Dożynki parafialne w Dąbrowie.
„Ziarno rzucone w urodzajną glebę wyda plon stukrotny”. Takim ziarnem okazały się
słowa zachęty nowego proboszcza parafii pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie, księdza Stanisława Rząsy, który skierował je do
wiernych w jedną z lipcowych niedziel, prosząc o zorganizowanie dożynek parafialnych.
Społeczność lokalna z nieskrywanym entuzjazmem podjęła się przygotowania pięknej
uroczystości, która miała miejsce 21 sierpnia b.r. o godzinie 11,00 w tutejszym kościele.
Staraniem mieszkańców Mikulina i Dąbrowy Choiny został wysprzątany i pięknie ozdobiony
kościół. Plony ogrodów i pól w zaskakujących aranżacjach ożywiły mury świątyni.
Mieszkańcy Kolonii Trzydnik i Trzydnika Małego udekorowali teren przed kościołem
wykazując się zmysłem artystycznym i poczuciem humoru. Obok snopkowych dziesiątków
na ławeczce zasiadły słomiane kukły babci i dziadka odpoczywających po żniwnym trudzie.
Całości dopełniał wielki kosz z beli słomy wypełniony warzywami i owocami. Gospodynie z
Dąbrowy wykazały się kunsztem kulinarnym piekąc kilkanaście rodzajów ciast, które po
zakończonej uroczystości zostały skonsumowane z wielkim apetytem przez uczestników
wspólnego święta.

Uroczysta msza święta odprawiana przez księdza Stanisława Rząsę rozpoczęła się od
wprowadzenia do kościoła czterech wieńców dożynkowych z miejscowości: Kolonii
Trzydnik i części Trzydnika Małego, Mikulina, Dąbrowy oraz Dąbrowy Choiny. Następnie
nastąpiło błogosławieństwo chleba upieczonego z tegorocznych plonów i homilia proboszcza,
który podkreślił ogromną rolę pracy rolników, ich trud i poświęcenie w zdobywaniu plonów.
Po kazaniu nastąpiła modlitwa dziękczynna za opiekę i troskę Dobrego Boga, który
doprowadził nas do czasu żniw, mimo klęski żywiołowej, jaką było czerwcowe gradobicie.
Po uroczystej mszy świętej nastąpił czas wspólnej radości i świętowania na kościelnym
dziedzińcu. Parafianie i zaproszeni goście mieli czas na rozmowę i wymianę wrażeń, a także
konsumpcję znakomitych ciast i dożynkowego chleba. Wszystko odbywało się pod czujnym
okiem i przy szczerej zachęcie księdza proboszcza.

Podczas mszy dożynkowej została na nowo powołana Rada Parafialna – jest to
kolejny sposób na zaktywizowanie społeczności lokalnej, w której drzemie olbrzymi
potencjał. Okazuje się, że parafianie Kościoła pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie potrzebują jedynie odpowiedniego bodźca i dobrej
koordynacji działań, by wykazać się swoimi talentami i zaangażowaniem.

Uroczystości dożynkowe były też okazją do przekazania podziękowań dla
mieszkańców Wierzchowisk, którzy serdecznie zareagowali na prośby księdza Stanisława i
postanowili wspomóc ziarnem na zasiew mieszkańców tutejszej parafii, najbardziej
pokrzywdzonych podczas czerwcowej nawałnicy.
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