Kronika Parafialna
nr 3 styczeń/luty 2017
Drodzy Państwo za nami już dwa miesiące 2017
roku. Styczeń i luty upłynęły pod znakiem pięknej
zimowej aury, tak rzadkiej w ostatnich latach, oraz
karnawału, który kończy się wraz z nadejściem
Wielkiego Postu. Dlatego w naszej gazetce, oprócz
kroniki wydarzeń z dwóch ostatnich miesięcy, znalazła
się też tematyka skłaniająca do przygotowań duchowych
do kolejnego wielkiego wydarzenia w roku liturgicznym,
jakim jest Wielkanoc. Zachęcamy do głębokiego
przeżycia
czasu
Wielkiego
Postu
i
Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego.
Redakcja
Podsumowanie wizyty duszpasterskiej
W dniach od 2 do 10 stycznia 2017 roku odbyła się wizyta duszpasterska, którą swym
parafianom złożył ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa. Po wizycie ksiądz proboszcz uaktualnił
kartoteki dotyczące mieszkańców naszej parafii. Dane statystyczne na dzień 10 stycznia
przedstawiają się następująco:
Miejscowość

Ilość rodzin

Rodziny, które
przyjęły kolędę

Liczba dzieci w
wieku od 0-18
lat

Liczba
wszystkich
mieszkańców

Dąbrowa

72

65

33

207

Dąbrowa Choiny

16

16

9

48

Kolonia Trzydnik

30

27

17

95

Trzydnik Mały

12

10

9

39

Do Parafii Matki Bożej wspomożenia Wiernych w Dąbrowie należy 118 rodzin, czyli 392
mieszkańców w tym 68 dzieci w wieku 0-18 lat.
Przy okazji wizyty kolędowej ksiądz proboszcz odwiedził również mieszkańców Mikulina,
którzy choć terytorialnie przynależą do Parafii WNMP w Kraśniku, to czują się bardziej związani z
parafią w Dąbrowie. W Mikulinie ks. Rząsa odwiedził 22 rodziny, czyli 74 osoby, wśród których
jest 8 dzieci. Do 4 rodzin nie udało się dojechać z powodu zasp śnieżnych, a 5 rodzin odmówiło
przyjęcia tutejszego proboszcza.
Białe szaleństwo
Zima w tym roku dopisała, jak rzadko, grzechem więc było nie skorzystać z jej uroków.
Dlatego też w II połowie ferii grupa młodzieży i dzieci z rodzicami oraz ksiądz proboszcz, który
jest pasjonatem narciarstwa, wyjechała poszusować na stoku w Chrzanowie. Była to okazja do
wspólnego, radosnego spędzenia wolnego czasu oraz do poprawienia kondycji fizycznej.

Jasełka
W ostatnią niedzielę stycznia 2017r, na zakończenie okresu bożonarodzeniowego, po obu
mszach świętych, wystąpił w naszym kościele zespół Świteź, który zaprezentował piękne jasełka
bożonarodzeniowe w znakomitej oprawie muzycznej. Profesjonalna gra aktorska, dopracowane
kostiumy i nowatorskie aranżacje muzyczne kolęd i pastorałek wzbudziły zachwyt zgromadzonej
publiczności.
Zespół Świteź powstał w 2012 roku z inicjatywy uzdolnionych i zaangażowanych
społecznie mieszkańców Węglina. Stała liczba członków zespołu to 8 osób - śpiewających i
grających na instrumentach: altówka, akordeon, gitara, keyboard. Z zespołem często występują
najmłodsi mieszkańcy Węglina oraz członkinie KGW, bowiem zespół obok formy wokalnej
zajmuje się też działalnością teatralną.Kierownikiem zespołu jest pani Ewa Miśkiewicz.
Zespół Świteź jest organizatorem oraz uczestnikiem wielu wydarzeńartystycznych na terenie
gminy i powiatu. Członkowie zespołuzapoczątkowali organizację corocznego pikniku rodzinnego w
Węglinie z okazji Nocy Świętojańskiej. Obecnie zespół Świteź z okazji Świąt Wielkanocnych
przygotowuje Misterium Męki Pańskiej.
Zabawy karnawałowe
Karnawał, zwany dawniej zapustami, to okres zimowych balów, pochodów i zabaw.
Rozpoczyna się w dniu Trzech Króli, a kończy we wtorek przed Środą Popielcową. Z tej okazji
dnia 18 lutego b.r. odbyła się w budynku szkoły zabawa karnawałowa dla najmłodszych
mieszkańców naszej parafii. Wzięła w niej udział rekordowa liczba (około czterdzieściorga) dzieci,
które w godzinach od 16.00 do 19.00 mogły do woli wyhasać się w tańcach i zabawach. Rodzice
przygotowali dla nich smaczny poczęstunek w postaci uwielbianych frytek i różnorodnych ciast.
Dzieciaki zadowolone i pełne wrażeń już oczekują kolejnych atrakcji.
Tydzień później, 25lutego, dorośli zorganizowali spotkanie karnawałowe dla siebie.
I choć frekwencja nie była imponująca, to zabawa należała do wyjątkowo udanych, a to za sprawą
poczucia humoru, które dopisywało tego wieczoru wszystkim uczestnikom. Stół uginał się od
pysznych potraw i napojów, od których odpocząć można było podczas tańca. Wszyscy doszli do
wniosku, że zdecydowanie lepiej spędzić czas w przyjemnym towarzystwie, niż przed telewizorem.
Mamy nadzieję, że następnym razem więcej osób zdecyduje się opuścić domowe pielesze i lepiej
poznać bliższych i dalszych sąsiadów.
Dekanalny Dzień Skupienia
Dnia 25 lutego 2017r. w budynku szkoły w Rzeczycy Ziemiańskiej odbył się Dekanalny
Dzień Skupienia dla małżeństw z Dekanatu Zaklikowskiego. Spotkanie zorganizowali członkowie
Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zaklikowie.
W konferencji udział wzięło 21 par małżeńskich z całego dekanatu, w tym cztery z naszej
parafii. Spotkanie otworzył ksiądz dziekan Stanisław Zioło. Część główną Konferencji
poprowadzili Państwo Wiesława i Mirosław Bąkowie - para rejonowa KCPR z Ostrowca
Świętokrzyskiego. Państwo Bąkowie należą do Kościoła Domowego, który jest gałęzią Ruchu
Światło – Życie. Domowy Kościół zwraca szczególną uwagę na duchowość małżeńską, czyli
dążenie do świętości w jedności ze współmałżonkiem. Chce pomóc małżonkom trwającym w
związku sakramentalnym w budowaniu między nimi prawdziwej jedności małżeńskiej, która
jednocześnie stwarza najlepsze warunki do dobrego wychowania dzieci w duchu chrześcijańskim.
Państwo Bąkowie podzielili się swymi doświadczeniami w budowaniu relacji małżeńskich
w ciągu ich 35 – letniego pożycia. Opowiadali o tym, jak wielkie znaczenie ma zaproszenie Pana
Boga do każdej sfery małżeńskiego życia. Według nich są dwa źródła rodzinnego szczęścia:
codzienna modlitwa i regularna lektura Pisma Świętego, w którym znajdziemy wskazówki do
codziennego życia i przezwyciężania problemów. Zachęcali również do uczestniczenia, w miarę
możliwości, w codziennej mszy świętej, która dla nich jest chwilą wytchnienia i możliwością
doładowania wewnętrznych „akumulatorów”.

Na potwierdzenie swoich słów Państwo Bąkowie przytoczyli kilka danych statystycznych.
W 2016 roku w Polsce zawarto 181 tysięcy małżeństw, jednocześnie doszło do 66 tysięcy
rozwodów. Małżeństwa, które regularnie wspólnie uczestniczyły w niedzielnej mszy świętej
stanowią tylko 2% rozwodzących się par, a małżeństwa, które wspólnie odmawiają modlitwę
codzienna obniżają ten procent do 0.
Na zakończenie Dekanalnego Dnia Skupienia odprawiona została msza święta w intencji
małżonków, którą celebrował Dyrektor Duszpasterstwa Ogólnego Diecezji Sandomierskiej ksiądz
Tomasz Cuber.
Uczestnicy spotkania mieli okazję podzielić się swymi wrażeniami i doświadczeniami przy
wspólnym obiedzie oraz przy kawie i znakomitym cieście przygotowanym przez panie należące do
Katolickiego Centrum Pomocy Rodzinie w Zaklikowie.
Wielki Post
W Środę Popielcową, która w bieżącym roku wypada 1 marca, rozpoczyna się w Kościele
czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu. Główne przesłanie tego okresu koncentruje się na
duchowym przygotowaniu chrześcijan do godnego przeżywania Świąt Wielkanocnych,
największych świąt chrześcijaństwa związanych z wydarzeniami męki, śmierci i zmartwychwstania
(Paschy) Chrystusa.
W pierwszych wiekach chrześcijaństwa Wielki Post obejmował tylko Wielki Piątek i
Wielką Sobotę. W III w. poszczono już cały tydzień, zaś na początku IV w., na pamiątkę
czterdziestodniowego postu Jezusa na pustyni oraz czterdziestu lat wędrowania Izraelitów po
ucieczce z Egiptu, został on przedłużony do czterdziestu dni. W VII w. za początek postu przyjęto
szóstą niedzielę przed Wielkanocą. Ponieważ niedziele były wyłączone z postu, aby zachować 40
dni pokutnych, ich początek przypadał na środę, stąd Środa Popielcowa.
W tym dniu na znak pokuty posypuje się głowy popiołem przypominając sobie o
prawdziwej wartości życia przy Bogu. Po Środzie Popielcowej następują kolejne niedziele
Wielkiego Postu, aż do Niedzieli Męki Pańskiej zwanej też Niedzielą Palmową. Okres Wielkiego
Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno wielkie Święto
Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne.
Czas Wielkiego Postu skłania człowieka do nawrócenia serca ku Bogu oraz pojednania się z
bliźnimi poprzez konkretne działania, do których należą:
- większa wstrzemięźliwość w jedzeniu i piciu,
- uważniejsze zasłuchanie się w Słowie Bożym, w czym mają pomóc również organizowane
rekolekcje parafialne,
- unikanie zbytecznego rozproszenia w postaci hucznych zabaw,
- większe skupienie się na modlitwie, zarówno tej prywatnej jak i wspólnotowej,
- wykazanie większej wrażliwości na potrzeby innych,
- korzystanie z sakramentu pokuty i pojednania,
- uczestnictwo w różnych ćwiczeniach wielkopostnych, na przykład w nabożeństwach
wielkopostnych (gorzkie żale, droga krzyżowa), lub podejmowanie pewnych szczególnych
postanowień mających wykazać bezinteresowność, szlachetność serca, uśmiech i życzliwość w
stosunku do innych.
Przekaż 1% podatku
Zwracamy się z prośbą do ludzi wielkiego serca o przekazanie 1% podatku na leczenie i
rehabilitację 6-letniego Szymona Ożoga, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe. Szymon
potrzebuje ciągłego wsparcia sztabu specjalistów i intensywnej rehabilitacji oraz specjalistycznych
zabiegów, które wiążą się z przerastającymi możliwości finansowe rodziców kosztami. Szymona
wspiera Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.
Dane do przekazywania 1% podatku:
KRS 0000037904
cel szczegółowy 1%: 19977 Ożóg Szymon

Inicjatywa rady sołeckiej
Budynek szkoły jest miejscem spotkań mieszkańców całej parafii. Odbyły się w nim,
między innymi, spotkania opłatkowe kół różańcowych, koła gospodyń wiejskich i radnych
parafialnych. Wyposażenie szkoły składało do się do tej pory ze starych, zniszczonych stolików i
zbieraniny kulawych krzeseł, a naczynia stołowe osiągnęły co najmniej wiek średni. W związku z
tym rada sołecka, z przewodniczącą Panią Jolantą Iracką na czele, zdecydowała o zakupie nowego
sprzętu. Za kwotę 5300 złotych z funduszu sołeckiego kupiono nowe stoliki i estetyczne krzesła,
obrusy, garnki oraz nakrycia dla 42 osób. Rada sołecka ma nadzieję, że będą one długo służyły
wszystkim mieszkańcom podczas wspólnych imprez, które jeszcze przed nami. Podziękowania za
pomoc i zaangażowanie w to przedsięwzięcie należą się również Państwu Małgorzacie i
Mariuszowi Bisom oraz Panom Kazimierzowi Irackiemu i Dariuszowi Szmitowi.
Ogłoszenia:
1. Droga krzyżowa w kościele parafialnym w Dąbrowie prowadzona będzie w każdy piątek po
mszy świętej o godzinie 16.00.
2. Gorzkie Żale odprawiane będą w każdą niedzielę o godzinie 10.45.
3. Rekolekcje Wielkopostne odbędą się w dniach 26-28 marca. Poprowadzi je ksiądz Marcin
Biegas.
4. Spowiedź rekolekcyjna i wielkanocna odbędzie się 27 marca (poniedziałek) w godz. 14.30-16.00.
5. Dnia 7 kwietnia (piątek) młodzież z gimnazjum w Potoku Stanach pod kierunkiem ks. S. Rząsy
wystawi Misterium Męki Pańskiej w ramach cotygodniowej drogi krzyżowej.
6. Dnia 13 kwietnia (Wielki Czwartek) w godzinach porannych odbędzie się wyjazd dzieci i
młodzieży na Mszę Krzyżma Świętego do Sandomierza. Planowane jest również zwiedzanie
miasta.
7. Numer kontaktowy do księdza proboszcza: 575 508 294.

Odszedł do Pana
Dnia 27 stycznia 2017 roku zmarł
mieszkaniec Dąbrowy Choiny
św. pamięci Czesław Szymański lat 82
Msza święta żałobna została odprawiona w kościele
parafialnym w Dąbrowie.
„Wieczny odpoczynek racz mu dać, Panie, a światłość
wiekuista niechaj mu świeci na wieki. Niech
odpoczywa w pokoju. Amen.”
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