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Zbiórka ofiar na dalsze prace 
przy nowym kościele

  Zbiórka  ofiar  na  dalsze  wykonywanie  prac  w  nowym
kościele:  dalsze  wpłaty  za  malowanie,  farby,  tynk
akustyczny/ zostały wykonane/,  musimy wpłacić  zadatek
na posadzkę i wiele innych prac. Zbieranie ofiar odbędzie
się jeszcze w niedzielę 29 września 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;
wcześniej zabierając odpowiedni formularz /który znajduje
się 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 trzeba 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.
Zwracamy  się  do  ludzi  młodych,  którzy  pierwsi  będą
korzystać z nowego kościoła, aby wsparli to piękne dzieło.
Tworząc  wspólnotę,  działając  w  jedności  dokonamy
wielkich i pięknych dzieł.
  Bóg zapłać za zrozumienie i wszelką pomoc. 

B Ó G    Z A P Ł A Ć
Ks. Proboszcz

Uroczystości patriotyczno - religijne
Prehyba 15 IX 2019

Góra i krzyż - drogą na spotkanie z Bogiem 

„Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego!” 
Tymi słowami rozpoczyna się dzisiejsza Liturgia Słowa. Mojżesz przebywał
na Górze... I my przyszliśmy na górę! Tam góra Synaj, tu nasza Prehyba.
Tamto spotkanie i nasze spotkanie! Góra Synaj i góra Prehyba. Spotkanie
człowieka z Bogiem i Boga z człowiekiem. Tam Mojżesz i Naród Wybrany -
a tu Kościół Boży: Kombatanci - Żołnierze Niezłomni, Leśnicy, Członkowie
Światowego  Związku  Armii  Krajowej,  Pracownicy  Lasów  Państwowych,
Związek  Podhalan,  Poczty  Sztandarowe,  Szkoły,  Harcerze,  Delegacje  i
zaproszeni  Goście.  Serdecznie  was  witam  bracia  i  siostry  wg  urzędów,
stanów i godności! Witam was wdzięczny za wspólną modlitwę i spotkanie
w tym szczególnym miejscu. Witam i zapraszam do krótkiej medytacji nad
Słowem,  które  Bóg  kieruje  w  tych  szczególnych  okolicznościach  do
każdego z nas. 

„Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego!” 
Góra - imponuje potęgą i  często przeraża; budzi respekt, ale  pociąga i
fascynuje,  ma  w  Biblii  i  religii  szczególne  znaczenie!  Jest  naturalnym
obrazem mocy i symbolem spotkania ziemi z niebem, miejscem połączenia
świata widzialnego z niewidzialnym. Na górach w starożytności wznoszono
świątynie.  W Starym Testamencie  góra  Horeb,  Synaj,  Nebo,  Moria  czy
Syjon; w Nowym Testamencie: Tabor, Góra Ośmiu Błogosławieństw, Góra
Oliwna i wreszcie Golgota - tam dzieją się wielkie rzeczy! I tu nasza góra –
Prehyba, czyli przełęcz. Szczyt górski 1175 m n.p.m w zachodniej części
Pasma  Radziejowej,  w  Beskidzie  Sądeckim.  Tu  krzyżują  się  szlaki
turystyczne jak dwie  belki  krzyża.  To miejsce  licznie odwiedzane przez
turystów. To tu wzniesiono Krzyż Tysiąclecia, to tu wg tradycji św. Kinga
miała odpoczywać na tym pięknym pomniku przyrody zwanym Krzesłem
św. Kingi. Tu miał czerpać ze źródełka. To tu uprzejmość, hojność i wiara
życzliwych ludzi,  odnowiła  ten piękny ołtarz  oraz  miejsce  odpoczynku i
zadumy  w drodze  na  szczyt.  Chwała  im  za  to...  i  dzięki!  To  tu  zryw
niepodległościowy był  zawsze  mocny,  zryw zwłaszcza  oddziału  "Grot"  i
"oddziału "Zemsta".  Chwała im za to...  i  cześć! To tu dzisiaj  modlę się
wspólnie  z  Wami  bracia  i  siostry,  słowami  2  czytania:  Dzięki  składam
Temu, który mię przyoblekł mocą, Chrystusowi Jezusowi, naszemu Panu...
I  wołam:  …nieśmiertelnemu,  niewidzialnemu,  Bogu  samemu  cześć  i
chwała".

„Gdy Mojżesz przebywał na górze Synaj, Bóg rzekł do niego!”
Prehybo -  ziemio naszych upadków i zwycięstw…  Gromadzimy się tu, w
ten szczególny dzień – 15 września, aby wspólnie modlić się przy ołtarzu
Pana. Aby modlić się za Ojczyznę naszą, której na imię Polska. Tak czynili
nasi ojcowie. Ojcowie wierni Bogu i  Ojczyźnie. Ojcowie szlachetni. Bóg,
Honor, Ojczyzna – wołali z mocą! I my też wołamy. My, zatroskani o los
narodu Polskiego. Przejęci, żeby nie zatracić tego, co dla Polski chlubą było
i  jest.  Przejęci,  żeby  nikt  nie  ważył  się  podnieść  ręki  na  Boga
Wszechmogącego,  na  znaki  i  symbole  religijne  tak  mocno  związane  z
naszą  narodową  symboliką,  na  ludzkie  życie,  które  jest  święte,  bo  od
Boga!
Tutaj, pod krzyżem Chrystusa, jubileuszowym krzyżem, powracamy dzisiaj
do chwil dramatu polskich dziejów. Wszak na umiłowaniu Ojczyzny i krwi
za nią wylanej zbudowana jest -kochani- nasza wolność. I każdy z nas jest
odpowiedzialny  za  tę  wolność.  Weźmy  i  my  odpowiedzialność  za  tę
wolność i niepodległość naszej Ojczyzny, chociażby przez liczny udział w
najbliższych wyborach, które juz za miesiąc. 
Miłość Ojczyzny to również pamięć. Pamięć o tych, którzy oddali własne
życie za wolność przyszłych pokoleń, za wolność moją i  twoją kochany
bracie i siostro. Pamiętajmy zatem, o tych, którzy tutaj zginęli, bo "jeśli my
zapomnimy o nich, to kamienie wołać będę”.
Patriotyzm,  umiłowanie  Ojczyzny,  zdolność  do  poświęcenia  dla  niej,  w
wielu miejscach, również i tutaj na tej górze, na naszej Prehybie, zapisana
jest krwią poległych żołnierzy AK. To oni swoją postawą pokazali nam, co
znaczy być prawdziwym patriotą. Pamięć o tych wszystkich, dzięki którym
możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju, to zadanie dla współczesnych
pokoleń! ZADANIE dla nas wszystkich: dla rodziców, dla szkoły i Kościoła,
dla  sprawujących  władzę  i  środków  społecznego  przekazu  -  aby
odbudować to, co stanowi o tożsamości naszego narodu, aby odbudować
miłość do Ojczyzny i  zatroskanie o jej  dobrą przyszłość.  „Bóg,  honor  i
Ojczyzna” to  kochani  bracia  i  siostry  nasz  narodowy  testament,  który
powinniśmy  przekazywać  z  pokolenia  na  pokolenie,  aż  po  kres,  aż  do
momentu, gdy zdobędziemy szczyt góry, na której spotkamy Boga twarzą
w twarz. Wszyscy obecni tu na tej górze, na tej uroczystości - podejmijmy
ten testament i bądźmy ambasadorami Polski i Polskości tam gdzie żyjemy.
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Kończąc nasze modlitewne rozważanie zakończmy modlitwą: 
Najdroższa Patronko nasza! Kingo święta!
Tyś  od  zarania  życia  pałała  gorącą  miłością  ku  Bogu  i  serdecznie
współczułaś z niedolą bliźnich; /.../ ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie i
poddanych  swoich  wspierałaś  hojnie  w ubóstwie  i  cierpieniu,  a  z  tronu
niebieskiej chwał ... wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i
cuda.
Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę..., by "Ojczyzna nasza cieszyła się
wolnością i rozwijała się w pokoju". Amen. 

Ks. A. Papież 

 KATECHEZA DLA DZIECI - rok szk. 2019/2020 

Lp. Data Kto prowadzi katechezę Liturgia
1. 8.09.2019 Ks. Proboszcz lektorzy

2. 15.09.2019 Ks. Kanonik dzieci
3. 22.09.2019 Ks. Katecheta lektorzy 

4. 29.09.2019 Siostra Donancja dzieci
5. 6.10.2019 Ks. Prałat Augustyn ministranci

6. 13.10.2019 Ks. Proboszcz lektorzy
7. 20.10.2019 Ks. Katecheta młodzież 

8. 27.10.2019 Ks. Kanonik lektorzy 
9. 1.11.2019 Wszystkich Świętych - piątek ----------

10. 3.11.2019 Siostra Donancja dzieci
11. 10.11.2019 Ks. Prałat Augustyn ministranci 

12. 17.11.2019 Ks. Proboszcz lektorzy
13. 24.11.2019 Ks. Katecheta młodzież 

14. 1.12.2019 Siostra Donancja dzieci
15. 8.12.2019 Ks. Prałat Augustyn ministranci

16. 15.12.2019 Ks. Proboszcz lektorzy
17. 22.12.2019 Ks. Katecheta lektorzy

18. Ferie 23.12.2019 do 01.01. 2020 ferie świąteczne 
19. 5.01.2020 Ks. Kanonik lektorzy 

20. 12.01.2020 Siostra Donancja dzieci 
21. 19.01.2020 Ks. Prałat Augustyn ministranci 

22. 26.01.2020 Ks. Proboszcz lektorzy - ferie 
23. 2.02.2020 Ks. Katecheta młodzież - ferie

24. 9.02.2020 Ks. Kanonik lektorzy - ferie
25. 16.02.2020 Siostra Donancja dzieci 

26. 23.02.2020 Ks. Prałat Augustyn ministranci 
27. 1.03.2020 Ks. Proboszcz lektorzy

28. 8.03.2020 Ks. Katecheta młodzież 
29. 15.03.2020 Ks. Kanonik lektorzy 

30. 22.03.2020 Siostra Donancja dzieci 
31. 29.03.2020 Ks. Proboszcz lektorzy

32. 5.04.2020 Niedziela Palmowa lektorzy
33. 12.04.2020 Wielkanoc ----------

34. 19.04.2020 Ks. Katecheta młodzież 
35. 26.04.2020 Siostra Donancja – rocz. I Kom. dzieci 

36. 3.05.2020 I Komunia Święta I Komunia Święta
37. 10.05.2020 Ks. Prałat Augustyn ministranci 

38. 17.05.2020 Ks. Proboszcz lektorzy
39. 24.05.2020 Ks. Katecheta młodzież 

40. 31.05.2020 Ks. Kanonik lektorzy 
41. 7.06.2020 Siostra Donancja dzieci

42. 14.06.2020 Ks. Prałat Augustyn ministranci
43. 21.06.2020 Ks. Proboszcz lektorzy

44. 28.06. 2020 Festyn parafialny ----------

Kochani Organizatorzy
 i uczestnicy Festynu Parafialnego!

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

                          i   rzeczach.                [Phil Bosmans]

Bardzo dziękuję za organizację XIV Festynu
Parafialnego. Niezwykłe jest to, iż każdego roku tak

licznie angażujecie się w organizację Festynu.
Wasza obecność i pomoc jest budująca i ujmuje za
serce. Chciałbym podziękować każdemu z Was z

osobna, za poświęcony czas, za życzliwość, złożone
dary. Dziękuję wszystkim osobom anonimowym za

ofiarowane rzeczy na festyn, dziękuję prowadzącym,
dziękuję wszystkim grupom i organizatorom,

zaangażowanym firmom .
Dzięki Wam Drodzy dobroczyńcy i organizatorzy

kolejny rok mogliśmy się cieszyć wspaniałą zabawą,
ale przede wszystkim wspierać budujący się kościół.

Bóg zapłać!
Pamiętając w modlitwie i z serca dziękując 

ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk

Podziękowanie Księdzu
Katechecie Arturowi

   Ksiądz Artur Marta pracował w naszej parafii przez 6
lat.  Prowadził  Liturgiczną  Służbę  Ołtarza,  Katolickie
Stowarzyszenie  Młodzieży,  uczył  w  gimnazjum,  w
szkołach podstawowych. Ks. Artur udzielał sakramentów,
odprawiał  Msze Św. modlił  się za osoby starsze,  chore.
Pozostawił  wiele  dobra.  Otaczamy  Księdza  wdzięczną
pamięcią.  Decyzją  Ks.  Biskupa  Ordynariusza  Diecezji
Tarnowskiej został wikariuszem parafii pw. Miłosierdzia
Bożego w Dębicy. 
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Odpust ku czci Świętego Franciszka
w Skrudzinie 

Zapraszamy na odpust ku czci Świętego
Franciszka w kaplicy w Skrudzinie w piątek 

4 października 2019 r. o godzinie 17.00.
Różaniec w Skrudzinie o godz. 16.30.

Prosimy, aby różaniec w Skrudzinie prowadziło
Koło Radia Maryja.

W związku z odpustem w Gołkowicach nie będzie
Mszy Św. wieczornej. Różaniec w Gołkowicach po

Mszy Św. porannej.

Serdecznie zapraszam
Ks. Proboszcz

Chleb Świętego Antoniego

   W niedzielę 6 października 2019 roku
w naszej Parafii, jak co roku będziemy
mogli zabrać z kościoła i kaplicy Chleb Świętego

Antoniego. 
Składając ofiarę wspieramy

potrzebujących.

Skąd wzięła się tradycja 
chleba Św. Antoniego?

    Kiedy  patrzymy  na  postać  św.  Antoniego  Padewskiego,  to
możemy dostrzec, że w jego życiu widoczne stały się dwa istotne
nurty działania Kościoła – głoszenie Ewangelii i posługa ubogim.
Od czasów apostolskich Kościół nieustannie sprawuje liturgię, przepowiada
słowo Boże i troszczy się o najbiedniejszych. Naśladuje w tym Jezusa, który
chodził  i  nauczał  o  Królestwie  niebieskim,  ale  też  dostrzegał  w  tłumie
potrzebujących i przynosił im ulgę w ich cierpieniu.
Cud i zepsuty zamek
Wśród licznych opowieści o cudach za sprawą św. Antoniego, w pamięci
ludzi zachowała się i  taka, która miała się stać źródłem pięknej tradycji.
Otóż pewna kobieta w Lizbonie, zajęta pracami domowymi,  nie zwróciła
uwagi, że jej kilkuletni syn nachylił się nad balią z wodą. Chłopiec wpadł do
środka  i  utonął.  Matka  nie  zdążyła  go  uratować.  Zrozpaczona  zaczęła
wzywać św. Antoniego, błagając o przywrócenie życia dziecku. Wśród tego
rozpaczliwego wołania, złożyła Świętemu z Padwy obietnicę, że jeśli tylko
syn ożyje, ona przekaże ubogim tyle mąki, ile waży ciało chłopca. Swoją
determinacją i hojnością ujęła Świętego i ten wstawił się za nią u Boga.
Chłopiec  ożył,  a  mieszkańcy  miasta  na  pamiątkę  tego  wydarzenia,  we
wspomnienie  liturgiczne  św.  Antoniego  –  13  czerwca,  zaczęli  wypiekać
chleby, które rozdawane były potrzebującym.
Współcześnie  w  wielu  kościołach  święci  się  chlebki,  które  potem  są
rozdawane na pamiątkę cudu, jakiego Święty dokonał w Lizbonie. Pieniądze
na ten dar zbierane są przez cały rok do puszek, które znajdują się obok 
wizerunków Świętego z napisem „Chleb św. Antoniego”. Być może właśnie 

legendarna opowieść lizbońska stoi u źródeł tej pięknej tradycji, ale sam
rytuał  narodził  się  najprawdopodobniej  pod  koniec  XIX  w.  W  1890  r.
Ludwice Bouffier z Tuluzy zepsuł się zamek do sekretarzyka. Kobieta nie
mogła  przez  to  wykonać  pracy,  która  była  źródłem  jej  utrzymania.
Wezwanie  ślusarza  było  zbyt  kosztowne.  Luiza  była  czcicielką  św.
Antoniego, a więc poprosiła Świętego o pomoc. I podobnie jak kobieta z
Lizbony, obiecała mu złożyć ofiarę na ubogich. Została wysłuchana, a wieść
o tym, że św. Antoni jest szczególnie wrażliwy na głos tych, którzy swą
troską chcą otoczyć najbiedniejszych, szybko się rozeszła i przerodziła się
wkrótce w znany po dziś dzień zwyczaj.
Nie zatykaj uszu
Nie bez powodu św. Antoniego uważa się za orędownika ubogich. Za życia
troszczył  się  on  nie  tylko  o  dusze  swych  słuchaczy.  Głosił  słowo  Boże,
wzywał do nawrócenia, poruszał serca, ale widział człowieka w całości –
jego duszę i ciało. Widział nędzę duchową i był na nią wrażliwy, ale także
dostrzegał nędzę materialną. Nie przechodził obojętnie obok tych, którzy
byli  w potrzebie.  Pracował  w przytułku  dla  ubogich,  znanych  jest  wiele
opowieści o pomocy, jaką uzyskali od niego Ci, którzy się do niego zwrócili
o wsparcie. Chociaż sam – w duchu franciszkańskim – niczego nie posiadał,
potrafił innych obdarować, znaleźć dla nich środki potrzebne do życia.

z „Posłańca Świętego Antoniego” – Ks. Proboszcz 

Całkowity dochód 
z XIV Festynu Parafialnego 

na budowę nowego kościoła 
w Gołkowicach wyniósł 

97.000,00 zł 

Dochód uzyskany w czternastu
kolejnych festynach parafialnych

Kolejny
festyn

Data Dochód w zł

PIERWSZY 25.06.2006 21.544,10
DRUGI 24.06.2007 43.108,50
TRZECI 22.06.2008 57.033,60

CZWARTY 05.07.2009 88.704,00
PIĄTY 27.06.2010 72.800,00

SZÓSTY 10.07.2011 86.730,00
SIÓDMY 08.07.2012 74.700,00
ÓSMY 07.07.2013 92.500,00

DZIEWIĄTY 29.06.2014 77.750,00
DZIESIĄTY 28.06.2015 100.860,00

JEDENASTY 26.06.2016 75.070,00
DWUNASTY 25.06.2017 102.000,00
TRZYNASTY 24.06.2018 81.310,00

CZTERNASTY 23.06.2019 97.000,00

RAZEM 1.071.110,20 zł
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Październik 2019 - Różaniec Święty
Kościół parafialny Gołkowice

Dzień 
miesiąca 

Intencja modlitwy 
różańcowej

Kto prowadzi 

1.10.2019 
wtorek 

Inauguracja nabożeństw 
różańcowych - 
Adoracja relikwii Św. Teresy od 
Dzieciątka J.

Siostry Karmelitanki Dz. 
Jezus

2.10.2019 Młodzież klasy VIII Ks. Katecheta + młodzież

3.10.2019 W intencji Róż Różańcowych Panie Józefa Kurzeja i 
Stanisława Krzak - 
Zelatorki 

4.10.2019 W kościele różaniec rano po 
Mszy Św. o 6.30

Ks. Proboszcz

4.10.2019
Kaplica 

Różaniec w kaplicy Skrudzinie o 
16.30
uroczystości ku czci Św. 
Franciszka w kaplicy. Msza Św. 
o 17.00. Zapraszamy do kaplicy 

Koło Radia Maryja 
Ks. Katecheta

5.10.2019 W intencji młodzieży KSM 
6.10.2019
godz. 15.00

Niedziela Miłosierdzia Caritas Parafialny

7.10.2019 W intencji rolników i 
ogrodników 

Ks. Prałat Augustyn 

8.10.2019 W intencji DSM i Bractwa DZ.J Siostra Przeł. Donancja 

9.10.2019 W intencji Seniorów Ks. Kanonik i Ks. Prałat 
Augustyn

10.10.2019 W intencji Ojczyzny i Kościoła Ks. Proboszcz 
11.10.2019 Za dzieci, rodziców i Siostry z 

Przedszkola Sióstr Karmelitanek 
Dzieci i Siostry 
Karmelitanki 

12.10.2019 Za Ojczyznę, Kościół Św., TV 
Trwam Radio Maryja

Koło Radia Maryja 

13.10.2019
godz. 15.00

Niedziela – Dzień Papieski KSM

14.10.2019 Dzień Edukacji 
W intencji nauczycieli i 
wychowawców 

Nauczyciele i S. 
Katechetki

15.10.2019 W intencji Sióstr Zakonnych i o 
powołania –
Adoracja relikwii Św. Teresy od 
Jezusa

Siostry Karmelitanki 

16.10.2019 W intencji Akcji Katolickiej Akcja Katolicka 
17.10.2019 Za Ojca Św. i Kościół Szafarze Eucharystii 

18.10.2019 W intencji Strażaków Ochotnicza Straż Pożarna
19.10.2019 Za pracowników Służby Zdrowia Lekarze i pielęgniarki 

20.10.2019
godz. 15.00

Niedziela Misyjna Pan Grzegorz Gorczowski 

21.10.2019 W intencji klas VII i VIII Ks. Katecheta i młodzież 
22.10.2019 W intencji Chóru Parafialnego Chór Parafialny

23.10.2019 W intencji PDMD Gołkowice Siostra Przeł. Donancja i 
PDMD Gołkowice

24.10.2019 W intencji misji świętych Lektorzy 
25.10.2019 W intencji dzieci Klas III Szkoły 

Podstawowej 
Ks. Katecheta i dzieci z 
klas III

26.10.2019 W intencji dzieci klas: II; IV, V i 
VI 

Siostra Przełożona 
Donancja

27.10.2019
godz.15.00

Rocznica poświęcenia Kościoła.
W intencji fundatorów i 
budowniczych 

Ks. Proboszcz 

28.10.2019 Za dobroczyńców naszych 
rodzin 

Ks. Proboszcz 

29.10.2019 W intencji Seniorów i przyjaciół Ks. Prałat Augustyn 
30.10.2019 W intencji wszystkich zmarłych Ks. Proboszcz 

31.10.2019 W intencji młodzieży starszej, 
studentów, młodzieży młodszej 
/od godz. 14.00 Spowiedź Św./

KSM 

„  ...Moje nazwisko często budzi różne
skojarzenia...”

ROZMOWA Z KSIĘDZEM ANDRZEJEM PAPIEŻEM
NOWYM WIKARIUSZEM PARAFII PW. 

ŚW. ANTONIEGO PADEWSKIEGO W GOŁKOWICACH

1.Kiedy i gdzie się ksiądz urodził? 
Żartobliwie mówiąc, to świat zobaczył moje „prześliczne” oblicze 1 grudnia
1972 r.  Miało to miejsce w Dobrej  koło  Limanowej.  Otoczona czterema
górami  Dobra  leży  w  malowniczym  Beskidzie  Wyspowym,  40  km  od
Nowego Sącza i 60 od Zakopanego. Tam właśnie się urodziłem i tam, w
domu rodzinnym, mieszkałem do 15 roku życia. 
2.Ile ksiądz ma rodzeństwa?
Trudno ich zliczyć! Pochodzę z siedmioosobowej rodziny. Mam dwie siostry i
dwóch braci,  ja  jestem dokładnie  pośrodku.  Siostry  założyły  już  własne
rodziny, a starsza siostra i starszy brat są już od dawna poza rodzinnym
domem.
3.Kiedy i w jakich okolicznościach odczuł ksiądz swoje powołanie?
To była długa i kręta droga. Po podjęciu nauki w Bielsku Białej w 1987
roku, kontynuowałem ją w Technikum Mechanicznym w Krakowie. Tam to
właśnie, rok przed maturą, obudziło się we mnie powołanie. Wielki wpływ,
niemal  decydujący,  miał  tu  Światowy Dzień Młodzieży w Częstochowie i
osoba Jana Pawła II, który wtedy na Jasnej Górze słowami św. Pawła wołał
do nas: „Otrzymaliście Ducha przybrania za synów” (Rz 8,15). I uwierzyłem
w  to...  .  Odtąd  bardzo  intensywnie  modliłem  się,  wiele  czytałem  i
upewniałem się  czy  to  rzeczywiście  głos  samego  Boga,  czy  tylko  moje
„widzi mi się”. Wszystkie znaki na niebie i ziemi mówiły jednak, że to Boże
wybranie. Resztę zrobiła Łaska. Wreszcie przerwałem studia na wydziale
Zarządzania AGH w Krakowie i przeniosłem się do WSD w Tarnowie, gdzie
spotkałem się oko w oko z „darem i tajemnicą"; z kapłaństwem.
4.Jakie  było  księdza  życie  chrześcijańskie  przed  wstąpieniem  do
Seminarium?
Wbrew pozorom niczym szczególnym się nie wyróżniało. Początkowo było
ono  takie  jak  wszystkich  moich  rówieśników,  ale  oczywiście  nabrało
intensywności i szczególnego kolorytu kilka lat przed podjęciem ostatecznej
decyzji  całkowitego  oddania  się  Bogu  i  Kościołowi  i  wstąpieniu  do
seminarium.  Bez  głębokiej  modlitwy  i  osobistego  spotkania  Boga  taka
decyzja nie byłaby możliwa.
5.Kogo stara się ksiądz naśladować w swoim życiu?
„Ja jestem Drogą,  Prawdą i  Życiem”(J  14,6)  –  mówi Chrystus!  To Jego
jedynie mamy naśladować. I chociaż każda droga chrześcijańskiego życia
jest inna, zawsze winna prowadzić za Chrystusem. Jeśli  jednak miałbym
próbować  iść  za  Chrystusem  posługując  się  czyjąś  drogą  to  muszę
przyznać, że ze świętych zawsze fascynował mnie św. Paweł, św. Augustyn
i św. Franciszek. Ze współczesnych nam oczywiście Jan Paweł II. Dla dobra
swojego i innych staram się ich naśladować, szczególnie w ich radykalizmie,
ale wychodzi mi to oczywiście z różnym skutkiem...
6.Co ksiądz lubi robić w wolnych chwilach?
W jakich....? A tak na poważnie, to wolnego czasu mam niewiele, ale gdy
go mam to uprawiam sport, chodzę po górach, zaczytuję się w poezji lub
słucham muzyki. Zazwyczaj jednak szukam ciszy i samotności, starając się
„usłyszeć własną duszę”.
7.Jaka jest księdza życiowa dewiza?
„Poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli”  (J 8,32) – podobno wg Jana
Pawła II te słowa są jednymi z najważniejszych w Biblii. Ja też myślę, że
motorem  naszych  wysiłków  i  działań  winno  być  zdobycie  prawdy  i
budowanie wolności  zarówno w sobie jak i  wokół  siebie.  Należy jednak
pamiętać, że ich pełnię można odnaleźć tylko w Bogu.
8.Czy możemy porozmawiać o księdza nazwisku?
Wiedziałem, że padnie to pytanie. Moje nazwisko jest „nietypowe” i często
budzi różne skojarzenia, a przez to jest źródłem wielu ciekawych anegdot. 
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Opowiem dwie z nich: W parafii Gierczyce koło Bochni, gdzie jako diakon
głosiłem moje pierwsze kazanie w niedzielę kapłańską, ksiądz Proboszcz
założył się z ministrantami, że będzie u nich Papież. Oni początkowo w to
nie wierzyli, ale gdy się okazało w czym rzecz, musieli przyznać, że zakład
przegrali.  Każdy  z  nich  stracił  wtedy  po  czekoladzie...  .  Na  Ukrainie
natomiast, gdzie jako neoprezbiter byłem na zastępstwie, miejscowi ludzie
dziwili się, dlaczego ten Papież taki zwyczajny... ma czarną sutannę i jest
młody. Niektórzy mieli bowiem nadzieję, słysząc moje nazwisko, że będzie
im sam Papież wówczas posługiwał. Trochę byli zawiedzeni... .
9.Jakiej muzyki słuchał ksiądz w młodości, a jakiej słucha teraz?
Dobrze pamiętam mój pierwszy magnetofon monofoniczny i moje pierwsze
kasety. Zawierały one polskie rockowe przeboje takich zespołów jak Lady
Pank,  Perfect.  Później  oczywiście  następowała  ewolucja,  zmieniały  się
gusta, zainteresowania i potrzeby. Generalnie można powiedzieć, że poza
disco polo i muzyką techno żadna z jej rodzajów nie jest mi obca. Zawsze
interesowałem  się  muzyką,  dlatego  byłem  uczestnikiem  kilkunastu
koncertów muzyki różnego typu. Raz nawet byłem prezenterem na zabawie
sylwestrowej. Ale to było dawno... Aktualnie słucham wszystkiego, zależnie
od nastroju, ale chyba się starzeję, dlatego coraz częściej wybieram poezję
śpiewaną lub muzykę poważną.
10.Co chciałby ksiądz przekazać Czytelnikom naszego „Echa” ?
Pozdrowić  wszystkich  serdecznie  -  to  przede  wszystkim oraz  życzyć,  by
czynione  przez  nich  dobro  na  co  dzień,  jak  echo,  wracało  do  nich  ze
zdwojoną siłą.

(...)

Październik 2019 – Różaniec Święty
Kaplica Św. Franciszka w Skrudzinie 

Dzień 
miesiąca 

Intencja modlitwy 
różańcowej

Kto prowadzi 

1.10.2019 O powołania zakonne Siostry Karmelitanki 
2.10.2019 W intencji czcicieli MBNP Ks. Katecheta Andrzej 
3.10. 2019 
godz.7.00

W intencji Róż Różańcowych Ks. Prałat Augustyn 

4.10.2019
piątek 

Odpust ku czci Św. 
Franciszka w Skrudzinie o 
godz. 17.00.
i  różaniec o 16.30

Koło Radia Maryja
Ks. Katecheta  

5.10.2019
godz. 7.00

O powołania kapłańskie i 
zakonne

Ks. proboszcz

06.10.2019
godz. 8.00 Niedziela Miłosierdzia Caritas 
7.10.2019 W intencji rolników i 

ogrodników 
Ks. Prałat Augustyn 

8.10.2019 W intencji Seniorów Ks. Proboszcz
9.10.2019 W intencji młodzieży Ks. Katecheta
10.10.2019
godz. 7.00

W  intencji Ojczyzny i 
Kościoła 

Koło Radia Maryja 

11.10.2019
godz.7.00

W intencji dzieci 
przedszkolnych 

młodzież 

 12.10.2019
  godz.7.00 

W intencji wszystkich dzieci Siostra Przełożona 
Donancja 

13.10.2019
godz. 8.00

Dzień Papieski Młodzież 

14.10.2019 W intencji nauczycieli i 
wychowawców\

Nauczyciele i  
Katecheci 

15.10.2019 W intencji Sióstr Zakonnych 
i o powołania /Relikwie Św. 
Teresy od Jezusa / 

Siostry Karmelitanki 

16.10.2019 W intencji Akcji Katolickiej Akcja Katolicka
17.10.2019
godz.7.00

W intencji strażaków
Za Ojca Św. i Kościół

Szafarze Eucharystii

18.10.2019
godz.7.00

W intencji Strażaków Ks. Katecheta

19.10.2019 
godz.7.00

Za pracowników Służby 
Zdrowia

Lekarze i pielęgniarki

20.10.2019
godz.8.00

Niedziela Misyjna  P. Józefa Konieczny, 
PDMD,
Kolędnicy misyjni

21.10.2019 Klasy „I” i „II’ i „IV” i „V” Siostra Przeł. Donacja
22.10.2019 W intencji Róż Różańcowych PP. Aniela Kasprzyk, 

Aniela 
Zagórowska, 
Małgorzata Tokarczyk

23.10.2019 W intencji klas od V do VIII  Lektorzy
24.10.2019
godz.7.00

W intencji misji świętych PDMD – ministranci 

25.10.2019
godz. 7.00

 Za misjonarzy naszej parafii aspiranci, ministranci i
lektorzy

26.10.2019
godz.7.00

W intencji Bractwa 
Dzieciątka Jezus i 
Pomocników Maryi 

Siostra Przeł. 
Donancja

27.10.2019
godz. 8.00

W intencji Chóru 
Parafialnego i scholii;
fundatorów i budowniczych 
kościoła

Pani Lidia Szewczyk 

28.10.20219 W intencji dzieci ze  Szkoły  
Podstawowej 

dzieci  i ministranci 

29.10.2019 W intencji Skrudziny i 
Gabonia – Praczki 

Ks. Proboszcz 

30.10.2019 W intencji zmarłych 
dobroczyńców 

Ks. Katecheta  

31.10.2019
godz. 7.00

W intencji młodz. starszej, 
studentów, młodz.  młodszej
/Spowiedź Św. od godz. 
14.00/

KSM 

RÓŻANIEC MODLITWĄ SERCA

  Różaniec jest modlitwą, która angażuje całego człowieka, jego umysł i
ciało,  a  szczególnie serce,  która zdolna jest pobudzić  do coraz  większej
miłości  Boga  i  bliźniego.  Przenikając  do  serca  wywiera  ona  wpływ  na
sposób myślenia i postępowania człowieka, pomaga mu przez nieustanną
przemianę życia skutecznie dążyć do chrześcijańskiej doskonałości.
W jaki sposób odmawiać różaniec, aby angażował on nasze serce

maksymalnie?
Dopomóc w tym mogą wszystkie elementy jakie w nim występują: żarliwie
odmawiane  modlitwy  ustne,  intencje  wykraczające  poza  wąski  horyzont
własnych potrzeb, pełna pokory postawa ciała, pragnienie trwania w Bożej
obecności,  wola  zachowania  skupienia,  przede  wszystkim  zaś  pełne
serdecznego  zaangażowania  rozważanie  tajemnic  życia,  męki  i  chwały
Jezusa oraz Jego Matki. Święta Teresa z Avila (1515-1582) doktor Kościoła,
wielka mistrzyni modlitwy myślnej pouczała, że rozmyślanie to rozmowa z
Tym, o którym wiemy, że nas kocha; nie polega ono na tym żeby dużo
myśleć, ale na tym, by dużo kochać. Punktem wyjścia w modlitwie myślnej
według  zaleceń  św.  Teresy  jest  rozumowe  rozważenie  treści  danej
tajemnicy,  polegające  na  wyprowadzeniu  różnych  wniosków  i  myśli
pobudzających  do  większej  miłości,  skłaniających  wolę  do  podjęcia
pożytecznych postanowień. W dalszej części rozum stopniowo się wycisza a
do  głosu  dochodzą  uczucia. W  modlitwie  św.  Teresa  łączy  więc
rozmyślanie, w którym przemawia rozum z kontemplacją, będącą według
jej określenia poufnym i przyjacielskim obcowaniem z Bogiem. Przestrzega
też ona aby w rozważaniu unikać nadmiernych spekulacji i nie ograniczać
się tylko do pracy rozumu. „… Niech raczej jak mówiłam, postawią siebie w
obecności Chrystusa Pana i bez natężenia rozumu cieszą się Nim i z Nim
rozmawiają, nie siląc się na rozumowania i dowodzenia, ale przedstawiając
Mu potrzeby swoje i z pokorą uznając dobroć Jego, iż raczy nas cierpieć w
obecności swojej, kiedy tyle miałby powodów do odrzucenia nas od siebie”.
Podczas odmawiania kolejnych dziesiątków Zdrowaś Maryjo można trwać w
Bożej  obecności  wpatrując  się  wzrokiem  wyobraźni  w  przebieg
ewangelicznych wydarzeń rozpamiętywanych w danej tajemnicy. Jest przy
tym okazja, aby Bogu i Maryi wyrazić swą miłość w gorących uczuciach, w
wewnętrznych aktach różnych cnót, w podejmowaniu ważnych dla naszego
postępu duchowego postanowień, jest także czas na to, aby wsłuchiwać się
w to co mówi do nas Bóg i Maryja. Bogactwo treści zawartych w piętnastu
tajemnicach różańcowych stanowi niewyczerpane źródło najgorętszych 
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aktów  i  dobrych  poruszeń  woli. Tajemnice  radosne  wywołują  przede
wszystkim  uczucia  wdzięczności,  pragnienie  wiernego  wypełniania  woli
Bożej  oraz  głębszego  miłowania  Boga  i  bliźniego. Tajemnice  światła
pobudzają  nas  do  nawracania  i  naśladowania  Jezusa  i  Maryi  w  życiu
codziennym.
Tajemnice bolesne stanowią natomiast  szczególną okazję do skruchy,  do
współczucia  cierpiącemu Chrystusowi i  Jego Matce,  budzą też  nienawiść
grzechu,  potrzebę prawdziwego nawrócenia i  poprawy życia,  utwierdzają
zarazem ufność w Boże miłosierdzie. Rozważanie chwalebnej części różańca
przynosi radość ze zmartwychwstania Chrystusa, pragnienie nieba, nadzieję
chwały  wiecznej,  zachętę  do  naśladowania  Jezusa  i  Maryi. Modlitwa
różańcowa, płynąca z serca i przez to pełna najgorętszych uczuć, zapewnić
może – szczególnie wówczas, gdy jest odmawiana codziennie – skuteczną
pomoc w wykorzystywaniu każdej chwili dla pomnożenia w sobie miłości ku
Bogu i człowiekowi.  Jest to pomoc bardzo istotna,  ponieważ od miłości,
jaką osiągniemy tu na ziemi, zależy nie tylko nasze zbawienie, ale także
stopień szczęśliwości w niebie. Stała troska o to by do rozważania tajemnic
różańcowych  wnieść  atmosferę  serdecznej  żarliwości,  ułatwi  zachowanie
skupienia  podczas  modlitwy,  nawet  w stanie  przemęczenia.  Pozwoli  ona
także  uniknąć  rutyny,  która  sprowadza  różaniec  do  bezdusznego
odmówienia  wyznaczonej  liczby  modlitw  ustnych,  przez  co  staje  się  on
nużący i mało owocny. Zasadniczą przeszkodę w traktowaniu różańca jako
modlitwy  serca  stanowi  rozdźwięk  między  wyznawaną  wiarą  a  życiem.
Modlitwa bowiem nie może ograniczać się do dobrych myśli i  wzniosłych
pragnień,  ale  musi  promieniować  na  całe  postępowanie  człowieka.
Sprawdzianem autentyczności modlitwy będą zawsze czyny i cnoty, jakie idą
w  ślad  za  nią.  „Zakładajcie  fundament  nie  na  samej  modlitwie  i
bogomyślności” – pouczała św. Teresa. „Bez usilnego starania się o cnoty,
bez  ciągłego  ćwiczenia  się  w  nich,  zawsze  pozostaniecie  duchowymi
karłami”.

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Panie mój

Słowa Twe jak rybak w sieć łowię,
pokorna burzom na falach mórz,
ufna, choć lęk mną miota,
ufna choć mrok na morzu,
ufna choć tyle zagrożeń zewsząd,
ufna bo Ty Jesteś mą drogą,
ufna bo z Tobą nie zboczę z kursu,
ufna bo ster mojego życia w Twych rękach.
Panie oddaję Ci burze na moich falach mórz,
Panie oddaję Ci drogi na ścieżkach moich dróg,
Panie oddaję Ci ster mojego życia,
Ufna , bo Ty Jesteś ze mną.
Ufna słowom „ ... W Tobie Panie zaufałem, 
nie zawstydzę się na wieki.”
                                                                   go-ja

Myśli Św. Jana Pawła II 
o różańcu

-Przez Różaniec lud chrześcijański niejako wstępuje do szkoły Maryi, dając
się wprowadzić w kontemplację oblicza Chrystusa i w doświadczenie głębi
Jego miłości.  Za pośrednictwem różańca  wierzący czerpie  obfitość  łaski,
otrzymując ją niejako z rąk Matki Odkupiciela.
-Różaniec,  właśnie  wychodząc  z  doświadczenia  Maryi,  jest  modlitwą
wyraźnie kontemplacyjną. Pozbawiony tego wymiaru, okazałby się wyzuty
ze  swej  natury...  odmawiany  w  rytmie  spokojnej  modlitwy  i  powolnej
refleksji,  by  przez  to  modlący  się  łatwiej  oddał  się  kontemplacji  życia
Chrystusa...
-Różaniec  ze  swą  specyfiką  przynależy  do  tej  urozmaiconej  scenerii
modlitwy „nieustannej”, a jeśli liturgia, jako działanie Chrystusa i Kościoła,
jest zbawczym działaniem w pełnym tego słowa znaczeniu, to różaniec jako
„medytacja” o Chrystusie z Maryją, jest zbawienną kontemplacją.

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Prehyba - Rok 2019 
    W niedzielę, 15 września 2019 r. o godzinie 14.00 na Prehybie odbyły się
doroczne uroczystości z okazji rocznicy poświęcenia Krzyża Tysiąclecia. "To
tu - jak mówił ks. kaznodzieja - krzyżują się szlaki turystyczne jak dwie
belki  krzyża.  To  miejsce  licznie  odwiedzane  przez  turystów.  To  tu
wzniesiono Krzyż Tysiąclecia, to tu wg tradycji św. Kinga miała odpoczywać
na tym głazie - pięknym pomniku przyrody zwanym Krzesłem św. Kingi. To
tu uprzejmość, hojność i wiara życzliwych ludzi, odnowiła ten piękny ołtarz
oraz miejsce odpoczynku i zadumy w drodze na szczyt. Chwała im za to... i
dzięki!  To tu zryw niepodległościowy był zawsze mocny, zryw zwłaszcza
oddziału "Grot" i "Zemsta".
 Tegoroczna uroczystość zbiegła się z uroczystością poświęcenia pomnika
upamiętniającego  Sądeckich  Żołnierzy  Wyklętych,  Zgrupowania
Partyzanckiego "Błyskawica" Józefa Kurasia "Ognia" – POMNIKA PAMIĘCI
ANTYKOMUNISTYCZNEGO  PODZIEMIA  NIEPODLEGLOŚCIOWEGO
ODDZIAŁU  „GROT”  I  „ZEMSTA”  oraz  poświęcenia  nowego  ołtarza.
Zgromadziła  ona  liczną  grupę  naszych  parafian  oraz  turystów.  Wśród
zebranych byli Kombatanci - Żołnierze Niezłomni, Władze Parlamentarne i
Samorządowe,  Leśnicy,  Członkowie  Światowego Związku Armii  Krajowej,
Pracownicy Lasów Państwowych, Związek Podhalan, Poczty Sztandarowe,
Szkoły, Harcerze, Delegacje i zaproszeni Goście. Po uroczystej Mszy św.,
sprawowanej na ołtarzu polowym w intencji Ojczyzny przez ks. proboszcza
Kazimierza  Koszyka,  ks.  prałata  Augustyna  Oleksego  oraz  ks.  Andrzeja
Papieża  odbył  się  także  Apel  Poległych.  Po uroczystościach można było
poczęstować  się  wiejskimi  kołaczami,  które  ufundowała  Firma  „RAJ”  –
Kinga i Andrzej Stawiarscy.
   Wszystkim uczestnikom tej uroczystości składamy serdeczne Bóg zapłać
za  obecność,  a  tym  samym  postawę  patriotyczną  wobec  poległych  i
żyjących żołnierzy.

PAMIĘTAMY! CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM!
Ks. A. Papież
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