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Z okazji Świąt Wielkanocnych
życzymy Państwu, aby
Zmartwychwstały Chrystus
obdarzał Was dobrym zdrowiem,
radością i siłą do podejmowania
każdego dnia nowych zadań.
Niech umacnia wiarę, nadzieję
i miłość, których tak bardzo
potrzebuje każdy z nas. A znak
pustego grobu niech stanie się
symbolem pokoju i pewności, że
do Chrystusa należy ostateczne
zwycięstwo nad śmiercią
i mrokami zła.
Redakcja

Zmartwychwstał Pan! Alleluja!
Na dni 16 – 17 kwietnia przypadło w tym roku najważniejsze święto chrześcijańskie
upamiętniające misterium paschalne Jezusa Chrystusa: Jego mękę, śmierć i zmartwychwstanie.
Wielkanoc w roku kościelnym należy do świąt ruchomych. Wynika to z faktu, że datę tego święta
ustalono według kalendarza księżycowego, który w tradycji żydowskiej wyznaczał dzień Paschy.
Na Soborze Nicejskim I w 325 r. postanowiono, że Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą
niedzielę po pierwszej pełni Księżyca i wiosennym zrównaniu dnia z nocą. W rezultacie tych
ustaleń Wielkanoc może przypadać w jedną z niedziel pomiędzy 22 marca a 25 kwietnia.
W te najważniejsze święta gromadziliśmy się w naszej świątyni, która wystrojem skłaniała
do modlitwy, zadumy, a także radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. W Wielki Czwartek
podczas Mszy Wieczerzy Pańskiej uwagę przyciągała, usytuowana po lewej stronie ołtarza,
ciemnica symbolizująca samotność, opuszczenie i kaźnię Pana Jezusa.
W czasie nabożeństwa wielkopiątkowego parafianie mogli wysłuchać czytania Męki
Pańskiej z Ewangelii św. Jana oraz uczestniczyć w adoracji krzyża, Pan Jezus spoczął w
imponującym grobie zbudowanym po prawej stronie ołtarza, przy którym wartę zaciągnęła
młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej. W Wielką Sobotę ołtarz i tabernakulum zanurzyły się w
morzu kwiatów i wiosennych dekoracji wzbudzających świąteczną radość. Przed południem
odbyło się poświęcenie pokarmów. Piękną tradycją w naszej parafii jest święcenie pokarmów przy
przydrożnych kapliczkach, które znajdują się w każdej wsi. Na ten dzień przystrajane są one w
kwiaty i kolorowe wstążki i stanowią urokliwy element krajobrazu.
Wigilia Paschalna rozpoczęła się od poświęcenia ognia i paschału – symbolu
zmartwychwstałego Chrystusa. Póżniej nastąpił czas modlitewnego czuwania, śpiewów i czytania
Pisma Świętego, po których rozbrzmiało radosne alleluja ogłaszające zwycięstwo Chrystusa nad
śmiercią. W niedzielny poranek msza święta rezurekcyjna, rozpoczynajaca się od procesji wokół
kościoła przy radosnym biciu dzwonów, ogłosiła wszystkim Zmartwychwstanie Pańskie.
Piękny wygląd naszego kościoła na te radosne święta zawdzięczamy pracy i pomysłowości
księdza proboszcza i radnych parafialnych oraz zaangażowaniu Magdaleny i Grzegorza
Spryszaków, którzy po raz kolejny wykazali się wielkim zmysłem artystycznym wykonując
kompozycje kwiatowe. Święta Wielkanocne pokazały, że nasza parafia staje się wspólnotą w
pełnym tego słowa znaczeniu, coraz więcej osób włącza się w życie Kościoła i aktywnie oraz
świadomie w nim uczestniczy.

Rekolekcje wielkopostne
W dniach od 26 do 28 marca 2017r. odbyły się w naszej parafii rekolekcje wielkopostne.
Poprowadził je ksiądz Marcin Biegas. W swoich naukach nawiązał do rocznicy 100- lecia objawień
fatimskich. Pierwsze objawienie Matki Najświętszej dokonało się 13 maja 1917 r. Cudowna Pani
powiedziała dzieciom: „Nie bójcie się, nic złego wam nie zrobię. Jestem z Nieba. Chcę was prosić,
abyście tu przychodziły co miesiąc o tej samej porze. W październiku powiem wam, kim jestem i
czego od was pragnę. Odmawiajcie codziennie Różaniec, aby wyprosić pokój dla świata”. Podczas
drugiego objawienia, 13 czerwca, Maryja obiecała zabrać wkrótce do nieba Franciszka i Hiacyntę.
Łucji powiedziała, że Pan Jezus pragnie posłużyć się jej osobą, by Maryja była więcej znana i
kochana, by ustanowić nabożeństwo do Jej Niepokalanego Serca. Dusze, które ofiarują się
Niepokalanemu Sercu Maryi, otrzymają ratunek, a Bóg obdarzy je szczególną łaską. Trzecie
objawienie z 13 lipca przedstawiało wizję piekła i prośbę odmawiania Różańca. Następnego
objawienia 13 sierpnia nie było z powodu aresztowania dzieci. Piąte objawienie 13 września było
ponowieniem prośby o odmawianie Różańca. Ostatnie, szóste objawienie dokonało się 13
października. Mimo deszczu i zimna w dolinie zgromadziło się 70 tys. ludzi oczekujących na cud.
Cudem słońca Matka Boża potwierdziła prawdziwość swoich objawień. Podczas tego objawienia
powiedziała: „Przyszłam upomnieć ludzkość, aby zmieniała życie i nie zasmucała Boga ciężkimi
grzechami. Niech ludzie codziennie odmawiają Różaniec i pokutują za grzechy”.
Objawienia Matki Bożej z Fatimy są przez wielu wierzących otaczane szczególnym
szacunkiem. Zostały one uznane przez Kościół za zgodne z Objawieniem dokonanym przez
Chrystusa. 13 maja b.r. w kościele parafialnym w Dąbrowie odbędzie się peregrynacja figury Matki
Bożej Fatimskiej, która następnie odwiedzi nasze domy.

Droga Krzyżowa
Niecodziennym wydarzeniem było nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które odbyło się w
piątek, 7 kwietnia 2017r. Po raz pierwszy w historii naszej parafii nabożeństwo to opuściło mury
kościoła. Stacje Drogi Krzyżowej wiodły wzdłuż ulicy przebiegającej przez Dąbrowę. Parafianie
przeszli drogę od kościła do początku wsi, gdzie naprzeciwko domu rodziny Kołtysiów znajduje się
pamiątkowy krzyż. Następnie zawrócili i doszli do kapliczki na środku wsi, tam wkopany został
pięciometrowy brzozowy krzyż, który uczestnicy Drogi Krzyżowej nieśli na swych ramionach. W
nabożnym skupieniu i niezwykłej, jak na powszedni dzień, ciszy można było rozważać etapy Męki
Pańskiej i zastanowić się nad sensem własnego życia W nabożeństwie wzięło udział około 150
osób, czyli znaczna część naszej parafii. Drewniany krzyż przygotowała straż pożarna z dużą
pomocą pana Zdzisława Jacha. Strażacy czuwali również nad bezpieczeństwem pochodu i kierowali
ruchem, pomagali im w tym strażacy z Olbięcina. Plac, na którym wkopano krzyż, udostępniła
rodzina Państwa Cieślaków. Droga Krzyżówa po ulicy wsi była okazją do publicznego
zamanifestowania swej wiary i przywiązania do Jezusa, którego nie należy się wstydzić.

Niedziela Palmowa
Niedziela Palmowa przypadająca na tydzień przed Wielkanocą obchodzona jest na pamiątkę
wjazdu Jezusa Chrystusa do Jerozolimy w asyście wiwatującego tłumu, który witał Mesjasza
gałązkami palmowymi. Z tej okazji ksiądz proboszcz ogłosił konkurs na najpiękniejszą palmę
skierowany do wszystkich dzieci z naszej parafii. Efekty pracy dzieci, z „niewielką pomocą
rodziców”, przeszły najmielsze oczekiwania. Dnia 9 kwietnia na mszy świętej o godzinie 11,00
stawił się tłum dzieciaków z pięknymi, kolorowymi palmami wielkanocnymi. Niektóre były wyższe
od swych twórców i aż rwały oczy wielością barw. W związku z tym rozstrzygnięcie konkursu i
wskazanie zwycięzcy było rzeczą nader trudną. Ostatecznie konkurs na najpiękniejszą wielkanocną
palmę wygrał Szymon Ożóg, ale wszystkie dzieci zostały nagrodzone. Za swą pracę otrzymały
wiklinowe koszyczki na wielkanocną święconkę przygotowane przez księdza proboszcza. O
zaangażowaniu uczestników w to przedsięwzięcie niech świadczy fakt, że 30 koszyków
wystarczyło do nagrodzenia rodzin, a nie pojedynczych uczestników konkursu. Przy tej okazji
dzieci dostały kolejne zadanie do wykonania. Z otrzymanymi koszyczkami wypełnionymi
święconką miały stawić się w Wielką Sobotę na poświęceniu pokarmów.

Wielki Czwartek w Sandomierzu
W Wielki Czwartek, 13 kwietnia, grupa 27 naszych parafian, w tym dzieci, młodzież i
dorośli, uczestniczyła w Mszy Krzyżma Świętego w Bazylice Katedralnej Narodzenia Najświętszej
Maryi Panny w Sandomierzu, którą celebrował ksiądz biskup Krzysztof Nitkiewicz. Po mszy
świętej uczetnicy wyjazdu zwiedzali miasto serialowego księdza Mateusza, a w seminarium
duchownym zostali poczęstowani ciepłym posiłkiem.

Niedziela Miłosierdzia Bożego
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzilimy w drugą niedzielę Wielkanocy - 23 kwietnia. To
święto zawdzięczamy Świętej Faustynie, bezgranicznie ufającej Bogu polskiej zakonnicy ze
Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia. Pan Jezus w prywatnych objawieniach powierzył
Świętej Faustynie wielką misję przekazania Orędzia Miłosierdzia skierowanego do całego
świata. Jej posłannictwem było przekazanie nowych modlitw i form nabożeństwa do miłosierdzia
Bożego, które mają przypominać zapomnianą prawdę wiary o miłości miłosiernej Boga do każdego
człowieka. W przekazanym orędziu miłosierny Bóg objawia się w Jezusie Chrystusie Zbawicielu
jako Ojciec miłości i miłosierdzia, szczególnie wobec nieszczęśliwych, błądzących i grzeszących.
Święto zostało ustanowione oficjalnie przez Jana Pawła II w 2000 r. Inspiracją dla
ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus
powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem
Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla
wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności
miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia
Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia
win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).
Pan Jezus przez siostrę Faustynę przekazał nowe formy oddawania czci Bożemu
Miłosierdziu, są nimi: obraz Jezusa Miłosiernego, Święto Miłosierdzia, koronka do Bożego
Miłosierdzia, nowenna do Bożego Miłosierdzia, godzina Bożego Miłosierdzia.
Błaganie o miłosierdzie Boże jest oddaniem chwały oraz szacunkiem wobec męki samego
Chrystusa. Jezus obiecuje, że wstawi się za każdym w godzinie jego śmierci, jeżeli uwierzy
w nieskończoną dobroć i miłosierdzie Boga, a za życia obdarzy go nieskończonymi łaskami. Ważne
jest, aby nie zapominać o męce i o Jego ranach zadanych przez nas samych.

Jubileusz

W kwietniu 30-stą rocznicę ślubu obchodzili
Państwo Jan i Alina Krawcowie,
mieszkańcy Kolonii Trzydnik.
Państwo Krawcowie pobrali się 20 kwietnia
1987 roku w kościele parafialnym w Rzeczycy
Ziemiańkiej. Wychowali wspólnie czworo
dzieci i doczekali się trójki wnucząt.
Perłowym Jubilatom życzymy miłości przez
duże "M", wzajemnej życzliwości,
wyrozumiałości i szczęścia na dalszej drodze
wspólnego życia.

Dnia 30 kwietnia 2017 roku
na mszy świętej o godz. 11,00
do Wspólnoty Kościoła Katolickiego
przyjęty został
Wiktor Wojtan,
urodzony 6 grudnia 2016r.
Rodzicami chrzestnymi zotali
Justyna Adamczyk i Leszek Wojtan.
Szcześliwym rodzicom Magdalenie
i Krzysztofowi Wojtanom oraz starszej
siostrzyczce Karolince serdecznie gratulujemy.
Całej rodzinie życzymy wielu Łask Bożych.

Kwiecień miesiącem pamięci narodowej
Kwiecień, mimo wiosennej pory, w naszej historii zapisał kilka czarnych kart. W tym
miesiącu miały miejsce tragiczne wydarzenia, o których wszyscy powinniśmy pamiętać.
Wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski, w tym ponad 10 tys. oficerów
wojska i policji, zostało rozstrzelanych przez NKWD w lasach katyńskich.
19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie, w którym zginęło od 5
do 7 tysięcy polskich Żydów, a 50 tysięcy zostało wywiezionych do Treblinki.
2 kwietnia 2005 roku o godzinie 21,37 odszedł najwybitniejszy Polak XX wieku – papież
Jan Paweł II.
10 kwietnia 2010 roku w katastrofie lotniczej w Smoleńsku zginęło 96 naszych rodaków, w
tym przedstawiciele władz polskich z parą prezydencką na czele.
Pamietajmy. Pamieć kształtuje tożsamość.

Stan prac remontowych
W ramach prac remontowych w naszym kościele w miesiącach marcu i kwietniu został
wykonany kanał grzewczy obok ołtarza, do którego ciepło będzie dostarczane z pieca drzewnego.
Ponadto zamurowane i otynkowane zostało okno nad chórem, wybite podczas zeszłorocznego
gradobicia. Prace te wykonał pan Ryszard Łukasik, za co składamy mu serdeczne podziękowania.

Wiosenne spostrzeżenia
Nadeszła wiosna. Pewnie nie taka, o jakiej marzyliśmy. Po kilku ciepłych marcowych
dniach nastał kwiecień z mrozem, śniegiem i wichurami. Wszyscy narzekamy na pogodę i
wyglądamy ciepła. Dlaczego wiosna się opóźnia? Może natura chce nam dać coś do zrozumienia?
Daje nam czas, byśmy napatrzyli się na ohydę, która wychynęła spod stajałego śniegu. Brzydactwo,
którego jesteśmy autorami. Lasy i przydrożne rowy odsłoniły liszaje śmietnisk, które, jak zakaźna
choroba, rozprzestrzeniają się wokół. Szczególnie przykry widok stanowi las nazywany
„Chojaczkami”, będący własnością okolicznych gospodarzy. Znaleźć w nim można wszystko:
plastikowe butelki, torby i szkło, gruz, potłuczone dachówki i rakotwórczy eternit, worki po
nawozach, opakowania po opryskach i metalowe puszki, i długo by jeszcze można wymieniać…
Myślisz pewnie, drogi Czytelniku, co to kogo obchodzi, co robię na swoim polu, czy w
swoim lesie? Otóż obchodzi. Oczywiście nikt nie neguje prawa do własności, ale własność - to
odpowiedzialność! Czy postępujemy odpowiedzialnie? Co robimy z Ziemią, która jest naszą
Matką? Pan Bóg w ogrodzie Eden rzekł do pierwszych ludzi: „czyńcie sobie ziemię poddaną”, ale
chyba nie do końca Go zrozumieliśmy!

Ogłoszenia
1. Pierwsza Komunia Święta odbędzie się 3 maja 2017r. o godz. 11,00. Przystąpi do niej 9- cioro
dzieci z naszej parafii. W tym dniu o godz. 16,00 do indywidualnej Komunii Świętej przystąpi
Marta Szczepanik.
2. Zachęcamy do uczestnictwa w nabożeństwach majowych o godz. 18,00. Dla dzieci przewidziane
są ciekawe motywatory.
3. Odpust parafialny przypada na niedzielę 28 maja 2017r. O godz. 12,00 sumę odpustową odprawi
i kazanie wygłosi ksiądz kanonik Adam Kochmański, proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej
w Nisku.
4. Procesja na Boże Ciało w tym roku przejdzie przez Dąbrowę Choiny. W związku z tym
mieszkańcy tej wsi proszeni są o przygotowanie kościoła na odpust parafialny.
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