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Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach
BIULETYN PARAFIALNY Nr 6 (99) 13.06.2012

WSPOMNIENIE ŚW. ANTONIEGO Z PADWY
Egzemplarz bezpłatny

O D P U S T

P A R A F I A L N Y

Prośby do świętego Antoniego

JUś WKRÓTCE

Święty Antoni Padewski do Ciebie się uciekam
w trudnościach i kłopotach Ŝycia mego.
Otocz mnie swą opieką i wspieraj radą,
ulecz Ŝyciowe rany, daj pokój serca i radość wszelką.
Niech ogień Twej miłości rozgrzeje zziębnięte sumienie
i przyniesie prawdziwe ukojenie.
Tułam się po krętych ulicach codziennych dni,
łapię w dłonie okruchy dobrych chwil,
dzielę się chlebem z ubogimi,
płaczę razem ze smutnymi .
Czekam na Twą pomoc niezmiennie
w kaŜdej Ŝycia dobie proszę o światłość wiekuistą
i miłosierdzie BoŜe.

8 lipca 2012

Vivienne

Modlitwa do św. Antoniego
Przedziwny, św. Antoni, znany z wielkości cudów, które
zdziałałeś. Tyś doznał wielkiego szczęścia, piastując na swych
rękach Chrystusa Pana, pod postacią małej Dzieciny. Uproś mi
teraz u Jego dobroci łaskę, której pragnę całym sercem. Ty byłeś
miłosierny dla biednych grzeszników, nie zwaŜaj na brak moich
zasług, lecz na chwałę BoŜą, która będzie wsławiona w Tobie
oraz na zbawienie mej duszy. Dowodem mojej wdzięczności
niech będzie przyrzeczenie prowadzenia Ŝycia zgodnego z
zasadami Ewangelii i poświęcenia się wspieraniu ubogich, których
tak za Ŝycia umiłowałeś i obecnie miłujesz. Amen.

ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W
LOTERIACH !
Kupując los Loterii Św. Antoniego o wartości 20 zł
będzie moŜna wygrać wiele cennych nagród, w tym
nagrodę główną samochód osobowy marki Nissan
Primera 2.0 Td 1999, klimatyzacja, centralny zamek,
ABS, wspomaganie kierownicy, 4xel. Szyby, El.
Lusterka. Immobilizer, 2 x poduszka powietrzna, radio,
gwarancja serwisowa na 2 miesiące.
Losy Loterii Św. Antoniego moŜna nabywać w zakrystii i przy
kościele od dnia odpustu parafialnego 13 czerwca i następne
niedziele: 17, 24 czerwca, 1 i 8 lipca oraz podczas festynu.

Serdecznie zapraszamy
na uroczystości odpustowe
ku czci Św. Antoniego Padewskiego

w środę 13 czerwca 2012
Msze Św. o godz.
7.00
9.00
11.00 /uroczysta suma odpustowa połączona
z procesją/
18.00.
Nie będzie Mszy Św. w kaplicy w Skrudzinie!

W czasie festynu będzie prowadzona takŜe loteria fantowa.
Losy w cenie 5 zł, kaŜdy wygrywa. Kupony zachowujemy na
koniec loterii do losowania głównych nagród m.in. roweru,
kuchenki mikrofalowej i odkurzacza.

Dochód z loterii przeznaczony jest na budowę nowego
kościoła w Gołkowicach.
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VII FESTYN PARAFIALNY

Samochód

8 lipca 2012 roku

Nissan Primera 2.0 Td 1999r.
do wygrania podczas festynu

PLAC OBOK ORLIKA
W GOŁKOWICACH GÓRNYCH
Zaczynamy o godzinie 1500
PROGRAM
W czasie festynu będą występować:
- Zespół Magnificat,
- Zespół dzieci i młodzieŜy „Ptaszkowioki” z Ptaszkowej,
- zespoły dziecięce i młodzieŜowe, pokazy tańca współczesnego,
- około godziny 18.00 występ Pana Jana Pietrzaka – satyryka,
kabareciarza, twórcy kabaretu „Pod Egidą”.

śyciowe hasła Pana Jana Pietrzaka:
*Jest śmiesznie, będzie jeszcze
śmieszniej!
*Nie ma wolności bez wesołości!
*Związki Zawodowe - kuźnią kapitalizmu!
*Bądź słoneczny - zachodź wieczorem do
domu!
*śycie jest za krótkie by Ŝyć byle jak!
*Pietrzak na prezydenta! Nie będzie
lepiej, ale weselej!
*śeby Polska była Polską!

Kupując los Loterii Św. Antoniego za 20 zł
moŜesz go wygrać
WYPOSAśENIE:
-KLIMATYZACJA
-CENTRALNY ZAMEK
-ABS
-WSPOMAGANIE KIEROWNICY
-4 x EL. SZYBY
-EL. LUSTERKA
-IMMOBILIZER
-2 x PODUSZKA POWIETRZNA
-RADIO
-GWARANCJA SERWISOWA 2 MIESIĄCE
Samochód ofiarował Pan Janusz Konstanty –
FIRMA „VABI” z Gołkowic Dolnych.

*Marksjanie zagraŜają Ziemi!
*Przewróćmy normalność! Wypierzmy przeszłość!
*Kasa nasza - wiosna wasza!
Losowanie nagród Loterii Fantowej.
Przed samą godz. 20.00 losowanie nagrody głównej w Loterii Św.
Antoniego: samochodu osobowego Nissan Primera.
Od godziny 20.00 zabawa taneczna.
O godzinie 22.00 zapraszamy na niesamowity pokaz
sztucznych ogni.
Serdecznie zapraszamy do udziału w festynie – dochód jest
przeznaczony na budowę kościoła w Gołkowicach.

Atrakcje tegorocznego festynu
* W czasie festynu zapewniony będzie obfity bufet
zorganizowany przez Firmy Gastronomiczne:
„RAJ” – Kinga i Andrzej Stawiarscy;
„KLAG” – Grzegorz Klag;
smaczne lody, napoje i słodycze – P. Teresa Słowik.

* Uczestnikom festynu czas urozmaicą:
- wesołe miasteczko, plac zbaw dla dzieci: zjeŜdŜalnie, dmuchańce,
róŜne atrakcje…,
- ściana wspinaczkowa,
- przejaŜdŜka konna,
- przejaŜdŜka kucykiem,
- malowanie twarzy,
- malowanie chust,
- pokaz malowania ikon,
- i wiele, wiele innych…

Zapraszamy do odwiedzenie strony internetowej:

www.festyn-parafialny.pl

Do Serca Twego Jezu
Płynę na falach ducha
słońca lotem promyka
jasnego złotego południa
serce gorejące
otwieram miłością
do miłości odwiecznej
bez początku bez końca
cicha spokojna radość
otwiera duszy podwoje
otula zielenią łąk
bielą róŜ
maluje rajski pejzaŜ
słodko nasyca okno nieznane
zasłoną wiary utkane
z modlitwą i pieśnią radosną
mknie lotem białego motyla
do Serca Twego Jezu.

go-ja
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Najświętsze Serce Jezusa
darem dla ludzkości
Jezus Chrystus obdarzył nas wyjątkowym darem, ofiarował nam
wszystkim swoje Najświętsze Serce. Objawiając się św. Małgorzacie Marii
Alacoque, która stała się powierniczką Jego
Serca, chciał abyśmy nie pozostali bierni wobec
Jego zbawczej miłości. Przypomniał ludzkości, jak
bardzo ją miłuje. Jego ofiara krzyŜowa jest na to
niezbitym dowodem. KaŜdy człowiek ma okazję
spojrzeć na dzieło zbawienia przez pryzmat
Chrystusowej rany zadanej włócznią w czasie
męki na Golgocie. Umęczenie Zbawiciela,
uświadamiające grzeszność ludzi, ma być
wstrząsem zdolnym skruszyć zatwardziałość ich
serc. Zdrój łask Chrystusowych przemienia
wnętrze człowieka i sprawia, Ŝe staje się on
ściślej zjednoczony ze wspólnotą Kościoła
Świętego.
Święto Najświętszego Serca Jezusowego jest dla wierzących
wymownym znakiem wielkiej miłości Chrystusa i Boskiego miłosierdzia.
Przebity bok staje się niejako misterium wiary, gdyŜ Serce Jezusa
odsłania najgłębszą tajemnicę Wcielenia - tajemnicę zjednoczenia Boskiej
i ludzkiej natury w Boskiej Osobie Syna BoŜego.
W prefacji na Uroczystość Serca Jezusa Kościół tak się modli:

Wszechmogący, wieczny BoŜe, z Twojej woli Jednorodzony Syn Twój
wiszący na krzyŜu został przebity włócznią Ŝołnierza, aby otwarte Serce,
skarbiec BoŜej hojności, zlewało na nas strumienie zmiłowania i łaski, aby
to Serce, które nigdy nie przestało płonąć ku nam miłością, było
schronieniem dla poboŜnych, a dla pokutujących otwartą bramą
zbawienia.
Agata Masternak - Nawojowska

Myśli św. Ojca Pio na miesiąc czerwiec
„Piękniejsze od świętych pragnień są wykonane czyny”.
„Idź odwaŜnie naprzód takŜe wtedy, gdy przeŜywasz
wewnętrzne trudności”.
„śycie to walka, z której nie moŜemy ię wycofać, lecz w
której musimy zwycięŜyć”.
Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Warto przeczytać...

Święta Faustyna, jakiej nie znamy...
Warto sięgnąć po nową ksiąŜkę Ewy K. Czaczkowskiej opisującą
biografię świętej Faustyny - Apostołki BoŜego Miłosierdzia. Jest to
wyjątkowa pozycja odsłaniająca przed czytelnikiem nowe tajemnice
Świętej. KaŜdy czciciel Miłosiernego Pana powinien ją przeczytać. Autorka
opowiada o świętej Siostrze Faustynie w sposób niezwykle interesujący,
śledzi jej Ŝycie i z zaciętością reporterską ukazuje nowe szczegóły, w
jeszcze silniejszy sposób, nam ją przybliŜające.
„Kim jesteś Faustyno? Ta biografia jest odpowiedzią!” - słowa
kardynała Franciszka Macharskiego są najkrótszą, lecz najbardziej
przychylną i jakŜe trafną recenzją. Czaczkowskiej udało się przedstawić
sylwetkę Świętej dwubiegunowo, zarówno jej skromne, naznaczone
trudem i zmaganiami z codziennością Ŝycie, jak równieŜ egzystencję
pełną mistycznego ducha, przepełnionego wielką miłością do Jezusa.
Fakty mówiące o losach Apostołki BoŜego Miłosierdzia są przeplatane
fragmentami z „Dzienniczka”. Autorka dołoŜyła wszelkich starań, aby jak
najpełniej ukazać biografię Siostry, dlatego udawała się do róŜnych
miejsc, w których ta przed laty przebywała, rozmawiała z osobami ją
znającymi, sięgała do rozmaitych wspomnień, przez co publikacja posiada
wiele walorów. Oprócz historii Ŝycia świętej zawarte są w ksiąŜce dzieje
kultu BoŜego Miłosierdzia, jest mowa o kłopotach, na jakie napotykał, o
staraniach Ojca Świętego Jana Pawła II w jego rozpowszechnianiu, a
takŜe o samej beatyfikacji i kanonizacji Siostry.
„Posłannictwo świętej Faustyny nie skończyło się. Ono trwa” - tak
kończy biografię Świętej Czaczkowska.
Agata Masternak-Nawojowska
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Objawienia
na przestrzeni dziejów

Paray-le-Monial
Jezu, ufam Tobie
KtóŜ z nas nie zna obrazka z
przedstawieniem Jezusa z zaznaczonym
sercem?
Wielu
ma
taki
obrazek
zawieszony na ścianie w domu. Tylko
nieliczni jednak wiedzą, Ŝe źródłem tego
motywu
było
prywatne
objawienie.
Pomiędzy 1673 a 1675 rokiem w
klasztorze Paray-le-Monial św. Małgorzata
Maria Alacoque czterokrotnie ujrzała
Zbawiciela, który nakazał jej szerzyć kult
Serca Jezusowego.
Oczywiście kult Serca
Jezusowego istniał juŜ w
średniowieczu. Objawienia
św. Małgorzaty Marii miały jednak kluczowe
znaczenie w jego rozwoju. Oto co napisał o tym
papieŜ Pius XII w encyklice "Haurietis aquas":
"NajwaŜniejsze miejsce wśród tych, którzy krzewili
kult Najświętszego Serca Jezusowego zajmuje św.
Małgorzata Maria Alacoque. Zapalona niezwykłą
gorliwością sprawiła, nie bez wpływu wierzących, Ŝe
kult ten nabierał właściwych sobie rozmiarów,
róŜniąc się od wszystkich innych form poboŜności
chrześcijańskiej, z podkreśleniem elementu miłości i wynagrodzenia". Pod
wpływem objawień św. Marii Małgorzaty wprowadzono uroczystość
Najświętszego Serca Jezusa, którą Kościół katolicki obchodzi w piątek po
oktawie BoŜego Ciała.

Najświętsze Serce
Małgorzata
Maria
Alacoque
urodziła się 22 lipca 1647 r. w
Lhautecourt w okręgu Charolais we
Francji. Jej ojciec, Klaudiusz, był
notariuszem.
Od
dzieciństwa
pragnęła całkowicie poświęcić się
Chrystusowi. Rodzina długo nie
pozwalała jej jednak wstąpić do
zakonu. Wreszcie 20 czerwca 1671
roku rozpoczęła nowicjat w zakonie
Sióstr Matki BoŜej Nawiedzenia,
popularnie zwanych wizytkami, w
klasztorze w niewielkiej burgundzkiej
miejscowości
Paray-le-Monial.
Chrystus ukazał jej się po raz
pierwszy juŜ podczas rekolekcji
poprzedzających
obłóczyny,
6
listopada 1672 r. Potem nastąpiły
cztery objawienia, zwane wielkimi.
27 grudnia 1673 r., w uroczystość św. Jana Ewangelisty, Jezus ukazał
się Małgorzacie Marii podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. "Pan
powiedział mi: "Moje Boskie Serce goreje tak wielką miłością ku ludziom,
a zwłaszcza ku tobie, Ŝe nie moŜe juŜ powstrzymać w sobie płomieni tej
gorącej miłości. Musi je rozlać za twoim pośrednictwem i ukazać się
ludziom, by ich ubogacić drogocennymi skarbami, które ci odsłaniam, a
które zawierają łaski uświęcające i zbawienne, konieczne, by ich wydobyć
z przepaści zatracenia". Po tych słowach Pan ukazał mi swoje bijące
Serce" – opowiadała później św. Małgorzata Maria.
Niedługo później, w drugim objawieniu Jezus przekazał swoje
pragnienie, aby ludzie Go miłowali i dlatego objawia im Swoje Serce wraz
ze wszystkimi skarbami BoŜej Miłości, pełne łask, miłosierdzia i
zbawienia: "To naboŜeństwo jest ostatnim wysiłkiem mojej miłości i
będzie dla ludzi jedynym ratunkiem w tych ostatnich czasach" –
powiedział. Do objawienia doszło w kaplicy klasztornej. Św. Małgorzata
Maria znów widziała wtedy Serce Jezusa. Zdawało się Ono spoczywać na
tronie z ognia i promieni. Widoczna była rana zadaną włócznią na krzyŜu.
Serce otaczała korona cierniowa, a u góry wieńczył Je krzyŜ.
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r. Modliła się przed tabernakulum, gdy nagle
pojawił się Pan Jezus. Z Jego ran biła
niezwykła jasność. Światło rany Serca
rozrosło się, a Pan zaczął mówić o
niewdzięczności, jaką Mu ludzie odpłacają za
Jego miłość. Sprawia mu to większą udrękę
niŜ wszystkie cierpienia, których doznał w
trakcie
swego
ziemskiego
Ŝycia.
"Przynajmniej ty staraj się mi zadośćuczynić,
o ile to będzie w twojej mocy, za ich
niewdzięczność"
powiedział
Jezus
Małgorzacie Marii. ZaŜądał, by przyjmowała
Komunię św. tak często, jak tylko moŜe, a
zwłaszcza w kaŜdy pierwszy piątek miesiąca. Chrystus polecił jej takŜe
modlitwę kaŜdej nocy z czwartku na piątek między godz. 23.00 a 24.00.
Do najwaŜniejszego z objawień, czwartego i ostatniego, doszło 19
czerwca 1675 r., w oktawie BoŜego Ciała. Św. Małgorzata Maria klęczała
przed Najświętszym Sakramentem, kiedy ujrzała Pana Jezusa. Odsłonił
On swe Serce i powiedział: "Oto Serce, które tak bardzo umiłowało ludzi,
Ŝe niczego nie szczędziło, aŜ do wyczerpania i wyniszczenia się, by im dać
dowody swej miłości. A w zamian od większości ludzi doznaję tylko
niewdzięczności przez nieuszanowania i świętokradztwa, przez oziębłość i
pogardę, z jaką się odnoszą do Mnie w tym Sakramencie miłości".
Podczas tego objawienia Jezus zaŜądał, aby w pierwszy piątek po oktawie
BoŜego Ciała odbywała się szczególna uroczystość ku czci Jego Serca i
aby w tym dniu przystępowano do Komunii św. oraz uroczyście
wynagradzano zniewagi, jakich Serce Jezusowe doznaje od ludzi.

Piątek po oktawie BoŜego Ciała
Św. Małgorzata Maria mogła zacząć urzeczywistniać swoją misję pod
koniec 1684 r., gdy została mistrzynią nowicjatu w Paray-le-Monial.
Nowicjuszki pod jej kierunkiem zbudowały ozdobiony kwiatami maleńki
ołtarzyk, na którym umieściły wycięte z papieru, uwieńczone płomieniami
Serce. W 1686 r. cały klasztor wizytek w Paray-le-Monial dokonał aktu
oddania się BoŜemu Sercu, zaś dwa lata później zbudowano kaplicę
poświęconą Najświętszemu Sercu. Stamtąd kult ten zaczął się
rozprzestrzeniać na Francję i cały świat. Św. Małgorzata Maria zmarła 16
października 1690 roku. PapieŜ Pius IX beatyfikował ją 18 września 1864
r. a Benedykt XV kanonizował 13 maja 1920 r.
Chrystus, w Paray-Le-Monial prosił o ustanowienie uroczystości
Najświętszego Serca, którą naleŜało obchodzić w piątek po oktawie
BoŜego Ciała. Pierwsze starania w tej sprawie podjął klasztor wizytek w
Dijon. Wkrótce król Polski August II Sas, a potem jego syn i następca
August III Sas zaczęli domagać się od papieŜa ustanowienia święta.
Trwały jednak badania wiarygodności objawień w Paray-Le-Monial.
Wreszcie sukces odniósł Memoriał w tej sprawie biskupów polskich,
przedłoŜony Kongregacji Obrzędów na początku 1765 r. Kongregacja
Obrzędów postanowiła przychylić się do próśb biskupów Królestwa
Polskiego i Arcybractwa Rzymskiego, udzielając zezwolenia na uroczyste
obchodzenie święta z własną mszą i oficjum. Dekret ten potwierdził
papieŜ Klemens XIII 6 lutego 1765 r. W 1873, w dwusetną rocznicę
pierwszego z objawień odbyła się w Paray-le-Monial uroczystość
poświęcenia narodu francuskiego BoŜemu Sercu. Dwa lata później
połoŜono kamień węgielny pod budowę monumentalnej świątyni w
ParyŜu pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dziś bazylika
Sacre Coeur góruje nad dzielnicą Montmartre.
A do Paray-Le-Monial co roku przybywa ok. 300 tysięcy pielgrzymów.
www.kosciol.wiara.pl

SERCE JEZUSA
Miesiąc czerwiec to w Kościele czas w szczególny sposób poświęcony
Sercu Pana Jezusa. Czerwcowe naboŜeństwa, w czasie których śpiewana
jest litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa swój początek wzięły w
XIX w. Ich inicjatorką była Aniela de Sainte-Croix.
W trakcie czerwcowych naboŜeństw wierni oddają hołd i uwielbienie
Jezusowi oraz Jego pełnemu miłości Sercu. Śpiewając litanię,
wypowiadając poszczególne wołania nakreślają wyjątkowy charakter oraz
nieprawdopodobną moc owego Serca. Serca miłości pełnego. Serca,
które jest źródłem Ŝycia i świętości. Serca dobroci i miłości pełnego.
Serca, w którym spoczywają wszelkie skarby mądrości i umiejętności.
To właśnie poprzez słowa litanii wierni zbliŜają się do Jezusa. ZbliŜają
się do Jego serca, w którym sobie Ojciec bardzo upodobał. To poprzez
wypowiadane, bądź wyśpiewywane słowa wszyscy uświadamiamy sobie
jak wielkie, jak nieogarnione i wszechmocne jest Serce Jezusa.
Sylwia Korona-Sowińska

„W społeczeństwie, w którym coraz szybciej rozwija się technika i
informatyka, w którym pochłonięci jesteśmy tysiącem często sprzecznych
dąŜeń, człowiek moŜe zagubić centrum - centrum samego siebie.
Ukazując nam swoje Serce, Jezus przypomina przede wszystkim, Ŝe
właśnie tam, we wnętrzu człowieka rozstrzyga się los kaŜdego, wybór
między śmiercią a Ŝyciem w wymiarze ostatecznym. On sam daje Ŝycie w
obfitości, które pozwala naszym sercom, czasami zasklepionym w
obojętności i egoizmie, otworzyć się na wyŜszą formę Ŝycia”
(Jan Paweł II)
Po Maryjnym miesiącu maju zawitał czerwiec. Miesiąc piękny. Miesiąc
letni. Miesiąc kwiatów. Miesiąc zapachów. Miesiąc kolorów. Miesiąc
dźwięków przyrody. Ale to takŜe miesiąc Pana Jezusa. Bo właśnie w
czerwcu, w sposób szczególny i wyjątkowy swoje oczy kierujemy właśnie
w Jego stronę. To w czerwcu, bardziej, niŜ w innym czasie patrzymy na
Serce Pana Jezusa.
Obecny miesiąc powinien kaŜdemu z nas uświadomić, Ŝe kaŜdego dnia
winniśmy Ŝyć tak, by swoje serce zmieniać na wzór Serca Jezusowego. By
Ŝyć według słów, które zapisane są w Ewangelii. By nie tylko słowami, ale
przede wszystkim czynami poświadczać, Ŝe jesteśmy prawdziwymi
uczniami Pana Jezusa. Bo to właśnie poprzez Ewangelię, poprzez
zamieszczone tam słowa Bóg kształtuje kaŜdego z nas. Podpowiada jak
Ŝyć. Wskazuje drogę, którą warto iść. Pokazuje wartości, które warto
przysposobić.
Wezwanie „uczyń serca nasze według Serca swego” nabiera w
obecnym czasie szczególnego znaczenia. Odnosi się do wszystkiego, w
czym kaŜdy z nas moŜe naśladować Chrystusa. KaŜdy wierzący powinien
starać się Ŝyć tak, jak nauczał Jezus, a przez to kształtować swoje serce,
na wzór Serca Jezusowego.
Sylwia Korona-Sowińska

Jest takie miejsce
Jest takie miejsce
U zbiegu dróg,
Gdzie się spotyka
Z zachodem wschód...
Nasz pępek świata,
Nasz biedny raj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
Nad pastwiskami
Ciągnący dym,
Wierzby jak mary
W welonach mgły,
Tu krzyŜ przydroŜny,
Tam święty gaj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
Kto tutaj zechce
W rozpaczy tkwić,
Załamać ręce,
Płakać i pić,
Ten święte prawo
Ma, bez dwóch zdań...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.

Nadziei uczą
Ci, co na stos
Umieli rzucić
Swój Ŝycia los!
Za ojców groby,
Za Trzeci Maj...
Jest takie miejsce,
Taki kraj.
Z pokoleń trudu,
Z ofiarnej krwi
Zwycięskiej chwały
Nadchodzą dni...
DopomóŜ, BoŜe,
I wytrwać daj!
Tu nasze miejsce,
To nasz kraj!

JAN
PIETRZAK

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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Dobroć i pokora są najmilsze Bogu
i ludziom. Człowiek dojrzewa w pokorze serca. Im bardziej się
on umniejsza w sobie, tym więcej Bóg wzrasta w nim.
/Św.Antoni/
Do Świętego Antoniego Padewskiego
Wielkiego Ojca najsławniejszy Synu,
Znany i czczony od wieków po świecie,
Zdobny we wieniec droŜszy od wawrzynu,
Najukochańsze Franciszkowe dziecię!
Przyjmij hołd korny od Twych ziemskich braci,
Których Twój przykład cieszy i bogaci.
Cudem Dzieciątka Jezus zaszczycony
Na wzór Maryi pieścisz Je na ręku,
Ogniem niebieskim cały rozpalony
Chrystusa wolę ogłaszasz bez lęku,
I chociaŜ Ŝyjesz i działasz czas krótki,
Cudowne kazań swych oglądasz skutki!
Bóg się wszechmocą swoją z Tobą dzieli,
Czyni Cię sprawcą niezliczonych cudów,
Przez Cię strapieni stają się weseli,
Tyś dobroczyńcą katolickich ludów,
Wszyscy do Ciebie prośby swe zanoszą
I o ratunek ustawicznie proszą!
Z Padwą na wieki imię Twe związane,
Bo tam śmiertelne Twe złoŜono szczątki,
Przez niezliczone tłumy nawiedzane,
Tam są najdroŜsze po Tobie pamiątki;
Niech Twa przyczyna od złego nas chroni,
Módl się za nami Padewski Antoni!
Niech dusze nasze, Bogu poświęcone
Wchłaniają w siebie Twoje wzniosłe cnoty,
Bądź nam za tarczę silną i obronę.
Za wzór gorliwej w Winnicy roboty!
Byśmy tym samym ogniem wciąŜ pałali
I w ślad za Tobą świętymi zostali!
/Mateusz JeŜ (1862-1949)/
przyg. Mariusz Łomnicki

c8C
Modlitwa do Św. Antoniego z Padwy
O BoŜe, Ojcze dobry i miłosierny,
który wybrałeś świętego Antoniego
jako świadka Ewangelii
i posłańca pokoju pośród Twego
ludu, wysłuchaj modlitwy,
z którą zwracamy się do Ciebie za
jego pośrednictwem.
Uświęć kaŜdą rodzinę,
pomóŜ jej wzrastać w wierze;
zachowaj w niej jedność,
pokój i pogodę ducha.
Błogosław naszym dzieciom,
ochraniaj młodzieŜ.
Przyjdź z pomocą wszystkim
doświadczanym przez chorobę,
cierpienie i samotność.
Podtrzymuj nas w trudach
codziennego Ŝycia,
udzielając nam Twojej miłości.
Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do św. Antoniego z Padwy za
dzieci
Panie Jezu Chryste, Synu Boga Ŝywego, który zrodzony przed wiekami,
chciałeś jednak w doczesności być dzieckiem i miłujesz niewinność tego
wieku; Ty z miłością tuliłeś i błogosławiłeś przedstawione Ci dzieci oraz
sam jako Dziecię zstąpiłeś w objęcia świętego Antoniego z Padwy: racz
więc to dziecko zawczasu otoczyć słodyczą swojego błogosławieństwa i
spraw, aby złość nie odmieniła jego umysłu oraz dozwól, aby za
przyczyną tegoŜ świętego Antoniego, którego opiece i obronie je
polecamy, wzrastało w latach, w mądrości i w łasce i zawsze mogło
podobać się Tobie. Który Ŝyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen

Słowo
o Kanonizacji Świętego Antoniego Padewskiego
30
maja
1232r.
w
uroczystość Zielonych Świąt
papieŜ Grzegorz IX, w
katedrze
w
Spoleto,
kanonizował Św. Antoniego
z Padwy wyznaczając dzień
jego śmierci, czyli narodzenia
dla nieba, 13 czerwca na
święto liturgiczne. Tak więc
pierwsza Padwa, w dwa
tygodnie
po
kanonizacji
obchodziła
uroczystość
swojego nowego Patrona. W
czasie kanonizacji odczytano
opis 53 cudów, dokonanych
za
wstawiennictwem
Antoniego. W bieŜącym roku
po
raz
780
obchodzić
będziemy
wspomnienie
liturgiczne Św. Antoniego
Padewskiego. 23 czerwca
1232 r. papieŜ wydał bullę, skierowaną do całego Kościoła, w której
przedstawił św. Antoniego jako luminarza, który umacnia wiarę katolicką
sercem, słowem i dziełami, i który dał niezłomne świadectwo świętości.
PapieŜ Pius XII listem apostolskim Exulta, Lusitania felix, wydanym 16
stycznia 1948 r., ustanowił i ogłosił św. Antoniego z Padwy Doktorem
Kościoła, nazywając go Doktorem Ewangelicznym.

O kanonizacji św. Antoniego
1.Tak więc, po przeczytaniu cudów, wobec pana Jana, biskupa Sabiny,
jak juŜ powiedziano, uwierzytelnionych świadectwem zaprzysięŜonych,
zatwierdzonych a potem przyjętych, zebrali się wszyscy kardynałowie i
prałaci, który wtedy byli obecni w Kurii.
2.Postawiono wniosek o kanonizację błogosławionego Antoniego, i wśród
zgody wszystkich na nią odbyło się bardzo radosne posiedzenie.
3.Mówili: „Byłoby rzeczą bardzo niegodną, gdybyśmy my, co niech się nie
stanie, mieli na ziemi ująć czci, naleŜnej zasługom błogosławionego ojca
Antoniego, którego w niebie Pan majestatu raczył uwieńczyć chwalą i
czcią.
4.Bo nie dawać wiary poznanej prawdzie cudów jest oznaką
przewrotności, a zaprzeczać chwały zasługom świętych jest rodzajem
zawiści”.
5.Wreszcie, najwyŜszy Pasterz, widząc jednomyślną zgodę wszystkich na
kanonizację świętego Antoniego, mając teŜ na uwadze niezmordowaną
poboŜność Padewczyków, za wspólną zgodą wszystkich, przychylił się do
ich pokornej prośby i wziąwszy pod uwagę pewien odstęp czasu,
wyznaczył dzień, w którym się ona dokona.
6.Nadszedł juŜ trzeci dzień, który został wcześniej wyznaczony na tę
wielką uroczystość. Jest święta społeczność kardynałów; zbierają się
biskupi, przychodzą opaci i z róŜnych stron świata stawiają się prałaci
kościołów. Tam święte zebranie kleru, tam prawie niezliczone mnóstwo
ludzi.
7.Jest najwyŜszy Pasterz w wielkości chwały, zdobny w pontyfikalne
szaty; a przy namiestniku Pana skupia się wspólnota kardynałów i innych
ksiąŜąt Kościoła, ubrana w święte szaty.
8.Wreszcie wobec całego ludu, według zwyczaju odczytuje się cudy i z
największą poboŜnością i szacunkiem wysławia się chwalebne zasługi
ojca Antoniego.
9.Pasterz Kościoła, przeniknięty świętą radością, wstaje, wyciąga ręce do
nieba i wezwawszy imienia Boskiej Trójcy, najświętszego ojca Antoniego
wpisuje do katalogu świętych oraz postanawia obchodzić jego święto w

-6dniu jego śmierci, na cześć i chwałę Boga Ojca i Syna i Ducha świętego,
do którego naleŜy cześć i panowanie przez wszystkie wieki wieków.Amen.
10.Dokonało się to w mieście Spoleto, roku Pańskiego 1232, w cyklu
piątym, w dzień Pięćdziesiątnicy, w szóstym roku pontyfikatu Pana
Grzegorza dziewiątego papieŜa.
11.Natomiast posłowie miasta Padwy, szybkim krokiem spiesząc do
domu, szczęśliwie powrócili uroczyście witani, jeszcze przed upływam
roku po śmierci świętego Antoniego, i w sam jego dzień, po upływie roku
po jego zgonie obchodzili jego święto z niewymowną wprost okazałością.

Autor pierwszego Ŝywota – „Assidua” dołącza jeszcze opisy cudów.
We wstępie do nich pisze: „Na sławę i chwałę wszechmogącego Boga,
Ojca i Syna i Ducha świętego, chwalebnej Dziewicy Maryi i świętego
Antoniego, dla oŜywienia poboŜności wiernych, uznaliśmy, Ŝe trzeba
spisać zwięźle, ale z zachowaniem pełnej prawdy, cudy, których listę
odczytano przed Jego świątobliwością papieŜem Grzegorzem IX i całym
ludem”.
Wszystkich tych cudów jest 53. Wśród uzdrowionych jest 19
ułomnych kalek, 5 sparaliŜowanych, 7 niewidomych, 3 głuchych, 3
niemych, 2 epileptyków, 3 garbatych, 2 wskrzeszenia umarłych i 9 innych
cudów. – Wszystkie one zostały przetłumaczone na język polski przez
Józefa Korfantego w „Nauczyciel Ewangelii. Św.Antoni z Padwy”, Kraków
– AsyŜ 1988, ss. 49-66. (od tłumacza).
Opracował Grzegorz Gorczowski na podstawie:

Cudotwórca z Padwy. śywoty św. Antoniego, „Assidua”, „Benignitas”
i „Raymundina” - tłum. Cecylian Niezgoda OFM Conv, Kraków 2003.

Msze Święte
w Kaplicy Chrystusa Dobrego Pasterza
na Przehybie

Biskup Andrzej JeŜ obejmie urząd biskupa tarnowskiego, w piątek, 15
czerwca br. o godz. 10:00, w uroczystość Najświętszego Serca Pana
Jezusa. W tym dniu odbędzie się w tarnowskiej Katedrze ingres nowo
mianowanego biskupa tarnowskiego. O godz. 11:00 zostanie odprawiona
Msza Święta z udziałem między innymi Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
i Metropolity Krakowskiego.
Na hasło swojej pasterskiej posługi nowy biskup tarnowski wybrał
słowa: „Ad laudem Trinitatis et Deiparae” („Na chwałę Trójcy Świętej
i Bogurodzicy”).
Nowy
biskup
tarnowski
specjalizuje się w teologii
dogmatycznej.
Jego
zainteresowania naukowe to:
homiletyka,
dogmatyka,
historia
Kościoła,
historia
sztuki sakralnej. Interesuje się
takŜe literaturą i poezją,
architekturą
ogrodów
i
turystyką górską. Zna języki
francuski
i
włoski.
Jest
czcicielem Matki BoŜej, bo
pochodzi
z
parafii
w
Limanowej, gdzie znajduje się
sanktuarium
Matki
BoŜej
Bolesnej.
Ks. bp dr Andrzej JeŜ
urodził się 3 maja 1963 r. w
Limanowej. Po ukończeniu
Liceum Ogólnokształcącego w
Limanowej wstąpił do Seminarium Duchownego w Tarnowie. Święcenia
kapłańskie otrzymał z rąk biskupa Jerzego Ablewicza 12 czerwca 1988 r.
Pracował jako wikariusz w parafii Krościenko n./Dunajcem (1988-1991) a
następnie w parafii Wierzchosławice (1991-1993). W roku 1993 został
skierowany na studia na Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Po
uzyskaniu tytułu licencjata w roku 1996 został odwołany ze studiów i
mianowany ojcem duchownym w WyŜszym Seminarium Duchownym w
Tarnowie. Ponadto podjął wykłady z homiletyki. Rozpoczął równieŜ studia
doktoranckie na Wydziale Teologicznym Papieskiej Akademii Teologicznej
w Krakowie, które ukończył w roku 2001 obroną pracy doktorskiej z
teologii dogmatycznej pt.: Christus communicator. Próba zbudowania

modelu chrystologicznego w oparciu o teorię komunikacji
interpersonalnej. 21 sierpnia 2004 r. został mianowany proboszczem

Serdecznie zapraszamy wszystkich turystów, miłośników
gór, lubiących górskie wędrówki i szukających Boga w
przyrodzie na cotygodniowe Msze Święte w Kaplicy
Chrystusa Dobrego Pasterza na Przehybie.
Od 10 czerwca do końca września 2012 w kaŜdą
niedzielę Msza Święta o godz. 13.30
Wyjątkiem będzie dzień 9 września, kiedy to Msza Święta
będzie odprawiana pod KrzyŜem III Tysiąclecia, obok
krzesła Św. Kingi.
Proboszcz Parafii Św. Antoniego Padewskiego
w Gołkowicach i PTTK Beskid

NOWY BISKUP TARNOWSKI
12 maja br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował biskupem diecezji
tarnowskiej biskupa Andrzeja JeŜa. Jest to wydarzenie znaczące tym
bardziej, Ŝe po raz pierwszy w dziejach naszej diecezji jej biskupem został
kapłan wywodzący się z duchowieństwa tarnowskiego.
Decyzję Ojca świętego uroczyście odczytał biskup Wiesław Lechowicz
administrator diecezji tarnowskiej, w sobotę, 12 maja br. podczas
odpustu w Szczepanowie.

parafii pw. Matki BoŜej Królowej Polski w Tarnowie – Mościcach, pełniąc
urząd dziekana dekanatu Tarnów – Zachód. Był członkiem Rady ds.
Formacji Duchowieństwa Diecezji Tarnowskiej. 29 lipca 2007 r. Biskup
Tarnowski powierzył mu urząd proboszcza parafii pw. św. Małgorzaty w
Nowym Sączu, a następnie urząd dziekana dekanatu Nowy Sącz –
Centrum. Został takŜe mianowany kanonikiem gremialnym i prepozytem
Kapituły Kolegiackiej w Nowym Sączu. W roku 2008 został powołany do
Diecezjalnej Rady Duszpasterskiej. 20 października 2009 r. Ojciec Święty
Benedykt XVI, mianował ks. dr. Andrzeja JeŜa biskupem pomocniczym
diecezji tarnowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną w Tigillava
(Północna Afryka). Sakrę biskupią – z rąk biskupa Wiktora Skworca –
przyjął w dniu 28 listopada 2009 r. w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym
Sączu. Biskup Andrzej JeŜ był dziesiątym biskupem pomocniczym w
historii diecezji tarnowskiej. Pełnił obowiązki wikariusza generalnego oraz
moderatora Kurii Diecezjalnej. Natomiast w ramach Konferencji
Episkopatu Polski jest członkiem Komisji Charytatywnej.
Osobę i posługę pasterską biskupa Andrzeja JeŜa otoczmy naszą
serdeczną modlitwą.
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Wydarzenia parafialne
26 i 27 maja 2012
Uroczystości Prymicyjne Ks. Pawła Tokarczyka

-8-

