Kronika Parafialna
nr 8 wrzesień/październik 2018r.
Szanowni Państwo, przed nami niepowtarzalne
wydarzenie, 100- lecie odzyskania przez Polskę
niepodległości, z tej okazji przekazujemy
wszystkim słowa skierowane do Polaków przez
papieża Franciszka:
Życzę, by naród polski mógł żyć darem wolności w
pokoju i pomyślności, budując szczęśliwą
przyszłość ojczyzny w jedności osadzonej na
duchowym dziedzictwie przodków i na bratniej
miłości. Niech zawsze wam towarzyszy opieka
Maryi Królowej Polski i Boże błogosławieństwo!

Dożynki parafialne
Dnia 2 września 2018 r. po
raz kolejny w naszej
wspólnocie świętowaliśmy
parafialne
dożynki.
Tegoroczni
Starostowie:
Iwona Ćwikła z Dąbrowy
Choiny i Marek Długosz z
Mikulina na mszy świętej o
godzinie 11.00 złożyli na
ołtarzu dożynkowy chleb,
prosząc księdza proboszcza
o
błogosławieństwo
i
dziękczynienie za obfite
plony i bezpieczne żniwa.
Starostom
dożynkowym
towarzyszyły pięknie ubrane
w ludowe stroje dzieci:
Patrycja Ćwikła, Karolinka Wojtan, Szymon Ożóg, Bartek Długosz i Ania Długosz, które ofiarowały Panu
Bogu kolorowe bukiety kwiatów. Podczas mszy świętej ks. Stanisław Rząsa poświecił wieńce dożynkowe z
czterech wsi: Dąbrowy, Dąbrowy Choiny, Kolonii Trzydnik i Mikulina. Wszystkie wzbudziły podziw i
uznanie za pomysłowość i kunsztowne wykonanie. Bogatą, jesienną dekorację w kościele, składającą się z
owoców, warzyw i kwiatów, wykonali mieszkańcy Kolonii Trzydnik i Trzydnika Małego. Mieszkańcy
Dąbrowy postarali się o wygląd otoczenia wokół świątyni i nawiązując do dawniej wykonywanych prac
ustawili na placu zabytkową maszynę do młócenia i słomianych robotników przy niej. O poczęstunek po
mszy świętej postarali się tym razem mieszkańcy Mikulina i Dąbrowy Choiny. Oprócz różnorodnych,
apetycznych ciast i wypieków w tym roku skosztować można było smakowitej zupy dyniowej. Dopełnieniem
tej uroczystości była piękna, słoneczna pogoda.

100-lecie odzyskania niepodległości:
Sprawa bliska sercom wszystkich Polaków
Narodowe Święto Niepodległości to dla Polaków jedno z najważniejszych
świąt państwowych. Po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej walką,
cierpieniem i wysiłkiem wielu pokoleń Polek i Polaków – nasz kraj odzyskał suwerenność. Podczas
dorocznych obchodów 11 listopada czcimy pamięć tych, którym zawdzięczamy własne państwo, którym
udało się podnieść kraj z ogromnych zniszczeń I wojny światowej, stworzyć warunki rozwoju
ekonomicznego, modernizacji gospodarczej i cywilizacyjnej.
W następstwie działań zaborców w latach 1772, 1793 i 1795 Rzeczpospolita przestała istnieć na mapie
Europy. Jednak dla Narodu Polskiego własne, suwerenne państwo było wartością najwyższą. Walka o
niepodległość trwała ponad sto lat i naznaczona była ofiarą krwi przelaną w wojnach napoleońskich, w
licznych zrywach niepodległościowych, w powstaniu listopadowym i styczniowym, oraz na polach bitewnych
I wojny światowej.
Historia odzyskania niepodległości to w równym stopniu codzienny trud rodaków zamieszkałych na
terenach byłej Rzeczypospolitej, jak i na emigracji, podejmowany w celu zachowania polskości, rozwijania
kultury i budowania polskiej myśli politycznej. Bohaterowie tamtego okresu, mimo szykan, aresztowań,
wywózek i represji ze strony zaborców, byli w stanie uchronić i rozwinąć narodową tożsamość, a następnie
przekazać ją następnym pokoleniom, żyjącym już w odrodzonej Polsce.
Marzenia o wolności spełniły się wraz z klęską wszystkich trzech zaborców i zakończeniem I wojny
światowej, w wyniku której Polska odzyskała niepodległość. Odbudowa państwowości, po 123 latach
zaborów, była procesem złożonym. 10 listopada 1918r. powrócił do Warszawy, zwolniony z więzienia w
Magdeburgu, Józef Piłsudski. 11 listopada 1918 r. podpisano zawieszenie broni na froncie zachodnim.
Dekretem z tego samego dnia Rada Regencyjna oddała Józefowi Piłsudskiemu naczelne dowództwo nad
wojskiem, a 14 listopada 1918 r. rozwiązała się, przekazując całą władzę nad tworzącym się państwem
Józefowi Piłsudskiemu.
Dzień 11 listopada ustanowiony został uroczystym Świętem Niepodległości na mocy ustawy z dnia 23
kwietnia 1937 r. o Święcie Niepodległości. Święto to zostało zniesione po II wojnie światowej – w 1945 r., a
następnie przywrócone ustawą z dnia 15 lutego 1989 r.
(Treść artykułu pochodzi z oficjalnej strony Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej)

W naszej wspólnocie 100. rocznicę odzyskania niepodległości uczcimy mszą świętą w intencji
ojczyzny 11 listopada 2018r. o godzinie 11.00 oraz uroczystym przemarszem spod kościoła pod kapliczkę na
środku Dąbrowy, która powstała w 1916r. Tam planowana jest modlitwa za zmarłych, którzy oddali życie w
obronie Ojczyzny oraz okolicznościowe przemówienie.

Liczenie wiernych
Dnia 21 października 2018r. w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w mszach
świętych. W naszej parafii na obu niedzielnych nabożeństwach było 213 wiernych, w tym 124 kobiety i 89
mężczyzn. Frekwencja wyniosła 54%, czyli dokładnie tyle samo, co przed rokiem. Do sakramentu eucharystii
przystąpiło 105 osób.

5. rocznica poświęcenia sztandaru Rejonowego Koła Pszczelarzy
Pszczelarze ule w lasach, sadach, na łąkach i polach ustawiali,
Z których miodek wybierali, a następnie go sycili.
Miodek zdrowy w domu i na stole, smaczny w zimie oraz w lecie,
Że lepszego nie znajdziecie. Miód najlepszy jest na świecie!
Rejonowe Koło Pszczelarzy w Trzydniku Dużym i Zaklikowie jest organizacją społeczną, skupiającą
obecnie 77 pszczelarzy, którzy posiadają aż 2700 rodzin pszczelich. Koło prowadzi aktywność szkoleniowo
– praktyczną mającą na celu poprawę jakości pożytków pszczeli oraz uświadamiających rolników o terminach
oprysków aby powstrzymać wytruwanie pszczół. Pszczelarstwo jest bardzo ważną gałęzią rolnictwa,
ponieważ od ilości zatruwanych pszczół zależne są plony w warzywniakach, sadach, rzepakach, uprawach
krzewów jagodowych, gryki oraz innych upraw plantacyjnych. 9 września 2018 roku w kościele w Dąbrowie
Olbięckiej odbyła się msza święta celebrowana przez proboszcza księdza Stanisława Rząsę. Na uroczystość
przybyli pszczelarze z rodzinami z okolic Godziszowa, Janowa Lubelskiego, Potoka Wielkiego, Kraśnika oraz
Trzydnika Dużego. Swoją obecnością podniosłość wydarzenia zaznaczył Piotr Różyński – Prezes
Wojewódzkiego Związku Pszczelarzy w Lublinie.
Podczas mszy składano dary – „owoce pracy pszczelego roju”. Lilia i Stanisław Kosikowscy z
Dąbrowy złożyli hostię i wino – pokarm duszy i ciała. Wiktoria Woś z Olbięcina i Łukasz Bancer z Liśnika
Małego ofiarowali chlebek pszczelarski – symbol pokarmu i dostatku oraz produkty pszczele: miód, propolis,
pyłek kwiatowy. Oliwia i Gabrysia Bryczek z Węglina oraz Paweł Baran z Rzeczycy Księżej przynieśli Panu
Bogu w podzięce polskie jesienne kwiaty, z których pszczółki zbierają nektar i pyłek na miód. Ewa i Krzysztof
Bieleccy z Łychowa Gościeradowskiego ofiarowali owoce i warzywa – końcowy produkt, do którego
powstania przyczyniły się pszczółki poprzez zapylenie kwiatów. Maria i Ireneusz Pudłowie z Potoka oraz
Ewa Biegaj z Węglina i Janusz Adamowski z Agatówki ofiarowali miody odmianowe – naturalny produkt,
najlepsze lekarstwo i pokarm dla ludzi. Stanisława i Eugeniusz Królowie z Godziszowa przynieśli świece
woskowe, naturalny produkt stosowany w medycynie i kosmetyce, w naszej wierze promień światła i nadziei
oraz opieki Bożej. Anna i Józef Wosiowie z Olbięcina ofiarowali woskową świecę paschalną – symbol
zmartwychwstania i odnowy duchowej.
W modlitwie wiernych pszczelarze w sposób szczególny modlili się w intencji Ojczyzny w stulecie
odzyskania niepodległości, by była święta i niepodległa, oparta na wartościach Bożych i naszej
chrześcijańskiej tradycji, aby zawsze wśród obywateli panowała szczera miłość i pokój, który pozwoli z
łatwością dostrzec potrzeby braci i sióstr żyjących obok nas. Ponadto modlili się za chorych i cierpiących z
naszej parafii, chorych pszczelarzy, aby Chrystus miał ich w swojej opiece. Za wstawiennictwem św.
Ambrożego, patrona pszczelarzy, prosili Boga za zmarłych z Rejonowego Koła Pszczelarzy w Trzydniku i
Zaklikowie, aby dostąpili zbawienia wiecznego. W 5. rocznicę poświęcenia sztandaru modlili się o dar Bożego
błogosławieństwa dla wszystkich zgromadzonych.
Pragnę serdecznie podziękować księdzu Stanisławowi Rząsie za modlitwę oraz wygłoszone słowo
Boże. Pszczelarzom za złożone dziękczynne dary oraz służbie liturgicznej za gorliwe uczestniczenie w
nabożeństwie. Dziękuję wszystkim zgromadzonym na modlitwie, w szczególności pszczelarzom z rodzinami.
Andrzej Iracki
Ksiądz proboszcz składa podziękowania Prezesowi Rejonowego Koła Pszczelarzy w Trzydniku i
Zaklikowie panu Andrzejowi Irackiemu za zorganizowanie i przeprowadzenie uroczystości 5 – lecia
poświęcenia sztandaru. Dziękuje również za przygotowane na tę okazję ciasta i różnoodmianowe miody,
których wszyscy mogli popróbować.

Jubileusze

25. rocznicę ślubu obchodzili mieszkający w Mikulinie państwo Anna i Henryk Zdybowie.
4 września 1993r. w kościele parafialnym w Rzeczycy Ziemiańskiej ślubu udzielił im
ksiądz Zygmunt Grabiec.
Srebrny jubileusz obchodzili również mieszkańcy Dąbrowy Choiny Katarzyna i Bogdan Surdaccy,
którzy złożyli przysięgę małżeńską 18 września 1993r. w kościele p.w. WNMP w Kraśniku
w obecności księdza Józefa Chwalisza.
Jubilatom życzymy długich lat życia w zdrowiu, miłości i zgodzie.
Umacniajcie się wzajemnie w Panu i podtrzymujcie na duchu.

Na ślubnym kobiercu
Dnia 8 września 2018 roku w gronie rodziny i
zaproszonych gości „sakramentalne tak” w kościele
pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny
Wspomożenia Wiernych w Dąbrowie powiedzieli
sobie Państwo
Weronika Zdyb i Kamil Bochen
Świadkami ślubu byli: Aleksandra Raczyńska i
Michał Plebański.
Młodej Parze dedykujemy słowa
św. Jana Pawła II:
"Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie."

Dnia 14 października 2018r. Sakrament Chrztu
Świętego przyjął Wojciech Jaśkiewicz,
urodzony 21 czerwca 2018r. w Lublinie,
syn Patrycji i Piotra Jaśkiewiczów
zamieszkałych w Mikulinie.
Rodzicami Chrzestnymi zostali:
Iwona Zdanowska
i Adrian Frączek.
Szczęśliwym rodzicom
składamy serdeczne gratulacje.
Całą rodzinę powierzamy Opiece Matki Bożej.

Odszedł do Nieba
Dnia 29 września 2018r., wieku 74 lat, odszedł do Nieba
mieszkaniec Dąbrowy Józef Dziewa.
Msza święta pogrzebowa została odprawiona 1 października 2018r.
Polecajmy jego duszę Bogu w naszych modlitwach.

Wybory samorządowe
21 października 2018r. odbyły się w naszym kraju wybory samorządowe, w których wybieraliśmy:
wójtów, burmistrzów, prezydentów miast, rady gmin, powiatów i sejmiki województw. W Gminie Trzydnik
Duży, po 28 latach urzędowania Wójta Gminy Franciszka Kwietnia, wyborcy zdecydowali, że czas na zmiany.
W bezpośrednim głosowaniu powierzyli władzę nad gminą panu Krzysztofowi Serafinowi, mieszkańcowi
Kolonii Trzydnik i naszemu parafianinowi. Krzysztof Serafin ma 32 lata, jest absolwentem historii o
specjalizacji społeczno - ekonomicznej na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach. Ponadto
ukończył studia podyplomowe z zakresu administracji publicznej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.
Dotychczas pracował na stanowisku menadżera do spraw sieci sprzedaży w AGAT B.U.H. w Mikulinie.
W wyborach startował z Komitetu Wyborczego Wyborców Nasza Gmina Trzydnik Duży i zdobył
1724 głosy, zdecydowanie pokonując dotychczasowego wójta, na którego głos oddało 932 wyborców. Z
miejscowości należących do parafii Dąbrowa do Rady Gminy zostali wybrani trzej radni: Dariusz Szmit
(Dąbrowa), Ryszard Serafin (Kolonia Trzydnik) i Sylwester Flis (Trzydnik Mały).
Pozostali radni z terenu gminy: Beata Drewniak (Trzydnik Duży), Jerzy Kot (Agatówka), Grzegorz
Czerwonka (Łychów Gościeradowski), Stanisław Kowalski (Liśnik Mały), Piotr Wojtan (Olbięcin), Grzegorz
Radwan (Rzeczyca Księża), Wojciech Nawrocki (Rzeczyca Księża), Teresa Tupaj (Rzeczyca Ziemiańska –
Kolonia), Marzena Frania (Rzeczyca Ziemiańska), Sebastian Dziedzic (Rzeczyca Ziemiańska), Ryszard
Dolecki (Węglinek), Michał Herbet (Wola Trzydnicka).
Nowo wybrany wójt oraz radni z naszej parafii otrzymali specjalne błogosławieństwo księdza
proboszcza na niedzielnej mszy świętej 28 października i 4 listopada.

Zbiórka drewna
Ksiądz proboszcz dziękuję radnym i mieszkańcom poszczególnych wsi za przeprowadzenie zbiórki
drewna na ogrzanie świątyni w sezonie zimowym.
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