Kronika Parafialna
nr 5 maj/czerwiec 2017
Szanowni Państwo minęły dwa wiosenne miesiące
obfitujące w uroczystości religijne w naszej parafii. Za nami
I Komunia Święta dzieci klasy trzeciej, peregrynacja figury
Matki Bożej Fatimskiej, odpust parafialny oraz uroczystość
Bożego Ciała, o których piszemy w naszej gazetce.
Nadeszło lato. Przed dorosłymi czas intensywnej pracy
przy zbiorach, a przed dziećmi wyczekiwane z radością
wakacje. W ferworze prac polowych nietrudno o wypadek,
dlatego przypominamy o zachowaniu szczególnej uwagi
(zwłaszcza przy obsłudze maszyn rolniczych) oraz
zapewnieniu bezpieczeństwa dzieciom. Na ten gorący okres
życzymy wszystkim rolnikom spokojnej i bezpiecznej pracy
oraz obfitych plonów, a dzieciom radosnych i udanych
wakacji.
Redakcja

Pierwsza Komunia Święta
Dnia 3 maja 2017 dziewięcioro uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej W Olbięcinie
przystąpiło do sakramentu Pierwszej Komunii Świętej w kościele parafialnym pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie Olbięckiej. Uroczystą mszę świętą
o godz.11.00 z tej okazji odprawił ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa. W tym samym dniu w gronie
najbliższej rodziny do Pierwszej Komunii Świętej przystąpiła Marta Szczepanik.

Na zdjęciu stoją w pierwszym rzędzie od lewej: Aleksandra Lenart, Julia Skórka, Julia Ożóg, Zofia
Jach; w drugim rzędzie od lewej: Adrian Krawiec, Marcel Czuba, Igor Nierodka, Marcel Iracki,
Karol Sikora, ks. Stanisław Rząsa.

Śladami Jana Pawła II
Dnia 19 maja 2017r. stu pielgrzymów z Potoka Stany i Dąbrowy dwoma autokarami udało
się na pielgrzymkę dziękczynną za przyjętą I Komunię Świętą do Krakowa i Łagiewnik. Dzieci
wraz z rodzicami miały okazję odwiedzić miejsca bliskie sercu naszego świętego papieża Jana
Pawła II. W Krakowie pielgrzymi zwiedzili Sanktuarium Jana Pawła II powstałe w ramach
Centrum Jana Pawła II "Nie lękajcie się!" na tzw. "Białych Morzach". W Sanktuarium wierni mogli
zobaczyć płytę z grobu Jana Pawła II pochodzącą z Grot Watykańskich Bazyliki św. Piotra w
Rzymie. Płyta znajduje się w Kaplicy Kapłańskiej zaprojektowanej na wzór krypty św. Leonarda na
Wawelu, w której ks. Karol Wojtyła odprawił swoją prymicyjną Mszę św. Na płycie umieszczony
jest relikwiarz wykonany na wzór otwartego Ewangeliarza, którego strony przewracał wiatr w
czasie pogrzebu Papieża. W Sanktuarium znajdują się relikwie Jana Pawła II. Najcenniejszą z nich
jest krew, którą lekarze z kliniki Gemelli we Włoszech przekazali osobistemu sekretarzowi papieża
kard. Stanisławowi Dziwiszowi. Ampułka z krwią papieża, zamknięta w szklanej szkatule, została
umieszczona wewnątrz marmurowego ołtarza stojącego pośrodku ośmiobocznego Kościoła
Relikwii. Z Rzymu dotarł również papieski krzyż pastoralny, ornat wraz z mitrą oraz krzyż, przed
którym modlił się Jan Paweł II w swojej prywatnej kaplicy w czasie ostatniej za życia drogi
krzyżowej w rzymskim Coloseum w 2005 r.
Ponadto pielgrzymi zwiedzili Wawel, a w nim kryptę pary prezydenckiej Marii i Lecha
Kaczyńskich. Dzieci obowiązkowo złożyły wizytę smokowi wawelskiemu. Następnie wszyscy
udali się na ul. Franciszkańską 5 pod „okno papieskie”. Punktem kulminacyjnym wyjazdu była
msza święta w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach odprawiona przez ks.
proboszcza S. Rząsę w intencji pielgrzymów.

100 – lecie Objawień Fatimskich
Dnia 13 maja w naszym kościele parafialnym odprawiona została msza święta,
upamiętniająca 100- lecie objawień Matki Bożej w portugalskiej Fatimie, która zapoczątkowała
peregrynację figury Matki Bożej Fatimskiej w naszej parafii. Po mszy świętej odbyła się procesja z
Matką Bożą do kaplicy w centrum wsi, gdzie ksiądz proboszcz poświęcił odnowioną figurkę Maryi
Panny odrestaurowaną przez panią Olimpię Koziej – Kula. Następnie przy wtórze pieśni maryjnych
Matka Boża Fatimska została odprowadzona do pierwszej rodziny sąsiadującej z kościołem, czyli
do państwa Ożogów. Pod koniec lipca mieszkańcy Dąbrowy przekażą Figurę matki Bożej
Fatimskiej parafianom z Dąbrowy Choiny, a następnie trafi Ona na Mikulin, Kolonię Trzydnik i do
Trzydnika Małego. W październiku mija rocznica ostatniego objawienia w Fatimie.

Odpust parafialny
Odpust parafialny przypadł w tym roku na niedzielę 28 maja. O godz.12,00 sumę odpustową
odprawił i kazanie wygłosił ksiądz kanonik Adam Kochmański, proboszcz parafii Matki Bożej
Fatimskiej w Nisku. W swej homilii ksiądz Kochmański nawiązał do objawień fatimskich i
przypomniał cztery prośby Matki Bożej, a są to: 1) powinność skromnego życia, czyli umiejętność
unikania grzechu; 2) modlitwa różańcowa, która jest kołem ratunkowym dla człowieka; 3)
eucharystia mająca moc odmieniania człowieka; 4) poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi i
przyjmowanie przez 5 kolejnych sobót komunii świętej. Za wypełnianie tych praktyk Matka Boża
obiecała każdemu wiernemu swoją opiekę. W związku z tym praktyka pięciu pierwszych sobót
miesiąca poświęconych Matce Bożej rozpocznie się w naszej parafii we wrześniu.
W uroczystościach odpustowych uczestniczył również ksiądz dziekan, księża z naszego
dekanatu oraz licznie zgromadzeni wierni. Msza święta zakończyła się wystawieniem
Najświętszego Sakramentu i procesją wokół kościoła. Na tę okazję stosowne dekoracje i bukiety
kwiatów w kościele wykonali mieszkańcy Dąbrowy Choiny, a teren wokół świątyni uporządkowały
wyznaczone rodziny z Mikulina.

Boże Ciało
Boże Ciało, którego pełna nazwa brzmi Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej,
wypadło w tym roku 15 czerwca. Data Bożego Ciała jest ruchoma - przypada dokładnie 60 dni po
Wielkanocy. Boże Ciało zostało ustanowione na pamiątkę cudu w Bolsenie w 1263 roku, gdy
hostia, którą kapłan uniósł nad ołtarzem zaczęła krwawić. Kulminacyjnym punktem tej uroczystości
jest uroczysta procesja do czterech ołtarzy symbolizujących cztery Ewangelie, cztery
żywioły i cztery strony świata. Przy każdym ołtarzu odczytuje się lub śpiewa Ewangelię Mateusza,
Marka, Łukasza i Jana.
W naszej parafii trasa procesji wiodła na Dąbrowę Choiny i z powrotem do kościoła.
Pierwszy ołtarz przy krzyżu na skrzyżowaniu dróg przygotowali mieszkańcy Kolonii Trzydnik i
Trzydnika Małego. Drugi ołtarz przy krzyżu na Dąbrowie Choiny ozdobili parafianie z Mikulina.
Trzeci ołtarz stanął na końcu wsi, przy posesji Państwa Czubów i jego wykonawcami byli
mieszkańcy Dąbrowy Choiny. Czwarty ołtarz na parkingu przed kościołem ustawili mieszkańcy
Dąbrowy. Tradycyjnie ołtarze przyozdobiono młodymi brzózkami, ich gałązki wzięte z ołtarzy
mają wedle wierzeń chronić przed burzą, uderzeniami pioruna i pożarów, a także przed
gradobiciem i szkodnikami na polach. W procesji wzięła udział imponująca liczba wiernych nie
tylko z naszej parafii, ale też wielu odwiedzających rodziny w to niezwykłe, bardzo polskie święto,
kiedy to możemy wyraźnie zademonstrować naszą wiarę i trwanie w Kościele.
Na zakończenie oktawy Bożego Ciała w kolejny czwartek ksiądz proboszcz poświęcił
wianki sporządzone z pierwszych kwiatów i ziół leczniczych, które są symbolem ludzkiej pracy, a
jednocześnie utożsamiają dar Boży służący ludziom i wszelkim stworzeniom. Podczas święcenia
ziół wznoszone były modlitwy o opiekę nad polami i o dobre zbiory. Po mszy świętej nastąpiło
błogosławieństwo dzieci, które dodatkowo obdarowane zostały słodyczami i lodami.

Dar serca
Mieszkanka Dąbrowy Pani Stefania Iracka ufundowała obraz Najświętszego Serca Pana
Jezusa, który zawisł w naszym kościele. Pani Stefania jest osobą czynnie zaangażowaną w życie
duchowe i religijne parafii, prowadzi jedno z kół różańcowych. Obraz namalowała pochodząca z
Dąbrowy Pani Renata Milaniuk. Pani Renata ukończyła wydział artystyczny Uniwersytetu Marii
Curie – Skłodowskiej w Lublinie. Pasjonuje się malarstwem i podjęła się renowacji głównego
obrazu Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych. Obecnie obraz trafił już pod opiekę
artystki, a prace nad nim potrwają prawdopodobnie do 20 lipca.

W ostatnim czasie w kościele parafialnym
w Dąbrowie ochrzczeni zostali:
6 maja 2017 r. Antoni Stępniewski
Adam Stępniewski
Artur Kaniowski
20 maja 2017r. Jakub Walczak.
Szczęśliwym rodzicom i nowoochrzczonym
członkom Kościoła Rzymskokatolickiego
życzymy wielu Łask Bożych
i nieustannego wzrastania w wierze.

Podziękowania dla Parafian
Rodzina Piotra Janowskiego pragnie z całego serca podziękować Ks. Proboszczowi i wszystkim
parafianom za zorganizowanie zbiórki pieniężnej na leczenie Piotra Janowskiego z Gościeradowa,
chorującego na stwardnienie rozsiane. Wsparcie proboszcza podczas zbiórki okazało się bezcenne.
Jego słowa współczucia i pragnienie pomocy przyczyniło się do zebrania kwoty pieniężnej 1825,50
zł. Słowa podziękowania kierujemy też do ludzi dobrej woli, którym nie jest obojętny los drugiego
człowieka. Dziękujemy za wsparcie, szczodry gest oraz okazane serce. Otrzymana od Państwa
darowizna wesprze kosztowne leczenie Piotra.

Stan prac remontowych
W maju wykonane zostało zadaszenie nad schodami do kościoła poprawiające komfort
wchodzenia do świątyni, ale przede wszystkim zabezpieczające ścianę północną i drzwi wejściowe
przed zaciekaniem i niszczeniem. Solidną drewnianą konstrukcję i pokrycie z blachy trapezowej
wykonał pan Zdzisław Jach z synem Łukaszem. Przy malowaniu i sprzątaniu pomagali parafianie z
Dąbrowy Choiny, Mikulina i Dąbrowy za co wszystkim składamy serdeczne podziękowania.

Prace przy szkole
W ostatnich tygodniach rada sołecka i członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej podjęli
szereg działań, które zdecydowanie wpłynęły na poprawę wyglądu otoczenia wokół świetlicy
wiejskiej w budynku dawnej szkoły. Z funduszu sołeckiego poprawiono schody wejściowe i
ułożono chodnik z kostki betonowej. Strażacy w czynie społecznym uporządkowali boisko szkolne,
wyrównali płytę boiska i posiali nową trawę zakupioną przez Urząd Gminy w Trzydniku Dużym.
W pracach porządkowych pomagała im grupa interwencyjna z Urzędu Gminy. Szczególne
podziękowania za zaangażowanie, poświęcony czas i udostępniony sprzęt należą się Panu
Mariuszowi Bisowi.

Ogłoszenia
1. Dożynki parafialne zaplanowane zostały na dzień 3 września 2017 r. o godz. 11.00.
2. 16 lipca po mszach świętych odbędzie się zbiórka ofiar do puszek dla Szymona Ożoga, którego
w najbliższym czasie czeka poważna operacja.
3. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej naszej parafii: parafiadabrowa.pl
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