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Po kilku miesiącach przerwy
wracamy do Państwa z naszą
gazetką parafialną. Tym razem
obejmuje ona wydarzenia z
okresu od Świąt Wielkanocnych
do końca wakacji. Staraliśmy się
ująć w niej wszystko, co ważne
w życiu naszej wspólnoty.
Życzymy miłej lektury i
zapraszamy do dzielenia się
swoimi spostrzeżeniami.
Redakcja

„Misterium Męki Pańskiej”
Dnia 15 kwietnia 2018r. po niedzielnej Sumie zespół Świteź z Węglina wystąpił z
„Misterium Meki Pańskiej”. Swą artystyczną wizją aktorzy - amatorzy przybliżyli zebranym
historię męczeńskiej śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa. Członkowie zespołu pod
kierunkiem pani Ewy Miśkiewicz już po raz kolejny dali naszym parafianom możliwość
głębszego przeżycia świąt poprzez sztukę.

Dekanalny Dzień Powołaniowy
W niedzielę 22 kwietnia w naszej parafii odbyła się niedziela powołaniowa z modlitwą
o powołania kapłańskie i zakonne. Kazanie w tym dniu wygłosił ks. Marcin Biegas – delegat
księdza biskupa sandomierskiego do naszej parafii. Po mszy św. kleryk seminarium w
Sandomierzu przeprowadził spotkanie z naszą młodzieżą.

Jubileusz Młodych w Zawichoście
W dniach 29 kwietnia – 1 maja 2018r. 13 – osobowa grupa młodzieży z naszej parafii
uczestniczyła w Spotkaniu Młodych Diecezji Sandomierskiej, które w tym roku zbiegło się z
200 – leciem jej istnienia. XXI Diecezjalne Spotkanie Młodych odbywało się w trzech
miejscowościach: Dwikozy, Zawichost i Annopol. Nasza młodzież stacjonowała w domach
życzliwych parafian z Annopola i w tamtejszym kościele pierwszego dnia uczestniczyła we
Mszy świętej wraz z zaproszonymi parafianami. Po nabożeństwie nastąpiła inauguracja
spotkania pod hasłem „Piknikowe biesiadowanie”, na które złożył się poczęstunek z grilla,
wspólnotowe tańce oraz zabawa, czyli świętowanie czasu młodości. Drugi dzień spotkania
rozpoczął się od Mszy świętej w kościołach parafialnych, a następnie w kościołach stacyjnych
odbyły się katechezy dla młodych. O godz. 15.00 młodzież odmówiła Koronkę do Bożego

Miłosierdzia w kościele w Zawichoście. Po wspólnej modlitwie w ogrodach przy kościele
odbyły się tańce integracyjne pod hasłem „Krąg radości” oraz spotkanie z zespołem „Wyrwani
z niewoli”. Ponadto zainteresowani mogli skorzystać z fachowej pomocy „Mobilnej poradni
dla młodzieży” i porozmawiać z psychologiem, uzyskać informacje na temat narzeczeństwa,
małżeństwa, kapłaństwa, życia zakonnego, oraz niebezpiecznych sekt. Drugi dzień zakończył
się „Wieczorem uwielbienia” –poprowadzonym przez zespół „Nie ma Go tu”.
We wtorek, 1 maja 2018r., po porannej modlitwie młodzież udała się do Sandomierza na
uroczystą Mszę św. pod przewodnictwem księdza biskupa Krzysztofa Nitkiewicza, który
podkreślił, że „Młodzi wnoszą do naszej wspólnoty coś, co jest dla nich charakterystyczne:
entuzjazm, spontaniczność oraz świeże spojrzenie. Bardzo tego potrzebujemy i dlatego
chciałbym, żeby byli zawsze tak widoczni w parafiach, jak dzisiaj.” Po Mszy świętej ksiądz
biskup przekazał wybranej grupie młodzieży znak misji. W XXI Diecezjalnym Spotkaniu
Młodych wzięło udział około 3000 osób. Pogoda i humory wszystkim dopisywały, a każdy z
uczestników mógł znaleźć coś dla siebie: pogłębić swą duchowość, poznać nowych kolegów,
kulturalnie się pobawić.

3 Maja
W środę, 3 maja, obchodziliśmy 227. rocznicę uchwalenia Konstytucji przez Sejm Wielki.
W tym dniu Kościół katolicki w Polsce obchodził uroczystość Najświętszej Maryi Panny
Królowej Polski. Nawiązuje ona do ważnych wydarzeń z historii Polski: obrony Jasnej Góry
przed Szwedami w 1655 r., ślubów króla Jana Kazimierza – powierzenia królestwa opiece
Matki Bożej, a także do uchwalenia Konstytucji 3 Maja w 1791r. 52 lata temu na Jasnej Górze
prymas Wyszyński zawierzył Polskę Matce Bożej. Uroczystość została ustanowiona na prośbę
biskupów polskich po odzyskaniu niepodległości po I wojnie światowej. Oficjalnie święto
obchodzone jest od 1923 r. W 1920 r. zatwierdził je dla Kościoła w Polsce papież
Benedykt XV. Po reformie liturgicznej w 1969 r. święto zostało podniesione
do rangi uroczystości.
W naszym kościele parafialnym odbyły się w tym dniu dwie Msze święte. O godzinie 9,00
w intencji druhów z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie z okazji Dnia Strażaka
obchodzonego tradycyjnie 4 maja, w imieniny świętego Floriana. O godzinie 11,00 zaś odbyła
się rocznica Pierwszej Komunii Świętej z udziałem uczniów klasy IV i ich rodzin.

Sakrament Bierzmowania
Dnia 18 maja ksiądz biskup Edward Frankowski udzielił Sakramentu Bierzmowania
młodzieży z naszej parafii. Do bierzmowania przystąpiło 13 osób. W kazaniu biskup poruszył
temat odpowiedzialności młodzieży za przyszłość swojego życia i odpowiedzialności za dar
sakramentu, w którym Duch Święty umacnia ich, aby swoją wiarę mężnie wyznawali, bronili
jej i według niej dawali świadectwo życia. Wskazał także na zagrożenia jakie spotykają
młodych, którzy oddalają się od Boga i szukają zastępczego bożka w postaci mediów, internetu
czy różnych używek.
Zaraz po rozpoczęciu Mszy św. ks. bp poświecił witraże oraz świeżo wyremontowane
prezbiterium kościoła, a po jej zakończeniu zrobił sobie pamiątkowe zdjęcie z bierzmowanymi.
W uroczystości uczestniczyli również zaproszeni księża z dekanatu. Bierzmowani w darze dla
parafii zakupili ornat kapłański do Mszy św.
Przy tej okazji ksiądz proboszcz składa podziękowania paniom, które przygotowały
obiad po uroczystości bierzmowania, a były to: Renata Odrzywolska, Gabriela Pączek,
Monika Ożóg, Ewa Olszówka, Monika Żuber.

Boże Ciało
Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa przypadła w tym roku na dzień 31 maja.
O godzinie 9,00 ksiądz proboszcz odprawił uroczystą Mszę świętą, po której tradycyjnie odbyła
się procesja do czterech ołtarzy. W tym roku trasa procesji wiodła przez Dąbrowę, Kolonię
Trzydnik, część Trzydnika Małego, a następnie obok posesji rodzin Gaców i Sosnówków drogą
polną do Mikulina. Zakończenie uroczystości nastąpiło w kościele. Trasa procesji mierzyła 6
kilometrów, ale mimo tej zdumiewającej odległości i panującego upału parafianie jak zwykle
nie zawiedli i licznie uczestniczyli w jednym z najpiękniejszych nabożeństw w roku
liturgicznym. Ołtarze przy przydrożnych kapliczkach przygotowali mieszkańcy wyżej
wymienionych miejscowości, którzy także zadbali o wodę dla spragnionych.

Nowy Krzyż w Mikulinie
Na dwa dni przed uroczystością Bożego Ciała, 29 maja 2018r., nastąpiło w Mikulinie
poświęcenie przydrożnego Krzyża z figurą Matki Bożej, powstałego z inicjatywy Państwa
Anny i Stanisława Kaczyńskich. Krzyż ten ma upamiętniać 100. rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę. Prace montażowe i kostkę brukową wokół Krzyża wykonali:
Stanisław Kaczyński, Piotr Kozakowski, Artur Pachuta, Tadeusz Tracz, Sylwester Zdyb.
O upiększenie terenu wokół i posadzenie kwiatów zadbały panie: Anna, Małgorzata i Elżbieta
Kaczyńskie oraz Maria Zdyb. Krzysztof Kaczyński obsadził teren wokół Krzyża tujami.
Przy nowopowstałym Krzyżu 29 maja 2018r. o godzinie 18,30 ksiądz proboszcz
Stanisław Rząsa odmówił modlitwy z racji poświęcenia pól w ramach dni krzyżowych.

Odpust Parafialny
Dnia 3 czerwca 2018r. odbył się odpust parafialny ku czci Matki Bożej Wspomożenia
Wiernych patronki kościoła i całej parafii. Mszę św. z tej okazji odprawił i kazanie wygłosił
ks. Krzysztof Tryk wicedyrektor Caritas Diecezji Sandomierskiej. Koncelebrowali ks. Edward
Franczak – emerytowany proboszcz parafii Wola Trzydnicka oraz ks. Mieczysław Janiec –
kapelan sióstr zakonnych w Irenie.
Ksiądz proboszcz dziękuje paniom z Koła Gospodyń Wiejskich, które służyły kapłanom
podczas obiadu odpustowego, a były to: Teresa Kozakowska, Jolanta Iracka, Renata
Odrzywolska i Ewelina Mazurek. W przygotowaniu poczęstunku pomagały również
mieszkanki Dąbrowy Choiny, Mikulina, Trzydnika Małego, Kolonii Trzydnik oraz z Dąbrowy.

Jerycho Różańcowe
Od 4 lipca do 15 lipca 2018r.w dekanacie Zaklików odbywało się Jerycho Różańcowe
połączone z 24 godzinnym czuwaniem modlitewnym o powołania kapłańskie i zakonne.
Rozpoczęło się w parafii Rzeczyca Ziemiańska, a zakończyło w parafii Dąbrowa Olbięcka.
Jerycho różańcowe w naszej parafii rozpoczęło się 14 lipca Mszą św. o godz. 19,00, po której
wierni odmówili tajemnice radosne różańca św., o godz. 21,00 odśpiewany został Apel
Jasnogórski. Następnie młodzież z parafii miała czas na czuwanie i indywidualną modlitwę.
Ten dzień zakończyła Msza św. o północy. Po niej odbyło się indywidualne czuwanie.
Niedzielna wspólna modlitwa rozpoczęła się o 6,00 rano odmówieniem tajemnic światła
różańca św. i odśpiewaniem Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP. Od godz. 7,30
Mieszkańcy Dąbrowy mieli czas na adorację Najświętszego Sakramentu. Po dwóch Mszach
św. do adoracji i cichej modlitwy indywidualnej przystąpili mieszkańcy Dąbrowy Choiny,
Mikulina, Trzydnika Małego i Kolonii Trzydnik. O godz. 15,00 wspólnie odmówiono Koronkę
do Bożego Miłosierdzia, po niej nastąpiła adoracja ojców i matek z dziećmi oraz
błogosławieństwo dzieci przez rodziców. Msza św. na zakończenie Jerycha Różańcowego w
naszym dekanacie odbyła się 15 lipca o godz. 18.00. Mszę św. odprawiało 11 księży
proboszczów z całego dekanatu. Kazanie wygłosił ks. Stanisław Rząsa.

Ksiądz dr Zygmunt Grabiec
Ks. Zygmunt Grabiec urodził się 14 sierpnia 1930 r. w Borowie, tu ukończył szkołę
podstawową. W rodzinnej wiosce przeżył trudne lata wojny i okupacji i na własnej skórze
doświadczył terroru niemieckiego oprawcy. W lipcu 1943r. został aresztowany i wywieziony
na roboty jego ojciec, który zginął kilka miesięcy później. W lutym 1944r. Niemcy dokonali
mordu na ludności Borowa i okolicznych miejscowości ( Łążek Zaklikowski, Wólka Szczecka,
Kol. Karasiówka, Szczecyn i Pniów). 2 lutego, w święto Matki Boskiej Gromnicznej, żołnierze
niemieccy otoczyli wszystkie wioski i otworzyli ogień do bezbronnej ludności. Strzały
zaalarmowały modlących się wiernych w kościele w Borowie, gdzie do Mszy św. jako
ministrant służył młody Zygmunt. Powstał zgiełk i zamieszanie, ale chłopcu udało się zbiec i
skryć się na moczarach. Jego matka i siostra schroniły się w lesie. Niemcy wkroczyli do
kościoła i zabili przy ołtarzu księdza proboszcza Stanisława Skulimowskiego. Palili i
mordowali przez dwa dni. Rodzinie Grabców udało się przeżyć, ale trauma tego doświadczenia
pozostała w nich na całe życie. Z końcem lipca 1944r. w okolicach Borowa zatrzymał się front
wojenny, ocalała ludność została przesiedlona na wschód od Wisły. Młody Zygmunt, jego
matka i siostra trafili do Trzydnika, gdzie zamieszkali u rodziny Daców. Dopiero w styczniu
1945r., gdy wojska radzieckie przeszły przez Wisłę, rodzina Grabców wróciła do rodzinnego
Borowa.
Po wojnie Zygmunt Grabiec podjął naukę w liceum w Zaklikowie. Po uzyskaniu matury
wstąpił do seminarium duchownego w Lublinie, gdzie studiował w latach 1951 – 1956.
Uzyskawszy święcenia kapłańskie 22 grudnia 1956r., został wikariuszem w parafii św. Marii
Magdaleny w Biłgoraju. W latach 1964- 1968 był wikariuszem w Potoku Wielkim. W 1969r.
otrzymał pierwsze probostwo w Blinowie. W tym okresie odbył studia specjalistyczne na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i uzyskał tytuł doktora. 27 listopada 1986r. dostał
nominację na proboszcza w Rzeczycy Ziemiańskiej. 14 grudnia 1986r. objął nową parafię wraz
z kościołem dojazdowym w Dąbrowie, gdzie został bardzo ciepło przyjęty, co zdecydowanie
ułatwiło mu prace administracyjne, gospodarcze i duszpasterskie. Przez dwa kolejne lata każdej
niedzieli i w święta dojeżdżał na Msze św. sprawowane w drewnianej kaplicy, a w tygodniu
nauczał religii. W tym czasie dokończone zostało murowanie ścian i frontonu nowego kościoła.
Założono drewniany dach pokryty blachą trapezową, założono instalację elektryczną oraz
wstawiono wszystkie otwory. Otynkowano wnętrze kościoła i pomieszczeń mieszkalnych,
położono drewnianą boazerię na suficie, chórze i prezbiterium oraz kamienną posadzkę.
Zakupiono i zawieszono stacje drogi krzyżowej. W porozumieniu z proboszczem, mieszkający
w Dąbrowie Zygmunt Chmura ufundował metalowe tabernakulum i wieczną lampkę.
6 wrzenia 1988r. wikariuszem w parafii Rzeczyca Ziemiańska został ksiądz Jan Łagód,
który przejął obowiązki proboszcza w kościołach w Dąbrowie i w Woli Trzydnickiej. Od tej
pory ksiądz Grabiec skupił się na pracy w Rzeczycy Ziemiańskiej. W 1990r. został odznaczony
godnością kanonika Kapituły Zamojskiej, a w 1999r. również Kapituły Sandomierskiej. W tym
samym roku poprosił o przeniesienie go do nowopowstałej parafii w Woli Trzydnickiej, gdzie
pozostał proboszczem do sierpnia 2006r. Wówczas odszedł na zasłużoną emeryturę i
zamieszkał w rodzinnym domu w Borowie.
(Artykuł powstał w oparciu o materiały zawarte w książce ks. Aleksandra Bacy: Historia i teraźniejszość
oraz zapisy ks. Zygmunta Grabca w Kronice Parafii)

Do wspólnoty chrześcijańskiej przyjęci zostali najmłodsi mieszkańcy naszej parafii:
Bartosz Franciszek Sowa ur. 26 lutego 2018r., syn Iwony i Jana Sowów, przyjął Chrzest
Święty 29 kwietnia 2018 roku. Rodzicami chrzestnymi zostali: Gustaw Serafin
i Wiktoria Sowa.
Jan Szmit urodzony 27 marca 2018 roku, syn Agaty i Marka Szmitów, przyjął Chrzest
Święty 29 lipca 2018 roku. Rodzice chrzestni dziecka to Adam Bryczek i Katarzyna Mochol.
Łucja Gac ur. 14 czerwca 2018r., córka Jolanty Bierońskiej – Gac i Krzysztofa Gaca,
przyjęła Chrzest Święty 26 sierpnia 2018r. Rodzicami chrzestnymi Łucji zostali:
Damian Dziewa oraz Aleksandra Gac.
Nowoochrzczonym, ich rodzicom oraz rodzicom chrzestnym życzymy wielu Łask
Bożych i szczególnej opieki Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Ostatnie Pożegnanie
Dnia 6 sierpnia 2018r. zmarł mieszkaniec Kolonii Trzydnik
Ś.p. Ryszard Chołody ur.14 listopada 1954r.
Msza święta żałobna została odprawiona w kościele
parafialnym w Dąbrowie.
„Niech odpoczywa w Pokoju wiecznym. Amen”

Nabożeństwa Fatimskie
Od maja 2018 r. w każdą pierwszą sobotę miesiąca odbywają się Nabożeństwa
Fatimskie. Rozpoczyna je Eucharystia, po której następuje adoracja Najświętszego Sakramentu
połączona z rozważaniem tajemnic i modlitwą różańcową. Każde nabożeństwo kończy procesja
fatimska. W nabożeństwach uczestniczy około 50 parafian.

Stan Prac Remontowych
Na przestrzeni kilku ostatnich miesięcy wykonano w naszej świątyni następujące prace
remontowe:
- remont ogrodzenia i pomalowanie płotu wokół kościoła,
- wykonanie podjazdu pod wózki inwalidzkie,
- pomalowanie bocznych ścian prezbiterium,
- wymiana drzwi do salki katechetycznej,
- wstawienie dodatkowych drzwi w bocznej nawie kościoła,
- wygospodarowanie pomieszczenia na schowek oraz pomalowanie przedsionka kościoła,
- utwardzenie terenu i wysypanie kamieniem parkingu na tyłach kościoła,
- wykonanie stojaka na rowery.

Przy tej okazji na serdeczne podziękowania zasługują wszyscy parafianie, którzy społecznie
brali udział w w/w pracach, a byli to: Spryszak Grzegorz, Gac Krzysztof, Młynarski Stanisław,
Kilianek Janusz, Kilianek Marta , Bis Mateusz, Bis Mariusz, Partyka Helena, Pyzik Gabriela,
Kozakowski Jerzy, Cieślak Witold, Babiarz Zofia, Rupieć Elżbieta, Odrzywolski Sebastian,
Daniel Janusz, Maciąg Krystyna, Ożóg Karol, Ożóg Marcin, Ożóg Kacper, Gawlik Patryk,
Łapa Mariusz, Rakwalski Józef, Kozakowski Piotr, Bryczek Adam, Ćwikła Iwona, Ćwikła
Kacper, Dziedzic Andrzej, Smołecki Mieczysław, Smołecka Grażyna, Kępski Zbigniew, Czuba
Czesław, Jach Zdzisław, Jach Wiesława, Rej Tomasz, Kosikowski Stanisław, Mazurek Celina,
Mazurek Edward, Kolasa Krzysztof, Pączek Andrzej, Ksiądz Bogusław, Cieślak Kazimierz,
Zielińska Aleksandra, Cieślak Grzegorz.
Szczególne podziękowania ksiądz proboszcz kieruje do:
- Elwira Dziewy za wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych.
- Ryszarda Łukasika głównego wykonawcy prac przy kościele.
- Grzegorza Spryszaka za zrobienie konfesjonału
- OSP w Dabrowie za zabezpieczenie odpustu parafialnego, procesji Bożego Ciała oraz
przejścia w czasie Procesji Fatimskiej w pierwszą sobotę maja.
- Renaty Milaniuk za koordynację prac związanych z remontem kościoła.
- Rady Parafialnej za składki zbierane na kościół, organistę i wywóz śmieci z cmentarza.
- Parafian- darczyńców za systematyczne składki na kościół.
- Mirosławy Ożóg, Heleny Partyki i Gabrieli Pyzik za dbanie o kwiaty na zewnątrz i wewnątrz
kościoła.
- Państwa Dobrzyń za przekazanie drzewa ze swojego sadu na sezon grzewczy do kościoła.
- Andrzeja Pączka za wyrównanie kostki przed głównym wejściem do kościoła.

Pożegnanie Organisty
Z dniem 30 kwietnia 2018 r. pożegnał się z nami Grzegorz Szyfer, który objął posadę
organisty w parafii Miłosierdzia Bożego w Kraśniku. Za kilka wspólnych miesięcy składamy
mu podziękowania i życzymy powodzenia na dalszej drodze życi

Ogłoszenie Proboszcza
Ksiądz proboszcz informuje, iż Parafia ubezpiecza poniżej wymienione mienie w TUW,
która współpracuje z Kurią Diecezjalną. Ubezpieczenie parafii ważne jest od 01.07.2018r. do
30.06.2019r.
Ubezpieczenie dotyczy:
Kościoła parafialnego, plebani, budynku gospodarczego z garażem, ogrodzenia kościoła i
plebani, dzwonnicy z dzwonami, ubezpieczenia budynku sakralnego od ryzyka katastrofy
budowlanej, ubezpieczenia budynku sakralnego od stłuczenia, uszkodzenia, zniszczenia i
kradzieży, wyposażenia kościoła od ognia i innych zdarzeń losowych, od różnych przepięć,
dewastacji itp.
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