
        

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
    BIULETYN PARAFIALNY NR 5 (184) 19.05.2019

Egzemplarz bezpłatny                     V NIEDZIELA WIELKANOCNA

OTWÓRZCIE DRZWI
CHRYSTUSOWI

Peregrynacja relikwii i obrazu 
Św. Jana Pawła II 

po Parafialnych Oddziałach 
Akcji Katolickiej  w diecezji tarnowskiej.

   W roku 2017 na prośbę Krajowego Instytutu
Akcji  Katolickiej  w  Polsce  Stolica  Apostolska
ustanowiła  św.  Jana  Pawła  II  pierwszorzędnym
patronem Akcji  Katolickiej.  Akcja  Katolicka  była

bliska św. Janowi Pawłowi II. Podczas beatyfikacji trojga sług Bożych w
Loreto, związanych z Akcją Katolicką (przed wielu laty), powiedział: „Moi
drodzy, proszę Was, byście odnowili  swoje <<tak>> i powierzam Wam
trzy zadania”.
Pierwszym z nich jest  kontemplacja  – chodzi  o  zaangażowanie się  w
podążanie  drogą  świętości  i  czerpanie  z  nauczania  Jezusa,  jedynego
Nauczyciela i Zbawiciela wszystkich.
Drugim  zadaniem  jest  jedność.  Członkowie  AK  winni  być  zaczynem
dialogu z wszystkimi ludźmi dobrej woli.
Trzecie  zadanie  to  misja.  Ewangelia  jest  słowem  nadziei  i  zbawienia
świata.  Należy ją  nieść do domów i  do szkół,  do miejsc  pracy i  czasu
wolnego. 
Te trzy zadania nakreślone przed laty przez św. Jana Pawła II AK stara się
realizować poprzez podejmowanie różnego rodzaju działań.
    Rok 2020 będzie czasem szczególnym dla AK w diecezji tarnowskiej:
- jubileusz 25-lecia istnienia AK po reaktywacji
- 100 rocznica urodzin św. Jana Pawła II
W związku z tym zrodził się pomysł peregrynacji relikwii i obrazu św. Jana
Pawła II po parafiach, w których istnieją oddziały AK od 18 maja 2019 r.
do 18 maja 2020 r.  Będzie to okazja do spotkania,  wspólnej  modlitwy,
przemyśleń, przybliżenia nauczania św. Jana Pawła II nie tylko członkom
POAK, ale całej parafii. 
Cele związane z peregrynacją są następujące:
- duchowe przygotowanie do jubileuszu 25-lecia Akcji Katolickiej w diecezji
tarnowskiej
- uczczenie 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II – patrona AK w Polsce
- modlitwa w intencji Pasterza Diecezji Tarnowskiej Biskupa Andrzeja Jeża i
za podjęte przez niego dzieło V Synodu
-  ożywienie  i  zaktywizowanie  działalności  Parafialnych  Oddziałów  Akcji
Katolickiej
- propagowanie osoby i nauczania Papieża z Polski
-  modlitwa  w  intencji  Księży  Asystentów  oraz  w  intencji  członków
zwyczajnych i honorowych AK
- modlitwa o nowe i święte powołania do kapłaństwa i życia zakonnego
   Peregrynacji towarzyszyć będą słowa św. Jana Pawła II wypowiedziane
podczas  inauguracji  pontyfikatu  na  Placu  św.  Piotra  w  Rzymie:
„OTWÓRZCIE DRZWI CHRYSTUSOWI”.

Program nawiedzenia w Parafii pw. Św. Antoniego
Padewskiego w Gołkowicach 

NIEDZIELA 19.05.2019
- Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia – godz. 18:00
- Ucałowanie relikwii św. Jana Pawła II
- Modlitwa różańcowa z rozważaniami tajemnic
- Nabożeństwo z przedstawieniem próśb i podziękowań
- Apel Jasnogórski na zakończenie nawiedzenia 

PONIEDZIAŁEK 20.05.2019
- Msza św. – godz. 6:30
- Msza św. dla społeczności Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II – godz.
8.30 
- Anioł Pański – godz. 12:00
- Msza św. i nabożeństwo majowe – godz. 14.30
- Pożegnanie obrazu i relikwii św. Jana Pawła II

Sekretarz POAK Maria Masternak

Maryjne myśli św. Jana Pawła II 
- Ci, którzy z pokolenia na pokolenie, w różnych narodach i ludach ziemi, 
przyjmują z wiarą tajemnicę Chrystusa, Słowa Wcielonego i Odkupiciela 
świata, nie tylko garną się z czcią i ufnością do Maryi jako Jego Matki, ale 
zarazem szukają w Jej wierze oparcia dla swojej wiary
-Niech będzie chwała i dziękczynienie Bogu nade wszystko za najświętszą 
z istot stworzonych — Maryję, umiłowaną przez Ojca, błogosławioną ze 
względu na Jezusa, owoc Jej łona, uświęconą przez Ducha Świętego, który
uczynił Ją nowym stworzeniem. Maryja jest wzorem świętości, bo oddała 
swe życie do dyspozycji Najwyższego i dlatego «przyświeca Ludowi 
Bożemu pielgrzymującemu jako znak pewnej nadziei i pociechy.
- Maryja w tajemnicy Wcielenia antycypowała wiarę eucharystyczną 
Kościoła. Kiedy nawiedzając Elżbietę nosi w łonie Słowo, które stało się 
ciałem, Maryja w pewnym sensie jest «tabernakulum» — pierwszym 
«tabernakulum» w historii, w którym Syn Boży (jeszcze niewidoczny dla 
ludzkich oczu) pozwala się adorować Elżbiecie, niejako «promieniując» 
swoim światłem poprzez oczy i głos Maryi.

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Kim jest Duch Święty?
  

   Katechizm Kościoła Katolickiego naucza: „Duch Święty jest jedną z Osób
Trójcy  Świętej,  współistotny  Ojcu  i  Synowi”  (KKK  684).  „Duch  Święty
działa z Ojcem i Synem od początku aż do wypełnienia zamysłu naszego
zbawienia” (KKK 686). 
   Na drodze analogii można powiedzieć, że Ojciec, którego nikt nigdy nie
widział, jest jak korzeń ukryty w ziemi. Syn objawia Ojca - podobnie jak o
istnieniu  korzenia  świadczą  widoczne nad  ziemią  łodygi,  które  z  niego
wyrastają.  Natomiast  Duch  Święty  -  posługując  się  w  dalszym  ciągu
analogią - jest jak kwiat, będący owocem współistnienia korzenia i łodygi.
Wyznając naszą wiarę wypowiadamy słowa: „Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi”.
   W jakich wydarzeniach objawia się Duch Święty?
Mówiąc o Duchu Świętym, myślimy zazwyczaj o dniu Pięćdziesiątnicy, o
chrzcie  Jezusa  w  Jordanie,  o  poczęciu  przez  Maryję  Syna  Bożego,  a
niekiedy także o stworzeniu świata. 
Katechizm Kościoła Katolickiego wylicza natomiast cały szereg wydarzeń,
w których objawia się nam Duch Święty: w stworzeniu świata, w obietnicy
danej Abrahamowi, w teofaniach (objawieniach Boga) i Prawie, w okresie
Królestwa i na Wygnaniu, w oczekiwaniu na Mesjasza (czasy prorockie), w
nauczaniu  Jana  Chrzciciela,  w  poczęciu  przez  Maryję  Syna  Bożego,  w
całym dziele Chrystusa, w dniu Pięćdziesiątnicy i  w misji  Kościoła (KKK
703-737).
    W jakich symbolach Pismo Święte ukazuje Ducha Świętego?
   Ważnym symbolem Ducha Świętego jest podmuch wiatru. Św. Łukasz
opisując Zesłanie Ducha Świętego, tak pisze: „Nagle dał się słyszeć z nieba
szum, jakby uderzenie gwałtownego wichru, i napełnił cały dom, w którym
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przebywali” (Dz 2, 2). W Ewangelii św. Jana czytamy zaś słowa samego
Chrystusa:  „Wiatr  wieje  tam,  gdzie  chce,  i  szum jego słyszysz,  lecz  nie
wiesz, skąd przychodzi i dokąd podąża. Tak jest z każdym, który narodził się
z  Ducha”  (J  3,  8).  Symbolika  wiatru  ukazuje  nam tajemniczość  Bożego
działania. Nikt z ludzi nie potrafi przewidzieć działania Ducha Świętego. On
tchnie, kędy chce, ale rozpoznajemy Jego działanie po skutkach. 
Innym symbolem Ducha Świętego jest ogień. To właśnie w postaci języków
„jakby  z  ognia”  Duch  Święty  spoczywa  na  uczniach  w  poranek
Pięćdziesiątnicy  i  napełnia  ich  sobą  (por.  Dz  2,  3).  Ogień  oczyszcza
(wypala), ogrzewa i oświeca. Taką też rolę pełni wewnętrznie wobec nas,
ludzi, Duch Święty. 
Kolejnym symbolem Ducha Świętego jest gołębica. Gdy Chrystus wychodzi
z wody po swoim chrzcie, zstępuje na Niego Duch Święty jak gołębica i
spoczywa  na  Nim  (por.  Mt  3,16).  Gołębica  jest  symbolem  łagodności  i
pokoju. W Księdze Rodzaju pojawia się jako znak pojednania Boga z ziemią,
ukaraną  z  powodu  grzechu.  Noe  wiedząc,  że  arka  osiadła  na  twardym
gruncie,  wypuścił  gołębicę,  a ta  wracając,  przyniosła mu świeży listek z
drzewa oliwnego (por. Rdz 8, 11). Ojcowie Kościoła tłumacząc ten symbol
Ducha Świętego, odwołują się także do słów z Księgi Rodzaju: „Ziemia zaś
była bezładem i  pustkowiem: ciemność była nad powierzchnią bezmiaru
wód, a Duch Boży unosił się nad wodami” (por. Rdz 1, 2). Mamy zatem dwa
obrazy:  Ducha  Bożego  unoszącego  się  nad  wodami  przed  stworzeniem
świata i gołębicę unoszącą się nad wodami potopu i szukającą nowej ziemi.
   Katechizm Kościoła Katolickiego wśród symboli Ducha Świętego wylicza
także: wodę,  namaszczenie,  obłok i  światło,  pieczęć,  rękę i  palec.  Duch
Święty ożywia nieustannie Kościół i cały świat: „Bez Twojego tchnienia, cóż
jest wśród stworzenia, jeno cierń i nędze” (fragment Sekwencji z Mszy św.
na Zesłanie Ducha Świętego. 

Dary Ducha Świętego:
1. Dar mądrości
2. Dar rozumu
3. Dar rady
4. Dar męstwa
5. Dar umiejętności
6. Dar bojaźni Pańskiej
7. Dar pobożności

Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
Porządek nabożeństw

Niedziela 9 czerwca 2019

Msze Święte o godz.: 
7.00
8.00 – w kaplicy 
9.00
10.30
12.00
15.00 – Nieszpory i Msza Św. 

Poniedziałek 10 czerwca 2019
Najświętszej Marii Panny Matki Kościoła 

Drugi Dzień Zielonych Świąt
Msze Święte o godz.: 
7.00
8.00 – w kaplicy
9.00
10.30
12.00
18.00 

Na Uroczystość Zesłania Ducha Świętego udekorujmy
domy, mieszkania zielonymi gałązkami.

Dni Krzyżowe 
modlitwy o urodzaje w roku 2019

  W  dniach  od  27  maja  do  29  maja  2019  roku  będziemy
przeżywać  Dni  Krzyżowe  -  dni  modlitw  o  urodzaje  przed
Wniebowstąpieniem Pana Jezusa. 
Po Mszach Św. wieczornych o godz. 18.00, procesje: 
-  27 maja  2019  r.  w poniedziałek -  Gołkowice  Górne  Tłoki  –
kapliczka na posesji Rodziny Warzechów i Lorków,
- 28 maja 2019 roku, we wtorek - Gołkowice Górne – kapliczka
na  posesji  Joanny  Zabłockiej,  koło  Państwa  Kurowskich
(sołtysa), droga koło domu Sióstr w kierunku firmy Basso,
- 29 maja 2019 roku, w środę - Gołkowice Górne koło szkoły -
pomnik Świętego Jana Pawła II. 
Uprzejmie prosimy o przygotowanie, jak w poprzednich latach
miejsc na procesje.
Zapraszam  do  udziału  w  modlitwach  o  szczęśliwe  urodzaje,
błogosławieństwo w nauce, pracy oraz dla naszych posiadłości i
nas samych.

PODCZAS PRACY W POLU

Boże, z Twoich rąk żyjemy,
Choć na ziemi pracujemy!
Z Ciebie plenność miewa rola,
My zbieramy z Twego pola
Wszystko Cię, mój Boże, chwali!
Aleśmy i to poznali,
Że najmilszą Ci się zdała
Pracującej ręki chwała.

Co rządzisz ziemią i Niebem,
Opatrz dzieci Twoje chlebem,
Ty nam daj urodzaj złoty,
My ci dajem trud i poty.
Kiedyś przyjdziem na godzinę,
Gdy kończąc ziemską gościnę,
Z Łazarzem, po naszym zgonie,
Odpoczniemy na Twem łonie.

                     /Franciszek Karpiński/ 

MODLITWA O URODZAJE

Boże  Wszechmogący,  dawco  wszystkich  rzeczy,  rozkaż
ziemi Twojej, aby płodną była, i wydała dary Twoje sługom
Twoim.
Niech  ją  i  Twoje  rosy  i  Twoje  słońce,  i  Twoje  deszcze
i Twoje pogody, i całe Twoje otoczenie powietrzne, sprawą
i  sposobem  Tobie  jednemu  znajomym,  użyźnia  dla  nas
i urodzajną uczynią.
Twoje to Panie posialiśmy ziarno, Twojej opiece i Twojej
Opatrzności oddane, potem ludu Twego skropione.
Chleba naszego powszedniego racz nam dać, Panie nasz,
Ojcze nasz. Nie spuszczaj na nas plag Twoich Boże, którzy
na gniew Twój zasługujemy, ale wielkością Boskich darów
Twoich  racz  serca  nasze  do  wdzięcznego  opatrzności
Twojej wychwalania łaskawie zagrzewać.
Prosimy Cię Boże w Trójcy jedyny, przez Jezusa Chrystusa
Pana naszego, Syna Twojego, któremu z Ojcem i z Duchem
Świętym cześć, chwała i dziękczynienie, teraz i przez wieki
wieków. Amen.
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18 maja Kościół katolicki wspomina postać
Św. Ojca Stanisława Papczyńskiego. 
To pierwszy święty z Ziemi Sądeckiej.

Litania 
do świętego Stanisława od Jezusa i Maryi Papczyńskiego

(do prywatnego odmawiania)

Kyrie, elejson. Chryste, elejson. Kyrie, elejson.
Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże,
Święta Maryjo, Niepokalana Matko i Królowo
Zgromadzenia Marianów, módl się za nami
Święty Stanisławie od Jezusa i Maryi Papczyński,
Miłośniku Krzyża Chrystusowego,
Żywy obrazie Jezusa cierpiącego,
Gotowy ponieść męczeństwo za Chrystusa i wiarę,
Czcicielu Najświętszego Sakramentu,
Uległy natchnieniom Ducha Świętego,
Wybrany synu Niepokalanej Dziewicy Maryi,
Krzewicielu tajemnicy Niepokalanego Poczęcia,
Wierny naśladowco cnót Niepokalanej Matki Chrystusa,
Mariański zakonodawco,
Apostole miłości Boga i bliźniego,
Mężu wielkiego zawierzenia,
Wzorze czystości, ubóstwa i posłuszeństwa,
Żarliwy obrońco ewangelicznego ubóstwa,
Wzorze życia w nieustannym nawróceniu i pokucie,
Sługo Bożego miłosierdzia,
Gorliwy orędowniku cierpiących w czyśćcu,
Towarzyszu umierających na polu bitwy,
Troskliwy przyjacielu ubogich,
Apostole trzeźwości,
Mądry kierowniku w sprawach sumienia,
Mistrzu modlitwy i życia duchowego,
Niestrudzony głosicielu słowa Bożego,
Nauczycielu prawd wiary i dróg świętości,
Orędowniku pokoju i pojednania,
Obrońco nowo poczętego życia,
Orędowniku u Boga,
Cieszący się z Chrystusem
i Niepokalaną Dziewicą w niebie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata,
zmiłuj się nad nami.
W. Oto sługa wierny i roztropny,
O. Którego Pan obdarzył chwałą.

Módlmy się:
Boże, Ty powołałeś Twego sługę świętego Stanisława od Jezusa i Maryi do
szerzenia  czci  Niepokalanej  Matki  Twojego  Syna  oraz  niesienia  pomocy
zmarłym  poddanym  oczyszczeniu,  spraw  prosimy,  abyśmy  za  jego
przykładem  i  wstawiennictwem  dążyli  do  świętości,  pełniąc  uczynki
miłosierdzia, i tak oddawali Tobie chwałę. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

MODLITWA O UPROSZENIE ŁASKI ZA PRZYCZYNĄ
ŚW. STANISŁAWA PAPCZYŃSKIEGO

Święty Ojcze Stanisławie, łaskawy orędowniku u Boga, obrońco uciśnionych
i patronie zagrożonego życia, zawsze gorliwie służyłeś Jezusowi i Jego

Niepokalanej Matce, dla ratowania dusz nieśmiertelnych i zawsze litowałeś
się nad wszelką nędzą. Ufny w Twoje wstawiennictwo uciekam się do Ciebie
i proszę, abyś nie odmawiał mi swej pomocy. Wyjednaj mi u Boga łaskę….,
o którą Cię z ufnością proszę i pomóż mi pełnić w całym moim życiu wolę

Ojca Niebieskiego. Amen.
Ojcze nasz…, Zdrowaś, Maryjo…, Chwała…

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Msza Św. o uzdrowienie 
i modlitwa wstawiennicza

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

prowadzona przez Ojca Pacyfika Iwaszko odbędzie
się w kościele parafialnym w Gołkowicach 

w czwartek 30 maja 2019 roku o godzinie 18.00.

Serdecznie zapraszamy

Weźmy udział w loteriach 
podczas XIV Festynu Parafialnego

Loteria Św. Antoniego – los 20 zł. 
Główna Nagroda: samochód osobowy

OPEL MERIVA 1.7 CDTI, ROK 2005.

Loteria fantowa – los 7 zł. 
Główna Nagroda: 2.000 zł.

Sprzedaż losów/cegiełek Loterii Św. Antoniego będzie się 
odbywała:
- przed kościołem podczas odpustu 13 czerwca, w
niedziele: 9, 16 i 23 czerwca oraz w czasie festynu
23 czerwca 2019r.

Do  wygrania  także:  artykuły  AGD,
zabawki,  maskotki,  artykuły  szkolne,
elektroniczne oraz wiele innych nagród.

Kup szczęśliwy los 
loterii Św. Antoniego 
lub Loterii Fantowej! 



4

23 czerwca 2019
Ks. Proboszcz

oraz organizatorzy 
XIV Festynu Parafialnego 

zwracają się do wszystkich chętnych do współpracy 
o każdego rodzaju pomoc 

- zarówno materialną jak i fizyczną, 
w przygotowaniu festynu.

Mile widziane są osoby w różnym wieku, mające możliwość 
i chęć zaangażowania się w działanie na rzecz naszej

wspólnoty parafialnej.

t%T
15 maja 2019

Sakrament Bierzmowania
przyjęło 47 uczniów klas trzecich gimnazjum i 24

uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Jana
Pawła II w Gołkowicach oraz 9 uczniów klasy ósmej

Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie.

Sakramentu Dojrzałości Chrześcijańskiej 
udzielił w kościele parafialnym w Podegrodziu 

KS. Biskup Leszek Leszkiewicz
aA

t%T
5 maja 2019

był dla uczniów klas trzecich naszej parafii jednym 
z najważniejszych dni w ich życiu.

t8T
To dzień przyjęcia Sakramentu

I Komunii Świętej
przez 8 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Skrudzinie,

 10 uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gołkowicach
i 2 uczniów z innych szkół.

8 maja 2019
dzieci odbyły pielgrzymkę 

do Sanktuarium Matki Bożej w Kalwarii Zebrzydowskiej oraz do
Wadowic śladami Św. Jana Pawła II.

Niech pełne uczestnictwo w Ofierze Chrystusa stanie się
dla nich drogą do Prawdy i Wolności.

Szczęść Boże!

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

Agata Masternak - Nawojowska, Jadwiga Gomółka, Siostra Nazaria,
e-mail: echo.parabiulet@interia.pl
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e-mail: kkoszyk@tarnow.opoka.org.pl
Strona internetowa parafii: www.parafiagolkowice.pl
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