
      

    Parafii Świętego Antoniego Padewskiego
                 w Gołkowicach  
    BIULETYN PARAFIALNY NR 10 (189) 1.12.2019

Egzemplarz bezpłatny                                  I NIEDZIELA ADWENTU 

 „Wielka Tajemnica Wiary”
Rok liturgiczny i duszpasterski 2019/2020 

   W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się nowy rok duszpasterski
2019/2020. Jego hasłem będą słowa „Wielka Tajemnica Wiary”.
Pracy duszpasterskiej  towarzyszyć będzie motto z Biblii  :  „[…] abyście
uwierzyli w Tego, którego [Bóg] posłał” (J 6,29)
Rok liturgiczny rozpoczyna trzyletni program duszpasterski na lata 2019-
2022, odbywający się pod hasłem:  „Eucharystia daje życie”. Zatem
nowy program będzie koncentrował się na Eucharystii.
Celem  programu  jest  zapraszanie  wiernych  do  jeszcze  bardziej
świadomego udziału w Tajemnicy wieczernika.

RORATY 2019
 „Spuśćcie rosę, niebiosa, z góry, a obłoki niech spuszczą z deszczem
Sprawiedliwego.  Niech  się  otworzy  ziemia,  niech  się  otworzy  ziemia  i
zrodzi  Zbawiciela”  –  wołamy  z  ciemności  rozjaśnianej  jedynie
lampionami. Dopiero ze śpiewem Gloria pojawi się światło. Może w tym
tkwi właśnie siła Rorat: że prostymi symbolami oddają prawdę o naszym
życiu. Bo przecież wszyscy tęsknimy za światłem.
Polska tradycja
Roraty są popularne tylko w naszym kręgu kulturowym. Wywodzą się one
z  tzw.  Missa  Aurea,  czyli  Złotej  Mszy,  odprawianej  przed  wschodem
słońca w środę trzeciego tygodnia Adwentu. Nazywana ona była także
Mszą Rorate – od pierwszych słów introitu „Rorate caeli” (Spuśćcie rosę),
który jest śpiewany.
Dziś  Roraty  pozostają  głównie  polską  specyfiką,  ale  ich  popularność
wzrasta także na Słowacji i w Czechach, gdzie przybywa kościołów, w
których są praktykowane. 
Roraty tegoroczne – 2019 przeżywamy pod hasłem: „Będziesz
miłował” 

„Takiego  prymasa  Bóg  daje  raz  na  tysiąc  lat”  tak  o  kard.
Wyszyńskim mówił papież Jan Paweł II.
Poznać wielkiego prymasa, który pomógł nam zachować wiarę i odzyskać
upragnioną wolność w najtrudniejszym okresie współczesnych dziejów, to
obowiązek  każdego  Polaka,  przede  wszystkim  najmłodszego.  Dlatego
przed  beatyfikacją  sługi  Bożego  kard.  Stefana  Wyszyńskiego  chcemy
uczestnikom adwentowych spotkań roratnich przedstawić  jego osobę i
życie.

W naszej Parafii w czasie Adwentu: 
1.Losujemy  Dzieciątko  Jezus  (przynosimy  serduszko  z  nazwiskiem  i
imieniem).
2.Wykonujemy  ozdoby  na  choinkę  -  za  te  ozdoby  codziennie  będą
wręczane różnego rodzaju nagrody.
3.Piszemy odpowiedzi na pytanie, które usłyszymy podczas rorat.
4.Przychodzimy z lampionami.
5.Wykonujemy dobre uczynki (np. składamy do koszy Caritas w sklepach
oraz  w  „Biedronce”  produkty  spożywcze  oraz  inne  rzeczy,  które  są
przekazywane potrzebującym). 
6.Codziennie piszemy podziękowania i prośby w kronice, którą zabieramy
z Dzieciątkiem Jezus.

                                                     Ks. Proboszcz

    W  Gołkowicach  codziennie
o  godz.  6.00  Godzinki,  a  o  godz.
6.30 Roraty. W niedzielę Godzinki
o godz. 6.00, o godz. 6.30 Roraty. 
    W Skrudzinie codziennie o godz.
6.30 Godzinki, o godz. 7.00 Roraty.
W niedzielę Godzinki o godz. 7.30,
o godz. 8.00 Roraty.

Serdecznie zapraszam wszystkich do udziału w Roratach

                                                                   Ks. Proboszcz

Życzenia dla Księdza Andrzeja Papieża
z okazji jego imienin

„Nie wyście mnie wybrali, ale ja Was wybrałem..."( J 15,16) 
Usłyszałeś te słowa Księże Andrzeju i przyjąłeś jako osobiste wezwanie, 
aby stać się Kapłanem - mocnym ogniwem łańcucha łączącego wiernych 
z Bogiem. 

Życzymy Ci Księże Andrzeju
odwagi, by stale przed ludźmi odkrywać skarb Bożych
tajemnic, by strzec tego co zostało Kościołowi 
powierzone. 

Życzymy, 
by wszelkie przeciwności stojące na drodze             
do realizacji zamierzonych celów nigdy Cię nie 
zniechęcały, lecz umacniały i prowadziły do świętości.

Życzymy, 
aby miłość, która jest spoiwem wszystkiego i jednoczy ludzkie serca, 
była ciągle Twoim udziałem, zwłaszcza w budowaniu więzi między 
duszpasterzem a wiernymi. 

Życzymy Ci Księże Andrzeju,
by uśmiech, którym tak hojnie nas obdarzasz, ze wzajemnością pojawiał 
się także na twarzach Twoich parafian, by życzliwość, szczerość              
i zaufanie ze strony wiernych towarzyszyły Twoim poczynaniom. 

Życzymy
„Wszystkiego najlepszego 
życia przecudownego, 
miłości najpiękniejszej, 
wiary choćby najmniejszej,
dobroci niewypowiedzianej, 
mądrości niezbadanej,
przyjaciela prawdziwego,
szczęścia wiecznego.”

Ksiądz Proboszcz z parafianami
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Święty Mikołaj 
„Patron daru człowieka dla człowieka”

    6 grudnia cały Kościół wspomina św. Mikołaja - biskupa. Dla większości z
nas  był  to  pierwszy  święty,  z  którym zawarliśmy bliższą  znajomość.  Od
wczesnego  dzieciństwa  darzyliśmy  go  wielką  sympatią,  bo  przecież
przynosił  nam  prezenty.  Tak  naprawdę  zupełnie  go  wtedy  jeszcze  nie
znaliśmy.  A  czy  dziś  wiemy,  kim  był  Święty  Mikołaj?  Być  może  trochę
usprawiedliwia nas fakt, że zachowało się niewiele pewnych informacji na
jego temat.

Święty zawsze aktualny
Od epoki,  w  której  żył  św.  Mikołaj,  dzieli  nas  siedemnaście  stuleci.  To
wystarczająco  długi  czas,  by  wiele  wydarzeń  z  życia  Świętego  uległo
zapomnieniu. Dziś wiedza o nim jest mieszaniną faktów historycznych       i
legend.  Trudno  jednak  oprzeć  się  wrażeniu,  że  nawet  w  fantastycznie
brzmiących  opowieściach  o  św.  Mikołaju  tkwi  ziarno  prawdy.  
Święty Mikołaj  nieustannie przekazuje nam jedną, zawsze aktualną ideę.
Przypomina  o  potrzebie  ofiarności  wobec  bliźniego.  Pięknie  ujął  to
papież Jan Paweł II mówiąc, że św. Mikołaj jest „patronem daru
człowieka dla człowieka”. 

                                                                                     Ks. Proboszcz

Spotkanie ze świętym Mikołajem 
6 grudnia 2019 roku – piątek 

Spotkanie odbędzie się w kościele 
w Gołkowicach. 

15.00 – zaproszone dzieci 
16.00 – Dziewczęca Służba 
Maryjna, Bractwo Dzieciątka 
Jezus, Schola wraz z opiekunkami
16.30 – Lektorzy, Lektorzy Młodsi, 
ministranci i aspiranci.

Zaproszenie 
na Wigilię Parafialną

17 grudnia 2019 

   Zapraszam  na  wspólną  wigilię:
Czcigodnych  Księży,  Siostry  zakonne,

Radę  Parafialną,  Radę  Budowy  Kościoła,  członków  Akcji
Katolickiej, Caritas, Grupowych, którzy zbierają ofiary przez cały
rok  na  budowę  kościoła  (wszystkich  –  również  byłych),  Chór
parafialny, przedstawicieli Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży,
stałych  pracowników  budowy,  pracowników  parafialnych,  Koło
Radia  Maryja,  Redakcję  biuletynu  Parafialnego  „Echo”,  Zarząd
Ochotniczej Straży Pożarnej, Sołtysów, członków Szkolnego Koła
Caritas,  przedstawicieli  Bractwa  Dzieciątka  Jezus  i  Liturgicznej
Służby Ołtarza. 

Wigilia odbędzie się 17 grudnia 2019 roku – we wtorek o
godz.17.00 w Domu Weselnym „Zacisze”.  Wcześniej, na
godz.  16.00 zapraszam wszystkich do kościoła na Mszę
Św.  Będziemy  przeżywać  wspólną  parafialną,  rodzinną
wigilię.

Ks. Proboszcz Kazimierz 

Myśli św. Jana Pawła II o adwencie

-„Adwent  jest  synonimem  nadziei:  nie  daremnym
oczekiwaniem na jakiegoś bezosobowego boga, lecz
konkretną  i  niezawodną  ufnością  w  powrót  Tego,
który już raz do nas przyszedł, «Oblubieńca», który
swoją  krwią  przypieczętował  zawarte  z  ludzkością
wieczne przymierze. Jest to nadzieja, która pobudza
do  czujności,  cnoty  wyróżniającej  ten  szczególny
okres liturgiczny. Do czujności w modlitwie, ożywianej
pełnym miłości oczekiwaniem; czujności wyrażającej
się w dynamice konkretnej miłości, której towarzyszy.
Z takimi uczuciami wspólnota chrześcijańska wchodzi

w  czas  Adwentu,  zachowując  duchową  czujność,  aby  lepiej  przyswoić
sobie przesłanie słowa Bożego”.

-„Adwent  odnawia  oczekiwanie  na  Chrystusa,  który  przyjdzie,  aby  nas
zbawić, w pełni urzeczywistniając swe królestwo sprawiedliwości i pokoju.
Coroczne wspominanie narodzin Mesjasza w Betlejem odnawia w sercach
wierzących  pewność,  że  Bóg  pozostaje  wierny  swym  obietnicom.  Jest
zatem  Adwent  pełnym  mocy  głoszeniem  nadziei,  która  przenika  nasze
najgłębsze doświadczenia osobiste i wspólnotowe”.
-„Sensem chrześcijańskiej nadziei, o której przypomina nam Adwent, jest
wierne oczekiwanie, gotowość do działania i radosne otwarcie na spotkanie
z Panem. On przyszedł w Betlejem, aby pozostać z nami, na zawsze”.

Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Zbiórka żywności 
i różnych produktów

Szkolne Koło Caritas, Dyrekcja,
Nauczyciele, Wychowawcy, Rodzice,

młodzież, Ksiądz Katecheta Andrzej będą
zbierać  żywność i inne niezbędne produkty

na wigilię i święta. Zbiórka będzie się odbywać w sklepach
„Biedronka” W Starym Sączu przy ulicy Piłsudskiego oraz
koło ronda Jana Pawła II w dniach 6, 7, 13 i 14 grudnia

2019 r. 
Uprzejmie prosimy o wsparcie osób i rodzin

potrzebujących, aby radośnie i szczęśliwie przeżyły Wigilię
i Święta Bożego Narodzenia. 

Ks. Proboszcz i organizatorzy zbiórki

KIERMASZ MISYJNY
  W niedzielę 15 grudnia
2019 roku odbędzie się

kiermasz misyjny.
Serdecznie zapraszamy do
nabywania różnorodnych

produktów. Po każdej Mszy
Świętej, jak co roku będzie
można nabyć wianki, stroiki,

pierniki oraz inne ozdoby
świąteczne. Dochód z

kiermaszu będzie przeznaczony na wsparcie misji. 
   Kiermasz organizują dzieci, młodzież i Siostra Przełożona
Donancja wraz z Siostrami. 
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Rozdawanie żywności
i różnych produktów

    W sobotę 21 grudnia 2019
roku od godz. 10.30 na plebani
będzie  rozdawanie  żywności  i
różnych  rzeczy  na  święta.
Jeżeli  ktoś  jest  potrzebujący

niech  się  zgłosi.  Zainteresujmy  się  sąsiadami,
osobami  potrzebującymi,  znajomymi,  zgłośmy  ich
potrzeby.  Bardzo  prosimy  o  podjeżdżanie  i
zabieranie  produktów  dla  siebie  i  innych,  aby
ułatwić pracę osobom odpowiedzialnym. 

Komitet Organizacyjny serdecznie zaprasza
na

XIII BAL CHARYTATYWNY

Bal odbędzie się 1 lutego 2020 roku (sobota) 
o godzinie 19.00 w Domu Weselnym „Zacisze” 

w Gołkowicach Górnych.
Gwarantowana szampańska zabawa i moc atrakcji,

do tańca zagra renomowana orkiestra!
Organizatorzy zapewniają dania gorące, przekąski,

ciasta, słodycze, napoje, drinki.

Biorąc udział w balu wspierasz szczytny cel
Przyczyń się i Ty do wzniesienia nowej świątyni.

Dzień Seniora 
Zapraszamy na Dzień Seniora 2 lutego 2020 roku do

Restauracji – Domu Weselnego „ZACISZE” .
O  godz. 15.00 Msza Święta w „ZACISZU” 

a potem spotkanie Seniorów. 
Serdecznie już dzisiaj zapraszamy 

Ks. Proboszcz i Caritas 

Symbole i zwyczaje Adwentu
     
   Bóg w swojej wielkiej miłości do człowieka dał swego Jednorodzonego
Syna, który przyszedł na świat by dokonać dzieła odkupienia ludzi. Jednak
tę  łaskę  każdy  z  nas  musi  osobiście  przyjąć.  Zadaniem  Kościoła  jest
przygotowanie ludzi na godne przyjęcie Chrystusa. Kościół czyni to, między
innymi, poprzez ustanowienie roku liturgicznego. Adwent rozpoczyna nowy
rok kościelny. Jest on pełnym tęsknoty oczekiwaniem na Boże Narodzenie,
na  przyjście  Chrystusa.  Adwent  to  okres  oczyszczenia  naszych  serc  i
pogłębienia  miłości  i  wdzięczności  względem  Pana  Boga  i  Matki
Najświętszej.
Wieniec adwentowy
W niektórych regionach naszego kraju przyjął się zwyczaj święcenia wieńca
adwentowego.  Wykonywany on  jest  z  gałązek  iglastych,  ze  świerka  lub
sosny. Następnie umieszczone są w nim cztery świece, które przypominają 

cztery  niedziele  adwentowe.  Świece  zapalane  są  podczas  wspólnej
modlitwy,  Adwentowych  spotkań  lub  posiłków.  W  pierwszym  tygodniu
adwentu  zapala  się  jedną świecę,  w drugim dwie,  w trzecim trzy,  a  w
czwartym  wszystkie  cztery.  Wieniec  wyobraża  jedność  rodziny,  która
duchowo przygotowuje się na przeżycie świąt Bożego Narodzenia.
Świeca roratnia
Świeca jest symbolem chrześcijanina. Wosk wyobraża ciało, knot - duszę, a
płomień - światło Ducha Świętego płonące w duszy człowieka.
Świeca roratnia jest dodatkową świecą, którą zapalamy podczas Rorat. Jest
ona symbolem Najświętszej Maryi Panny, która niesie ludziom Chrystusa -
Światłość prawdziwą. W kościołach umieszcza się ją na prezbiterium obok
ołtarza lub przy ołtarzu Matki Bożej. Biała lub niebieska kokarda, którą jest
przepasana  roratka  mówi  o  niepokalanym  poczęciu  Najświętszej  Maryi
Panny. Zielona gałązka przypomina proroctwo: "Wyrośnie różdżka z pnia
Jessego,  wypuści  się  odrośl  z  jego  korzeni.  I  spocznie  na  niej  Duch
Pański..." (Iz 11, 1-2). Ta starotestamentalna przepowiednia mówi o Maryi,
na którą zstąpił Duch Święty i ukształtował w Niej ciało Jezusa Chrystusa.
Jesse  był  ojcem  Dawida,  a  z  tego  rodu  pochodziła  Matka  Boża.  W
Adwencie Kościół czci Maryję poprzez Mszę św. zwaną Roratami. Nazwa ta
pochodzi  od  pierwszych słów pieśni  na wejście:  Rorate coeli,  desuper...
(Niebiosa spuśćcie rosę...). Rosa z nieba wyobraża łaskę, którą przyniósł
Zbawiciel. Jak niemożliwe jest życie na ziemi bez wody, tak niemożliwe jest
życie i rozwój duchowy bez łaski. Msza św. roratnia odprawiana jest przed
świtem  jako  znak,  że  na  świecie  panowały  ciemności  grzechu,  zanim
przyszedł Chrystus - Światłość prawdziwa. Na Roraty niektórzy przychodzą
ze świecami, dzieci robią specjalne lampiony, by zaświecić je podczas Mszy
św. i wędrować z tym światłem do domów.
Według podania zwyczaj odprawiania Rorat wprowadziła św. Kinga, żona
Bolesława  Wstydliwego.  Stały  się  one  jednym  z  bardziej  ulubionych
nabożeństw Polaków. Stare kroniki mówią, że w Katedrze na Wawelu, a
później w Warszawie przed rozpoczęciem Mszy św. do ołtarza podchodził
król. Niósł on pięknie ozdobioną świecę i umieszczał ją na lichtarzu, który
stał pośrodku ołtarza Matki Bożej. Po nim przynosili świece przedstawiciele
wszystkich stanów i zapalając je mówili: "Gotów jestem na sąd Boży". W
ten sposób wyrażali oni swoją gotowość i oczekiwanie na przyjście Pana.
Adwentowe zwyczaje
  Z  czasem  Adwentu  wiąże  się  szereg  zwyczajów.  W  lubelskiem,  na
Mazowszu i Podlasiu praktykuje się po wsiach grę na ligawkach smętnych
melodii przed wschodem słońca. Ten zwyczaj gry na ligawkach związany
jest z Roratami. Gra przypomina ludziom koniec świata, obwieszcza rychłe
przyjście Syna Bożego i głos trąby św. Michała na Sąd Pański. Zwyczaj gry
na ligawkach jest dość rozpowszechniony na terenach nadbużańskim. W
niektórych regionach grano na tym instrumencie przez cały Adwent, co też
niektórzy  nazywali  "otrembywaniem  Adwentu".  Gdy  instrument  ten
stawiano  nad  rzeką,  stawem,  lub  przy  studni,  wówczas  była  najlepsza
słyszalność.

Małgorzata Zalewska
Wybór: Agata Masternak - Nawojowska

Pielgrzymka do Lichenia
   W dniach 23, 24 listopada 2019 odbyła się pielgrzymka wiernych naszej
parafii do sanktuariów Maryjnych na Jasnej Górze, w Gidlach i Licheniu. 
  Swoją podróż rozpoczęliśmy od duchowej stolicy Polski, gdzie w kaplicy
cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej uczestniczyliśmy w Mszy
Świętej,  przygotowującej  do beatyfikacji  sługi  Bożego kardynała Stefana
Wyszyńskiego.  Następnym punktem pielgrzymki  było  sanktuarium Matki
Bożej  Uzdrowicielki  Chorych w Gidlach.  Na miejscu ojcowie  dominikanie
przyjęli nas bardzo życzliwie, oraz opowiedzieli  historię cudownej figurki,
cudów  i  funkcjonowania  sanktuarium.  Każdy  z  nas  mógł  złożyć  swoje
prośby do Matki Bożej oraz otrzymać wino z tzw. kapiółki. 
Wieczorem dotarliśmy do Lichenia, gdzie po rozlokowaniu się w pokojach
udaliśmy  się  na  wieczorne  nabożeństwo  Drogi  Krzyżowej  przy
sanktuaryjnej Golgocie. Ranem uczestniczyliśmy w odsłonięciu cudownego
obrazu  oraz  Mszy  Świętej  w  Bazylice  Licheńskiej,  gdzie  odnowiliśmy
oddanie  się  Jezusowi  Chrystusowi  Królowi.  Przed  południem  również
poznaliśmy historię sanktuarium, oraz dowiedzieliśmy się wielu ciekawych
rzeczy na temat tego cudownego miejsca. Każdy z nas mógł zwiedzić, na
ile mógł, wielki obszar należący do Bazyliki.
  W  drodze  nie  zabrakło  również  modlitwy,  śpiewów,  konferencji  oraz
dobrego  humoru.  Serdecznie  zapraszam  do  zapoznania  się  z  tymi
miejscami przez strony internetowe, gdzie znajdziemy wiele informacji. 
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W intencji  pielgrzymów z  parafii  Gołkowice,  o  Boże  błogosławieństwo  i
opiekę Matki Bożej Gidelskiej dla nich, dla ich rodzin i duszpasterzy zostanie
odprawiona Msza Święta w Sanktuarium w Gidlach 4 stycznia 2020 roku o
godzinie 6.30.  Bardzo serdecznie dziękuję za udział  w pielgrzymce. Bóg
zapłać!

Mateusz Witnik

Błogosławieństwo aspirantów,
ministrantów i lektorów

  Ostatnia  niedziela  roku  liturgicznego,  to  uroczystość  Jezusa  Chrystusa
Króla Wszechświata. W obecnym 2019 r., przypadła ona 24 listopada. Dzień
ten jest jednocześnie świętem patronalnym Akcji  Katolickiej i  Liturgicznej
Służby Ołtarza Diecezji Tarnowskiej.
   W związku z tym, podczas Mszy św. o godz. 10.30 w obecności rodziców,
rodzin  oraz  wiernych,  specjalnym  obrzędem  i  uroczystym
błogosławieństwem,  siedmiu  chłopców  z  naszej  parafii  zostało
dopuszczonych do służby liturgicznej w charakterze aspiranta, a pięciu w
charakterze ministranta. Natomiast w piątek, 29 listopada o 18.00 w parafii
św. Elżbiety  w Starym Sączu z rąk ks.  Infułata Adama Kokoszki  zostało
dopuszczonych do posługi lektora dziewiętnastu chłopców. Wszyscy oni, po
odpowiednim przygotowaniu, dołączyli do 60 osobowej grupy Liturgicznej
Służby Ołtarza naszej Parafii, by służyć Bogu i ludziom w Kościele poprzez
noszenie Świętej  Księgi,  krzyża,  dzwonienie dzwonkami w wyznaczonych
momentach  Mszy  św.,  noszenie  kadzidła  i  światła  oraz  posługę  słowa.
Podczas  przysięgi  z  zapałem  i  entuzjazmem  zadeklarowali  czynić  to  z
radością. Następnie chłopcy przyjęli  poświęcone szaty liturgiczne (komże,
pelerynki i alby), w których będą służyć Bogu podczas świętych obrzędów.
  Oby umocnieni  naszą modlitwą i  wsparciem kolegów z LSO gorliwie i
pobożnie  wypełniali  swoje  obowiązki  służąc  Bogu  i  ludziom,  będąc
jednocześnie  dobrym  przykładem  i  inspiracją  dla  nowych  kandydatów.
Niech stale towarzyszą im słowa modlitwy wypowiadanej po służeniu:
 „Boże,  którego  dobroć  powołała  mnie  do  Twojej  służby  spraw  bym
uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach przez dzień dzisiejszy i całe
me  życie  szedł  tylko  drogą  zbawienia.  Przez  Chrystusa  Pana  naszego.
Amen”

Ks. Andrzej Papież

Ksiądz Pułkownik Augustyn Dzięgiel odprawi Msze Święte: 

1.+ Jan Janik od pracowników Centrum Odpoczynku Jordanova 
2.+ Jan Janik od Danuty i Mariana Pogwizdów
3.+ Jan Janik od Bożeny i Michała Bodzionych 
4.+ Jan Janik od prawnuków: Kacpra, Jakuba i Adama Faltyn 
5.+ Jan Janik od wnuczki Marzeny Faltyn z mężem Pawłem 
6.+ Jan Janik od Władysławy i Ludwika Faltyn 
7.+ Jan Janik od Rodziny Heleny i Stanisława Wojnarowskich 
8.+ Jan Janik od swatów Marka i Zofii Zieleniów
9.+ Jan Janik od Dyrekcji i Grona Pedagogicznego SP w Gaboniu 
10.+ Jan Janik od Urszuli i Józefa Olszowskich z rodziną 
11.+ Zbigniew Kołdras od Anny i Dariusza Kołdrasów z dziećmi
12.+ Zbigniew Kołdras od chrześnika Damiana z rodziną 
13.+ Zbigniew Kołdras od Antoniny Żelasko z córkami 
14.+ Zbigniew Kołdras od Jadwigi Plata 
15.+ Zbigniew Kołdras od Jolanty i Józefa Gruców 
16.+ Zbigniew Kołdras od bratanicy Elżbiety Stec z rodziną
17.+ Zbigniew Kołdras od Stanisława Bobra z rodziną 
18.+ Zbigniew Kołdras od Łukasza Bobra z rodziną 
19+ Zbigniew Kołdras od Przemysława Bobra
20.+ Zbigniew Kołdras od Rodziny Wójcików 

Ksiądz Kazimierz Górz odprawi Msze Święte: 

1.+ Anna Kotala od Marii Marta z synem Ks. Arturem 
2.+ Anna Kotala od Rodziny z Bydgoszczy
3.+ Anna Kotala od Mariana Potońca 
4.+ Anna Kotala od Danuty i Stanisława Majerskich z Obidzy 
5.+ Anna Kotala od Marii Sopata z rodziną z Obidzy 
6.+ Anna Kotala od Rodziny Jeleniów 
7.+ Anna Kotala od Rodziny Ogorzałych 
8.+ Anna Kotala od koleżanek z pracy synowej Ireny 
9.+ Anna Kotala od Rodziny Wójcików z Polanowic 
10.+ Anna Kotala od Moniki i Bartosza Jarmużków 
11.+ Anna Kotala od Rodziny Bandyków 
12.+ Anna Kotala od Łukasza i Kingi Zwolińskich 
13.+ Anna Kotala od Pawła Zwolińskiego z rodziną 
14.+ Anna Kotala od Janiny i Franciszka Pasoniów 
15.+ Anna Kotala od Jana Pasonia 
16.+ Jan Janik od sąsiadów Rodziny Krzaków 
17.+ Jan Janik od prawnuczki Joanny i Wiktorii 
18.+ Jan Janik od prawnuczki Patrycji i Kacperka
19.+ Jan Janik od Andrzeja i Anny Janików 
20.+ Krystyna Kałuzińska od Juliana z rodziną 
21.+ Krystyna Kałuzińska od koleżanek z Kadczy: Helena Majerska, 
Stanisława Kurzeja, Władysława Stawiarska 
22.+ Krystyna Kałuzińska od Rodziny Rejowskich 
23.+ Krystyna Kałuzińska od Grażyny Regulskiej 
24.+ Krystyna Kałuzińska od Natalii i Pawła 
25.+ Krystyna Kałuzińska od Marii i Andrzeja Królów z Olszanki 
26.+ Krystyna Kałuzińska od Teresy i Janusza Kozików z Olszanki 
27.+ Krystyna Kałuzińska od Antoniego i Aleksandry Krzaków z Opola 
28.+ Krystyna Kałuzińska od Władysława Grudy ze Starego Sącza 
29.+ Krystyna Kałuzińska od kadry kierowniczej działu produkcji Firmy 
Prospona 
30.+ Krystyna Kałuzińska od kierownictwa, koleżanek i kolegów z Firmy 
Dako 
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