
      

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
    BIULETYN PARAFIALNY NR 11 (190) 25.12.2019

Egzemplarz bezpłatny               UROCZYSTOŚĆ NARODZENIA PAŃSKIEGO

„A kiedy Wigilii przyjdzie czas
zaśpiewa najpiękniej każdy z nas

Dla wszystkich tych
co w pojednania dzień 

smucą się... 
A kiedy Miłości przyjdzie czas
Zaśpiewa od serca każdy z nas

Dla wszystkich tych
co w pojednania dzień

smucą się...”

Kochani, czas Świąt jest czasem wzajemnej
miłości, dobroci i szczodrości. 

Życzę Wam Kochani Parafianie i Goście
przybyli do naszej parafii,  aby Wam Miłość

Narodzona  w Betlejem dodawała sił 
i otulała płaszczem dobroci i radości. 

Życzę, by podczas Wigilijnej Wieczerzy 
nikt z Was i Waszych bliskich nie czuł się

samotny, aby płomień Bożej Miłości 
dotykał każdego z Was z osobna

w codziennych sprawach. 
Łamię się z Wami opłatkiem 

życząc Świąt Błogosławionych, 
pełnych nadziei i życzliwości.

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk. 

Msze Święte i nabożeństwa w okresie 
Świąt Bożego Narodzenia w parafii Gołkowice 

Wigilia 
24 grudnia 2019 – wtorek

Kościół parafialny w Gołkowicach
6.00 Godzinki o NMP 
6.30 Roraty
Kaplica pw. Św. Franciszka w Skrudzinie 
6.30 Godzinki o NMP
7.00 Roraty

Po Mszach Świętych zabierzmy światło z Betlejem 

Pasterki:
22.00 - Kaplica pw. Św. Franciszka w Skrudzinie 
24.00 - Kościół parafialny w Gołkowicach 

Uroczystość Bożego Narodzenia 
25 grudnia 2019 – środa 

7.00
8.00 w kaplicy w Skrudzinie 
9.00
10.30
12.00
15.00

Uroczystość Świętego Szczepana
Drugi Dzień Świąt Bożego Narodzenia

26 grudnia 2019 – czwartek
7.00
8.00 w kaplicy w Skrudzinie /rozesłanie kolędników misyjnych/ 
9.00
10.30 /rozesłanie kolędników misyjnych w Gołkowicach/ 
12.00 
Nie ma Mszy Św. po południu.

Uroczystość Świętego Jana 
27 grudnia 2019 – piątek

6.30
17.00 w kaplicy w Skrudzinie 
18.00 

Po Mszach Świętych poświęcenie wina.

Niedziela Świętej Rodziny 
29 grudnia 2019 

Msze Św. jak w każdą niedzielę 
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Świętego Sylwestra - zakończenie roku 
31 grudnia 2019 – wtorek 

6.30 
15.00 Msza Św. połączona z Nieszporami, wystawienie 
Najświętszego Sakramentu, podziękowanie za otrzymane łaski, 
przeproszenie i prośba
22.00 na Przehybie w Kaplicy Dobrego Pasterza 

Nowy Rok 
Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi

1 stycznia 2020 – środa 
7.00
8.00 w kaplicy 
9.00
10.30
12.00
14.50 Nieszpory i Msza Św.

Objawienie Pańskie Uroczystość Trzech Króli
6 stycznia 2020 – poniedziałek 

7.00
8.00 w kaplicy w Skrudzinie 
9.00
10.30
12.00 /Msza Św. rozpocznie się po dojściu Orszaku Trzech Króli/ 
14.50 Nieszpory i Msza Św. 

Podczas wszystkich Mszy Św. 
poświęcenie kredy, złota, kadzidła   i mirry.

Zapraszamy wszystkich do gorliwego przeżywania Świąt i
pielęgnowania pięknych polskich chrześcijańskich

tradycji.
Ks. Proboszcz

Obdarujmy się na
święta sercem !!!!

  Niemiecki  poeta  Reiner  Maria  Rilke
mieszkał przez pewien czas w Paryżu. Aby
dojść  na  uniwersytet,  codziennie
przechodził  w  towarzystwie  swej
francuskiej  przyjaciółki  bardzo  ruchliwą

ulicą. Na rogu tej ulicy mijali żebraczkę, proszącą przechodniów o jałmużnę.
Kobieta zawsze siedziała w tym samym miejscu, nieruchomo jak posąg, z
wyciągniętą ręką i oczami wbitymi w ziemię. Rilke nigdy jej nic nie dawał,
podczas gdy jego przyjaciółka czasem rzucała jakąś monetę. Pewnego dnia
zdziwiona młoda Francuzka zapytała poetę:
– Dlaczego nigdy nic nie dajesz tej biedaczce?
– Powinniśmy podarować coś jej sercu, a nie jej dłoniom – odparł.
Następnego dnia Rilke przyniósł przepiękną, zaledwie rozkwitłą różę, włożył
ją  w ręce żebraczki  i  chciał  pospiesznie  odejść.  Wtedy zdarzyło  się  coś
nieoczekiwanego: żebraczka podniosła oczy, popatrzyła na poetę, podniosła
się z ziemi, ujęła jego dłoń i ucałowała ją. Potem odeszła, przyciskając do
piersi różę.
Przez  cały  tydzień  nikt  jej  nie  widział.  Lecz  po  ośmiu  dniach  znowu
powróciła na swoje miejsce. Cicha i nieruchoma jak zwykle.
– Ciekawa jestem, z czego żyła przez te wszystkie dni? – spytała młoda
przyjaciółka poety.
– Żyła różą – odparł Rilke
  Może  ten  piękny  przykład  na  święta  się  przyda....  żeby  się  nie  tyle
prezentami, co sercem obdarowywać !!! 

/tekst za... - B. Ferrero, Ważna róża?
Wybór ks. A. Papież

Kochani
„Gdy gwiazda daje znak wieczerzy pora już…

Powitać Dziecię czas kolędą pokłon złóż.
Opłatek z rąk do rąk przesłanie niesie nam

Miłości Bożej krąg połączy cały świat kolędą.”

Jak co roku składamy Wam serdeczne życzenia
płynące z wiary w Cud Bożego Narodzenia.

Niech Miłość Boża połączy nasze serca 
jednością, pokojem, radością

i obudzi nadzieję, którą przynosi Święta Rodzina
w darze Małego Jezusa.

Niech On nam wszystkim Błogosławi

Z darem modlitwy i Miłości:

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.

„Początki święta Bożego Narodzenia”

 „W  owym  czasie  wyszło  rozporządzenie  Cezara  Augusta,  żeby
przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się
wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy,
aby się dać zapisać, każdy do swego miasta. Udał się także Józef z Galilei,
z  miasta Nazaret,  do Judei,  do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem,
ponieważ  pochodził  z  domu  i  rodu  Dawida,  żeby  się  dać  zapisać  z
poślubioną  sobie  Maryją,  która  była  brzemienna.  Kiedy  tam przebywali,
nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna,
owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w
gospodzie” (Łk 2, 1-7).
 Tak  opisuje  Ewangelista  wielkie  wydarzenie  narodzin  Chrystusa  -
Zbawiciela  świata.  Ale  nasuwają  się  w  tym  opisie  pewne  pytania,
wątpliwości.  Co  oznacza  owa  gospoda,  skoro  zwykło  się  mówić,  nawet
śpiewamy w kolędach, że Jezus urodził się w stajni betlejemskiej? Innym
razem  mówi  się  o  grocie.  Otóż  Ewangelia  używa  tu  greckiego  słowa
katalyma, które określa raczej pokój mieszkalny lub kwaterę niż dzisiejszą
gospodę  lub  zajazd.  Ponieważ  kwatery  były  zajęte,  Maryja  z  Józefem
musieli  szukać  dalej.  Schronili  się  w  pomieszczeniu  -  jak  wnosimy  z
Ewangelii  -  dla  zwierząt.  Stąd  nie  jest  pozbawione  sensu  mówienie  o
„ubogiej  stajence”,  w  której  narodził  się  Jezus.  Widzimy  więc,  iż
rzeczywiście w Ewangeliach nie ma wzmianki o ubogiej stajence czy grocie,
są jednak podstawy, by w takiej  właśnie scenerii  przedstawiać przyjście
Jezusa na świat. Z Ewangelii wynika, że nowo narodzony Chrystus został 
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ułożony w żłobie, a więc w miejscu, gdzie kładziono paszę dla zwierząt.
Całe  to  pomieszczenie  mogło  więc  być  jakąś  szopą,  grotą  skalną  albo
schronem  wydrążonym  w  ścianie  pagórka  w  okolicy  osiedla.  Stąd  nie
dziwimy się, że najwcześniejsza tradycja chrześcijańska, począwszy od św.
Justyna z połowy II w., narodziny Jezusa umieszcza właśnie w grocie. W
takiej grocie mógł stać żłób, o którym mówi Ewangelia. Autorzy z II-III w.,
św. Justyn Męczennik (pochodził z Palestyny) oraz Orygenes wspominają,
że  w  Betlejem znajdowała  się  grota  otaczana szacunkiem,  jako miejsce
narodzenia Chrystusa. Nad tą grotą w IV w. budowano duży kościół o pięciu
nawach. Bazylika ta, przebudowana w VI w., zachowała się do dzisiaj. Sama
grota,  gdzie  czczono  narodzenie  Jezusa,  znajduje  się  pod  głównym
ołtarzem  i  tworzy  kryptę.  Tak  więc  od  czasów  starożytnych  aż  do
dzisiejszych  szopek,  w których często  widnieją  skały  ułożone z  papieru,
betlejemska  grota  stanowi  część  bożonarodzeniowego  wydarzenia.  Tym
samym uświadamia nam prawdę, że Chrystus przyszedł na świat w ciszy i
pokorze.
Od kiedy Boże Narodzenie?
 Przez pierwsze trzy wieki chrześcijanie nie znali święta Bożego Narodzenia.
W odróżnieniu od Wielkanocy, obchodzone jest dopiero od IV w. Fakt ten
jednak wcale nie oznacza, że nie czcili oni przyjścia Zbawiciela na ziemię.
Była to dla nich bardzo ważna prawda chrześcijaństwa. Nie istniało jednak
osobne święto. Uwaga była skupiona nie na samym dniu narodzenia, ale na
całej niezwykłej tajemnicy wcielenia. Tradycja, by narodzenie Jezusa wiązać
z dniem 25 grudnia, pojawiła się na początku III w. Datę tę („środa 25
grudnia”) po raz pierwszy podaje św. Hipolit  Rzymski. Nic nie wspomina
jednak  o  święcie.  Samo  święto  pojawiło  się  o  jedno  stulecie  później.
Kluczowe znaczenie ma tutaj kalendarz z 354 r. Najwcześniejsze informacje
pochodzą z tzw. Depositio Martyrum zredagowanego ok. 20 lat wcześniej
(335-336) w Rzymie przez Filokaliusza. Kalendarz ten zawiera wykaz dni
świątecznych  Kościoła  Rzymskiego.  Był  to  pierwszy  tamtejszy  kalendarz
liturgiczny.  Na  samym początku  podaje  on  datę  25  grudnia  jako  dzień
upamiętniający  narodzenie  Chrystusa  w  Betlejem.  Można  zatem
przypuszczać, iż Kościół rzymski celebrował Uroczystość Bożego Narodzenia
już wcześniej, być może ok. roku 313. Jest to uzasadnione, jeśli przyjmie
się,  że święta te obchodzono jako dziękczynienie za zwycięstwo cesarza
Konstantyna Wielkiego nad Maksencjuszem. Inna hipoteza mówiąca o roku
300,  a  może 275,  jest  również  możliwa do przyjęcia  przy założeniu,  że
chrześcijanie, czcząc narodzenie Jezusa Chrystusa "Światła na oświecenie
pogan"  (Łk  2,  32)  i  "Światłości  świata"  (J  8,  12),  odpowiedzieli  w  ten
sposób  na  ustanowienie  przez  cesarza  Aureliana  (270-275)  święta
państwowego Natalis Solis Invicti (narodzin boga Słońca) obchodzonego w
dniu przesilenia zimowego, tj.  25 grudnia. Dla chrześcijan, nie znających
dokładnej daty narodzin Zbawiciela, data ta miała znaczenie symboliczne.
Chrystus-Światłość przychodząc na świat przezwyciężył ciemności grzechu,
podobnie jak światło słońca coraz dłuższego dnia przezwycięża ciemności
nocy.  Inna  tradycja  opierająca  się  na  apokryfach  Nowego  Testamentu
mówi, że poczęcie Chrystusa dokonało się 25 marca, zatem święto Jego
narodzin musi przypadać 25 grudnia. Jak więc wskazują dostępne dzisiaj
dane  historyczne,  święto  Bożego  Narodzenia  pojawiło  się  w  Rzymie  i
upowszechniło  się  ono  najpierw  na  Zachodzie.  Nieco  później  obchody
wprowadzone zostały także na Wschodzie: około 380 r. w Azji Mniejszej,
następnie na Cyprze i w Antiochii, wreszcie w Egipcie, chociaż tam długo
Boże Narodzenie obchodzono 6 stycznia (była to data przesilenia zimowego
w Egipcie).
   Tak więc wszyscy chrześcijanie czczą narodzenie Chrystusa 25 grudnia.
Trzeba jednak dodać, że dzień ten był znaczący w kalendarzu starożytnym.
Określał bowiem moment zimowego przesilenia dnia z nocą, tzn. że od tej
chwili  ciemności nocy stawały się coraz krótsze, zaczynało zwiększać się
światło  dnia.  Był  to  więc  przełomowy  moment  roku  astronomicznego,
oznaczał  zwycięstwo  światła  nad  ciemnościami,  posiadało  więc  i  swoją
wymowę symboliczną. Jednym z czynników, który wpłynął na przyjęcie tej
daty jako dnia świętowania Bożego Narodzenia, było znaczenie Wielkanocy.
Stanowiła ona główne święto Kościoła pierwotnego, stąd inne ważne święta
powstawały niejako w zależności od niej. Przypomnijmy, że datę Wielkanocy
wyznaczały pełnia  Księżyca i  wiosenne zrównanie dnia z nocą. Była ona
więc wpisana w naturalny cykl roku astronomicznego. Fakt ten miał duży
wpływ na układ tworzącego się roku liturgicznego.  Również daty innych
świąt  powstających  w  następnych  wiekach  umieszczano  w  znaczących
momentach  cyklu  natury.  Przy  obchodach  Zwiastowania  (25  marca),
narodzenia św. Jana Chrzciciela  (24 czerwca) czy narodzenia Jezusa (25
grudnia), nie stawiano pytań o dokładny czas tych wydarzeń. Ważniejsza
była symbolika wybranych dat kalendarzowych. Wpisanie świąt w naturalny

cykl roku pomagało przeżywać upływ czasu i różne pory roku w odniesieniu
do  Chrystusa.  To  także  tłumaczy,  dlaczego  chętnie  przyjęto  moment
zimowego przesilenia jako datę narodzenia Jezusa.
 Właściwe  przeżycie  świąt  Bożego  Narodzenia  wymagało  jednak
odpowiedniego  przygotowania  wszystkich  chrześcijan.  Przybierało  ono
różne formy w poszczególnych Kościołach lokalnych. W V w. w Kościele
galijskim (dzisiejsza Francja) zachowywało się post trzy razy w tygodniu
(poniedziałki,  środy, piątki)  już od 11 listopada. W Kościele rzymskim w
V/VI w. zaczęto praktykować Adwent. Obejmował on cztery tygodnie lub
cztery  niedziele  poprzedzające  święta  Bożego  Narodzenia.  Podobna
praktyka  przyjęła  się  także  w  Kościele  Wschodnim.  Ojcowie  Kościoła,
zatroskani o głębokie przeżycie Świąt, wykorzystywali ten czas, zachęcając
do bardziej intensywnego życia religijnego, szczególnie do podjęcia praktyk
pokutnych. Św. Maksym Wyznawca (+662) wołał: „Przeto najpierw przez
wiele  dni  uprzątajmy  swe  serca,  porządkujmy  sumienia,  oczyszczajmy
ducha, a nieskalanego Pana, który przychodzi, podejmijmy jaśniejący i bez
zmazy. (...) Bo każdy, kto tego dnia będzie zbrukany, da dowód obojętności
wobec narodzin Chrystusa. (...) Chociaż bowiem ciałem weźmie udział w
uroczystości  Pańskiej,  duchem jednak  będzie  daleko  od  Zbawcy”.  I  tak
pozostało po dzień dzisiejszy. 

Stanisław Pawłowski
Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Droga Siostro, Drogi Bracie
„To właśnie dzisiaj tej nocy świętej rodzi się

Miłość w Tobie i we mnie,
więc weź opłatek dziel się Miłością 
niech promienieje świat życzliwością”

Życzę Ci, 
by Słowo Boga stało się Twym głosem,
abyś u żłóbka Bożej Dzieciny czerpała i

czerpał to 
za czym tęskni ludzkie serce…

i dziel się z innymi 
Miłością i życzliwością

a wtedy Twój i mój świat będzie lepszy
I Bóg zamieszka wśród Nas

Łącząc się w adoracji Nowonarodzonego
życzą:

Ks. Andrzej Papież, Ks. Stefan Tokarz, 
Ks. Augustyn Oleksy, Ks. Stanisław Sowiński,

Liturgiczna Służba Ołtarza, 
Nadzwyczajni Szafarze Komunii Świętej,

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży
Szkolne Koło CARITAS, Organiści.
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  "Gdy dzisiaj, za chwilę, wezmę opłatek wigilijny
do ręki, aby podzielić się nim z najbliższymi,

pomyślę, że odtąd pragnę dzielić się z nimi sobą - jak
chlebem".

(Kard. Stefan Wyszyński)

Kochani   
wpatrując się w prostotę Boga, 

który przyjmuje postać Dziecięcia,
a w Eucharystii staje się chlebem

uczmy się być jak On
i dzielmy się sobą nawzajem,

aby nikt nie był samotny, 
opuszczony i głodny Miłości.

Niech To Małe Dziecię
będzie dla nas Darem i zadaniem.

Tego życzymy zapewniając 
o modlitewnej pamięci przy żłóbku:

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, 
Parafialna Rada Duszpasterska, 

Parafialny Oddział CARITAS, 
Parafialny Zespół Synodalny,

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

Apostolat MARGARETKA,
 Róże Różańcowe, Koło Radia Maryja, Seniorzy.

K O L Ę D A 2019/2020
Po  kolędzie  będą  chodzić  kapłani:  Ks.  Proboszcz  Kazimierz  Koszyk,  Ks.
Katecheta  Andrzej  Papież,  Ks.  Prałat  Augustyn  Oleksy  i  Ks.  Stanisław
Sowiński.  Wszystkim  parafianom  dziękuję  za  modlitwy,  wszelką
pomoc i wyrozumiałość.

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk
- 2 stycznia 2020 – czwartek od godz. 8.00 – Gaboń - Praczka - Bachnate,
Groń, domy za rzeką od Marii i Stanisława Zagórowskich do Marii i Mariana
Zagórowskich 
-  3  stycznia  2020  –  piątek  od  8.00  -  Gaboń  Praczka  od  Zofii  i  Józefa
Hebdów dokończenie
- 7 stycznia 2020 – wtorek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne – Podlas od
Rodziny Faronów po jednej stronie do Kingi i Andrzeja Stawiarskich 
- 8 stycznia 2020 – środa od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne ul. Zielona od
Rodziny Kurnytów i Bednarzy do Lucyny i Stanisława Dąbrowskich obydwie
strony
- 9 stycznia 2020 – czwartek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne ul. Zielona od
Rodziny  Gruszczyńskich  do  Ewy  i  Zbigniewa  Leśników  obydwie  strony,
również nowe domy koło sąsiadów Leśników 
- 10 stycznia 2020 - piątek od godz. 14.00 - Gołkowice Dolne – Dolina od
Zofii  i  Mariana  Zubków  do  Stanisławy  i  Krzysztofa  Cebulów  (po  jednej
stronie) 
-  11  stycznia  2020  –  sobota  o  godz.  8.00  -  Gołkowice  Dolne  (tzw.
Manhattan)  od Elżbiety  i  Jana Lizoniów do Rodziny Wandy oraz  Sylwii  i
Krzysztofa Ubików 
- 13 stycznia 2020 – poniedziałek od godz.8.00 - Gołkowice Dolne – Dolina
od Grażyny Regulskiej do Marii i Stanisława Pawlików

Prosimy o przysłanie pojazdów

"Niech Duch Świętej Rodziny z Nazaretu panuje we
wszystkich chrześcijańskich domach".

/św. Jan Paweł II/

  Na najpiękniejsze Święta Roku życzymy uśmiechu 
Bożej Dzieciny, bogactwa łask a na Nowy Rok 2020 
opieki Matki Małego Jezusa.
  Niech Dar Betlejemskiej Nocy wypełni Wasze serca 
pokojem i radością a Boża Moc towarzyszy przez 
wszystkie dni Nowego Roku.

Dyrektorzy, Grona Pedagogiczne, Pracownicy
i Społeczność Uczniowska 

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

Sołtysi Gołkowic Dolnych i Górnych, Skrudziny, 
Gabonia-Praczki, Zarząd OSP Gołkowice Górne.
Prywatny Punkt Przedszkolny „Mały Artysta” w

Gołkowicach,
 Centrum Edukacji Artystycznej 
„Ognisko Muzyczne” Gołkowice, 

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

K O L Ę D A 2019/2020 
ciąg dalszy

Ks. Prałat Augustyn Oleksy
-  28  grudnia 2019 – sobota od godz.  8.00  -  Gołkowice  Dolne  Rodzina
Firlejów i blok 110 od klatki pierwszej 
- 30 grudnia 2019 – poniedziałek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne Złote
Osiedle od Rodziny Pawlików do Haliny i Stanisława Zychów 
- 31 grudnia 2019 – wtorek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne blok 116
klatka C 
- 2 stycznia 2020 – czwartek od godz. 13.00 - Gołkowice Dolne blok 121
klatka A 
- 3 stycznia 2020 – piątek od godz. 13.00 - Gołkowice Dolne blok 121
klatka B 
- 7 stycznia 2020 – wtorek od godz. 13.00 - Gołkowice Dolne blok 121
klatka C 
- 8 stycznia 2020 – środa od godz. 13.00 - Gołkowice Dolne blok 121 klatka
D
- 9 stycznia – czwartek od godz.13.00 - Gołkowice Dolne blok 121 klatka E
- 11 stycznia 2020 – sobota od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne - „Manhatan”
od Barbary Lis oraz Eweliny i Sylwestra Siekierków, po obydwu stronach do
Rodziny Mikulców, Stanisławy Górz, Stanisławy Górz żony Franciszka oraz
do Ireny i Józefa Gancarczyków 
- 13 stycznia 2020 – poniedziałek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne – Dolina
od Rodziny Lizoniów później Stanisławy Olszowskiej do Aleksandra i Józefy
Stęposzów oraz Józefa Maciuszka (po jednej stronie) 

Prosimy o przysłanie pojazdów



5

KOLĘDNICY MISYJNI 2019
W naszej Parafii 

KOLĘDUJEMY 26 grudnia 2019 r.
Rozesłanie kolędników misyjnych w czasie Mszy Św.: 
w kaplicy o godz.8.00. 
w kościele o godz. 10.30.

HASŁO TOGOROCZNEGO
KOLĘDOWANIA TO:

„YZGY HABAR! KEL BALALAR!”
Jest to język kazachski,

używany w Kazachstanie,
gdzie misjonarze tarnowscy posługują od 1999 roku.

W języku polskim w wolnym tłumaczeniu hasło oznacza:

"DOBRA NOWINA! PRZYJDŹCIE DZIECI!"

     Nasze domy i mieszkania nawiedzą kolędnicy misyjni. Biorąc
udział w misyjnym kolędowaniu poświęcają swój czas i zdolności,
aby pomóc innym dzieciom. Dzięki nim powstanie nowa szkoła,
szpital,  a głodne dzieci  dostaną życiodajny chleb.  Trzeba tylko,
abyśmy my byli  hojni w swoim dawaniu i nie żałowali tego, co
możemy ofiarować Bogu i potrzebującym braciom.

Drodzy Parafianie i Goście naszych rodzin!
Przyjmijcie z radością i otwartym sercem 

Kolędników Misyjnych.

Ks. Proboszcz 
wraz z kolędnikami misyjnymi

K O L Ę D A 2019/2020 
ciąg dalszy

Ks. Andrzej Papież – katecheta
-  27  grudnia  2019  –  piątek  od  godz.  8.00  -  Zapasieki  od  Stefanii
Stawiarskiej, potem Rodzina Gancarczyków, domy koło drogi, koło szkoły i
kaplicy do Jadwigi i Krzysztofa Platów
- 28 grudnia 2019 – sobota od godz. 8.00 - Gołkowice Górne od Krystyny i
Stanisława  Niemców  /koło  wikarówki/  do  uliczki:  Elżbiety  i  Stanisława
Godoniów,  później  do  Małgorzaty  i  Pawła  Tokarczyków  oraz  Stanisława
Krupy – po jednej stronie 
- 30 grudnia 2019 – poniedziałek od godz. 8.00 – Gołkowice Górne Osada
od Danuty i Marka Ramsów do Rodziny Bielów (obydwie strony) potem do
Stanisławy Duda oraz Bogusławy i Grzegorza Niesporków 
-  31  grudnia  2019  –  wtorek  od  godz.  8.00  -  Skrudzina  od  Rodziny
Magdaleny i Grzegorza Janików do Rodziny Bajer – Lutka 
-  2  stycznia  2020  –  czwartek  od  godz.  8.00  -  Skrudzina  od  Rodziny
Frelichów do rodziny Dominiki i Wiesława Gonciarzów 
- 3 stycznia 2020 – piątek od godz.8.00 - Skrudzina od Teresy i Ignacego
Szumacherów, domy za rzeką, Rodziny Zabłockich i Klimków 
- 4 stycznia 2020 – sobota od godz.8.00 – Gołkowice Górne (Tłoki) jedna
strona: od Beaty i Józefa Jopów do Wiesława Zarabskiego 
- 7 stycznia 2020 – wtorek od godz. 14.00 - Gołkowice Górne Osada część
od Teresy i Ryszarda Janików do Rodziny Jodłowskich 
- 8 stycznia 2020 - środa o godz. 14.00 - Gołkowice Górne od sklepu ABC
do Anny i Aleksandra Janików
- 9 stycznia 2020 – czwartek od godz.14.00 Gołkowice Górne od Elżbiety i
Zygmunta Janików do Zofii Buczek /do orlika/ 
- 10 stycznia 2020 – piątek od godz. 14.00 - Gołkowice Górne od Rodziny
Mrozów do Rodziny Lorków 
- 11 stycznia 2020 – sobota od godz. 8.00 - Gołkowice Górne od Marii i
Henryka oraz Angeliki i Grzegorza Klagów do Zofii i Wojciecha Majerskich
- 12 stycznia 2020 – niedziela od godz. 14.00 - Gołkowice Górne od Ewy i
Pawła Pawlików do Rodziny Katarzyny i Pawła Banachów
- 13 stycznia 2020 – poniedziałek od godz. 8.00 - Działy Skrudzińskie od

Heleny Szewczyk i syna Witolda do Rodziny Platów oraz Jadwigi Bober czyli
z dołu do góry 
- 14 stycznia 2020 – wtorek od godz. 14.00 - Gołkowice Górne od Beaty i
Stanisława Kurowskich, Urszuli i Wiesława Adamków do Marii i Krzysztofa
Ogorzałych /sklepu ABC/
- 15 stycznia 2020 – środa od godz. 14.00 - Gołkowice Górne Tłoki od
Rodziny Anny i Krzysztofa Pomietłów do Małgorzaty i Mariana Niemców
- 16 stycznia 2020 – czwartek od godz. 14.00 - Gołkowice Górne od Janiny
Cebula  oraz  Doroty  i  Krzysztofa  Koniecznych  do  Marii  i  Mieczysława
Gancarczyków 
- 17 stycznia 2020 – piątek od godz. 14.00 - Skrudzina tylko domy koło
nowej  drogi  od  Rodzin:  Chudy  i  Polakiewiczów  do  Edwarda  i  Elżbiety
Piotrowskich 
- 18 stycznia 2020 – sobota od godz. 8.00 - Gołkowice Górne od Marii i
Stanisława  Olszowskich  oraz  Alicji  i  Zbigniewa  Olszowskich  do  Zofii  i
Stanisława Szewczyków
- 20 stycznia 2020 – poniedziałek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne ulica
Mostowa od Rodziny Klimeckich do Jerzego Koszuta
- 21 stycznia 2020 – wtorek od godz. 14.00 - Skrudzina od Agnieszki i
Wojciecha Pasoniów po jednej stronie drogi do Zofii i Stanisława Rajskich
(gdzie mieszka były Pan Sołtys ) 

Prosimy o przysłanie pojazdów

Ksiądz Stanisław Sowiński
- 27 grudnia 2019 – piątek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne centrum od
Doroty i Walentego Polichtów do Rozalii Górz po jednej stronie
- 28 grudnia 2019 – sobota od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne Rynek od do
Danuty i Jana Waligórów do Przedszkola Sióstr /po jednej stronie/
-  30  grudnia  2019  – poniedziałek  od godz.  8.00  -  Gołkowice  Dolne  w
kierunku  bloków  po  lewej  stronie  od  Małgorzaty  i  Zdzisława  Łatka  do
Rodziny Anny i Ryszarda Koronów (po jednej stronie)
- 31 grudnia 2019 – wtorek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne blok 116
klatki A, B 
- 2 stycznia 2020 – czwartek od godz. 8.00 - Gołkowice Dolne - Dolina od
Magdaleny i Piotra Opoków do Marii i Czesława Masternaków 
- 3 stycznia 2020 – piątek od godziny 8.00 - Gołkowice Dolne - Dolina od
Danuty i  Jana Szablów do Rodziny Iwony i  Leszka Arendarczyków oraz
Janiny Arendarczyk (jedna strona)
-  4  stycznia 2020 –  sobota  od godz.  8.00  -  Gołkowice  Dolne  droga  w
kierunku bloków prawa strona od Justyny Gromala do Danuty Postrożny –
domy przy drodze /bez osiedla/

Prosimy o przysłanie pojazdów

Przy wigilijnym stole
Jan Kasprowicz

Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty;

Że, jak mówi wam wszystkim
Dawne, odwieczne orędzie,
Z pierwszą na niebie gwiazdą
Bóg w waszym domu zasiędzie.

Sercem go przyjąć gorącym,
Na ścieżaj otworzyć wrota —
Oto, co czynić wam każe
Miłość, największa cnota.

A twórczych pozbawił się ogni,
Sromotnie zamknąwszy swe wnętrze,
Kto z bratem żyje w niezgodzie,
Depcąc orędzie najświętsze.

Wzajemne przebaczyć winy,
Koniec położyć usterce,
A z walki wyjdzie zwycięsko
Walczące narodu serce.
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Komitet Organizacyjny
serdecznie zaprasza na

XIII bal charytatywny 
w sobotę

1 lutego 2020

w Domu Weselnym „Zacisze”
w Gołkowicach Górnych

Początek o godz. 19. 00
Gwarantowana szampańska zabawa 

i moc atrakcji!
Do tańca zagra renomowana orkiestra!

Organizatorzy zapewniają dania
gorące, przekąski, ciasta, słodycze,

napoje, drinki.
Koszt od pary 350 zł 

 Zgłoszenia i wpłaty przyjmują:
- Pani Małgorzata Niemiec Gołkowice Górne, 
 tel. 514 755 986 – wpłat można dokonywać w sklepie ABC
w Gołkowicach Górnych,
- Pani Wanda Ubik Gołkowice Dolne,
 tel. 18 446 31 41, 
- Pan Józef Kurowski – sołtys wsi Gołkowice Górne,
tel. 603 973 721, 
- Pan Mieczysław Szewczyk - Skrudzina, 
 tel. 606 431 823,
- Pan Andrzej Kuczaj - sołtys wsi Gaboń – Praczka, 
 tel. 18 446 37 28.

CAŁKOWITY DOCHÓD Z BALU

KOMITET ORGANIZACYJNY 
PRZEKAŻE NA BUDOWĘ

NOWEGO KOŚCIOŁA W GOŁKOWICACH.

Biorąc udział w balu wspierasz szczytny cel.
Możesz przyczynić się do wznoszenia

nowej świątyni.

Trzej Królowie, wyruszyli w podróż,
by złożyć pokłon 

Nowonarodzonemu Jezusowi.
Ty również znajdź do niego drogę.

ORSZAK TRZECH KRÓLI
W PARAFII ŚW. ANTONIEGO

PADEWSKIEGO W GOŁKOWICACH

6 Stycznia 2020 - poniedziałek
„CUDA, CUDA OGŁASZAJĄ”

  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W „ORSZAKU TRZECH KRÓLI” DZIECI Z
NASZEJ  PARAFII,  KSM,  MINISTRANTÓW,  LEKTORÓW,  BRACTWO
DZIECIĄTKA  JEZUS,  KOLĘDNIKÓW  MISYJNYCH  w  ich  oryginalnych
przebraniach, PARAFIAN W STROJACH GÓRALSKICH, STAROPOLSKICH,
OSOBY SPOZA PARAFII.
   UTWÓRZMY  BARWNY  KOROWÓD  BY  POKŁONIĆ  SIĘ  MAŁEMU
JEZUSOWI I ŚWIĘTEJ RODZINIE.
ORSZAK  PRZEJDZIE  OD  KAPLICY  W  SKRUDZINIE  DO  NOWEGO
KOŚCIOŁA, ZAKOŃCZY SIĘ MSZĄ ŚWIĘTĄ.

PROGRAM:
GODZ. 11.00 - SCENA NA PLACU PRZY KAPLICY W SKRUDZINIE „WIZYTA
TRZECH KRÓLI U HERODA”
GODZ. 11.15 - WYMARSZ „ORSZAKU” OD KAPLICY W SKRUDZINIE DO 
KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W GOŁKOWICACH
GODZ. 12.00 - SCENA W BUDUJĄCYM SIĘ KOŚCIELE - POKŁON TRZECH 
KRÓLI
około GODZ. 12.15 - MSZA ŚWIĘTA W KOŚCIELE pw. ŚW. 
ANTONIEGO PADEWSKIEGO W GOŁKOWICACH.

  W POLSCE  JUŻ  PO  RAZ  DWUNASTY  PRZEJDZIE  ULICAMI  MIAST  I
MAŁYCH MIEJSCOWOŚCI „ORSZAK TRZECH KRÓLI”. NASZA PARAFIA ŚW.
ANTONIEGO PADEWSKIEGO W OGÓLNOPOLSKI „ORSZAK” WŁĄCZY SIĘ
PO RAZ TRZECI. PODĄŻAJĄC ZA KRÓLAMI, UDAMY SIĘ DO STAJENKI, BY
POKŁONIĆ SIĘ DZIECIĄTKU JEZUS.

„CUDA CUDA OGŁASZAJĄ”
POD TYM HASŁEM PRZEJDZIEMY WRAZ Z OGÓLNOPOLSKIM „OTK”.

  Zachęcamy wszystkich wiernych do udziału w „Orszaku Trzech Króli”, by
z  radosnymi  sercami,  pięknymi  polskimi  kolędami,  z  przygotowanymi
kolorowymi koronami na głowach, oddać pokłon Małemu Jezusowi tak,
jak przed 2000 lat uczynili to Mędrcy ze Wschodu. Ten parafialny „Pokłon”
niech będzie włączeniem się naszej parafialnej społeczności w „Orszak”
krajowy oraz wyrazem naszej chrześcijańskiej wiary, polskości i wspólnej
radości z przyjścia na świat „Króla Królów”.

Ks. Proboszcz Kazimierz Koszyk 
wraz z Parafialnym Oddziałem Akcji Katolickiej.

PRZYŁĄCZ SIĘ - ZAPRASZAMY

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 
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