Kronika Parafialna
nr 1 wrzesień/październik 2016
Drodzy Państwo trafia do Was pierwszy numer naszej
gazetki parafialnej, która w założeniu ma ukazywać się w
odstępach
dwumiesięcznych.
Naszym
celem
jest
przedstawianie najważniejszych wydarzeń z życia parafii,
tak, aby wszyscy, również ci, którzy z różnych powodów nie
uczestniczą w niedzielnych nabożeństwach, mogli zapoznać
się z życiem lokalnej społeczności, a przez to poczuć więź
wspólnoty. Zachęcamy więc do czytania i podzielenia się
opiniami.
Redakcja

Rada Parafialna
Każdy wierny jest zaproszony do budowania Królestwa Bożego tam, gdzie żyje. Przejawem
angażowania się w życie Kościoła jest organizowanie rad parafialnych. Rada parafialna jest organem
doradczym wspierającym proboszcza w sprawach dotyczących całokształtu życia parafialnego, a
szczególnie w projektowaniu i realizowaniu programu duszpasterskiego parafii. Radni mają też za zadanie
nieść pomoc proboszczowi i troszczyć się o interesy ogółu wiernych.
Dnia 21 sierpnia 2016r. ukonstytuowała się Rada Parafialna przy kościele pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie Olbięckiej.
W skład Rady weszli następujący członkowie:
Renata Odrzywolska – sekretarz
Ryszard Łukasik
Mariusz Bis
Grzegorz Spryszak
Czesław Czuba
Jerzy Wróbel
Marcin Łukasik
Henryk Zdyb
Radni, z czterech wsi tworzących naszą parafię, posiadają pełne zaufanie i wsparcie swoich
wyborców. A zatem Państwo Radni do dzieła! Życzymy mądrych i rozważnych decyzji, które spowodują,
że nasza parafia rozkwitnie.

Społeczny Komitet Odnowy Zabytków
Z inicjatywy radnego Gminy Trzydnik Duży, pana Dariusza Szmita, powstał Społeczny Komitet
Odnowy Zabytków. Pan Szmit zaproponował, by zatroszczyć się o zaniedbane, a często też bardzo
zniszczone, najstarsze nagrobki znajdujące się na cmentarzu parafialnym w Rzeczycy Ziemiańskiej.
Propozycja została z zainteresowaniem przyjęta przez księdza proboszcza Stanisława Rząsę, który przekazał
ją do księdza dziekana Stanisława Zioło. Ksiądz dziekan zwrócił się z prośbą do kurii biskupiej w
Sandomierzu o uzyskanie stosownej zgody na kwestę. O włączenie się do inicjatywy został poproszony
również pan Henryk Flis, nauczyciel – społecznik, który aktywnie zachęca uczniów gimnazjum do pracy w
wolontariacie.
W związku z powyższym 1 listopada, w Dniu Wszystkich Świętych, na cmentarzu parafialnym w
Rzeczycy Ziemiańskiej młodzież z Publicznego Gimnazjum w Trzydniku Dużym będzie zbierała ofiary do
puszek na renowację historycznych nagrobków. W tym dniu refleksji i wspomnień niech nam towarzyszy
myśl polskiej noblistki:
„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci” (Wisława Szymborska)
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Modlitwa różnicowa
Październik tradycyjnie jest miesiącem w szczególny sposób poświęconym modlitwie różańcowej.
Przez cały miesiąc odprawia się nabożeństwa różańcowe, które my, Polacy, otaczamy wyjątkową czcią.
Rozważanie różańca oznacza odmawianie modlitwy oraz medytację w tym samym czasie. Każda z tajemnic
różańca koncentruje się na jednym ważnym wydarzeniu z życia Jezusa Chrystusa i jego matki, Maryi i
pomaga nam naśladować Ich w naszym życiu osobistym, rodzinnym i społecznym. Jest to modlitwa, która
przemienia świat, zwłaszcza, gdy jest odmawiana wspólnie.
W naszej parafii funkcjonuje pięć kół różańcowych, których moderatorkami są panie: Celina
Siembida, Stefania Iracka, Zofia Babiarz, Terasa Kozakowska oraz Maria Słowińska.
Pani Celina Siembida zapytana o sens modlitwy różańcowej odpowiedziała: Należę do koła różańcowego od
22 lat, a od 3 lat prowadzę własne. Codziennie modlę się rano i wieczorem oraz staram się uczestniczyć we
mszy świętej. Poprzez modlitwę różańcową otrzymałam w życiu wiele łask. Od 43 lat jestem wdową, z
mężem żyliśmy wspólnie tylko 15 lat, a później zostałam sama z trójką dzieci. Mimo wszystko podołałam
życiowym trudom, a modlitwa zawsze podnosiła mnie na duchu. U Matki Bożej wyprosiłam zdrowie,
wytrwałość i pomoc w trudnych chwilach. Prowadzenie koła różańcowego daje mi możliwość kontaktu z
innymi ludźmi i wspólne wypraszanie łask.
Dnia 1 października 2016 roku w Rozwadowie odbył się Diecezjalny Zjazd Kółek Różańcowych.
Uczestniczyło w nim 3 tysiące osób, w tym 5 z naszej parafii.
Przez cały miesiąc w modlitwie różańcowej w naszym kościele uczestniczyło około dwadzieściorga
dzieci. 28 października po mszy świętej wieczorowej najwytrwalsze z nich otrzymały nagrody za
frekwencję. Były to drobne upominki, które maja umilić długie jesienne wieczory.
Wraz z końcem października nie odkładajmy różańca do szuflady, gdyż zbliża się listopad – miesiąc
wspomnienia zmarłych. Zachęcamy do codziennej modlitwy za tych, którzy odeszli.

Z pomocą Szymonowi
W każdym z nas tkwi wewnętrzna potrzeba niesienia pomocy drugiemu człowiekowi. Najczęściej
jednak brakuje nam impulsu do działania. Zbierając plastikowe nakrętki mamy możliwość wyrażenia swej
chęci czynienia dobra, nie sięgając przy tym do portfela.
Osobą, która potrzebuje naszej pomocy jest sześcioletni Szymon Ożóg cierpiący na dziecięce
porażenie mózgowe. Na skutek choroby Szymek nie jest w stanie poruszać się samodzielnie, a jest już zbyt
dużym chłopcem, by rodzice mogli nosić go ciągle na rękach. Potrzebuje specjalistycznego wózka
inwalidzkiego, którego koszt (około 7500 zł) przekracza możliwości finansowe rodziców.
Niestety Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kraśniku nie przyznało dotacji na zakup tej
najpotrzebniejszej pomocy. Stąd akcja „Zbieramy nakrętki dla Szymona”, która ruszyła na terenie gminy i
powiatu. Zbierać można wszystkie plastikowe zakrętki, a następnie przynosić je do kościoła bądź do którejś
ze szkół na terenie gminy. Nakrętki są odsprzedawane jako surowiec wtórny do firm recyklingowych, a
następnie przerabiane na granulat i ponownie wykorzystywane. A więc zbierając nakrętki realizujemy dwa
cele w jednej inicjatywie. Pomagamy Szymonowi i przyrodzie.
Na dobry początek Szymon otrzymał wsparcie od uczestników dożynek gminnych. Taca, zebrana
podczas mszy świętej dożynkowej, została w całości przekazana na potrzeby chłopca. Zachęcamy do
włączenia się do tej szlachetnej inicjatywy.

Dorzucamy do pieca!
Jedna z decyzji nowej Rady Parafialnej dotyczyła ogrzewania budynku kościoła w sezonie jesienno –
zimowym. Radni ustalili, że każda rodzina ofiaruje na ten cel taczkę drewna opałowego. W pierwszym
tygodniu października wyznaczone osoby, w czynie społecznym, zebrały drewno z czterech wsi i zwiozły
ciągnikami na teren przykościelny. Akcja ta spotkała się z wielką szczodrością parafian i zapewniła drewno
na cały sezon, za co ksiądz proboszcz składa serdeczne podziękowania.
Węgiel, potrzebny do utrzymania ciepła podczas zimy, zostanie zakupiony w grudniu z ofiar
złożonych przez wiernych za opłatek świąteczny.
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Jubileusze

Złote gody, czyli 50 lat wspólnego pożycia obchodzili Państwo Zofia i Edward Babiarzowie. Dnia
1 października 1966 roku ślubu udzielił im Ksiądz Piotr Gąder, proboszcz parafii w Olbięcinie, w kościele
pod wezwaniem Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Jubilaci wychowali czworo dzieci: dwie córki i
dwóch synów. Cieszą się z ośmiorga wnuków i dwojga prawnuków. Jubileuszowa msza święta odbyła się
2 października 2016 roku w kościele parafialnym w Dąbrowie, odprawił ją ksiądz proboszcz Stanisław
Rząsa.
Na półmetku tego stażu są Państwo Iwona i Krzysztof Flisowie, którzy 29 września obchodzili 25 –
lecie małżeństwa, uczcili tę datę mszą świętą. Państwo Flisowie wychowują wspólnie dwóch synów:
Dawida i Adriana.
Wszystkim jubilatom życzymy długich lat życia w zdrowiu, miłości i zgodzie. Umacniajcie się
wzajemnie w Panu i podtrzymujcie na duchu.

Na ślubnym kobiercu

Odeszła do Pana

Dnia 24 września 2016 roku przysięgę
W dniu 2 października 2016 roku mszą
małżeńską w kościele pod wezwaniem Najświętszej żałobną w naszym kościele parafialnym
Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie pożegnaliśmy ś.p. Bronisławę Partykę l. 90,
złożyli sobie Państwo
mieszkankę Kolonii Trzydnik.
Polecajmy jej duszę Bogu w naszych modlitwach.

Diana Lewandowska i Dariusz Lewandowski
Świadkami ślubu byli: Amanda Szustecka
i Leszek Wojtan.
Młodej Parze życzymy:
Niech Bóg da wam siłę woli, równą waszej
Miłości, abyście dotrzymali przysięgi sakramentu,
którego sobie udzieliliście żyjąc w zgodzie,
wierności, szczęściu i zdrowiu, doznając Łask Bożych
każdego dnia waszego małżeństwa.

W czynie społecznym
Na początku Dąbrowy Choiny stoi na rozdrożu pamiątkowy krzyż, który został zbudowany w 1948
roku przez ówczesnego właściciela posesji Stanisława Olszówkę. Jest on nieodzownym elementem
krajobrazu tej małej wsi i, według modlitwy wyrytej na cokole, ma strzec mieszkańców od głodu, moru,
ognia i wojny. W ostatnich latach, w wyniku robót drogowych i budowlanych, teren wokół krzyża bardzo
się obniżył, co powodowało podtopienia i niszczenie jego podstawy. Konieczna okazała się naprawa
wyrządzonych szkód. Rodziny Państwa: Wojtanów, Ożogów i Ćwikłów zaangażowały się w prace
renowacyjne, jak dotąd podwyższyły teren wokół krzyża, wykonały konstrukcję płotu i planują ułożenie
chodniczka z kostki betonowej. Rodzina Państwa Kępskich ofiarowała drewniane sztachety, a Grzegorz
Kępski wykonał z nich ogrodzenie. W ten sposób krzyż na rozdrożu zyskał nową oprawę i będzie mógł
spokojnie strzec kolejnych pokoleń mieszkańców.
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Mnożenie przez dzielenie
Mnożenie dobrych uczynków przez dzielenie się z bliźnimi, to dewiza, którą kierowali się
mieszkańcy Wierzchowisk i Godziszowa, przekazując zboże dla mieszkańców naszej parafii
poszkodowanych w czerwcowym gradobiciu. Przypomnijmy, iż w sierpniu bieżącego roku mieszkańcy
Wierzchowisk przekazali 25 ton zboża pod zasiew, natomiast w pierwszych dniach października gospodarze
z Dąbrowy, Dąbrowy Choiny, Mikulina, Kolonii Trzydnik Duży oraz części Trzydnika Małego otrzymali
kolejnych 10 ton zboża paszowego ofiarowanego przez darczyńców z Godziszowa. Wszystkim
ofiarodawcom z serca dziękujemy. Mamy nadzieję, że ich altruizm zapoczątkuje wśród nas łańcuszek
dobrych uczynków.

Koło Gospodyń Wiejskich
W październiku 2016 roku mieszkanki Dąbrowy, Dąbrowy Choiny, Mikulina i Kolonii Trzydnik
Duży zawiązały Koło Gospodyń Wiejskich. Prezesem nowego koła została pani Jolanta Iracka. Na chwilę
obecną przynależność do koła zadeklarowało 11 pań. Siedzibą KGW ma być udostępniona przez OSP
świetlica wiejska w budynku dawnej szkoły. Obecnie członkinie koła opracowują statut, który w przyszłości
posłuży do zawiązania stowarzyszenia.
Pierwszą inicjatywą nowego organu jest organizacja wraz z OSP ogniska wieńczącego zakończenie
prac polowych i zbiorów dla mieszkańców naszej parafii dnia 19 listopada 2016r. na terenie boiska przy
budynku szkolnym. W planach jest również zabawa andrzejkowa dla najmłodszych, która ma odbyć się
26 listopada 2016r. w świetlicy wiejskiej.
Zachęcamy mieszkańców do aktywnego włączenia się w realizację proponowanych przedsięwzięć,
a chętne panie do przystąpienia do nowego Koła Gospodyń Wiejskich. Wszyscy są mile widziani, a każda
ciekawa propozycja zostanie wysłuchana. Niech kieruje nami dewiza „Im więcej jedności, tym więcej
dobra”.

Liczenie wiernych
Dnia 16 października 2016r. w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w mszach
świętych. W naszej parafii na dwu niedzielnych nabożeństwach było 220 osób z 490 zapisanych parafian,
co stanowi 45%. Należy zauważyć, ze na frekwencję wpływ miało uczestnictwo mieszkańców Mikulina,
którzy nie widnieją w spisie parafian. Każdy z nas powinien odpowiedzieć zatem na pytanie: czy to dużo,
czy mało?

Ogłoszenia
Modlitwa wypominkowa za zmarłych będzie odprawiana w listopadzie po niedzielnych mszach
świętych w następującym porządku:
6 listopada – Dąbrowa
13 listopada – Dąbrowa Choiny i Mikulin
20 listopada – Kolonia Trzydnik i Trzydnik Mały
Od listopada, w każdy weekend, czynna będzie świetlica wiejska dla dzieci i młodzieży.
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