
        

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
    BIULETYN PARAFIALNY NR 7 (186) 23.06.2019

Egzemplarz bezpłatny                                  XIV FESTYN PARAFIALNY

23 czerwca 2019

ZAPRASZAMY JUŻ O GODZ. 14.00

W PROGRAMIE:

- Rozpoczęcie festynu
- Centrum Edukacji Artystycznej "Ognisko 
Muzyczne"
- Pokaz ratowniczo-gaśniczy Ochotniczej Straży 
Pożarnej
w Gołkowicach Górnych
* I Losowanie nagród z loterii fantowej
- Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Spod 
Prehyby"
- Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi
* II Losowanie nagród z loterii fantowej
- Prywatny Punkt Przedszkolny „Mały Artysta”
- Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus
- Zespoły tańca nowoczesnego z PMDK w Starym 
Sączu
* III Losowanie nagród z loterii fantowej
- Teatr Nowy z Nowego Sącza – „Przez żołądek do 
serca”
* IV Losowanie nagród z loterii fantowej

18.00

Dochód z festynu 
przeznaczony jest na budowę nowego kościoła.

19.00 Główne losowanie nagród z loterii fantowej
 Główne losowanie nagród z loterii Św. Antoniego

20.00 Zabawa pod gwiazdami.

W trakcie festynu realizowany jest projekt:

„Tradycje i zwyczaje naszych przodków”
Projekt realizowany przy wsparciu finansowym 

Województwa Małopolskiego

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.

Do wygrania także: Deskorolka elektr.,rower ,lokata 1000 zł BS St.
Sącz, drukarka ze skanerem, kuchnia mikrofal.,myjka Karcher, odkurzacz,
bujak ogrod., huśtawka ogrod.,  komplet krzeseł ze stolikiem, zest. do
ćwiczeń, kupony na zakupy w Rolbudzie za 250 zł, bony upominkowe
Salon Vestus 200 zł, bony na zakupy Groszek Naszacowice, bon ubezp.
samoch.  500  zł.,  voucher  100  zł  Restauracja  „Szklarnia”,  bony  do
kręgielni „Szklarnia”, ekspres do kawy, opiekacz, parowar elektr., czajnik
elektr., garnek do frytek, naczynie z podgrzewaczem, elektr. krajalnica,
suszarka do naczyń, kołdry, pufy, ręczniki, garnki, noże, talerze, szklanki,
dzbanki, sztućce, parasole, kosze miodu, filtr do wody, grill i komplet do
grilla, dywan, portmonetka, karta wstępu na koncert Kasi Cerekwickiej, i
inne.

Losy Loterii Św. Antoniego można nabyć w dniu festynu
23 czerwca 2019 w zakrystii, przy kościele oraz na placu
festynowym.
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Główna Nagroda w Loterii Fantowej – 2.000 zł

Ponadto  można  wygrać: lodówka  turystyczna,  wentylator,  grill,
bransoletka z pozłacanym serduszkiem, kosmetyki,  kupon na zakupy w
Rolbudzie za 250 zł , bon upominkowy Salon Vestus odzież męska 200 zł,
bony  na  zakupy  Groszek  Naszacowice  na  50  zł,  voucher  100  zł
Restauracja  "Szklarnia",  bon  do  kręgielni  "Szklarnia",  opiekacz,  czajnik
elektr.,  kołdry,  poduszki,  koc  plażowy,  pufy,  garnki,  noże  ceramiczne,
talerze, szklanki, dzbanki, filiżanki, patelnie, sztućce, filtr do wody, książki,
plecaki, leżak, portmonetka, karta wstępu na koncert Kasi Cerekwickiej,
gry logiczne i zręcznościowe, art. turystyczno - wypoczynkowe, zabawki,
piłki, pluszaki, latarki, lornetki, odblaski, art. piśmiennicze i biurowe, art.
gosp. domowego i wiele innych nagród.

Losy po 7 zł, każdy los wygrywa, 
na końcu losowanie głównych nagród.

Kup szczęśliwy los loterii Św. Antoniego 
albo Loterii Fantowej! 

Złoty jubileusz kapłaństwa
Ks. Augustyna Oleksego

Z okazji zacnego Jubileuszu
Życzymy Ci wielkiej radości

z każdego dnia kapłańskiej służby,
Bożego Błogosławieństwa i obfitości

darów Ducha Świętego.
Niech dobry Bóg

darzy Cię zdrowiem i pokojem,
a Matka Boża ma w swojej opiece

i wyprasza potrzebne łaski,
abyś dalej z odwagą kroczył

po trudnych ścieżkach
kapłańskiego życia

Do życzeń
dołączamy naszą modlitwę.

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk

  Na Mszę Św.  dziękczynną z  okazji  50 – lecia
kapłaństwa  Ks.  Prałata  Augustyna  Oleksego
zapraszamy  wszystkich  parafian  w  dniu  30
czerwca 2019 roku (niedziela) o godz.  12.00 w
kościele  p.  w.  Św.  Antoniego  Padewskiego  w
Gołkowicach. Otoczmy Jubilata gorącą modlitwą. 

Czcigodny Złoty Jubilacie,
Kochany nasz Księże Augustynie 

„Mówią, że w swoich dłoniach trzymasz świat
Masz w nich przecież wszystko…

Chrystus dał Ci swoją władzę i moc
Byś był przedłużeniem Jego rąk.

Rozdajesz Bożą miłość jak głodnym chleb
Jako Boski Lekarz opatrujesz poranione dusze

Niesiesz światło wiary i Bożej mądrości
Byśmy byli świadkami Chrystusowej miłości.

Wszystko one, kapłańskie dłonie
Przez chrzest do Kościoła włączają

Sprawują Eucharystię, błogosławią, rozgrzeszają
Spragnionym Ciało Chrystusa podają…”

I właśnie za twe kapłańskie ręce i serce
dziękujemy dziś Dobremu Bogu

i życzymy:
- by Błogosławione były owoce Twojej posługi

- byś każdego dnia był bliżej Serca Boga,
- by siły fizyczne i duchowe Cię nie opuszczały,
- by twoje Kapłaństwo stokrotny plon wydało.

Niech Chrystus Najwyższy Kapłan odda Ci
Sercem za Serce. 

SZCZĘŚĆ BOŻE

Ks. Artur Marta, Ks. Stefan Tokarz, Ks. Stanisław Sowiński,
Siostry Karmelitanki Dzieciątka Jezus,

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

Seniorzy parafii, Koło Radia Maryja, 
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, Papieskie Dzieło Misyjne Dzieci,

Apostolat  MARGARETKA, 
Chór Parafialny, Schola Parafialna, Organiści, 

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży,
Redakcja Biuletynu Parafialnego „ECHO”.
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Msze Święte 
w Uroczystość Świętego Piotra i Pawła

sobota  29 czerwca 2019 
7.00
8.00 – w kaplicy w Skrudzinie 
9.00
10.30
15.00

Zapraszamy 
na uroczystość świętych apostołów!

Wakacyjne myśli św. Jana Pawła II 

-"Wypoczywa się prawdziwie i  do dna przez kontakt  z  przyrodą,
której  nie  można  podpatrzeć  na  żywo  i  w  całej  pełni  poprzez
werandy  wczasowych  domów  czy  nawet  hoteli  i  schronisk
turystycznych".
-"Dobrze jest człowiekowi, czyta w tej księdze przedziwnej,  jaką
jest księga przyrody, szeroko otwarta dla każdego".
-"Wypoczywa się zaś w całej pełni - a lepiej można powiedzieć: w
całej  głębi,  kiedy  ów kontakt  z  przyrodą  staje  się  kontaktem z
Bogiem obecnym w przyrodzie i obecnym w duszy ludzkiej".   

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Wspomnienia o Janie Pawle II
Wspomnienie  Przehyby Do  jednej  z  „Promyczkowych”  dziewczynek
całującej pierścień Rybaka papież powiedział „ale urosłaś od zeszłego roku”
i do dziś wszyscy zachodzą w głowie czy była to ojcowska kurtuazja czy też
rzeczywiście Jan Paweł II  zapamiętał  ją z ubiegłorocznej  audiencji.  Była
przy  tym  mowa  o  zimowych  urlopach  krakowskiego  arcybiskupa  na
Przehybie.  Obecna  szefowa  schroniska  na  Przehybie  Olga  Bielakowa
pieczołowicie  przechowuje  podpisaną  przez  ówczesnego  biskupa
krakowskiego wzmiankę w księdze pamiątkowej: „Groziło, że po 10 latach
systematycznych,  cudnych,  zimowych  pobytów  na  Przehybie  zmienimy
miejsce.  Teraz  po  powrocie  p.  Mariana  Patyka  mamy  perspektywę
następnych 10 lat i wmurowania następnej tablicy. Prawdziwy Gospodarz
decyduje o prawdziwym uroku schroniska”. Nie minęło następnych 10 lat,
by  turysta  z  Krakowa  zasiadł  na  Piotrowym  tronie  w  Watykanie.  Na
Przehybę już  nie wrócił,  ale  o niej  nie zapomniał,  wspominając tutejsze
górskie  wędrówki  w  sławnej  „powtórce  z  geografii”  podczas  kanonizacji
księżnej Kingi na starosądeckich błoniach w 1999 roku. Gdy powracał papa
mobile  do  klasztoru  klarysek  z  pewnością  spojrzał  w  górę  na  dobrze
widoczny znajomy szczyt.
Nie  było  miejsca  dla  Ciebie  W  imieninowym  dniu  papieżowi
przypomniano  też  odwiedziny  w  Tropiu  u  św.  Świerada  i  przygodę  w
podgorlickiej Sękowej w 1953 roku, gdzie ówczesny proboszcz nie udzielił
noclegu  młodemu  księdzu  z  Krakowa  wędrującemu  z  grupą  przyjaciół
szlakami turystycznymi w Beskidzie Niskim. W tamtych latach były to dzikie
okolice, niemal kompletnie wyludnione, pozbawione komunikacji, sklepów,
bazy  turystycznej.  Niektórzy  mieszkańcy  traktowali  wędrowców  jako
„włóczykijów”, zamykali  przed nimi drzwi domów i stodół, jak w kolędzie
„Nie było miejsca dla Ciebie”. Tak właśnie zachował się ks. Julian Suchy w
Sękowej,  ale  pamiętajmy,  że  był  to  czas  niespokojny,  zwłaszcza  tu,  na
pograniczu.  W  sierpniu  1953  roku  Karol  Wojtyła  przemierzył  szlak  od
Ustrzyk  Dolnych  aż  po  Wysową.  Podczas   spotkania  z  gorlickimi
pielgrzymami w Watykanie Jan Paweł II powiedział: „Gdy byłem młodszy
szedłem po tej pięknej ziemi i piłem dobrą wodę, jednak nie wszyscy mnie
tam gościnnie przyjęli. Gdyby mnie wtedy zamknęli, to dziś nie byłoby mnie
w Watykanie”. Była to aluzja do tej właśnie beskidzkiej wędrówki w 1953 r.
Ówczesna placówka Wojsk Ochrony Pogranicza w Wysowej otrzymała od
władz  polecenie  uwięzienia  księdza  Karola  za...  zorganizowanie
nielegalnego zgromadzenia. 14 sierpnia 1953 turyści z Krakowa przechodzili
z Magury Małastowskiej przez Kozie Żebro do Hańczowej. Nauczyciele Irena
i Stanisław Śliwińscy zapamiętali, że rano ksiądz Wojtyła odprawił mszę św.
śpiewaną, ludzie dziwili się, „czemu śpiewana” i usłyszeli: „to proste, dziś 

święto Wniebowzięcia NMP, przy braku szat liturgicznych mankament ten
usuniemy  właśnie  śpiewem  podnoszącym  uroczysty  nastrój  chwili”.  Do
aresztowania jednak nie doszło... dzięki umiejętności przewidywania. Aby
nie zabierać na trasę więcej niż dwie osoby, ksiądz Wojtyła podzielił grupę
na „dwójki”, sam szedł samotnie w tyle, za wędrowcami.
Sierżant  Wojtyła W ówczesnej  wyprawie  gorlickiej  Karol  Wojtyła  miał
osobisty  cel.  Chciał  przyjrzeć  się  dokładnie  terenom,  gdzie  podczas
pierwszej  wojny światowej  wojował  w mundurze austriackiego sierżanta
jego  ojciec  -  też  Karol.  To  zresztą  przejmująca  historia.  Starcie  pod
Gorlicami 2 maja 1915 r. było największą bitwą na froncie wschodnim. W
okopach  „Małego  Verdun”,  gdzieś  na  wzgórzu  Magdalena,  gdzie
stacjonował pułk wadowicki, sierżant Wojtyła złożył szczególne ślubowanie:
przekaz o tym fakcie upowszechnił kolega Wojtyły - seniora zmarły w 1971
r. kapral Koszyk, a za nim jego syn ks. Seweryn Koszyk. Karol Wojtyła -
senior  miał  wówczas  powiedzieć,  że  w  tę  „ziemię  rozdartą  wojną  i
nienawiścią  Boży  Pokój  przyniesie  dopiero  jego syn”,  Powiedział  też,  że
jeżeli  „przeżyje wojenną zawieruchę,  to narodzonego w przyszłości  syna
ofiaruje na służę Bożą”. Czyż nie fascynujące to śluby, przepowiednia.

Jerzy Leśniak

Nabożeństwo czerwcowe
   W tradycji Kościoła za początek kultu Serca Bożego uważa się moment
przebicia Jezusowego Serca na krzyżu, a tymi którzy wtedy uczcili to Serce
byli  apostołowie.  Pierwszy  raz  w  Polsce  nabożeństwo  czerwcowe  było
sprawowane 1 czerwca 1857 r. w kościele Sióstr Wizytek w Lublinie. Należy
też  pamiętać,  że  Papież  Leon  XIII  poświęcił  cały  rodzaj  ludzki
Najświętszemu Sercu Jezusa 11 czerwca 1899 r.  a  sto lat  później,  nasz
Rodak Ojciec Święty Jan Paweł II ponowił ten akt podczas nabożeństwa
czerwcowego odprawionego 7 czerwca 1999 r. w Toruniu. 

Ks. Proboszcz Grzegorz Kozieński odprawi Msze Święte:
1.+ Stanisław Kurowski od przyjaciółki od rodziny z Wielkiej Brytanii
2.+ Stanisław Kurowski od Agaty i Pawła Koszutów z rodziną 
3.+ Stanisław Kurowski od kolegów syna Artura
4.+ Stanisław Kurowski od Teresy i Krzysztofa Bandyków 
5.+ Stanisław Kurowski od kolegów i koleżanek z klasy VII ze Skrudziny 
6.+ Stanisław Kurowski od kolegów i koleżanek syna Mariusza z pracy 
7.+ Stanisław Kurowski od Zarządu i Pracowników Spółki „Basso”
8.+ Stanisław Kurowski od Działu Technicznego „BASSO” 
9.+ Stanisław Kurowski od Dyrekcji, Nauczycieli i Pracowników Szkoły 
Podstawowej w Skrudzinie 
10.+ Stanisław Kurowski od Grzegorza Stawiarskiego z rodziną z Brzeznej 
11.+ Stanisław Kurowski od Pracowników Administracyjno – Obsługowych 
Szkoły Podstawowej im. JP II w Gołkowicach 
12.+ Stanisław Kurowski od kolegów i koleżanek Firmy „BASSO” 
13.+ Stanisław Kurowski od klasy III Szkoły Podstawowej w Skrudzinie 
14.+ Stanisław Kurowski od Genowefy i Stanisława Babików z rodziną 
15.+ Stanisław Kurowski od Marii i Jana Bodzionych z rodziną 
16.+ Stanisław Kurowski od Marii Pustułka z rodziną 
17.+ Stanisław Kurowski od Barbary, Józefa Godoń z rodziną 
18.+ Stanisław Kurowski od Barbary, Józefa Godoń z rodziną 
19.+ Stanisław Kurowski od Rodziny Sułkowskich ze Starego Sącza 
20.+ Stanisław Kurowski od Katarzyny i Janusza Mirków z rodziną 
21.+ Stanisław Kurowski od Zofii i Henryka Florków 
22.+ Stanisław Kurowski od Zespołu Muzycznego „ Majster”. 
23.+ Stanisław Kurowski od koleżanek z klasy syna Michała: Julii, Zuzanny i
Kingi
24.+ Stanisław Kurowski od Tomasza Jagieło z rodziną 

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 

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