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                 w Gołkowicach  
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Egzemplarz bezpłatny                            VIII NIEDZIELA ZWYKŁA  

Msze Święte w Środę Popielcową 
6 marca 2019

7.00
8.00 – w kaplicy w Skrudzinie 
9.00
10.30
18.00

Podczas wszystkich Mszy Świętych posypanie głów 
popiołem. 

Droga Krzyżowa
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 Żale
Kaplica w Skrudzinie 
niedziela -  godz. 14.00 potem Msza Św.
Kościół w Gołkowicach:
niedziela -  godz. 12.00 i 16.00 potem Msza Św.

Myśli św. Jana Pawła II na Wielki Post
-Wielki Post każdego roku jawi się nam jako czas sprzyjający wzmożeniu
modlitwy i pokuty, otwierając serce na pokorne przyjęcie woli Bożej. W tym
okresie wskazywana jest nam duchowa droga, będąca przygotowaniem do
ponownego  przeżywania  wielkiej  tajemnicy  śmierci  i  zmartwychwstania
Chrystusa,  przede wszystkim poprzez  pilniejsze słuchanie  słowa Bożego
oraz  bardziej  wielkoduszne  praktykowanie  umartwienia,  dzięki  czemu
możemy hojniej przyjść z pomocą bliźniemu w potrzebie
-Krzyż - to znaczy: oddać swe życie za brata, aby wraz z jego życiem ocalić
własne. 
Krzyż - znaczy miłość silniejsza jest od nienawiści i od zemsty – lepiej jest
dawać aniżeli brać – angażowanie skuteczniejsze jest od czczego stawiania
żądań. 
Krzyż - znaczy: nie ma rozbicia się bez nadziei – ciemności bez gwiazdy –
burzy bez bezpiecznej przystani. 
Krzyż - znaczy: miłość nie ma granic; rozpocznij od tych, którzy są najbliżej
ciebie i nie zapominaj o tych, którzy są najdalej. 

Krzyż  -  znaczy:  Bóg  jest  większy  od  nas,  ludzi;  większy  niż  nasza
zawodność,  jest  ratunkiem  nawet  w  największej  klęsce  –  życie  jest
silniejsze niż śmierć.
-«In  manus  tuas,  Domine,  commendo  spiritum  meum»  —  «Ojcze,  w
Twoje ręce powierzam ducha mojego». To są słowa, to jest ostatni krzyk
Chrystusa na krzyżu. To słowo zamyka misterium męki i otwiera misterium
wyzwolenia przez śmierć, które dokona się w zmartwychwstaniu. To ważne
słowo. Kościół, świadomy jego znaczenia, włączył je do Liturgii Godzin i
każdego  dnia  kończy  ją  tymi  słowami:  «In  manus  tuas,  Domine,
commendo spiritum meum».

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Przygotowanie Drogi Krzyżowej
w Wielkim Poście '2019 

Kaplica w Skrudzinie w piątki o godz. 17.00 

8 marca 2019 r. – Ks. Artur, lektorzy 
(Droga Krzyżowa po Mszy Św.)
15 marca 2019 r. – Ks. Proboszcz
22 marca 2019 r. – ministranci i lektorzy
29 marca 2019 r. – KSM i Ks. Katecheta 
5 kwietnia 2019 r. – Akcja Katolicka 
12 kwietnia 2019 r. - Caritas

Kościół w Gołkowicach w piątki o godz. 18.00 

8 marca 2019 r. – Ksiądz Prałat Augustyn 
15 marca 2019 r. – Ks. Proboszcz 
22 marca 2019 r. – KSM i Ks. Katecheta 
29 marca 2019 r. – Bractwo Dzieciątka Jezus, DSM 
i Siostra Przełożona Donancja 
5 kwietnia 2019 r. – Akcja Katolicka 
12 kwietnia 2019 r. - Caritas

Rekolekcje Wielkopostne w dniach od niedzieli 7 kwietnia do 
środy 10 kwietnia 2019 r. Rekolekcje będzie prowadził proboszcz 
z Olszanki Ks. Paweł Pająk.

Msza w. o uzdrowienie Ś
i modlitwa wstawiennicza

  Msza Święta o uzdrowienie duchowe,
moralne, emocjonalne, fizyczne i modlitwa

wstawiennicza, prowadzona przez 
Księdza Pawła Pająka proboszcza z Olszanki, odbędzie

się na zakończenie rekolekcji w Parafii Gołkowice
10 kwietnia 2019 roku /środa/ o godzinie 19.00.

Serdecznie zapraszamy!
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Czcigodny nasz Solenizancie
Księże Proboszczu Kazimierzu

U stóp ołtarza modły ślemy, 
by Dobry Bóg błogosławił Cię

i wspierał swoją Łaską,
a jako Wspólnota Parafialna

życzymy Tobie:
Szczęśliwych dni z Jezusem, 

co idzie obok tuż,
co wiedzie po drogach życia, 

by śladów nie pokrył kurz.
Szczęśliwych dni z Maryją, 

co czule kocha wciąż
i w każdej chwili życia 
swe troski u Niej złóż.

Szczęśliwych dni codziennych 
łaską opromienionych,

w modlitwie i ofierze na ołtarzu
złożonych.

Szczęśliwych dni z opieką 
Patronów Świętych z Nieba,

Antoniego i Rity zawsze kiedy potrzeba.
Szczęśliwych dni w Kapłaństwie, 

które Ci zlecił Pan,
byś wiódł owczarnię swoją 
do wiecznych niebios bram.

Szczęść Boże.

Ks. Artur Marta, Ks. Stefan Tokarz, Ks. Augustyn Oleksy,
Ks. Stanisław Sowiński, Księża Rodacy, 
Klerycy: Mateusz Witnik i Paweł Krzak,
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus,

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, Parafialna Rada
Duszpasterska, Parafialny Oddział CARITAS,

Sołtysi wsi: Gołkowice Dolne, Gołkowice Górne, 
Skrudzina, Gaboń - Praczka,

Dyrektorzy, Grona Pedagogiczne, Pracownicy 
i Społeczność Uczniowska 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach, 
Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,

Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Karmelitanek 
Dzieciątka Jezus z Rodzicami, OSP Gołkowice Górne,

Liturgiczna Służba Ołtarza, 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej,

Dziewczęca Służba Maryjna i Pomocnicy Maryi, 
Bractwo Dzieciątka Jezus, Kolędnicy Misyjni, 

Członkowie i Opiekunowie Papieskiego Dzieła Misyjnego
Dzieci, Apostolat  MARGARETKA, 

Chór Parafialny, Schola Parafialna, 
Parafialny Zespół Teatralny, Organiści, 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,

Szkolne Koło CARITAS, Róże Różańcowe, Koło Radia
Maryja, Seniorzy, Centrum Edukacji Artystycznej
OGNISKO MUZYCZNE, Niepubliczne Przedszkole

Muzyczne BAJKOWY DOM, Dziecięcy Regionalny Zespół
SPOD PRZEHYBY, 

Redakcja Biuletynu Parafialnego „ECHO”.

%OGŁOSZENIE!!! %
DYREKTOR SZKOŁY 

PODSTAWOWEJ IM. JANA PAWŁA II W GOŁKOWICACH 

OGŁASZA ZAPISY DZIECI na 
ROK SZKOLNY 2019/2020

DO KLASY PIERWSZEJ 
ROCZNIK 2012

PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW 
W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 W DNI ROBOCZE 
OD DNIA   25 LUTEGO     2019.R. DO DNIA   3 MARCA     2019 R.

ORAZ

DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO 
ROCZNIK 2013

PROSIMY O DOKONYWANIE ZAPISÓW
W SEKRETARIACIE SZKOŁY

W GODZINACH OD 8.00 DO 15.00 W DNI ROBOCZE 
OD DNIA   5 MARCA     2019 R. DO DNIA   18 MARCA     2019 R.

 
                                                                     

                Renata Burchel
                      Dyrektor Szkoły
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Nowenna 
do Matki Bożej

rozwiązującej węzły
Trzeba tylko uwierzyć!

  Uproszenie  potomstwa,  uwolnienie  ojca
uzależnionego  od  marihuany  i  hazardu,
uzdrowienie rany spowodowanej zdradą męża,
szczęśliwie  zdany  egzamin,  rozwiązanie
problemów  mieszkaniowych...  -  zakres  łask,
jakich  doznają  ludzie,  którzy  ufnie  powierzyli
Maryi swoje „węzły”, potwierdza prawdę, że dla

Boga  nie  ma  nic  niemożliwego!  Chrystus  ma  sposób  na  każde  nasze
zmartwienie. On powiedział: „Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i
obciążeni  jesteście,  a  Ja  was  pokrzepię”  (Mt  11,28).  Zbawiciel  pragnie
wyzwolić  nas  z  każdego  pogmatwania,  prostując  nawet  najbardziej
poplątane ścieżki... Trzeba tylko - na wzór Maryi - uwierzyć!
   O. Maksymilian Stępień OSPPE, autor rozpowszechnionego w Polsce za
pośrednictwem  wydawnictwa  JUT  opracowania  „Módlmy  się...  do  Matki
Bożej  rozwiązującej  węzły”,  szczegółowo  wyjaśnia,  jakie  supły  krępują
naszą radość z bycia Bożymi dziećmi. - Są to problemy, które bardzo często
nosimy przez lata - tłumaczy, wskazując m.in. na: węzły kłótni rodzinnych,
urazy  między  mężem a  żoną,  rozpaczy  małżonków,  którzy  się  rozeszli,
nieporozumień między rodzicami a dziećmi; węzły braku szacunku, pokoju i
radości  na  łonie  rodziny;  węzły  lęku,  jak  również  bólu  spowodowanego
przez  dziecko,  które  się  narkotyzuje  albo  opuściło  dom  rodzinny;  supły
wywołane przez alkohol, hazard; związanie z powodu dokonanej aborcji;
węzły  zranień  fizycznych  lub  moralnych  zadanych  przez  innych,  supły
spowodowane  depresją,  chorobami,  samotnością,  bezrobociem,  pychą...
Wszystkie  te  węzły  -  jak  wyjaśnia  paulin  -  są  konsekwencją  grzechu.
„Ucieczką  grzesznych”  jest  Maryja.  „Wychodzi  nam na spotkanie,  byśmy
oddali Jej wszystkie nasze węzły. Ona je rozwiąże; jedne po drugich...” -
zachęca do ufnej modlitwy.
   Świadectwo wielkiej  słabości  do nowenny „od supełków” daje też  o.
Adam Szustak OP. Na prowadzonym przez dominikanina oficjalnym kanale
„Langusta  na  palmie”  można  obejrzeć  filmik,  w  którym  zachęca  on
słuchaczy  do  wspólnej  dziewięciodniowej  modlitwy  do  Matki  Bożej
rozwiązującej  węzły.  Podkreśla,  iż  nowenna  ta  ma  szczególną  moc  w
prostowaniu zawiłości krępujących międzyludzkie relacje.  -  Maryja bierze
nasze życie w swoje ręce i oręduje za nami u swojego Syna. Jest genialnym
kanałem łaski! - podsumowuje.

Jedna nowenna na jeden węzeł!
Modlitwę do Matki Bożej rozwiązującej węzły praktykujemy przez dziewięć
dni. Nowenna polega na odmówieniu jednej, przypadającej na dany dzień,
części  Różańca. Po uczynieniu znaku krzyża i  aktu żalu odmawiamy trzy
pierwsze dziesiątki, po czym odczytujemy tekst rozważania przypadającego
na  dany  dzień.  Następnie  odmawiamy  dwie  kolejne  dziesiątki.  Na
zakończenie odczytujemy specjalną „Modlitwę do Matki Bożej rozwiązującej
węzły”. 
Uwaga:  jedna nowenna na  jeden  węzeł!  Nowennowe rozważania są  do
nabycia w sklepach z dewocjonaliami. Można je także odnaleźć w internecie
-  wraz  z  pięknym tekstem macierzyńskiego  błogosławieństwa  Maryi].  W
najbliższym czasie będą dostępne w naszej parafii. 

Ruch Szensztacki
Matka Boża 

Trzykroć Przedziwna
   Ruch Szensztacki to międzynarodowy apostolski
Ruch  Maryjny  oparty  na  przymierzu  miłości  z
Matką  Bożą.  Jego  celem  jest  kształtowanie
nowego  człowieka,  który  w  pełnej  wolności  z
apostolskim  zapałem,  jako  narzędzie  w  ręku
Boga, będzie niósł na nowo światu Dobrą Nowinę.
  Rozwinął  się  on  w  90  krajach  świata  na  5
kontynentach,  a  wyrósł  w  małej  kapliczce  w
Szensztat  w  1914  r.,  dzięki  głębokiej  wierze  i

ufności  w  Boże  prowadzenie  młodego  kapłana  i  jego  uczniów.  Wkrótce
kapliczka stała się Sanktuarium Maryjnym, do którego pielgrzymują ludzie z
całego świata. 

W ciągu 100 lat istnienia Ruchu Szensztackiego powstało na wszystkich
kontynentach ponad 200 sanktuariów szensztackich, w których Maryja, w
obrazie Trzykroć Przedziwnej Matki i Zwycięskiej Królowej, czeka na Swe
dzieci, by móc je obdarować potrzebnymi łaskami.
W Polsce powstało 6 sanktuariów szensztackich. Jedno z nich, Sanktuarium
Przymierza w Koszalinie, poświęcił papież Polak, dziś święty, Jan Paweł II,
który modlił się przed obrazem Matki Bożej Trzykroć Przedziwnej w domu
rodzinnym w Wadowicach.
  Od 1959  r.  kopie  tego  obrazu,  umieszczone w małych  kapliczkach  o
jednakowym  kształcie,  przypominającym  architektonicznie  sanktuarium,
peregrynują  na  całym  świecie.  Są  tworzone  10-15  osobowe  kręgi,  by
Maryja mogła co miesiąc nawiedzać rodziny lub osoby samotne, przynosząc
Jezusa i Jego miłość.
  18  dnia  każdego  miesiąca  członkowie  Apostolatu  MB  Pielgrzymującej
uczestniczą we wspólnej Eucharystii. Jest to wspaniała okazja do modlitwy,
zacieśniania więzi międzyludzkich i wzajemnego wspierania się w trudnych
sytuacjach życiowych.
„Przyjmijcie obraz Matki Bożej i przygotujcie dla niego godne miejsce w
waszych mieszkaniach. W ten sposób staną się one małymi sanktuariami,
w których ten cudowny obraz będzie promieniował  łaskami i  sprawi,  że
świętym stanie się dom rodzinny i świętymi członkowie rodziny.”
O. Józef Kentenich – założyciel Międzynarodowego Ruchu Szensztackiego
Czekamy na każdego i każdą z Was!

Zbiórka ofiar na dalsze prace przy
nowym kościele

Zbiórka ofiar na wykonanie – jeżeli będzie potrzeba -
tynków akustycznych, posadzki na chórze 

i wielu innych prac.

 Zbieranie ofiar odbędzie się w niedziele: 24 i 31 marca
2019  r.  Przedstawiciele  rad  i  inne  osoby,  które  zbierały
fundusze i wspierające to wielkie dzieło przyjdą do naszych
domów  i  mieszkań.  Możemy  się    z  nimi  umówić  na
odpowiedni dla nas czas. Ofiary można wpłacić osobiście w
banku  w  najbliższych  dniach,  wcześniej  zabierając
odpowiedni formularz /przy wyjściu z kościoła, w zakrystii/.
Prosimy  Panów  sołtysów,  by  pomogli  zorganizować
zbiórkę.
  Ofiary składane na budowę kościoła  można, trzeba  i
należy odliczyć od podatku, ale należy mieć potwierdzenie
wpłaty do banku na swoje nazwisko, czy firmę. 
  Zostało  wykonanych  bardzo  wiele  prac  dzięki  Waszej
pomocy  i  ofiarności.  Uprzejmie  i  gorąco  proszę,  aby
wszyscy  złożyli  ofiary.  Tworząc  wspólnotę,  działając   w
jedności dokonamy wielkich i pięknych dzieł.
Dziękuję za zrozumienie i wszelką pomoc. BÓG ZAPŁAĆ.

Ks. Proboszcz

 „Wszystko, co uczyniliście jednemu 
z tych braci moich najmniejszych, 

Mnieście uczynili” (Mt 25, 40). 

    Niedługo w roku liturgicznym rozpoczniemy czas Wielkiego Postu, który
powinien  być  dla  nas  okazją  do  odnowy  ducha  chrześcijańskiego.  Nie
dokonamy przemiany swoich serc bez jałmużny, traktowanej nie tylko jako
akt pokutny, ale przede wszystkim jako powinność chrześcijańską wobec
drugiego człowieka.
Podczas jednej z katechez papież Franciszek powiedział,  że jałmużna to
„gest szczerej uwagi wobec tych, którzy się do nas zbliżają i proszą nas o
pomoc”.  Według  papieża  jałmużna  łączy  się  z  miłością,  dlatego nie
wystarczy  ofiarować  potrzebującemu  pieniądze,  ale  trzeba  tej
osobie popatrzeć w oczy, aby dostrzec w niej człowieka. Niech te słowa
będą dla nas zachętą do czynienie dobra i praktykowania jałmużny nie 
tylko w okresie Postu, ale przez cały czas.
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     Działalność  Parafialnej  Caritas  jest  bardzo  blisko  związana  z  tym
wezwaniem samego Jezusa Chrystusa do praktykowania jałmużny nie tylko
materialnej ale i duchowej wynikającej z troski o drugiego człowieka. Nasza
działalność  jest  możliwa  dzięki  Waszej  ofiarności  i  wsparciu  naszych
przedsięwzięć  przez  wielu  ludzi  dobrej  woli,  do  których się  zwracamy o
pomoc.  Mam  nadzieję,  że  nasze  działania  pomogły  wielu  ludziom  i
dodawały  otuchy w dźwiganiu krzyża choroby i różnorakich trosk. 

Kalendarium najważniejszych wydarzeń
w działalności Parafialnej Caritas w roku 2018:

LP. Okres roku
2018

Wydarzenie

1 Styczeń Tradycyjne spotkanie opłatkowe dla Seniorów, które tak
jak  w  ubiegłych  latach  było  okazją  do  bycia  we
wspólnocie.

2 Marzec-
Kwiecień

Zbieranie produktów żywnościowych do koszy Caritas w
sklepach w naszej parafii oraz w Biedronce w Starym
Sączu i w Łącku. W Biedronkach, w piątki i soboty, przy
koszach stała młodzież naszego Gimnazjum ze SKC.

3 Marzec Przygotowanie  rozważań  Drogi  Krzyżowej  w  okresie
Wielkiego Postu. Nasze działania mają również na celu
rozwój duchowy dlatego staramy się modlić się z całą
parafią.

4 Marzec Przekazanie  paczek  potrzebującym.  Przygotowanie
drobnych upominków dla chorych przy dużym udziale
młodzieży oraz odwiedziny chorych w domach.

5 Kwiecień Tydzień  po świętach  Wielkanocnych  Caritas  przeżywa
swoje  święto.  Jest  ono  organizowane  w  rożnych
kościołach na terenie naszej diecezji. Na te uroczystości
zapraszamy  naszych  sponsorów,  którzy  dostają
specjalne podziękowania od ks. biskupa. 

6 Kwiecień W  Niedzielę  Miłosierdzia  organizujemy  zbiórkę  do
puszek na cele charytatywne. 

7 Czerwiec Czynny  udział  w  organizacji  Festynu  Parafialnego.
Rozprowadzanie  cegiełek  oraz  przygotowanie  loterii
fantowej.

8 Październik Poprowadzenie Różańca św. w kościele i  kaplicy oraz
ofiarowanie tej modlitwy za wszystkich potrzebujących i
darczyńców dzięki, którym jesteśmy w stanie prowadzić
naszą działalność.

9 Październik Tydzień Miłosierdzia: Chleb św. Antoniego i zbiórka do
puszek. Bardzo się cieszymy, że ta inicjatywa spotyka
się co roku z dużym zrozumieniem i ofiarnością. 

10 Listopad-
Grudzień

Pierwsza niedziela Adwentu -zbieranie ofiar do puszek
Caritas  oraz  zwracanie się  z  prośbą do sponsorów o
wsparcie naszej  działalności.  Za zebrane ofiary  udało
nam  się  zakupić  6  ton  węgla  dla  rodzin  w  trudnej
sytuacji życiowej.

11 Grudzień Spotkania Mikołajkowe dla dzieci, które nie chodzą do
przedszkola oraz dzieci z rodzin będących w trudnym
położeniu. Cieszymy się gdy możemy sprawić dzieciom
radość ze spotkanie ze św. Mikołajem. Przygotowanie i
przekazanie paczek dla potrzebujących oraz odwiedziny
chorych przez naszych wolontariuszy i młodzież ze SKC,
która sama przygotowuje dla nich upominki.

  Kończąc,  serdecznie  dziękujemy  kapłanom  za  opiekę  nad  Caritas  i
kierowanie naszą działalnością, dziękujemy Ks. Arturowi Marcie za opiekę
nad  Szkolnym  Kołem  Caritas  i  organizowanie  zbiórek  żywności  w
Biedronkach, dziękuję wszystkim, którzy składają ofiary do puszek Caritas
oraz tym, którzy się modlą za Caritas i wszystkich potrzebujących. 
Szczególne  podziękowania  składam  naszym  drogim  Sponsorom
pochodzącym z naszej Parafii oraz Instytucjom spoza Gołkowic, którzy co
roku  hojnie  wspierają  naszą  działalność.  Bez  waszej  bezinteresownej
pomocy nie udało by się  tak wiele dokonać.  Życzę wszystkim osobom i
firmom wspaniałego rozwoju i wszelkiej pomyślności w dalszej pracy.
Wszystkim za wszystko serdeczne Bóg zapłać.

W imieniu Caritas
Bogusława Niesporek

Program Rekolekcji
Wielkopostnych 

Gołkowice 7 – 10 kwietnia 2019 
       

V Niedziela Wielkiego Postu
7 kwietnia 2019

  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 Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez 
kazania) 
14.00 - Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez 
kazania) w kaplicy p.w. Św. Franciszka w Skrudzinie 
16.00 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza Św. (bez kazania)

Poniedziałek - Dzień Spowiedzi Świętej
8 kwietnia 2019

Spowiedź: 
od godz. 9.00 do 12.00 z przerwą od   10.00   do   10.45   i od

godz. 14.00 do 17.00 z przerwą od   15.30   do   16.00 .
  8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną 
  9.00 - Spowiedź Święta
10.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci i młodzieży
11.00 - Spowiedź dla dzieci, młodzieży i starszych 
18.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną

            Wtorek
             9 kwietnia 2019

  8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
10.00 - Nauka rekolekcyjna dla dzieci ze szkół
podstawowych i gimnazjum 
11.15 - 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
 10 kwietnia 2019

  8.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną
10.00 - Msza Św. dla dzieci ze szkół podstawowych (wszystkie 
dzieci) i młodzieży 
14.00 - Msza Św. dla seniorów oraz chorych i cierpiących 
16.00 - Msza Św. z nauką rekolekcyjną ogólną w kaplicy pw. Św.
Franciszka w Skrudzinie
19.00 - Msza Św. o uzdrowienie i uwolnienie z nauką   
rekolekcyjną, adoracja i specjalne błogosławieństwo

Rekolekcje prowadzi 
Ks. Paweł PAJĄK - Proboszcz z Olszanki

Redakcja: Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk,
Anna i Grzegorz Gorczowscy,

Agata Masternak - Nawojowska, Jadwiga Gomółka, Siostra Nazaria,
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

oraz www.golkowice.parafialnastrona.pl
Konto budowy kościoła w Gołkowicach:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚW. ANTONIEGO GOŁKOWICE G. 41
11881600012001000022190001 

http://www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl/
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