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Podziękowanie za złożone ofiary, 
za wszelką pomoc

Wdzięczność i pszenica rosną tylko na dobrych glebach. 
/Francois de la Rochefoucauld/

W codziennym życiu wyraźnie widać, że to nie szczęście
czyni nas wdzięcznymi, lecz wdzięczność – szczęśliwymi.

/David Steindl-Rast/

  W  imieniu  naszej  Parafii  pw.  Św.  Antoniego  Padewskiego
z  całego  serca  dziękuję  Wam  wszystkim  za  złożone  ofiary
na budujący się nowy kościół. 
 Serdecznie  dziękuję  za  zbiórkę  i  przekazanie  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 odbyło się w niedziele: 22 i 29 września 2019 r. 
  Dziękuję przedstawicielom rad i innym osobom, które zbierały
fundusze i wspierającym to wielkie dzieło. Dziękuję również za
ofiary, które wpłaciliście osobiście w banku. 
 Dziękuję  osobom  z  Rady  Parafialnej,  Rady  Ekonomicznej,
Sołtysom  i  innym  osobom,  które  zbiórkę  zorganizowały  i
przeprowadziły. Dziękuję za każdy gest, każde dobro. 

  Tworząc wspólnotę, działając w jedności dokonujemy wielkich
i pięknych dzieł.

Bóg zapłać za zrozumienie i wszelką pomoc

Ks. Proboszcz

Informacje o pracach przy nowym kościele:

1.Zamontowano 5 żyrandoli.
2.Zamontowane są boczne i główne drzwi – dębowe, antypaniczne.
3.Zamontowanych  jest  dwoje  drzwi  przeciwpożarowych  w  kotłowni
w podziemiach. 
4.Wykonane są wylewki przed głównym wejściem i bocznymi wejściami
pod posadzkę. Przed wejściem do zakrystii wykonany został podjazd dla
niepełnosprawnych i schody. 
5.Przygotowywane  są  dokumenty  pod  podłączenie  gazu  do  kotłowni
kościoła i podłączenie gazu do budynku gospodarczego. 
6.Ułożono płytki w toaletach i kotłowni w budynku gospodarczym. 
7.Wykonany jest remont na wikarówce /zmieniony piec do centralnego
ogrzewania,  toaleta  na  salce  katechetycznej,  remont  kanalizacji,
malowanie pokoi/. 
8.Dokończenie rozbudowy kaplicy cmentarnej, toaleta, ocieplenie. 
9.Wykonywanych jest wiele innych prac.

Ks. Proboszcz

10 lat działalności chóru
„Ludzie nauczcie się śpiewać i tańczyć,

bo Aniołowie w Niebie nie będą wiedzieli, 
co z Wami zrobić.”

/Święty Augustyn/ 

    Muzyka stanowi ważny element Liturgii. Śpiew jest także istotną częścią
naszej kultury. Nie dziwi więc fakt, że w naszej parafii od kilkudziesięciu lat
działały  bardziej  lub  mniej  regularnie  chóry  bądź  schole,  które
wykonywanymi pieśniami uświetniały różnorodne uroczystości.
   10 lat temu, po okresie przerwy, z inicjatywy ks. Proboszcza Kazimierza
Koszyka, wznowił swą działalność chór parafialny. Opiekę nad nim przejęła
pani dyrygent Ilona Czarnecka-Jagieła – absolwentka edukacji artystycznej
w zakresie sztuki muzycznej Uniwersytetu Śląskiego. Od początku istnienia
chór  tworzą ludzie,  dla  których muzyka jest pasją, a wspólny śpiew to
doskonały sposób na uwielbienie Boga i świetne spędzenie czasu. Są to
osoby w różnym wieku, wykonujące przeróżne zawody, mające odmienne
upodobania...  Pomimo  tak  wielkiej  różnorodności  tworzą  wspólnotę,  a
tym, co ich jednoczy jest miłość do muzyki.
   Zespół liczący obecnie 24 osoby, z czego większość należy do niego od
początku jego powstania, to chór mieszany, czterogłosowy (sopran, alt,
tenor,  bas).  Dzięki  współpracy  i  wysiłkom  krawcowych:  Marcjanny
Bodziony,  Krystyny  Witkowskiej  i  Agaty  Bocheńskiej,  od  dwóch  lat
chórzyści  posiadają  ujednolicony  strój  (granatowe  sukienki  dla  pań  i
muszki  dla  panów).  Przygotowania  do  występów  wymagają  wysiłku  i
zaangażowania wszystkich członków. Próby chóru odbywają się regularnie
pod czujnym okiem pani dyrygent we wtorki, po wieczornej Mszy św., co
owocuje  większą  wiedzą  w  zakresie  muzyki.  Chórzyści  dotychczas
uczestniczyli  dwukrotnie  w  warsztatach  wokalnych  oraz  wysłuchali
koncertu Akademii Muzycznej w Krakowie w ramach  Międzynarodowego
Konkursu  Sztuki  Wokalnej  im.  Ady  Sari.  Wspólnie  spędzony  czas  to
również  szansa  do  nawiązania  nowych  znajomości,  dlatego  członkowie
zespołu co pewien czas organizują spotkania o charakterze relaksacyjnym
i integracyjnym, np. wspólny kulig lub spływ Dunajcem. 
   Okres ostatnich kilku lat zaowocował zdobyciem cennego doświadczenia
oraz  przygotowaniem  bogatego  repertuaru  kompozytorów  polskich  i
zagranicznych  (m.in.  Pawła  Bębenka,  Piotra Pałki,  Kazimierza  Pasionka,
J.S.  Bacha,  W.A.  Mozarta).  Chór  wykonuje  utwory  a  cappella  oraz
wokalno-instrumentalne. W czasie 10 lat swej działalności wciąż uświetnia
swym śpiewem święta religijne w naszej parafii (m.in. Boże Narodzenie,
Wielkanoc, Boże Ciało i wiele innych) i poza nią (konsekracja kościoła w
Gaboniu), różnorodne jubileusze, uroczystości patriotyczne (11 listopada,
wrześniowa Msza pod Przehybą), a także inne inicjatywy. Uczestniczył w
Wieczorach  Kolęd  organizowanych  w  parafii  Olszanka,  jak  również  w
gminnych obchodach 100-lecia Odzyskania przez Polskę Niepodległości na
starosądeckim rynku. W roku 2014 wydał płytę zawierającą kolędy. Chór
brał  udział  w  eliminacjach  do  Międzynarodowego  Festiwalu  Kolęd  i
Pastorałek w Będzinie oraz w V Ogólnopolskim Festiwalu Muzyki Chóralnej
w Tarnowie. Śpiewał w Bazylice Najświętszej Marii Panny w Licheniu oraz
w Łagiewnikach, podczas porannej Mszy św. dla chorych, transmitowanej
przez telewizję. 
  Zachęcamy  wszystkich,  którzy  pragną  ubogacać  nabożeństwa,  chcą
uwielbiać Boga, jak również lubią śpiewać, do przyłączenia się do chóru i
do  współpracy.  Nie  trzeba  mieć  wykształcenia  muzycznego.  Wystarczą
dobre  chęci  i  odwaga do  wykonania  pierwszego kroku.  Brak  czasu  na
udział w próbach, to żadna wymówka, co z pewnością mogą potwierdzić
członkowie chóru. W końcu dla chcącego, nic trudnego.

Anna Król
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„Si quaerismiracula, Mors, error calamitas, Daemon,
lepra fugiunt, Aegrisurgunt sani.”

Gdy pomocy szukasz wśród życia udręki, uprosisz ją zawsze z Antoniego
ręki.  Serce  się  ucisza  w  modlitwie,  ufności.  Wszak  święty  Antoni  od
nieszczęścia chroni.

 19 października 2019r. z naszej parafii wyruszyła pielgrzymka do jedynego
na świecie miejsca objawień Świętego Antoniego z Padwy. Naszą wędrówkę
rozpoczęliśmy od  Mszy  Świętej  sprawowanej  w XII  wiecznym klasztorze
ojców dominikanów w Sandomierzu, oraz zwiedzenia przepięknego rynku i
miasta. Następnie wyruszyliśmy do głównego celu pielgrzymowania, czyli
Bazyliki Świętego Antoniego w Radecznicy, położonej nieopodal Zamościa.
Na  miejscu  mieliśmy  okazję  do  modlitwy,  poznania  historii  i  zwiedzenia
klasztoru,  oraz  miejsca  objawień,  czyli  kaplicy  na  wodzie,  gdzie
zaczerpnęliśmy wody ze źródła pobłogosławionego przez samego Świętego
Antoniego podczas jednego z objawień. 
A oto historia objawień Św. Antoniego w tym przepięknym miejscu.
Rozpoczyna się ona 8 maja 1664 roku. To właśnie wtedy w malowniczej
scenerii Roztocza, pośród pięknych krajobrazów, po raz pierwszy w historii
Polski objawił się św. Antoni. Ukazał się on na Łysej Górze, u stóp której
leży wieś Radecznica. Świętego ujrzał ubogi jej mieszkaniec, trudniący się
tkactwem  Szymon.  Historyczne  źródła  i  tradycyjne  przekazy  zgodnie
utrzymują,  iż  Szymon Tkacz  (tak będzie on później  nazywany)  otrzymał
łaskę  rozmowy  ze  świętym.  W  kilku  objawieniach  św.  Antoni  wyrażał
życzenie,  aby  na  Łysej  Górze  powstała  świątynia.  Święty  zapewniał,  że
gromadzący się tutaj jego czciciele otrzymają od Boga liczne łaski. U stóp
góry, przy źródłach wodnych objawienia się powtórzyły. Tradycja podaje, że
św. Antoni błogosławił wodę, dzięki której wierni dostąpili wielu uzdrowień.
Zadaniem  Szymona  było  przekonać  odpowiednie  władze  kościelne  i
zacniejszych mieszkańców okolic o autentyczności objawień, a także skłonić
do wypełnienia pragnień Świętego. Jak to zwykle bywa przy objawieniach
prywatnych,  zarówno  duchowni  jak  i  świeccy  nie  od  razu  dali  wiarę
Szymonowym  świadectwom.  Pobożność  ludu  nie  potrzebowała  jednak
oficjalnego dekretu. Wierni i bez niego zaczęli gromadzić się w miejscach
wskazanych przez Szymona. Początkowo na miejscu objawień stanął krzyż.
Przy  nim  odbywały  się  pierwsze  zgromadzenia  wiernych;  przy  nim  też
dochodziło do niezwykłych zdarzeń, którym przypisywano znamiona cudów.
Za sprawą sufragana chełmińskiego biskupa Mikołaja Świrskiego wzniesiono
na górze objawień drewnianą kaplicę i mały klasztor. Dnia 20 czerwca 1667
roku  wprowadzili  się  do  niego  duchowi  synowie  św.  Franciszka  z
bernardyńskiej  prowincji  ruskiej.  Dzięki  pracy  bernardynów  sława  św.
Antoniego z radecznickiego sanktuarium stale rosła, a góra objawień stała
się  miejscem  coraz  liczniejszych  pielgrzymek.  Wzrost  kultu  i  liczby
pątniczych  grup  świadczyły  o  żywotności  rodzącego  się  sanktuarium,  w
którym wierni szczodrze byli obdarowywani licznymi łaskami. Spisywano je
w  specjalnej  księdze;  ich  wiarygodność  badała  komisja  teologów
wyznaczona przez biskupa chełmskiego Stanisława Święcickiego. Delegaci
biskupa - członkowie kolegiaty zamojskiej - w roku 1679 przeprowadzili w
Radecznicy przesłuchania kilkudziesięciu osób. Uwieńczeniem ich pracy był
protokół  zawierający  złożone  pod  przysięgą  świadectwa  o  doznanych
łaskach. Fakt ten przyczynił się do potwierdzenia autentyczności objawień
św. Antoniego oraz nakłonił do jeszcze większej aprobaty dla rozwijającego
się  w  Radecznicy  kultu  Świętego  ze  strony  władz  kościelnych  i
państwowych,  które  już  wcześniej  darzyły  to  sanktuarium  nieukrywaną
życzliwością. Opiekę nad nim gwarantowali biskupi, sejm Rzeczpospolitej, a
nawet sam król Jan III Sobieski.

Mateusz Witnik

ŚWIĘTYCH OBCOWANIE
   Największym pragnieniem człowieka jest być w pełni szczęśliwym. Takie
jest także współczesne wołanie o szczęśliwe życie człowieka w małżeństwie,
w rodzinie, w społeczeństwie. Warunkiem szczęśliwego życia jest życie w
łasce  Bożej,  czyli  w  świętości.  Przed  ludzkością  pokazują  się  nowe
zagrożenia, szczególnie do ingerowania w tajemnicę życia ludzkiego. Nasze
czasy z dużą dozą pustki, lęku, samozniszczenia, każą z większą ufnością
szukać wspólnoty życia i  miłości.  Taką wspólnotą, w której  dokonuje się
zbawienie  człowieka,  jest  Kościół.  Pierwszym  punktem  wyjścia  dla
osiągnięcia świętości jest wszczepienie w Chrystusa, które dokonuje się w
sakramencie chrztu. Generalnie tłumacząc „wspólnota świętych” (świętych
obcowanie,communio  sanctorum)  oznacza  ponadnaturalne  zjednoczenie
Kościoła na ziemi, w czyśćcu i w niebie. Te oblicza Kościoła 

uobecniają Kościół  jako Mistyczne Ciało Chrystusa.  Głową tego Kościoła
jest sam Chrystus. Odzwierciedleniem zespalającym jedność jest wzajemna
miłość.  Pomocy  potrzebuje  zawsze  walczący  (prześladowany)  Kościół
pielgrzymujący na ziemi,  i  Kościół  zadośćcierpiący  w czyścu.  Communio
sanctorum  zobowiązuje  do  wzajemnej  miłości  żywych  w  stosunku  do
zmarłych.  Miłość  ta  wyraża  się  w  świadczeniu  pomocy  ze  strony
zbawionych  w  niebie  i  zobowiązuje  do  wstawiennictwa  za  żywych
„wspólnoty świętych”. Obejmuje ona zatem Kościół w wymiarze ziemskim i
niebieskim. Szeroko pojęta „wspólnota świętych” odzwierciedla prawdę, że
Kościół jest ze swej natury „święty” oraz jest „Kościołem świętych” (H. de
Lubac). Kościół pragnie podkreślić, iż Bóg objawił wszystko, co człowiekowi
jest  konieczne  do  zbawienia.  I  to  pielęgnuje,  przechowuje  jako  swój
depozyt wiary. Święty Paweł nazywa wierzących świętymi, jako że należą
do świętego Boga, oraz zostali uświęceni przez Chrystusa. Święci są więc
orędownikami wierzących, gdy polecamy Bogu w modlitwie nasze troski i
potrzeby. Wzywając ich pomocy, uważamy ich za naszych pośredników u
Boga i w takim sensie nazywamy ich patronami.
Posłannictwo Kościoła
Świętych  obcowanie  odzwierciedla  nie  tylko  pochodzenie,  ale  i  naturę
Kościoła  (jego  posłannictwo).  Chrystus  jest  Głową  Kościoła  zarówno
zadośćcierpiącego w czyśćcu, tryumfującego w niebie, jak i walczącego na
ziemi. Jest to ten sam Kościół Jezusa Chrystusa który funkcjonuje w trzech
wymiarach. Dla przykładu, gdy modlimy się za zmarłych na ziemi, to ta
więź  odbywa  się  w  Chrystusie  i  przez  Chrystusa.  Sam  Kościół  jest
sakramentem zbawienia, tj. narzędziem zjednoczenia człowieka z Bogiem i
między ludźmi. Wspólnota Kościoła nie istnieje sama dla siebie, lecz służy
budowaniu Królestwa Bożego (jego inicjowaniu, rozszerzaniu, pogłębianiu).
Wierzący  zwracają  się  z  prośbą  do Boga,  by  zmarłych  przyjął  do  swej
chwały.  Modlą  się  również  za siebie,  aby wytrwać  w wierności  Bogu w
pielgrzymce  do  wieczności.  „Gdy  cierpi  jeden  członek  (Kościoła),
współcierpią  wszystkie  inne członki”  (1Kor  12,  26n).  Najmniejszy zatem
czyn miłości „przynosi korzyść wszystkim”, żyjącym na ziemi czy zmarłym
(Katechizm Kościoła Katolickiego).
Kościół pielgrzymujący
Czym jest Kościół na ziemi? Co stanowi Jego więź? Jest wspólnotą wiary,
wspólnotą  dóbr  duchowych  (kondycja  świętości,  cierpienie  ludu,  Kościół
świadectwa  życia),  wspólnotą  sakramentów,  wspólnotą  łaski  (gwarancje
osiąganego  zbawienia),  wspólnotą  charyzmatów.  Te  dary  przekraczają
granice śmierci, tzn. są oznaką nadprzyrodzonego charakteru Kościoła.
Jest On jednocześnie „zgromadzeniem widzialnym i wspólnotą duchową”.
Znakiem więzi Kościoła pielgrzymującego są: koinonia (wspólnota wiary),
martyria (świadectwo), diaconia (służba), liturgia (uwielbienie, kult). Są to
sposoby  wyrażania  „wspólnoty  świętych”.  Pojęcie  Kościoła  jako
„komunijnej” wspólnoty wiernych przypomina o współpracy, dialogu między
Jego członkami, ale przede wszystkim o zjednoczeniu ludzi z Chrystusem.
Kościół zadośćcierpiący
Stary  (2  Mch  12)  i  Nowy  Testament  (Mt  12;  1Kor3)  wspomina  o
eschatologicznym  oczyszczeniu,  o  rzeczywistości  czyśćca.  Dogmat  o
czyśćcu sformułował uroczyście Kościół na Soborze Trydenckim (16 w.)
Czyściec jest stanem każdej duszy, która wprawdzie umiera w łasce, ale
jeszcze potrzebuje pomocy z powodu nieodpokutowania kary za grzechy.
Ponieważ nic nieczystego nie może wejść do nieba,  dlatego odbywa się
proces  oczyszczenia  duszy  człowieka  w  miłości  i  przez  miłość.  Jest  to
miłość  zadośćcierpiąca.  Możemy  pomóc  „duszom  czyśćcowym”  przez
modlitwę, ofiarę Mszy św., post, odpusty, dobre uczynki. Cierpieniem „dusz
czyśćcowych”  jest  pewność  zbawienia,  ale  niemożność  oglądania  Boga.
One nie mogą już być potępione, a stan przejściowy czyśćca polega na
niemożliwości  oglądania  Boga  „twarzą  w  twarz”.  Ta  ekspijacja  ma
przywrócić duszy jej „visio beatifica”, całkowitą pełną zbawienia. Tradycja
Kościoła  przypomina  o  naszej  pomocy  w  wybawieniu  zmarłych
przebywających w czyśćcu. Stąd wypływa praktyka modlitwy za zmarłych,
a szczególnie zadośćuczynienia za ich ziemskie winy (por.  2 Mch 12,45-
ofiara  przebłagalna  za  zabitych).  Najnowsze  przemyślenia  teologiczne
podkreślają  stan  czyśćca  jako  wyjątkowo  nasycony  „ładunkiem
chrześcijańskiej  nadziei  i  miłości”.  Jest  to  zatem  stan  chrześcijańskiej
solidarności między żywymi a umarłymi. Trudny jest temat „czyśćca”, bo
zamknięty  tajemnicą.  Twierdzimy,  iż  istnieje  więź,  ale  nie  znamy
szczegółów. Istotne jest podkreślenie, iż czyściec jest stanem solidarności
żywych i umarłych (Sobór Florencki z 1439 r).
Kościół niebiański
Istotą nieba jest wspólnota zbawionych w komunii „życia i miłości”. Jest to
jednocześnie  stan  pełni  wszystkiego,  pełni  życia.  Jako  pojęcie
eschatologiczne oznacza wieczne zbawienie po śmierci lub „bycie z 
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Chrystusem” (Flp i,23), wspólnotę z Nim.
Oznaką nieba jako wspólnoty świętych jest wzajemna więź, która wyklucza
izolację. W niebie wypełnią się wszystkie oczekiwania Kościoła na ziemi. To
jest Kościół w „chwale nieba”, gdzie osiąga swoje wypełnienie, cel swego
pielgrzymowania.
Do Kościoła niebiańskiego należą wszyscy święci  w niebie wraz z Matką
Bożą,  Maryją,  i  aniołami.  Wstawiennictwo  świętych  utwierdza  „Kościół
świętości” przez zasługi, które zdobyli  oni na ziemi. Sobór Watykański II
przypomina,  że  istnieje  „braterska  troska”  o  nas.  To  jest  patronat
wszystkich zbawionych nad ich braćmi pielgrzymującymi do wieczności. Kult
świętych to wyraz aktywnej więzi nieba z ziemią. Skuteczne staje się zatem
wstawiennictwo świętych za nami
„Obcowanie świętych”
Wzajemnie  udzielanie  się  dóbr  duchowych  realizuje  się  przez  modlitwę,
sakramenty  (szczególnie  Eucharystię),  odpusty.  Modlitwa  to  problem
wymiany darów między ziemią a niebem oraz czyśćcem. Kościół zmaga się
w walce o świętość, korzystając z zasług wszystkich. Modlitwa człowieka
jest  wyrażeniem  uznania  Boga  i  Jego  wszechmocy,  wielkości  i
sprawiedliwości. Wzmacnia nas w walce ze złem i doprowadza do dobrego.
Modlitwa  wstawiennicza  świętych  jest  w  łączności  z  prawem  miłości
bliźniego. Dlatego czujemy się zobowiązani do modlitwy za wszystkich ludzi.
Przykładem modlitwy wstawienniczej  jest modlitwa powszechna we Mszy
św.  (od  czasów  św.  Piotra  Kanizjusza).  Modlitwa  wstawiennicza  jest
wyrazem komunii świętych.
Szczytem życia chrześcijańskiego i centrum życia Kościoła jest Eucharystia.
Eucharystia  uobecnia  przymierze  Chrystusa  z  Kościołem,  które  zostało
przypieczętowane Jego śmiercią na krzyżu. Ze względu na te zasługi Pana
Jego  ofiara  krzyżowa  —  Msza  św.  ma  ogromną  wartość  dla  żywych  i
zmarłych.  Pan  Jezus  swoje  zasługi  z  bezkrwawej  Ofiary  przenosi  na
zadośćuczynienie w czyśćcu.  Odpusty ofiaruje się  ze względu na zasługi
Chrystusa,  Matki  Najświętszej  i  świętych.  Konieczne  są  warunki  do
spełnienia.  Najważniejszy  jest  stan  łaski  uświęcającej  i  wola  trwania  w
łasce, w bezgrzeszności. To jest istota odpustów, dająca moc zasługującą
dla  zadośćuczynienia  cierpiących  w  czyśćcu.  Obcowanie  świętych  to
wzajemna wymiana darów duchowych między niebem, czyśćcem a ziemią.
Święci są nie tylko wzorami człowieczeństwa, ale i życia chrześcijańskiego.

KS. JAN RADKIEWICZ
Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Myśli św. Jana Pawła II na miesiąc listopad

-"Brońmy się przed pozorami miłości, nie miłujmy słowem i językiem, ale
czynem i prawdą".
-"Człowiek jest powołany do odnoszenia zwycięstwa w Jezusie Chrystusie".
-"Szukajcie  tej  prawdy  tam,  gdzie  ona  rzeczywiście  się  znajduje!  Jeśli
trzeba,  bądźcie  zdecydowani  iść  pod  prąd  obiegowych  poglądów  i
rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi
wymagania".

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Ksiądz Grzegorz Kozieński odprawi Msze Święte: /od 12.11.2019/

Za zmarłego Śp. + Jakuba Citaka od:
1.Romana Pociechy z rodziną 
2.Kolegów z pracy syna Janusza z Firmy OBEN AUF 
3.Marii i Stefana Kołodziejów 
4.Teresy i Stanisława Lorków z dziećmi
5.Brata z rodziną 
6.Beaty i Artura Kołodziejów z dziećmi 
7.Rodziny Szablów 
8.Chrześnicy Aliny z rodziną
9.Właścicieli zakładu krawieckiego i koleżanek żony 
10.Teresy i Maksymiliana Konstantych z dziećmi 
11.Grzegorza Stawiarskiego
Za zmarłą Śp. + Teresę Szewczyk od:
1.Pracowników Wydziału Umów Międzynarodowych ZUS w Nowym Sączu 
2.Zofii Stawiarskiej i Stanisławy Dyrek z rodziną
3.Rodziny Wójcików 
4.Dzieci i rodziców oraz Rady Rodziców SP w Gołkowicach 
5.Jolanty i Stanisława Szewczyków z rodziną 
6.Wnuczki Anety 

7.Stanisławy Maśko 
8.Wójta Gminy Grybów 
Za Śp. + Stefana Tokarczyka od:
1.Uczestników pogrzebu 
2.Marii i Michała Kasprzyków
Za Śp. + Kazimierza Koronę od:
1.Uczestników pogrzebu 2 Msze Św.
2.Kierownictwa, koleżanek i kolegów syna Stanisława z Firmy DAKO 
3.Kolegi i sąsiada Jana Gancarczyka 
Za Śp. + Stanisławę Kozieńską od:
5.Anny i Wiesława Pawlików 

Ks.  Wojciech  Chochół  w  Tarnowie  odprawi  Msze  Święte  /od
12.11.2019/ za zmarłego Śp. + Zbigniew Kołdrasa od:
1.Małgorzaty i Władysława Lorek 
2.Danuty i Kazimierza Orłowskich ze Starego Sącza 
3.Dyrektora, nauczycieli i pracowników Szkoły Muzycznej I stopnia w Łącku
4.Koleżanki pracy Barbary 
5.Stanisławy i Stanisława Mardułów 
6.Marii Wójcik z dziećmi 
7.Małgorzaty i Krzysztofa Kulpów 
8.Łucji i Eugeniusza Zarembów 
9.Danuty i Piotra Szczyptów z rodziną 
10.Marii i Stanisława Michalików z Ptaszkowej 
11.Celiny i Władysława Gancarczyków z rodziną
12.Chrześnika Krzysztofa z rodziną 
13.Kazimiery i Jerzego Pomietłów z Łącka 
14.Iwony i Tomasza Mrówków z rodziną
15.Rodziny Szablów z Opalanej 
16.Rodziny Mrówków z Łącka 
17.Rodziny Królickich z Łącka 
18.Aleksandry i Jana Mrówków z Łącka 
19.Chrześnika Bogusława z rodziną z Zabrza
20.Genowefy i Zdzisława Pasiutów z Cyganowic 

Ks.  Wikariusz  Andrzej  Papież  odprawi  Msze  Święte  w  czasie
rekolekcji /od 12.11.2019/ za zmarłego Śp. + Zbigniew Kołdrasa
od:
1.Wiesława i Natalii Mardułów z dziećmi
2.Ireny i Piotra Górczyków z Zabrza 
3.Chrześnika Michała Kołdrasa z rodziną 
4.Bartka z rodziną z Zabrza 
5.Rafała i Marty Kołdrasów z dziećmi 
6.Adriana i Małgorzaty Kołdrasów z synem 

Ksiądz Stanisław Sowiński odprawi Msze Święte /od 12.11.2019/
o zbawienie wieczne dla + Śp. Jana Janika od:
1.Rodziny Katarzyny i Wiesława Tokarzów z Młyńczyk 
2.Anety i Władysława z rodziną
3.Kuzynki Michaliny Mrzygłodów z rodziną ze Świniarska 
4.Kuzynki Albiny Gancarczyk z rodzina z Olszanki 
5.Marii Michalik z rodziną z Ptaszkowej 
6.Sabiny Tokarczyk z rodziną z Głębokiego 
7.Rodziny Perełków z Podegrodzia
8.Firmy Ogrodzenia z Jazowska z pracownikami 2 Msze Św.
9.Marii Zielińskiej z rodziną 
10.Stanisławy Kiklica 
11.Kuzyna Michała Potońca z Kadczy 
12.Małgorzaty i Eugeniusza z Kadczy 
13.Anity i Mieczysława Kurowskich z córkami ze Starego Sącza 
14.Józefa Pogwizd z rodzina z Olszanki 
15.Józefa Mordarskiego z rodziną z Olszanki 
16.Gabrieli i Grzegorza Ligasów 
17.Michaliny i Rafała Wiernych 
18.Chrześnicy Wandy Szelec z rodziną 
19.Stanisława i Marii Bierytów z Gabonia 
20.Elżbiety i Stanisława Bołozów z córkami 
21.Janiny Potoniec z Kadczy
22.Katarzyny i Krzysztofa Pulitów z dziećmi 
23.Heleny Cabały z rodziną
24.Danuty i Aleksandra Zielonków z rodziną 
25.Juliusza i Barbary Zielonków z rodziną 
26.Ireny i Michała Birytów z rodziną
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27. Lucyny i Stanisława Olchawów 
28. Andrzeja i Anny Janików 
29. Znajomych z rynku ze Starego Sącza 
30. Znajomych synowej Ani z rynku z Łącka 
31. Kuzyna Józefa i Barbary Potoniec z Kadczy 
32. Janorów z Nowego Sącza 
 o zbawienie wieczne dla + Śp. Jakuba Citaka od:
1.Padulów z Barcic 
2.Krzysztofa, Natalii i Izy Padulów 
3.Teresy i Andrzeja Kałużów 
4. Mariusza Pawlikiewicza z rodziną 
5. Pawła Paduli z rodziną 
6. Agaty i Zbigniewa Padulów z dziećmi ze Starego Sącza 
7. Urszuli i Marcina Ćwiklików

Za  zmarłego  +  Śp.  Stefana  Tokarczyka  zostaną  odprawione  w
Afryce na misjach Msze Święte od: /przekaże Brat Jan Mężyk/
1.Krystyny i Zygmunta z Sosnowca 
2.Szwagra Ryszarda z rodziną
3.Szwagra Andrzeja z rodziną
4.Kazimierza Szyszki 
5.Józefa i Jolanty Wiercioch 
6.Jerzego Fecko z rodziną 
7.Rodziny Jurków z Gabonia 
8.Sąsiada Wojciecha Konieczny 
9.Szwagierki Mieczysławy z rodziną 
10.Andrzeja Koniecznego z rodziną 
11.Sylwka z rodzina 
12.Bożeny i Leszka Stawiarskich 
13.Uczestników pogrzebu 6 Mszy Św.

Za zmarłą + Śp. Teresę Szewczyk zostaną odprawione w Afryce na
misjach Msze Święte od: /przekaże Brat Jan Mężyk/
1.Personelu Oddziału wewnętrznego szpital w Nowym Sączu 
2.Vice – wójta Gminy Grybów
3.Radnych Gminy Grybów
4.Przewodniczącego Rady Gminy Grybów 
5.Sąsiada Krzysztofa 
6.Wnuczki Eweliny 
7.Wnuczki Iwony 

Ksiądz Prałat Augustyn Oleksy odprawi Msze Święte  za zmarłego
Śp. + Zbigniewa Kołdrasa od:
1.Małgorzaty i Kazimierza Maśków z Moszczenicy 
2.Małgorzaty i Tadeusza Maśków z Moszczenicy 
3.Lidii i Grzegorza Pasiutów 
4.Krystyny i Stanisława Bodzionych z Moszczenicy 
5.Władysławy i Antoniego Sroków ze Starego Sącza 
6.Ewy i Antoniego Maśków ze Starego Sącza 
7.Antoniny Żelasko z córkami 
8.Agaty i Krzysztofa Zboźniów z rodziną z Olszany 
9.Marii i Tadeusza Zygadłów z Owieczki 
10.Rodziny Stępków z Tarnowa 
11.Rodziny Kalembów z Wietrzychowic
12.Rodziny Janiny i Henryka Nowaków z Moszczenicy 
13.Mikołaja i Barbary Wojaków z Moszczenicy 
14.Jana Gizickiego z Woli Kroguleckiej z rodziną 
15.Renaty i Stanisława 

Pielgrzymka Szkół im. Jana Pawła II
na Jasną Górę

    W czwartek, 10 października 2019 r. na Jasnej Górze u stóp Matki Bożej
Królowej  Polski,  wśród  10  tys.  młodych  ludzi  z  250  szkół,  nauczycieli,
wychowawców, dyrektorów, ponad 200 szkolnych pocztów sztandarowych
znaleźli  się  nasi  młodzi  parafianie:  uczniowie  klas  8  naszej  Szkoły.
Uczestniczyli oni w 19. Pielgrzymce Rodziny Szkół im. św. Jana Pawła II do
Częstochowy. Mottem spotkania było hasło tegorocznego Dnia Papieskiego
„Wstańcie, chodźmy!”. W tym roku w czasie pielgrzymowania nawiązano do
40. rocznicy pierwszej pielgrzymki Jana Pawła II do Polski, ale również do
100. rocznicy urodzin papieża Polaka, która przypada na rok szkolny 

2019/2020.  Kulminacyjnym  punktem  pielgrzymki  była  Msza  św.,  którą
odprawił bp Henryk Tomasik, krajowy duszpasterz Rodziny Szkół im. Jana
Pawła  II.  Ze  względu  na  październik  młodzież  otrzymała  pamiątkowe
różańce  z  napisem  „Jezu,  Ufam  Tobie”.  Tradycyjnie  odmówiona  została
Koronka do Bożego Miłosierdzia i odczytany Akt Zawierzenia Matce Bożej.
Młodzi  pielgrzymi  wysłali  list  do  papieża  Franciszka  z  zapewnieniem  o
pamięci oraz modlitwie. Cieszymy się, że uczniowie klas 8 z naszej parafii
wraz  z  Dyrekcją  i  Wychowawcami  uczestniczyli  w  tak  doniosłym
wydarzeniu. 

Ks. Andrzej Papież

Spotkanie Szkół im. Jana Pawła II
w Starym Sączu

   W środę 25 września 2019 r. dzieci z naszej parafii uczęszczające do PSP 
im. Jana Pawła II w Gołkowicach, aktywnie włączyły się w liturgię Mszy św.
dla nauczycieli , wychowawców i katechetów zrzeszonych w Diecezjalnej 
Rodzinie Szkół, których patronem jest św. Jan Paweł II.
   Eucharystii,  w starosądeckiej  „Opoce” przewodniczył  bp Andrzej  Jeż.
Chłopcy  z  LSO  zadbali  o  sprawną  oprawę  liturgiczną  Mszy  Świętej.
Aleksandra Luty z kl. 7a wykonała psalm, a ośmiu uczniów włączyło się w
przygotowaną przez siostrę Donancję modlitwę wiernych. Młodsze dzieci z
kolei przyniosły do ołtarza dary ofiarne. 
   Ks. Biskup w swojej homilii zwrócił uwagę zebranym: kapłanom, siostrom
zakonnym, nauczycielom świeckim, dzieciom i młodzieży, że „Każda szkoła
to wspólnota łącząca rodziców, dzieci, młodzież i nauczycieli". Z troską w
głosie  stwierdził,  iż  niestety  w  obecnych  czasach  dzieci  i  młodzież  są
bardziej  samotne, „wyobcowane, mają problem z nawiązywaniem relacji
zwłaszcza  tych  rzeczywistych,  a  nie  wirtualnych.”.  Dlatego  z  pełną
stanowczością przypomniał zebranym przedstawicielom Rodziny Szkół JP II,
że  „…zadaniem  waszych  szkół  jest  tworzenie  wspólnot,  pomaganie  w
budowaniu  dobrych,  mocnych  relacji  mistrz  –  uczeń,  koleżeńskich  i
przyjacielskich  między  uczniami.” Zaapelował  również  do  nauczycieli:
„Stawiajcie wysokie wymagania z nadzieją, że przyniosą one dobre owoce
w życiu uczniów.”
 Wszystkim  zaangażowanym  w  głoszenie  zasad  i  norm  życia
Chrześcijańskiego,  głoszonego  przez  św.  Jana  Pawła  II  niech  Bóg
błogosławi. 

Ks. Andrzej Papież
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