przystąpieniu do Krucjaty RóŜańcowej za
Ojczyznę, indywidualne oraz grupowe, moŜna wysyłać na adres:

Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę
Sekretariat
skr. poczt. nr 6
96-515 Teresin
Z tekstu komunikatu
OO.Paulinów z Jasnej Góry
Krucjata RóŜańcowa jest oddolną inicjatywą wiernych, jednak
przyłączyli się do niej takŜe hierarchowie kościoła Katolickiego w Polsce:
Prymas Senior ks. kard. Józef Glemp, ks. kard. Henryk Gulbinowicz, ks.
abp Andrzej Dzięga, ks. abp Wacław Depo, ks. bp Stanisław Stefanek, ks.
bp Kazimierz Górny, ks. bp Grzegorz Kaszak, ks. bp Romuald Kamiński.

MłodzieŜowa Grupa Apostolska działająca przy
parafii św. Antoniego Padewskiego w Gołkowicach,
zaprasza na odpustowe spotkanie do kaplicy Chrystusa
Dobrego Pasterza na Prehybie. Odpustowa Msza św.
będzie celebrowana w niedzielę, 29 kwietnia br. o
godz. 14.00.
Po Eucharystii organizatorzy zapraszają uczestników
na odpustowe ciasto. Za przygotowanie poczęstunku
serdecznie dziękujemy Firmie „Klag” z Gołkowic
Górnych.

Czym jest Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę?
15 czerwca 2011 ruszyła Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę. Obecnie
na stronie www.krucjatarozancowazaojczyzne.pl swój udział w
wielkiej modlitwie za Polskę potwierdziło prawie 92 tysiące osób.
Krucjata RóŜańcowa za Ojczyznę jest wielkodusznym darem
duchowym wiernych, którzy z Maryją, Królową Polski, modlą się o Polskę
wierną Bogu, KrzyŜowi i Ewangelii oraz o wypełnienie Jasnogórskich
Ślubów naszego Narodu. Osoby te czynią to dobrowolnie, zobowiązując
się do codziennego rozwaŜania i odmawiania w tych intencjach

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk,
Anna i Grzegorz Gorczowscy, Sylwia Korona - Sowińska,
Agata Masternak - Nawojowska, Mariusz Łomnicki, Agata Szlęk.
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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Objawienia

Beauraing. 22 sierpnia 1946 r. uroczyście poświęcono statuę Matki BoŜej.
W 1949 roku biskup wydał ostateczne oficjalnie oświadczenie, uznające
objawienia w Beauraing i Banneux. Od tego czasu do Beauraing
przybywa 200 tysięcy pielgrzymów rocznie. 18 maja 1985 roku, w dniu
swoich 65 urodzin, Jan Paweł II odprawił Mszę św. w Beauraing.

na przestrzeni dziejów

www.kosciol.wiara.pl

Beauraing
Złote Serce Matki BoŜej
Uznane przez Kościół objawienia prywatne w XX wieku
poprzedzały waŜne i tragiczne wydarzenia. W Fatimie Matka
BoŜa ukazała się podczas I wojny światowej, na kilka miesięcy
przed wybuchem rewolucji październikowej w Rosji. W dwóch
belgijskich miejscowościach: Beauraing i Banneux, objawiała się
na przełomie 1932 i 1933 roku, na kilka miesięcy przed dojściem
do władzy w Niemczech Adolfa Hitlera.
Koniec 1932 roku w ogóle nie był dla
Europy optymistyczny. Kontynent od
trzech lat był pogrąŜony w głębokim
kryzysie ekonomicznym. We Włoszech
rządzili juŜ faszyści, w ZSRR Stalin
zaostrzał represje. W innych krajach
demokracja była coraz słabsza, malała
teŜ
religijność.
Górę
brały
antydemokratyczne
i
antyreligijne
partie komunistyczne i faszystowskie.
W najbliŜszych latach miało być coraz
gorzej, mimo Ŝe kryzys ekonomiczny
został
przezwycięŜony.
W
tym
kontekście moŜna rozumieć objawienia
w Belgii jako swoistą kontynuację
Fatimy.
Piętnaście lat po objawieniach w
Fatimie Matka BoŜa ukazała się 33 razy
pięciorgu dzieciom w Beauraing, małej
wiosce w Belgii, 120 km od Brukseli,
blisko granicy francuskiej.
29 listopada 1932 roku Fernanda,
Gilberta y Alberto Voisin (w wieku –
odpowiednio – 15, 13 i 11 lat) oraz
Andrea y Gilberta Degeimbre (14 i 9 lat) wychodząc ze szkoły zobaczyli w
szkolnym ogrodzie piękną kobietę w wieku ok. 18-20 lat, ubraną w białą,
długą, promieniejącą światłem suknię. Poruszała się nad ziemią, oczy
miała skierowane ku niebu, a w złoŜonych dłoniach trzymała róŜaniec.
Tego dnia nie podeszła do dzieci.
Następnego dnia pojawiła się gdy odmawiały róŜaniec. Od tego czasu
objawiała się codziennie aŜ do 3 stycznia 1933 roku. Wówczas rozłoŜyła
ręce i dzieci zobaczyły promieniejące światłem złote serce.
Matka BoŜa kilka razy rozmawiała z dziećmi. Prosiła je, by były
posłuszne i modliły się. 21 grudnia
przedstawiła się dzieciom jako
Dziewica Niepokalanie Poczęta. 23
grudnia powiedziała, Ŝe chciałaby
by w to miejsce przybywali w
przyszłości
pielgrzymi
i
by
zbudowano kaplicę.
2
stycznia
zapowiedziała
dzieciom, Ŝe powie kaŜdemu coś na
osobności.
Niektóre
z
tych
sekretów
nie
zostały
nigdy
wyjawione. Andrei powiedziała, Ŝe
jest Matką Boga, Królową Niebios,
Gilbercie obiecała, Ŝe nawróci
grzeszników, a Fernandę zapytała
czy kocha Jej Syna i Ją. „Jeśli tak,
poświęcaj się dla mnie”– dodała.
Wkrótce
po
objawieniach
rozpoczęły się pielgrzymki do tego
miejsca, a wraz z nimi cudowne
uzdrowienia
i
nawrócenia.
Dwanaście dni po ostatnim objawieniu w Beauraing, Matka BoŜa zaczęła
się pojawiać w połoŜonym 90 km dalej Banneux (równieŜ w Belgii).
W 1935 roku powołano specjalną komisję do zbadania objawień. 2
lutego 1943 roku biskup André Marie Charue poparł kult Matki BoŜej z

KĄCIK DOBREGO SŁOWA

MARYJA – MATKA MA
Królowa Świata, Maryja,
Królowa Polski, Matka ma,
Dla niej kwitnie kaŜdy kwiat,
Do Niej woła cały świat,
Ave
Ave
Ave
Ave

Maryja,
Maryja,
Maryja,
Maryja,

ja dziecko Twe,
przygarnij mnie,
me serce gra,
Miłości ma.

Światłem w ciemności jesteś nam,
Oświetlasz drogę do Niebios Bram,
Do swego Syna Prowadź nas,
W dzień pogodny i burzliwy czas.
Kocham Cię Matko i dziękuje Ci,
Przywracasz radość, koisz me łzy,
Ogromne serce Matko masz,
Z miłością tulisz kaŜdego z nas.
Ave
Ave
Ave
Ave

Maryja,
Maryja,
Maryja,
Maryja,

ja dziecko Twe,
przygarnij mnie,
me serce gra,
Miłości ma.
/Minawia/
przyg. Mariusz Łomnicki

„Banderia Prymicyjna”
Ksiądz Proboszcz
Serdecznie zaprasza chętnych do udziału w
„Banderii prymicyjnej” – konnej, rowerowej i
motorowej, która uświetni uroczystości
prymicyjne Ks. Pawła Tokarczyka, naszego
parafianina w dniach 26 i 27 maja 2012.
Zainteresowani
udziałem w banderii
konnej proszeni są
o zgłaszanie się do
Pana Mieczysława
Szewczyka – sołtysa
wsi
Skrudzina,
a osoby chcące
wziąć
udział
w
banderii rowerowej,
motorowej
mogą
zgłaszać się do
Księdza Katechety
Krzysztofa Migacza.
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Błogosławiony
z sąsiedniej parafii
18 maja 1631 r. urodził się w
pobliskim Podegrodziu wielki
czciciel Matki Najświętszej błogosławiony Ojciec Stanisław
Papczyński,
wyniesiony
na
ołtarze 17 września 2007 r.
Pragniemy przypomnieć o tym
Błogosławionym naszej ziemi,
szczególnie
teraz,
w
nadchodzącym
miesiącu
maryjnym.
Ojciec
Stanisław
przybliŜył nam postać Matki
BoŜej zwłaszcza w przywileju
Niepokalanego Poczęcia. Z jego
inicjatywy, w XIII w. powstał
pierwszy zakon klerycki na
polskiej ziemi - Zgromadzenie
KsięŜy
Marianów.
ZałoŜyciel
Marianów tak wołał do Maryi: Pozdrawiam Cię, Jutrzenko, najjaśniejsza

zwiastunko wiecznego dnia. Pozdrawiam Cię, bardzo jasny KsięŜycu,
który oświecasz wielką noc. Pozdrawiam Cię o Maryjo! Największa ozdobo
nieba i ziemi!. Ten wielki sługa Maryi uwaŜał, Ŝe nie ma nic
doskonalszego od Niej. Jest ona pełna łaski, jakim jest Syn Jej, Jezus
Chrystus. Błogosławiony Ojciec Papczyński odznaczał się niezwykłą
duszpasterską wraŜliwością, dzięki której zapalał innych do poboŜności.
Zamieszczamy Koronkę Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Najświętszej Maryi Panny, modlitwę, która jest odmawiana przez
Marianów od czasu aprobaty Zgromadzenia przez papieŜa Innocentego
XII w roku 1699 w oparciu o „Regułę dziesięciu Cnót NMP”.

Koronka Dziesięciu Cnót Ewangelicznych
Najświętszej Maryi Panny
Najpierw czynimy znak krzyŜa świętego. Następnie
odmawiamy jeden raz Ojcze nasz i dziesięć razy Zdrowaś
Maryjo.Za kaŜdym razem po słowach: Święta Maryjo, Matko
BoŜa...wymieniamy jedną cnotę w następującej kolejności:
1.Najczystsza
2.Najroztropniejsza
3.Najpokorniejsza
4.Najwierniejsza
5.NajpoboŜniejsza
6.Najposłuszniejsza
7.NajuboŜsza
8.Najcierpliwsza
9.Najmiłosierniejsza
10.Najboleśniejsza
...módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej.
Amen.
Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu
Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.
W poczęciu Twoim, Panno Niepokalanaś była.
Módl się za nami do Boga Ojca, któregoś Syna porodziła.
Módlmy się. BoŜe Ty, przez Niepokalane Poczęcie Najświętszej
Dziewicy przygotowałeś swojemu Synowi godne mieszkanie i na
mocy zasług przewidzianej śmierci Chrystusa zachowałeś Ją od
wszelkiej zmazy, daj nam za Jej przyczyną dojść do Ciebie bez
grzechu. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, który z Tobą Ŝyje
i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki
wieków. Amen.
Niepokalane Poczęcie Maryi Dziewicy,
Niech nam będzie zbawieniem i obroną.
Opracowanie na podstawie ksiąŜki ks.T. Rogalewskiego MIC
„W słuŜbie Maryi”- Agata Masternak – Nawojowska

Modlitwa Matki Teresy z Kalkuty
Kalkuty
śycie jest błogosławieństwem - przyjmij je
śycie jest szansą - korzystaj z niej
śycie jest pięknem- podziwiaj je
śycie jest laurem - osiągnij go
śycie jest szczęściem - skosztuj go
śycie jest snem - uczyń z niego rzeczywistość
śycie jest wyzwaniem - sprostaj mu
śycie jest walką podejmij ją
śycie jest przygodą - ośmiel się na nią
śycie jest zadaniem - wypełnij je
śycie jest grą - zabaw się nią
śycie jest drogocenne - strzeŜ go
śycie jest miłością - ciesz się nią
śycie jest smutkiem - pokonaj go
śycie jest hymnem - śpiewaj go
śycie jest tajemnicą - przeniknij ją
śycie jest obietnicą - wypełnij ją
śycie jest bogactwem - zachowaj je
śycie jest Ŝyciem - obroń je.

Światowy Dzień
Modlitw o Powołania
Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa Pawła VI, który postanowił,
Ŝe jedna z niedziel okresu wielkanocnego będzie przeznaczona na
modlitwę o powołania do stanu kapłańskiego i Ŝycia zakonnego. Była to
odpowiedź papieŜa na utrzymujący się, a nawet pogłębiający się juŜ
wówczas kryzys w Kościele, którego jednym z najjaskrawszych i
najboleśniejszych przejawów był spadek powołań, i to zarówno wśród
męŜczyzn, jak i kobiet. Spadała zresztą nie tylko liczba powołań, a więc
kandydatów do kapłaństwa i Ŝycia zakonnego, ale takŜe liczba czynnych
księŜy, zakonników i zakonnic ze względu na liczne w owym czasie
wystąpienia i porzucenia stanu duchownego, jak i liczbę zmarłych,
których nie były w stanie zrównowaŜyć ani tym bardziej przewyŜszyć
nowe zastępy kapłanów i sióstr zakonnych. W tej sytuacji Ojciec Święty
23 stycznia 1964 r. zarządził, Ŝe odtąd w Niedzielę Dobrego Pasterza,
która przed posoborową reformą kalendarza liturgicznego przypadała w
II Niedzielę Wielkanocną, Kościół będzie się szczególnie modlił o nowych
"robotników Ŝniwa". Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania odbył się
12 kwietnia 1964 r. Co roku teŜ z okazji Dnia Modlitw o Powołania papieŜ
kieruje do wierzących swoje orędzie.
Na podst. www.brewiarz.katolik.pl
29 kwietnia 2012 roku, w czwartą Niedzielę Wielkanocną – Niedzielę
Dobrego Pasterza obchodzimy juŜ 49. Światowy Dzień Modlitw o
Powołania. W swoim orędziu z okazji tego dnia Benedykt XVI
zaprasza do refleksji na temat: „Powołania darem miłości Boga”.
„Źródłem kaŜdego doskonałego daru jest Bóg-Miłość. Bóg jest miłością:
„kto trwa w miłości, ten trwa w Bogu, a Bóg trwa w nim (1 J 4, 16).” –
poucza Ojciec Święty. Przytacza słowa Jana Pawła II, który stwierdza:
„KaŜdy znak posługi kapłańskiej, prowadząc ku miłości i słuŜbie
Kościołowi, pobudza jednocześnie do ciągłego wzrastania w miłości i
słuŜbie Jezusowi Chrystusowi - Głowie, Pasterzowi i Oblubieńcowi
Kościoła, w miłości, która zawsze jest odpowiedzią na wyprzedzającą,
wolną i darmo daną miłość Boga w Chrystusie” (Pastores dabo vobis, 25).
KaŜde specyficzne powołanie rodzi się z inicjatywy Boga i jest dziełem
miłości Boga. To On czyni „pierwszy krok” i to nie ze względu na
szczególną dobroć odkrytą w nas, lecz ze względu na obecność swojej
miłości „rozlanej w sercach naszych przez Ducha Świętego” (Rz 5,5). Rolę
BoŜej Miłości dla kaŜdego rodzącego się powołania podkreślali święci.
Benedykt XVI przypomina: „KaŜdego dnia Jezus Chrystus wzywa nas do
stawania się doskonałymi w miłości Ojca (por. Mt 5, 48). Wysoką miarą
Ŝycia chrześcijańskiego jest bowiem kochanie „jak” Bóg. Chodzi tu o
miłość, która przejawia się jako całkowity dar z siebie: wierny i płodny.
PrzełoŜonej klasztoru w Segowii, zatroskanej dramatyczną sytuacją
“zawieszenia”, w jakiej znajdował się w tamtym czasie Jan od KrzyŜa,
święty zalecał, by działała zgodnie z wolą Boga: „Nie myśl o niczym
innym, jak tylko o tym, Ŝe wszystko zostało zaplanowane przez Boga;
tam, gdzie nie ma miłości, wnoś miłość, a owocem stanie się miłość”
(Listy, 26).”

-7Benedykt XVI określa zadania duszpasterstwa powołań. Głównym jego
celem jest „dawanie osobom powołanym punktów orientacji na drogach
Ŝycia”. Młodych naleŜy uczyć częstego sięgania po Pismo Święte, uwaŜnej
i stałej modlitwy osobistej i wspólnotowej, bo „wtedy staje się moŜliwe
usłyszenie BoŜego wezwania pośród wielu głosów, które wypełniają
codzienne Ŝycie”. Centrum Ŝycia powinna być Eucharystia, gdyŜ dzięki
niej „uczymy się ciągle na nowo Ŝycia «wysoką miarą» miłości Boga”.
Biskup Wiesław Lechowicz, jako delegat Konferencji Episkopatu
Polski ds. Duszpasterstwa Powołań mówi: „Człowiek winien odkryć, Ŝe
jest kochany przez Boga miłością odwieczną, uprzednią, bezwarunkową,
bezinteresowną i nieodwołalną. Konsekwencją tego odkrycia jest
całkowite zaufanie Bogu i Jego woli.” Krajowa Rada Duszpasterstwa
Powołań przygotowała specjalną publikację z okazji Tygodnia Modlitw o
Powołania do Kapłaństwa i śycia Konsekrowanego, zawierającą homilie,
konferencje, katechezy, scenariusze spotkań i naboŜeństw. „śywię
głęboką nadzieję, Ŝe treść tej publikacji stanie się dla duszpasterzy
inspiracją nie tylko na Tydzień Modlitw, ale na codzienną pracę
duszpasterską, wszak najbardziej owocną formą duszpasterstwa
powołaniowego jest duszpasterstwo podstawowe – gorliwe głoszenie
słowa BoŜego, celebrowanie z wiarą sakramentów świętych oraz
prowadzenie z miłością wiernych we wspólnocie z Bogiem i Kościołem” –
napisał we wstępie do materiałów na Tydzień Modlitw o Powołania
Biskup Lechowicz.
12 maja na Jasnej Górze Krajowe Duszpasterstwo Powołań
organizuje doroczną pielgrzymkę rodzin osób powołanych i wspierających
powołania do kapłaństwa i Ŝycia konsekrowanego, zaś w nocy z 9 na 10
czerwca odbędzie się IX Ogólnopolskie czuwanie w intencji powołań i
powołanych w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Na podst. informacji Biura Prasowego KEP
(…) Bardzo łatwo przychodzi nam krytykowanie Kościoła, a księŜy to juŜ
w szczególności. (…) JeŜeli nasza "troska" o Kościół i duchownych będzie
ograniczać się tylko i wyłącznie do wytykania błędów i lamentowania nad
tym, jak jest źle, to nie okłamujmy się - nic się nie zmieni. (…) Skoro
jesteśmy katolikami, to wierzymy w ogromną moc modlitwy
wstawienniczej (czyli modlitwy za kogoś) i to właśnie ona moŜe być
naszym narzędziem w budowaniu lepszego Kościoła w Polsce.
Piotr śyłka

„Nie narzekaj, tylko adoptuj księdza”
www.deon.pl

Ofiarujmy szczerą modlitwę o powołania
oraz siłę i wytrwanie
wytrwanie dla powołanych. Ta
sprawa dotyczy nas wszystkich - nie
zmarnujmy okazji!

Wydarzenia parafialne
1 kwietnia 2012
Niedziela Palmowa

3 kwietnia 2012
Droga KrzyŜowa ulicami parafii Gołkowice - Skrudzina
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5, 6 i 7 kwietnia 2012
Triduum Paschalne

