
        

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
    BIULETYN PARAFIALNY NR 4 (183) 14.04.2019

Egzemplarz bezpłatny             NIEDZIELA PALMOWA MĘKI PAŃSKIEJ 

DRODZY PARAFIANIE

ALLELUJA !!!

Jezus Chrystus pokonał mrok, pokonał zło, 
miłość i dobro zwyciężyły!

Życzę Wam Drodzy Parafianie aby Zmartwychwstały
Chrystus roztaczał wokół Waszych rodzin płomień

niegasnącej nadziei, miłości i radości. 
Miłość, to Jezus. 

Krzyż nie miałby sensu, 
gdyby nie Zmartwychwstanie, 

a Zmartwychwstania nie byłoby, 
gdyby nie Krzyż.

Wszystko ma swój czas i sens.
A tam, gdzie trudno pojąć,

jest miejsce na nasze zaufanie.
Niech światło Jezusa świeci każdego dnia.

Życzę prawdziwego spotkania w sercu 
ze Zmartwychwstałym Panem naszym 

Jezusem Chrystusem.
Niech wiara, nadzieja i miłość na nowo zakwitną

w sercu i oczyszczą nasze serca Łaską Pana.
Smacznego śniadania Wielkanocnego w gronie

rodziny, niech Jezus Zmartwychwstały błogosławi
Was, Waszych bliskich i Rodzinę każdego dnia!

życzy ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk.  

Cisza

Zamykam oczy
cisza myśli
cisza światła
cisza powietrza
cisza oczu
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
woli
hołdu
uwielbienia
miłości
widzę Cię
Zmartwychwstały Jezu.

                                  go-ja

Myśli św. Jana Pawła II na Wielkanoc

- Noc Wielkanocna jest nocą nadzwyczajną, kiedy moc zmartwychwstałego
Chrystusa pokonuje ostatecznie siły ciemności i śmierci, zapala w sercach
wierzących nadzieję i radość.
- Chrystus zwycięża zło i śmierć! To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych
dniach  w  sercu  Kościoła.  Zwyciężywszy  śmierć,  Chrystus  obdarza
nieskończonym życiem tych, którzy Go przyjmują i wierzą w Niego. Jego
śmierć i zmartwychwstanie stanowią zatem fundament wiary Kościoła.
- To orędzie, wypowiedziane przy pustym grobie, rozchodzi się na cały
świat i dociera do każdego zakątka ziemi; jest ono przesłaniem nadziei dla
wszystkich. Odkąd ukrzyżowany Nazarejczyk powstał z martwych o świcie
trzeciego dnia, ostatnie słowo nie należy już do śmierci, lecz do życia! W
zmartwychwstałym  Panu  Bóg  objawił  w  pełni  swą  miłość  do  całej
ludzkości.

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Zwyczaje i tradycje Wielkanocne

    Nadchodzą święta Wielkanocne. Na pewno niewielu z nas dokładnie
zdaje sobie sprawę, jakie zwyczaje i tradycje wiążą się z tym świętem.
Muszę przyznać, że sama o wielu z nich nie miałam pojęcia. Chciałam je
Wam trochę przybliżyć, abyśmy przeżywali je trochę bardziej świadomie.
    Pierwszy symbol  jaki  przychodzi  mi  na myśl  to  palemka,  bowiem
Wielki  Tydzień  zaczyna  się  od  Niedzieli  Palmowej.  Palemki  (rózgi
wierzbowe)  ozdabiało  się  kwiatkami,  mchem,  ziołami  i  kolorowymi
piórkami  takie  niesiono  do  święcenia.  Po  poświęceniu  biło  się  nimi
domowników, co miało zapewnić im szczęście przez cały rok. Porządki - 



2

to  kolejny  symbol.  Nie  tylko  dla  lśniącej  czystości  bowiem  sprzątano
domostwa przed świętami. Zabieg ten miał też drugie, głębsze znaczenie -
poprzez gruntowne porządki wymiatano z domu zimę, a co ważniejsze -
wszelkie  zło  i  choroby.  Wielka  Środa  to  kolejny  dzień  obfitujący  w
symbolikę. Tego dnia odbywało się tzw. "topienie Judasza", dokonywane
przez młodzież,  głównie chłopców. Polegało ono na tym, że zrobioną ze
słomy  i  starych  ubrań  kukłę,  wleczono  na  łańcuchach  po  całej  okolicy.
Przydrożni gapie okładali ją kijami. Na sam koniec topiono kukłę w stawie,
co miało oznaczać, że sprawiedliwości stało się zadość.  Pogrzeb żuru -
przypadał na ostatnie dwa dni postu. Żur był główną potrawą spożywaną
w dawnych czasach podczas postu. Kiedy więc nadchodził czas świętowania
i zabawy wylewano na ziemię całe sagany żuru.  Wieszanie śledzia, to
podobny  do  poprzedniego  zwyczaj  żegnania  się  z  postnym  jedzeniem.
Z  wielką  satysfakcją  przybijano  (wieszano)  rybę  do  drzewa,  by  w  ten
sposób ukarać go za to, że przez sześć niedziel nie dopuszczał do jadłospisu
mięsa.  Święconka  -  jeden  z  najbardziej  utrwalonych  chyba  do  dziś
zwyczajów  wielkanocnych.  W  Wielką  Sobotę  zanosimy  do  święcenia
koszyczek z jedzeniem. Znajdują się w nim konkretne produkty, z których
każdy symbolizuje coś innego. Jajko - symbol odrodzenia, baranek - symbol
Chrystusa  Zmartwychwstałego,  masło  -  oznaka  dobrobytu.  Chrzan  -
symbolizował  fakt,  że gorycz  męki  Pańskiej  i  śmierci  została zwyciężona
przez słodycz Zmartwychwstania, natomiast wędlina to symbol zakończenia
postu.  Z  Wielką  Sobotą  wiązał  się  także  zwyczaj  obmywania  twarzy
wodą, w której gotowały się święconki. Dotyczył on wyłącznie dziewcząt,
które miały  dzięki  temu zabiegowi  pozbyć  się  z  twarzy piegów i  innych
mankamentów.
    Wigilia Paschalna i Wielka Niedziela - tu już zaczyna się okres radości.
Od wieczora i z samego rana słyszymy dzwony, lecz mało kto z nas wie, co
one symbolizują. Dźwięk dzwonów miał zbudzić śpiących w Tatrach rycerzy,
jak również poruszyć zatwardziałe serca skąpców. Po wieczornej i porannej
mszy  rezurekcyjnej  podążamy  do  swoich  domów  spożywać  wieczerzę
paschalną i  śniadanie wielkanocne,  podczas których właśnie w pierwszej
kolejności dzielimy się jajkiem. Na wielkanocnym stole koniecznie musiała
się  też  znaleźć  baba  wielkanocna,  oraz  dziad  -  czyli  inaczej  mówiąc
mazurek.
   To niektóre ze zwyczajów i tradycji wielkanocnych. Piszę niektóre, gdyż
zapewne  w  zależności  od  regionu  Polski,  będą  jeszcze  istniały  różne
dodatkowe lub w nieco innym brzmieniu tradycje związane z tym świętem.
A jednak...  zatrzymajmy się na  chwilę,  przystańmy pozwalając  sobie  na
chwilę  refleksji  i  poznajmy  Święta  Wielkanocne  "od  podszewki".  Mam
nadzieję, że dla Was, tak jak dla mnie ta lekcja była pouczająca i przybliżyła
trochę życie w dawnych czasach.

(…)

Modlitwa do Świętej Rany Ramienia Chrystusa

 O  Najukochańszy  Jezu  Mój,  Ty  najcichszy  Baranku  Boży,  ja,  biedny
grzesznik, pozdrawiam i czczę tę Ranę Twą Najświętszą, która Ci sprawiała
ból  bardzo  dotkliwy,  gdy  niosłeś  krzyż  ciężki  na  Swym Ramieniu  –  ból
cięższy i dotkliwszy niż inne Rany na Twym Świętym Ciele.
Uwielbiam  Cię,  oddaję  cześć  i  pokłon  z  głębi  serca.  Dziękuję  Ci  za  tę
najgłębszą i najdotkliwszą Ranę Twego Ramienia. Pokornie proszę, abyś dla
tej srogiej boleści Twojej, którą wskutek tej Rany cierpiałeś, i w Imię Krzyża
Twego ciężkiego, któryś na tej Ranie Świętej dźwigał, ulitować się raczył
nade mną, nędznym grzesznikiem, darował mi wszystkie grzechy i sprawił,
abym wstępując w Twoje krwawe ślady, doszedł do szczęśliwości wiecznej.
Amen. 
3 x Ojcze nasz... 3 x Zdrowaś Maryjo...

 Tajemnicę nieznanej i bolesnej Rany Świętego Ramienia objawił Pan Jezus
Św. Bernardowi w takich słowach: Miałem ranę na ramieniu, spowodowaną
dźwiganiem krzyża, na trzy palce głęboką, w której widniały trzy odkryte
kości.  Sprawiła  Mi  ona  większe  cierpienie  i  ból,  aniżeli  wszystkie  inne.
Ludzie mało o Niej myślą, dlatego jest nieznana, lecz ty staraj się objawić ją
wszystkim  chrześcijanom  całego  świata.  Wiedz,  że  o  jakąkolwiek  łaskę
prosić Mnie będą przez Tę właśnie Ranę, udzielę jej. I wszystkim, którzy z
miłości  do tej  Rany uczczą Mnie odmówieniem codziennie trzech  Ojcze
nasz i trzech Zdrowaś Maryjo, daruję grzechy powszednie, ich grzechów
ciężkich już więcej pamiętać nie będę i nie umrą nagłą śmiercią, a w chwili
konania nawiedzi  ich Najświętsza Dziewica i  uzyskają łaskę i  zmiłowanie
Moje.

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Triduum Paschalne Rok 2019
Porządek nabożeństw w Parafii Gołkowice

Wielki Czwartek – 18 kwietnia 2019 r. 
O godz. 18.00 Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

Adoracja Pana Jezusa w Ciemnicy po Mszy Św. 
od 19.00 do 22.00
19.00 do 20.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych (adorację prowadzi Koło 
Radia Maryja) 
20.00 do 21.00 mieszkańcy Gabonia Praczki i Skrudziny (adorację 
prowadzą Panie: Lidia Szewczyk, Aniela Zagórowska, Aniela Kasprzyk) 
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych (adorację prowadzi 
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży wraz z Księdzem Katechetą)

Wielki Piątek – 19 kwietnia 2019 r. 

Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do 24.00

Porządek adoracji:
8.00 do 9.00 Siostry zakonne i Ciemna Jutrznia 
9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia – Praczki
10.00 Droga Krzyżowa dla wszystkich dzieci (Ks. Proboszcz)
11.00 do 12.00 seniorzy, emeryci i renciści
12.00 do 13.00 Róże Różańcowe
13.00 do 14.00 ministranci i lektorzy
14.00 do 15.00 DSM, Bractwo Dzieciątka Jezus, Pomocnicy Mari – Siostra 
Przełożona 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego: Pani Alfreda Biel i Pani Wioletta 
Ciuła 
16.00 Nabożeństwo Drogi Krzyżowej na sposób kalwaryjski (Pan 
organista Stanisław Adamczyk i Pan Andrzej Kałuziński)
17.00 Liturgia Wielkiego Piątku
19.00 Gorzkie Żale – wszystkie części 
20.00 do 21.00 Droga Krzyżowa i adoracja aspiranci, ministranci i lektorzy
21.00 do 22.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych i Górnych (pod 
przewodnictwem Chóru Parafialnego)
22.00 do 23.00 Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży pod przewodnictwem
Ks. Katechety 
23.00 do 24.00 Droga Krzyżowa na sposób kalwaryjski (Pan organista 
Stanisław Adamczyk i Pan Andrzej Kałuziński).

Wielka Sobota – 20 kwietnia 2019 r. 

Adoracja Pana Jezusa od 8.00 do Wigilii Paschalnej w Wielką 
Noc Zmartwychwstania Pańskiego

Porządek adoracji:
8.00 do 9.00 Siostry zakonne
9.00 do 10.00 mieszkańcy Skrudziny i Gabonia – Praczki 
10.00 do 11.00 wszystkie dzieci
11.00 do 12.00 ministranci i lektorzy
12.00 do 13.00 Róże Różańcowe – zelatorki Róż pod przewodnictwem 
Pani Stanisławy Krzak, Zofii Szewczyk, Doroty Konieczny 
13.00 do 14.00 adoracja prywatna
14.00 do 15.00 młodzież 
15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego: starsi, seniorzy i emeryci
16.00 do 17.00 adoracja prywatna
17.00 do 18.00 mieszkańcy Gołkowic Dolnych (prowadzi Koło Radia 
Maryja)
18.00 do 19.00 mieszkańcy Gołkowic Górnych (prowadzą: Zelatorzy Róż 
pod przewodnictwem Pani Józefy Kurzeji)
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Nabożeństwo Wigilii Paschalnej 
Procesja Rezurekcyjna

O godz. 19.00 rozpocznie się nabożeństwo Wigilii Paschalnej
w Wielką Noc Zmartwychwstania Pańskiego (poświęcenie ognia, 
paschału, wody chrzcielnej, odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych i Msza 
Św. o zmartwychwstaniu Chrystusa).
Nabożeństwo zakończy uroczysta procesja rezurekcyjna. Na 
procesje w sobotę wieczorem i rano w Dzień Zmartwychwstania 
zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, rodziny, seniorów, (proszę
o niesienie sztandarów, feretronów), stowarzyszenia, Ochotniczą
Straż Pożarną, wszystkich parafian i gości.

Na liturgię w sobotę przynosimy świece. 

Poświecenie pokarmów w Wielką Sobotę

W Gołkowicach w kościele o godzinie: 9.00; 10.00;
11.00 i 11.30. (po poświeceniu pokarmów
pozostańmy na adorację krzyża)

W Skrudzinie w kaplicy o godzinie 11.00. 
U Sióstr Karmelitanek o godz. 11.30. 

Msze Święte
w Wielką Niedzielę i Poniedziałek Wielkanocny

Niedziela Wielkanocna – 21 kwietnia 2019 r. 
6.00 - i po niej procesja eucharystyczna ( Msza Św. wcześniej) 
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie
9.00
10.30
12.00
16.00 Nieszpory i Msza Św.

Poniedziałek Wielkanocny – 22 kwietnia 2019 r. 
7.00
8.00 - w Kaplicy w Skrudzinie
9.00
10.30
12.00 
Nie będzie Mszy Św. po południu!

Niech na odgłos wielkanocnych dzwonów
nasze chrześcijańskie serca biją
jednym rytmem z Chrystusem,
gdy będziemy świadkami
Jego cudownego Zmartwychwstania,
niechaj pokój wypełni każdą cząstkę
przeżytego razem z Nim dnia.
Radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. 
Niech blask Chrystusa towarzyszy Wam stale, a 
Jezusowy pokój spłynie na Was i utuli serca!!! 

Chór Parafialny, Schola Parafialna, 
Parafialny Zespół Teatralny, 
Organiści, Redakcja „ECHA”, 

Apostolat MARGARETKA,
 Róże Różańcowe, Koło Radia Maryja, Seniorzy,
Sołtysi Gołkowic Dolnych i Górnych, Skrudziny, 
Gabonia-Praczki, Zarząd OSP Gołkowice Górne.

ZMARTWYCHWSTANIE
... rozkołysało oziminę
i triumfalne sztandary,

rozzłociło kaczeńce
jak koronę zwycięstwa,
rozdzwoniło skowronki
i serca na Rezurekcję,

rozbłękitniło niebo
nad głowami niedowiarków,
otwierając szeroko Bramę

Zbawienia
     przez cud Wielkiej Nocy…

Kochani 
a zatem kontemplujmy ten Cud 

I wchodźmy przez Bramę Zbawienia
W rzeczywistość Zmartwychwstałego Pana.

Niech Jego jaśniejące rany wskazują nam drogę
ze śmierci grzechu do nowego życia

pełnego Mocy i Prawdy.
Niech radosne Alleluja

rozbrzmiewa w sercu i na ustach
a Nadzieja będzie stałą przewodniczką na tej

drodze.
Z modlitwą i miłością -

Ks. Artur Marta, Ks. Stefan Tokarz, 
Ks. Augustyn Oleksy, Ks. Stanisław Sowiński,

Liturgiczna Służba Ołtarza, 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej.

„Zanim świt na dobre rozgościł się w niedzielny poranek 
zagrały dzwony kościołów, śpiewały aniołów chóry 

Zmartwychwstał Pan - Alleluja ! 
Powstańcie wszyscy z miejsc, którym dane było uwierzyć 

w cud zmartwychwstania jedynej Wielkiej Nocy…”

Kochani 
zostaliśmy wybrani przez Boga jako święci i nieskalani,

 by przystąpić do Świętych Tajemnic Boga, 
by świadczyć o tym wobec BRACI tu i teraz,

 że ON żyje, 
że Zmartwychwstał i jest z nami.

Nakarmieni Chlebem Życia
 podążajmy po śladach Baranka Paschalnego, 

aby móc pożywać PASCHĘ
w Królestwie Ojca Niebieskiego.

Niech Jego Duch ożywia nasze serca
 w pielgrzymce wiary.

Radując się zwycięstwem
 Naszego Zbawiciela

łączymy się w radosnym Alleluja:

Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus,
Bractwo Dzieciątka Jezus,

Dziewczęca Służba Maryjna
i Pomocnicy Maryi,

Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci, Kolędnicy  Misyjni,
Przedszkolaki z Przedszkola Sióstr Karmelitanek 

Dzieciątka Jezus z Rodzicami.
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Podziękowanie za złożone ofiary,
poświęcony czas, za wszelka pomoc 

    Żyć to znaczy dziękować za słoneczny blask i miłość, za ciepło 
i czułość, których jest tak wiele w ludziach i rzeczach. 

[Phil Bosmans] 

   Wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. 
[Francois de la Rochefoucauld] 

    W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście czyni 
nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi. 

[David Steindl-Rast] 

   W  imieniu  naszej  Parafii  pw.  w.  Antoniego  Padewskiego  z
całego  serca  dziękuję  Wam  wszystkim  z  złożone  ofiary  na
budujący się nowy kościół - na tynki akustyczne. Dziękuję osobom
z  Rady  Parafialnej,  Rady  Ekonomicznej,  Sołtysom  i  innym
osobom, które zbiórkę zorganizowały i  przeprowadziły. Dziękuję
za każdy gest, każde dobro. 
  Dziękuję  z  całego  serca  za  pomoc  dla  potrzebujących,  za
zebranie różnych produktów w sklepach, biedronkach. Dziękuję
Ks. Katechecie Arturowi Marcie, Pani  Dyrektor Renacie Burchel,
Caritas  Parafialnemu,  Szkolnemu  Kołu  Caritas,  nauczycielom,
wychowawcom,  rodzicom,  młodzieży,  wszystkim  osobom,  które
pomogły  i  przyczyniły  się  do  zorganizowania  pomocy
potrzebującym.

Być wdzięcznym oznacza rozpoznanie miłości Boga we wszystkim,
co nam dał – a on przecież dał nam wszystko. 

[Thomas Merton]

Ks. Proboszcz

Strona internetowa naszej Parafii
Działa już strona internetowa naszej Parafii:
www.parafiagolkowice.pl 
Na stronie jest skrzynka intencji. Można wpisywać 
podziękowania i prośby: 
Skrzynka Intencji 
Prośby i podziękowania do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Św. 
Antoniego i Św. Rity. 
Strona internetowa jest i nadal będzie uzupełniana różnymi 
treściami. 

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.parafiagolkowice.pl

Konto budowy kościoła w Gołkowicach:
PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA ŚW. ANTONIEGO GOŁKOWICE G. 41

11881600012001000022190001 

„Donośne bicie dzwonów wzywa na rezurekcję…
pójdźmy więc tam czym prędzej na uroczystą procesję

i na dziękczynienie.
Ze zmartwychwstania Chrystusa niech radują się dusze 

Alleluja!
a potem w domach dzieląc się jajkiem święconym

oddajmy sobie serca
wtedy na obrusy lśniące bielą sfruną anioły z niebios

nadstawią uszy baranki, pokraśnieją pisanki
zaszumi owies zielony, uśmiechną się bazie w wazonie

a wielkanocne stroiki
zapłoną gorącym podziwem dla cudu tego

że Jezus Chrystus zmartwychwstał dla każdego.”
 

Każdej i Każdemu z Was Kochani 
ogłaszamy z Aniołem przy grobie: nie ma go tutaj,

ZMARTWYCHWSTAŁ!
więc 

radujmy się CUDEM WIELKIEJ NOCY,
która zrodziła nas do życia w świetle.

Czerpmy ze źródła Miłości wodę życia i dzielmy się nią
każdego dnia obdarzając się nawzajem życzliwością.

Niech trwa w nas Jezusowy Pokój.
Radosnego Świętowania Paschy.

 
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 

Parafialna Rada Duszpasterska, 
Parafialny Oddział CARITAS, 

Szkolne Koło CARITAS,
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży.

Niech wiara w zmartwychwstanie Chrystusa
będzie dla Ciebie i Twoich bliskich źródłem
niezachwianej nadziei i pewności,
że miłość zdoła pokonać
chwile zwątpienia i rozpaczy,
i niech przyniesie radość silniejszą
od lęku przed przemijaniem.
Chrystus przychodzi po to,
aby obdarować nas Swoją mocą.
Wszelkiego dobra na każdy dzień, obfitych Bożych 
łask w radosny czas Zmartwychwstania Pana. 
Alleluja!

Dyrektorzy, Grona Pedagogiczne, Pracownicy
i Społeczność Uczniowska 

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

Prywatny Punkt Przedszkolny „Mały Artysta” w
Gołkowicach,

 Centrum Edukacji Artystycznej 
„Ognisko Muzyczne” Gołkowice, 

Niepubliczne Przedszkole Muzyczne „Bajkowy Dom”, 
Dziecięcy Regionalny Zespół „Spod Prehyby”.

http://www.parafiagolkowice.pl/
http://www.golkowice.tarnow.opoka.org.pl/
http://parafiagolkowice.pl/skrzynka-intencji/
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