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Na radosne Święta Bożego Narodzenia
oraz Nowy 2017 Rok
życzymy naszym Drogim Parafianom
i wszystkim Gościom,
By Jezus Chrystus rodził się w Waszych sercach
wciąż na nowo.
By obdarzał pokojem, radością i odwagą życia.
By usuwał wszelki lęk i pomagał ufać Bogu
w każdej sytuacji.
By pozwalał doświadczać Jego obecności zarówno
w ciszy własnego serca, jak też pośród ludzi spotykanych
na co dzień.
Redakcja

Boże Narodzenie
Na chwałę Panu i ku radości parafian z okazji Bożego Narodzenia nasza świątynia nabrała nowego
blasku. Zaangażowanie mieszkańców w upiększenie
kościoła parafialnego i terenu wokół niego przypominało
pospolite ruszenie. W ostatnią sobotę adwentu od
wczesnych godzin rannych kilkanaście osób stawiło się na
placu przykościelnym, by rozpocząć prace przy
świątecznych dekoracjach. Każde drzewko rosnące wokół
ogrodzenia i nowoobsadzone przy schodach otrzymało
świąteczną szatę, a wokół drzwi wejściowych zawisła
dziesięciometrowa girlanda ozdobiona kwiatami poisencji.
Obok schodów stanęła drewniana szopka z figurkami,
nawiązująca do ubóstwa, w jakim Pan Jezus przyszedł na
świat. Prace wokół kościoła oraz dekoracje zewnętrzne
wykonali mieszkańcy Dąbrowy Choiny.

Najwięcej emocji wśród zebranych wzbudziła sosna
kanadyjska wybrana na główną choinkę, ofiarowana przez panią
Helenę Partykę. Do przywiezienia jej potrzebny był
specjalistyczny sprzęt, a do kościoła wniosło ją ośmiu mężczyzn.
Mieszkańcy Dąbrowy zamieścili na niej niezliczoną ilość
bombek i tyleż światełek, które olśniewają i przyprawiają o lekki
zawrót głowy.
1

Po lewej stronie kościoła w gęstym świerkowym lesie,
spowitym złotym blaskiem stanęła szopka, której warto poświęcić
chwilę uwagi. Szopka ma 180 cm szerokości, 160 cm wysokości i 85
cm głębokości. Wykonał ją ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa z
kolorowej wikliny. Praca nad nią trwała dwa i pół miesiąca i
wymagała wiele godzin żmudnej pracy, którą ksiądz proboszcz
traktuje jako hobby. Umiejętność wyplatania z wikliny rzec można
„wyssał z mlekiem matki”, gdyż Pani Zofia Rząsa, tak jak wielu
mieszkańców Rudnika i Łętowni, zajmuje się tym rzemiosłem. W
szopce podziwiać możemy ponad dwadzieścia gipsowych figur
spoczywających na sianie. Dekorację szopki i choinek wykonali
mieszkańcy Mikulina, a przepiękne świerki ofiarowali Państwo
Kozakowscy i Pani Stefanek.

Zwieńczeniem dzieła jest wystrój ołtarza i tabernakulum wykonane przez parafian z Kolonii
Trzydnik i Trzydnika Małego. Tu Kunsztem artystycznym wykazała się Pani Magdalena Spryszak
wykonując piękne aranżacje z gałązek świerku, kwiatów poisencji i własnoręcznie wykonanych
wiklinowych ozdób. Cały balkon chóru ozdobiony został żywymi girlandami, każda ławka, kinkiet i
żyrandol otrzymały świąteczną ozdobę, których nie powstydziliby się zawodowi floryści.

Efekt pracy nad dekoracjami przerósł najśmielsze wyobrażenia i wzbudza zasłużony podziw
wszystkich odwiedzających naszą świątynię. Najcenniejsze w tym wszystkim są jednak nie tyle
olśniewające jak z pocztówki obrazy, a poczucie radości i satysfakcji ze wspólnie wykonanej pracy.
Osobom zaangażowanym w prace przy kościele w pamięci utkwią radość i poczucie wspólnoty oraz
przyjemność z tego, że zrobiły coś pięknego i dobrego zupełnie bezinteresownie.
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Mamy organistę!
Święty Augustyn powiedział: „Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie
swoim życiem”. Od końca listopada bieżącego roku w tym śpiewie, przynajmniej w murach kościoła,
pomaga nam organista, a jest nim dziewiętnastoletni Grzegorz Szyfer. Grzegorz jest mieszkańcem Kolonii
Trzydnik Duży, należącej do parafii Olbięcin. Uczy się w Zespole Szkół nr 3 w Kraśniku w zawodzie
mechanik samochodowy, ale swoją przyszłość wiąże z muzyką. Gdy miał 10 lat zainteresował się grą na
keyboardzie, w czym wspierał go tata. Grzegorz jest samoukiem, ale to nie umniejsza jego umiejętnościom.
Od kilku tygodni gra na organach w naszym kościele podczas niedzielnych mszy świętych. W soboty
organizuje spotkania scholi dziecięcej, do której obecnie należy sześć dziewczynek, ale następne chętne już
się zgłaszają. Nowy organista przygotowuje wspólne kolędowanie na obu mszach świętych w Drugi Dzień
Świąt, na które serdecznie zaprasza.
Ognisko integracyjne
Dnia 25 listopada 2016 roku w budynku szkoły w Dąbrowie oraz na boisku przed nią odbyła się
impreza integracyjna mieszkańców naszej parafii. Rozpoczęła się ona od zabawy andrzejkowej dla
najmłodszych, która cieszyła się zaskakująco wysoką frekwencją. Dzieci bawiły się przy muzyce w
dyskotekowej oprawie w godzinach od 16.00 do 19.00. W tym czasie rodzice przygotowali dla nich
poczęstunek w postaci kanapek, napojów i ciast. Dla rodziców była to okazja do spotkania się, pozwiedzania
„starej szkoły” i powspominania szkolnych lat.
Równocześnie na boisku strażacy OSP rozpalili ognisko, na którym każdy chętny mógł sobie upiec
kiełbaskę, zjeść pieczone ziemniaki i bigos przygotowany przez koło gospodyń. Dodatkowo serwowany był
regionalny pieróg z kaszą. Wszystkim dopisywały znakomite humory i często padały głosy, że należy
zagospodarować szkołę i teren wokół niej, tak, by można było się spotykać tam częściej i w bardziej
komfortowych warunkach.
Po godzinie 19.00 impreza dla dorosłych przeniosła się z boiska do szkoły i trwała do późnych
godzin nocnych. Wzięło w niej udział około 30 osób, które z przyjemnością wspominają tę wspólną zabawę.
W tym miejscu należy wymienić osoby, które przyczyniły się do zorganizowania tego przedsięwzięcia.
Pomysłodawcą i motorem napędowym był ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa. Panie z koła gospodyń
posprzątały szkołę, przygotowały bigos i upiekły pierogi z kaszą. Strażacy z OSP w Dąbrowie
uporządkowali teren wokół szkoły, wycięli niepotrzebne drzewa i przekazali je na opał do kościoła. Ponadto
rozpalili ognisko i dbali o to, by nikt nie odszedł od niego zmarznięty.
Impreza, która odbyła się 26 listopada, pokazała jak wielka jest potrzeba wspólnego spędzania czasu
i integracji społeczeństwa. Padały głosy, że należy to robić częściej i z większym przekonaniem. Mamy
nadzieję, że następna wspólna inicjatywa wyciągnie więcej osób z domów i przyczyni się do tego, że nasze
wioski zaczną tętnić życiem.
Renowacja zabytkowej figurki
W listopadzie przeprowadzono renowację zabytkowej dziewiętnastowiecznej figurki św. Józefa i
Matki Bożej z Dzieciątkiem. Za kwotę 600 złotych wykonany został nowy postument z drewna lipowego.
Renowacji dokonał artysta rzeźbiarz Józef Maczuga z Kopek koło Rudnika nad Sanem. Pan Józef jest
nietuzinkową osobą, która swym życiem daje świadectwo głębokiej wiary i miłości. Od kilkunastu lat
opiekuje się swoją sparaliżowaną po wylewie żoną oraz trojgiem dzieci. Wielokrotnie namawiany przez
bliskich oraz przez małżonkę, by oddał ją do specjalistycznego ośrodka, odpowiedział, że nigdy tego nie
zrobi, gdyż odkąd ona uległa chorobie, ma dla kogo żyć. Troskliwie się nią opiekuje, otacza miłością i ufa,
że jest to najlepszy środek terapeutyczny. Starania pana Józefa przynoszą wymierne rezultaty, jego
małżonka sukcesywnie powraca do zdrowia.
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Rekolekcje adwentowe
W dniach 9-11 grudnia 2016r. w naszym kościele odbyły się rekolekcje adwentowe. Przeprowadził
je ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa. W swych kazaniach poruszył tematykę rodziny, roli matki i ojca w
wychowaniu dzieci, a także powinnościach dzieci wobec starszych rodziców. Wiele uwagi poświęcił też
wybaczaniu i sumiennemu przygotowaniu się do spowiedzi świętej. Dzień spowiedzi przypadł na sobotę 10
grudnia, a w posłudze tej pomagali proboszczowie z Olbięcina, Rzeczycy Ziemiańskiej i Węglina. Pieniądze
z tacy zebranej podczas rekolekcyjnych mszy świętych przekazane zostały dla potrzebujących wspieranych
przez sandomierską Caritas.

Ofiary opłatkowe
Panie Stefania Iracka i Celina Siembida oraz panowie radni Czesław Czuba, Marcin Łukasik, Henryk
Zdyb i Grzegorz Spryszak dostarczyli parafianom wigilijne opłatki. Zebrali przy tym ofiary pieniężne w
kwocie 2930 złotych. Suma ta została przeznaczona na zakup czterech ton węgla potrzebnego do ogrzania
budynku kościoła i plebanii. W celu utrzymania stałej temperatury trwają prace zabezpieczające budynek
kościoła przed utratą ciepła.
Ogłoszenia
1. Wizyta duszpasterska rozpocznie się po Nowym Roku, w poniedziałek 2 stycznia 2017r.
2. W grudniu i styczniu planowane są spotkania opłatkowe z Radą Parafialną, Kołami Żywego Różańca,
Wspólnotą Krwi Chrystusa, Ochotniczą Strażą Pożarną oraz Kołem Gospodyń Wiejskich.
3. Przypominamy, że 6 stycznia (w piątek) przypada obowiązujące katolika święto kościelne – Uroczystość
Objawienia Pańskiego, potocznie zwane świętem Trzech Króli. Trzej Królowie przynieśli w darze Jezusowi
złoto, kadzidło i mirrę. To do dziś kadzidło i kredę święci się w kościele. Wierni zabierają je do domów, a
na drzwiach wypisują litery K+M+B i dany rok. Skróty mają oznaczać pierwsze litery imion mędrców oraz
łacińskie słowa: „Christus mansionem benedicat" (Niech Chrystus błogosławi ten dom).
4. Numer kontaktowy do księdza proboszcza: 575 508 294.

Odszedł do Pana
Dnia 23 grudnia 2016 roku zmarł mieszkaniec
Dąbrowy św. pamięci Józef Iracki l. 90. Msza święta
żałobna została odprawiona 27 grudnia 2016 r.
w kościele parafialnym w Dąbrowie.
Polecajmy jego duszę Bogu w naszych modlitwach.

Redakcja:
Katarzyna Surdacka
Bogdan Surdacki
Ks. Stanisław Rząsa
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