
        

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
    BIULETYN PARAFIALNY NR 6 (185) 13.06.2019

Egzemplarz bezpłatny      ODPUST PARAFIALNY KU CZCI ŚW. ANTONIEGO

Odpust 
ku czci Świętego Antoniego Padewskiego

„Jam jest św. Antoni, mam to z woli Najwyższego
Pana, iż na tym miejscu Chwała Boga Najwyższego
odprawiać się będzie. Przeze mnie chorzy, chromi

i różnymi dolegliwościami utrapieni znajdować
i otrzymywać będą pociechy swoje. Wszyscy

uciekający się na to miejsce, bez łaski nie odejdą”.

  Kochani Parafianie oraz Goście przybili do naszej Parafii
pw. Św. Antoniego z Padewskiego, przeżywamy czas,  w
którym chwalimy  i  dziękujemy dobremu Bogu  za  osobę
Św. Antoniego, ku czci którego przeżywamy dzisiaj odpust.
W  szczególnym  dla  nas  dniu,  jakim  jest  13  czerwca
życzę  Wam  Kochani,  by  Św.  Antoni,  którego  czcimy,
wypraszał  dla  Nas  wszystkie  łaski,  których  potrzebę
skrywamy  w  sercach,  które  wypowiadamy  i,  o  które
będziemy prosić. 
  W tym roku w czasie odpustu będziemy przeżywać 25 –
lecie  kapłaństwa Ks.  Krzysztofa  Dynarowicza,
proboszcza  z  Żegiestowa.  W  latach  1996  -  1998  Ks.
Krzysztof był wikariuszem w naszej Parafii. 

Odpust  ku  czci  Świętego  Antoniego  w  naszej  Parafii
będziemy przeżywać w czwartek 13 czerwca 2019 roku.
Msze Św. W tym dniu:
7.00
9.00
11.00 – uroczysta suma z procesją.
  Serdecznie  zapraszamy  na  procesję  wszystkie dzieci,
dzieci  klas  III  w  strojach  komunijnych, dziewczynki  do
sypania  kwiatów,  chłopców  do  dzwonienia, młodzież,
poczty sztandarowe, rodziny, seniorów, szkoły, Ochotniczą
Straż Pożarną. Proszę o niesienie feretronów, sztandarów.
Proszę, aby na odpust przyjść w strojach regionalnych.

NABOŻEŃSTWO FATIMSKIE 
13 CZERWCA 2019 ROKU 

 W  czwartek  13  czerwca  o  godz.  18.00  zapraszamy
na  nabożeństwo  fatimskie:  Msza  Św.  oraz  procesja
z lampionami wokół kościoła. 
Będziemy  prosić  Matkę  Bożą  Fatimską  o  wiele
potrzebnych nam łask. 

9 czerwca 2019 - Uroczystość Zesłania Ducha Świętego
10 czerwca 2019 - Drugi Dzień Uroczystości Zesłania Ducha

Świętego - Święto Matki Kościoła
  Maryja razem z Apostołami przeżywała w wieczerniku
zstąpienie Ducha Miłości na Kościół. 
10 czerwca obchodzimy Święto Najświętszej Maryi Panny,
Matki  Kościoła.  Przypada  ono  zawsze  w  poniedziałek
po  uroczystości  Zesłania  Ducha  Świętego.  Zostało
wprowadzone  do  polskiego  kalendarza  liturgicznego
4  maja  1971  r.  przez  Konferencję  Episkopatu  Polski
za  zgodą  papieża  Pawła  VI.  Dzień  ten  został  wybrany
dlatego,  że  Zesłanie  Ducha  Świętego  było  początkiem
działalności Kościoła.

Msze Święte 10 czerwca 2019 – Święto Matki Kościoła: 
7.00
8.00 – kaplica w Skrudzinie 
9.00
10.30
12.00
18.00

Uroczystość Bożego Ciała 
20 czerwca 2019

Msze Święte:
7.00
9.00 – Msza Święta i procesja do czterech ołtarzy.
Zapraszam wszystkich do udziału w procesji.

Proszę  w  udział  w  procesjach  w  strojach
regionalnych. 
15.00 – kaplica w Skrudzinie
16.00 – Msza Św. i procesja wokół Kościoła

Ks. Proboszcz
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Myśli św. Jana Pawła II o Duchu Świętym
-Pięćdziesiątnica  bowiem  jako  wydarzenie  łaski  nadal  wydawała  swoje
wspaniałe  owoce,  budząc  wszędzie  apostolski  zapał,  pragnienie
kontemplacji,  wolę  kochania  i  służenia  z  całkowitym  oddaniem  Bogu  i
braciom. Także dzisiaj Duch Święty wzbudza w Kościele małe i wielkie gesty
przebaczenia i proroctwa, daje życie wciąż nowym charyzmatom i darom,
które są świadectwem Jego nieustannego działania w ludzkich sercach.
-Św.  Paweł  pisze:  «wszyscy ci,  których prowadzi  Duch Boży,  są  synami
Bożymi» (Rz 8,  14).  W tych słowach znaleźć można kolejne wskazania,
pozwalające zrozumieć cudowne działanie Ducha w naszym chrześcijańskim
życiu.  Otwierają one drogę do wnętrza ludzkiego:  Duch Święty,  którego
Kościół  wzywa,  aby  był  «Światłością  sumień»,  nawiedza  człowieka  od
wewnątrz. Dotyka wprost jego duchowej głębi. 
-Za sprawą Ducha Świętego człowiek niejako dogłębnie odkrywa, że jego
duchowa natura nie jest przesłonięta przez cielesność, ale przeciwnie — że
to duch nadaje prawdziwy sens ciału. Kiedy bowiem człowiek żyje wedle
Ducha, ujawnia w pełni dar swego przybranego synostwa Bożego.

Wybór: Agata Masternak-Nawojowska

Cuda świętego Antoniego
Święty Antoni Padewski to jeden z najpopularniejszych świętych Kościoła i
najbardziej interesowny, bo podobno szybciej spełnia prośby, jeżeli obieca
mu się  kilku  groszy  na  rzecz  biednych.  Skuteczny,  praktyczny  a  przede
wszystkim cudowny! Przypominamy trzy cuda św. Antoniego, przez które
jest nazywany patronem rzeczy zagubionych, samotnych strapionych panien
i biednych. Jego wspomnienie przypada 13 czerwca.
Patron rzeczy zagubionych
Istnieje  portugalska  tradycja  wzywania  św.  Antoniego,  aby  odnaleźć
zagubioną rzecz. A wszystko zaczęło się za sprawą człowieka o głębokiej
pobożności  do  Św.  Antoniego,  z  Alcácer  do  Sal.  Pracując  na  swojej
posiadłości około południa udał się do studni, aby umyć spoconą twarz i
ręce. Zdjął z palca złoty pierścień i  położył go na brzegu studni, jednak
przez nieuwagę pierścień wpadł do wody. Mimo wielu wysiłków nie udało
mu się go znaleźć. Modlił się do św. Antoniego, aby pomógł mu odzyskać
zagubioną  rzecz.  Po  wielu  miesiącach,  kiedy  mężczyzna  modlił  się  dniu
wspomnienia św. Antoniego w kościele, do świątyni wszedł jego pracownik
z pierścieniem w dłoni. Odnalazł go, jak wyciągał kijem wiadro wody ze
studni – zguba była przyczepiona do kija.
Dobry i bogaty mąż na całe życie
Wiele panien słysząc o św. Antonim utożsamia go z tym, który pomoże
znaleźć  drugą  połowę  na  całe  życie.  Dlaczego?  Ma  to  związek  z
wydarzeniem, które miało miejsce we Włoszech. Historia dość bajkowa, ale
powtarzana jeszcze współcześnie.
Tradycja ludowa przekazuje, że pewna młoda panna, z dobrej rodziny, ale
bez  posagu,  była  zachęcana  przez  matkę,  aby  poszukała  kochanka
mającego dobrą sytuacje ekonomiczną. Matce zależało przede wszystkim
na tym,  by zapłacił  rachunki  i  polepszył  sytuację rodzinę.  Propozycja ta
zaszokowała dziewczynę. Poszła przed figurkę św. Antoniego i modliła się,
aby  Pan  Bóg  zachował  ją  od  tej  sytuacji.  Wtedy  zdarzyło  się  coś
niewytłumaczalnego:  figura  wyciągnęła  do  niej  rękę  i  wręczyła  kawałek
papieru z poleceniem: idź do najbogatszego kupca w mieście i powiedz mu,
aby dał ci tyle złota ile waży ten papier. Panna uczyniła tak, jak przeczytała
na kartce. Poszła do kupca, a ten zapewnił, że spełni prośbę – był pewny,
że  skrawek  papieru  nie  będzie  dużo  ważył.  Położył  papier  na  jednym
ramieniu wagi i na drugim malutki ciężarek. Jednak ciągle musiał dokładać
kolejne ciężarki, aż przekonał się, że skrawek papieru waży tyle, ile złota
obiecał dać, aby udekorować ołtarz świętego. Zaskoczony, dał pannie złoto,
która w ten sposób zyskała posag i mogła wyjść za mąż. Był to podobno
człowiek nie tylko bogaty, ale też dobry.
Chleb świętego Antoniego
Święty Antoni  był  znany,  jako obrońca biednych.  Dzisiaj  wiele kościołów
prowadzi zbiórkę na rzecz biednych nazywaną: „Chlebem św. Antoniego”.
Ma ona swoje korzenia w następującym fakcie:
Dwudziestomiesięczny chłopiec, bawiąc się w domu, wpadł do misy z wodą.
Zrozpaczona  matka  zaczęła  krzyczeć  i  wyjmować  ciało  nieżyjącego  już
chłopca  z  wody.  Tuliła  go  do  siebie  i  prosiła  świętego  Antoniego,  by
przywrócił jej syna do życia, a ona w zamian ofiaruje biednym tyle pszennej
mąki  ile  waży  chłopiec.  Chłopiec  ożył.  Tak  powstał  chleb  świętego
Antoniego. 13 czerwca w Lizbonie, w kościele pod jego wezwaniem, rozdaje
się małe chlebki. W zamian za chlebek składa się dobrowolną ofiarę, kwota
w ten sposób zebrana przeznaczona jest na biednych.

Chlebki  te zawsze  wyglądają tak  samo,  nie  tracą koloru,  nie  psują  się.
Wiele  osób przechowuje  je w domu, w miejscu,  gdzie  przechowuje się
żywność, wierząc, że w domu nie zabraknie jedzenia.

MODLITWA DO ŚW. ANTONIEGO
Kłaniamy  się  Tobie,  Święty  Antoni,  wielki  nasz  Patronie.  Prosimy  cię
pokornie, abyś z wysokości swej chwały wejrzał na nas i przyszedł nam z
pomocą. Ty pomagasz wszystkim, którzy wzywają Twego pośrednictwa i
proszą o opiekę. Nie odrzucaj i naszych ufnych próśb, ale wspomagaj nas
w naszych troskach i kłopotach.
Twoi czciciele znają twe skuteczne wstawiennictwo – świętego z Padwy – w
odnalezieniu  rzeczy  zgubionych,  ochronie  przed  złodziejami,  opiece  nad
podróżującymi,  niesieniu  ulgi  w  cierpieniu  chorym,  biednym  i
zakłopotanym.
Z ufnością błagamy, spraw, abyśmy dzięki twej opiece mieli zawsze silną
wiarę, pracowali nad poprawą życia i pomnożeniem łaski uświęcającej.
Polecaj  nas  Najświętszej  Maryi,  Matce  Bożej,  której  zawdzięczasz
szczególną pomoc w pracy dla zbawienia ludzi. Ty wiesz, jak słabi i nędzni
jesteśmy,  wiesz  najlepiej,  jakie  zło  zewsząd  nas  otacza  i  jak  bardzo
potrzebujemy  twej  pomocy.  Prosimy  cię,  święty  Antoni,  abyś  nas
wspomagał  w  życiu  i  kierował  ku  dobremu  Bogu.  Wspieraj  wszystkich,
którzy zwracają się do ciebie w swych potrzebach i troskach. Niech wszyscy
odczuwają twoją opiekę i doznają twej pomocy, wielbiąc Boga Ojca i Syna i
Ducha Świętego. Amen.

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Cytaty o Duchu Świętym
Duch nigdy nie zaprzestanie być strażnikiem nadziei w sercu człowieka. W
Nim cała ludzka historia jest z góry przeznaczona do szczęśliwości (Roger
Poudrier „Tchnienie życia”).
Całe dobro pochodzi od Ojca przez Syna, a dociera do nas dzięki Duchowi
Świętemu (św. Bazyli).
Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Pocieszyciela da wam, aby z wami był na
zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie
widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was
będzie (Ewangelia wg św. Jana 14, 16-17).
Podobnie także Duch przychodzi z pomocą naszej słabości.  Gdy bowiem
nie umiemy się modlić tak, jak trzeba, sam Duch przyczynia się za nami w
błaganiach, których nie można wyrazić słowami (List św. Pawła do Rzymian
8, 26).
Tego Ducha Świętego Pan obiecał nam posłać jako Pocieszyciela, aby nas
przygotował  dla  Boga.  Jak bez  wody nie da się  zaczynić suchej mąki  i
wyrobić z niej jednego ciasta i jednego chleba, tak i my nie możemy stać
się jedno w Jezusie Chrystusie bez wody, która przychodzi z nieba. Jak
zeschnięta  ziemia  nie  wyda  plonu  bez  wilgoci,  tak  my,  którzy  byliśmy
suchym drzewem, nie wydalibyśmy owoców życia bez deszczu zesłanego z
woli niebios (Ireneusz z Lyonu, „Przeciw herezjom„).
Czyż nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który w was
jest, a którego macie od Boga, i że już nie należycie do samych siebie? (1
List do Koryntian 6, 19).
Duch  Święty  jest  tym,  który  porusza  Kościół,  jest  tym,  który  działa  w
Kościele, w naszych sercach, jest tym, który czyni każdego chrześcijanina
wyjątkową osobą, ale z tych różnych ludzi czyni jedność. Jest tym, który
pobudza,  by iść  naprzód,  otwiera drzwi  na oścież  i  posyła,  aby  dawać
świadectwo o Jezusie (papież Franciszek).
Duch  Święty,  zjednoczony  tajemniczą  więzią  Boskiej  komunii  z
Odkupicielem człowieka, stanowi o ciągłości Jego dzieła: z Niego bierze i
wszystkim przekazuje, chodząc nieustannie w dzieje świata poprzez serce
człowieka.  Tutaj  staje  się  On  —  jak  głosi  liturgiczna  Sekwencja  z
uroczystości Zielonych Świąt — prawdziwym Ojcem ubogich, Dawcą darów
i  Światłością  sumień.  Staje  się  słodkim  Gościem  dusz,  którego  Kościół
nieustannie  wita  na  progu  wewnętrznej  tajemnicy  każdego  człowieka.
Przynosi On bowiem ochłodzenie i odpoczniecie wśród trudów, wśród pracy
ludzkich rąk i umysłów. Przynosi odpoczynek i ulgę pośród spiekoty dnia,
wśród niepokojów, walk i zagrożeń każdej epoki. Przynosi wreszcie pociech
wówczas, gdy serce ludzkie płacze i doświadcza pokusy rozpaczy (św. Jan
Paweł II, „Dominum et Vivificantem”)
Działanie  Ducha  Świętego  w  zmartwychwstaniu  Chrystusa  jest  źródłem
radości i nadziei dla nas, ponieważ mówi o tym, co stanie się kiedyś z nami
(Raniero Cantalamessa, „Nasze życie poddane Chrystusowi”).

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska
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JUŻ WKRÓTCE
23 czerwca 2019

w Parafii 
pw. Św. Antoniego Padewskiego

w Gołkowicach

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU 
W FESTYNIE,

który odbędzie się na placu koło „Orlika” 
w Gołkowicach Górnych.

Zaczynamy o godzinie 15.00

15.00 Rozpoczęcie Festynu
Pokaz ratowniczo - gaśniczy przedstawi Ochotnicza Straż 
Pożarna w Gołkowicach Górnych. 

Programy artystyczne zaprezentują:
Centrum Edukacji Artystycznej "Ognisko Muzyczne",
Dziecięcy Regionalny Zespół Pieśni i Tańca "Spod 
Prehyby", Zespoły Tańca Nowoczesnego z PMDK              
w Starym Sączu, 
Prywatny Punkt Przedszkolny „Mały Artysta”,
Przedszkole Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus,
Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi,
Teatr Nowy z Nowego Sącza.

W ramach realizacji projektu „Tradycje i zwyczaje 
naszych przodków” realizowanego przy wsparciu finansowym 
Województwa Małopolskiego” wystąpi:

     
godz. 18.00

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

20.00 Zabawa pod gwiazdami.

ZAPRASZAMY

Dochód z festynu 
przeznaczony jest na budowę nowego kościoła.

ATRAKCJE 
XIV Festynu Parafialnego w Gołkowicach

-Sądeckie Rycerstwo Zakonu Księżnej Kingi m.in. pokazy 
walk, strzelanie z łuku…  
-Konkursy i zabawy
-Plac zabaw dla dzieci
-Przejażdżka konna
-Malowanie twarzy
-Fantastyczne warkoczykowe
fryzury
-Zabiegi kosmetyczne na dłonie
-Firma RAJ zaprasza na smaczne
przekąski, napoje ciepłe i zimne
-Wiejskie Jadło przygotowane przez Gospodynie               
z Gołkowic i Skrudziny
oraz wiele, wiele innych...

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! 
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Ks. Artur odprawi Msze Święte w czasie wakacji:
1.+ Jan Hejmej od Firmy Koronus z Moszczenicy 
2.+ Jan Hejmej od Zofii i Andrzeja Janików z rodziną 
3.+ Jan Hejmej od Rodziny Majkrzaków z Kiczni 
4.+ Jan Hejmej od Firmy „Grego” i koleżanek z pracy córki Grażyny 
5.+ Jan Hejmej od Małgorzaty i Tadeusza Kurnytów z Czerńca 
6.+ Jan Hejmej od Małgorzaty i Józefa Kurnytów z Czerńca 
7.+ Jan Hejmej od Marty i Henryka Stępków z dziećmi 
8.+ Jan Hejmej od Mariana i Anny Stępków z dziećmi 
9.+ Henryk Olszowski od Janusza i Danuty Górków z rodziną 
10. + Henryk Olszowski od Haliny i Grzegorza Zagórowskich 
11.+ Henryk Olszowski od chrzestnej Matki
12.+ Henryk Olszowski od uczestników pogrzebu 
13.+ Wojciech Owsianka od Ruty i Jana Waligórów z Siemianowic Śląskich 
14.+ Wojciech Owsianka od Sióstr Albertynek z Krakowskiej w Krakowie 
15.+ Wojciech Owsianka od kolegów i koleżanek 
16.+ Wojciech Owsianka od Danuty i Kazimierza Orłowskich 
17.+ Wojciech Owsianka od pracowników Firmy ERBET 
18.+ Wojciech Owsianka od Sióstr Albertynek z Domu Prowincjonalnego z 
Rząski 
19.+ Wojciech Owsianka od Heleny i Krzysztofa Koronów 
20.+ Wojciech Owsianka od kuzynki z rodziną z Olszanki 
21.+ Wojciech Owsianka od Wiesława Korony z rodziną 
22.+ Wojciech Owsianka od Rodziny Włodarczyków z Wysokiego 
23.+ Wojciech Owsianka od Rodziny Owsianków z Wysokiego 
24.+ Wojciech Owsianka od Janiny i Andrzeja Szczepaniaków
25.+ Wojciech Owsianka od Haliny i Wiesława Kmiecików z Jaworzna 
26.+ Wojciech Owsianka od Zofii Saroty 
27. + Wojciech Owsianka od Doroty Bembenek z rodziną 
28.+ Wojciech Owsianka od Jakuba Saroty z rodziną
29.+ Wojciech Owsianka od Urszuli Marczyk z rodziną 
30.+ Wojciech Owsianka od koleżanek i kolegów z Sanatorium 
Uzdrowiskowego „Limba” 
Ks. Stanisław Sowiński odprawi Msze Św.:
1.+ Wojciech Owsianka od Sióstr Albertynek ze Słupi 
2.+ Wojciech Owsianka od Sióstr Albertynek z Kalatówek z Zakopanego
3.+ Wojciech Owsianka od personelu Oddziału neurologii 
4.+ Wojciech Owsianka od Marii i Jerzego Rybskich z Bielska 
5.+ Wojciech Owsianka od Zofii Kmiecik z Bielska 
6.+ Wojciech Owsianka od Barbary i Stanisława Bryniaków z rodziną z 
Bielska 
7.+ Wojciech Owsianka od swatów Jureckich 
8.+ Wojciech Owsianka od Pawła Jureckiego z rodziną 
9.+ Wojciech Owsianka od Grzegorza Jureckiego z rodziną 
10.+ Wojciech Owsianka od Dariusza Jureckiego z rodziną 
11.+ Wojciech Owsianka od Marii i Ireneusza Bauczyńskich 
12.+ Wojciech od Zarządu Firmy Mipol 
13.+ Wojciech Owsianka od Grażyny i Stanisława Owsianków 
14.+ Wojciech Owsianka od Rodziny Ogorzałych 
15.+ Wojciech Owsianka od sąsiadów Alicji i Krzysztofa Sukienników 
Ks. Prałat Piotr Góra odprawi Msze Św.:
1.+ Stanisław Kurowski od Elżbiety i Andrzeja Kumorków 
2.+ Stanisław Kurowski od Anny Buczek z synem ze Starego Sącza
3.+ Stanisław Kurowski od Antoniny i Wincentego Węglarzów ze Starego 
Sącza 
4.+ Stanisław Kurowski od Rodziny Buczków z Gabonia 
5.+ Stanisław Kurowski od Rodziny Bodzionych z Jastrzębia 
6.+ Stanisław Kurowski od Pracowników Firmy „Poltrans”
7.+ Stanisław Kurowski od Beaty i Sławomira Pietrzaków 
8.+ Stanisław Kurowski od kolegów syna Artura 
9.+ Stanisław Kurowski od kolegów syna Artura 
10.+ Stanisław Kurowski od Teresy i Jana Damasiewiczów z rodziną 
11.+ Stanisław Kurowski od Natalii i Marcina Zająców 
12.+ Stanisław Kurowski od Moniki i Gabriela Damasiewiczów 
13.+ Stanisław Kurowski od Moniki i Włodzimierza Wojewodziców z synami 
14.+ Stanisław Kurowski od Ewy i Jana Zygmuntów z Męciny 
15.+ Stanisław Kurowski od Krzysztofa Czerpaka 
Ojciec Gerard Kołatek – Franciszkanin odprawi Msze Św.:
1.+ Stanisław Kurowski od Ewy Janak z rodziną 
2.+ Stanisław Kurowski od koleżanek i kolegów z Firmy „ Wojewodzic” 
3.+ Stanisław Kurowski od Józefy i Mariana Chlipałów z Kamienicy 

4.+ Stanisław Kurowski od Rodziny Brodów z Nowego Sącza 
5.+ Stanisław Kurowski od kolegów i koleżanek z klasy VIII z S.P ze 
Skrudziny 
6.+ Stanisław Kurowski od Barbary i Eligiusza Hajduków z dziećmi 
7.+ Stanisław Kurowski od koleżanek i kolegów z Firmy „Basso” 
8.+ Stanisław Kurowski od koleżanek i kolegów z Firmy „Basso” 
9.+ Stanisław Kurowski od Józefa Garwola
10.+ Stanisław Kurowski od Rodziny Tobiaszów z Nowego Sącza
11.+ Stanisław Kurowski od Ewy Ogieli 
12.+ Stanisław Kurowski od koleżanek i kolegów syna Mariusza z pracy 
13.+ Stanisław Kurowski od Andrzeja Muszyńskiego z rodziną 
14.+ Stanisław Kurowski od pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Nowym Sączu 
15.+ Stanisław Kurowski od pracowników Specjalnego Ośrodka Szkolno – 
Wychowawczego w Nowym Sączu 
16.+ Stanisław Kurowski od Piotra Ruchały 
17.+ Stanisław Kurowski od Kazimierza i Józefy Ruchałów 
18.+ Stanisław Kurowski od Damiana z rodziną 
19.+ Stanisław Kurowski od Anny Kotali 
20.+ Stanisław Kurowski od Rodziny Tokarczyków ze Starego Sącza 

      W ostatnim czasie nasza parafia „wzbogaciła się”
o nowe relikwie świętych oraz relikwiarze. 
Możemy  więc  obecnie  czcić  w  naszym  kościele:
Świętych  Pastuszków  z  Fatimy  –  rodzeństwo
Franciszka  i  Hiacyntę,  Świętego  Floriana,  a  także
w  nowych  relikwiach  Patrona  naszej  parafii
Świętego Antoniego Padewskiego.  Nowy relikwiarz
został  też  ofiarowany  szczególnie  czczonej  w
Gołkowicach Świętej Ricie.
  Niech  ta  „materialna”  obecność  Świętych
przyczynia się do rozwoju naszej wiary i pobożności,
dając  możność  wyrażenia  czci  Panu  Bogu  poprzez
Jego Świętych.
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