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Alleluja, żyje Pan, powstał z
grobu z brzaskiem dnia.
Zaśpiewajmy z głębi serc, z
całym światem nową pieśń:
Alleluja, alleluja, alleluja!
Z okazji Świąt
Zmartwychwstania Pańskiego
wszystkiego, co najlepsze
życzy Redakcja

Wizyta Duszpasterska
Po święcie Trzech Króli, w drugim tygodniu stycznia 2018r., ksiądz proboszcz Stanisław Rząsa
przeprowadził wizytę duszpasterską. Odwiedził parafian z Dąbrowy, Dąbrowy Choiny, Kolonii Trzydnik oraz
Trzydnika Małego. Mieszkańcom Mikulina, należącym do Parafii WNMP w Kraśniku, udzielił swego
błogosławieństwa na mszach świętych. Ksiądz proboszcz serdecznie dziękuję swym parafianom za życzliwe przyjęcie
podczas Kolędy.

Adoracja modlitewna księży
25 stycznia 2018 w naszym kościele odbyła się adoracja modlitewna kapłanów Dekanatu Zaklików
w intencji powołań kapłańskich i zakonnych.
Po modlitwie, w prywatnych rozmowach, księża podzielili się wrażeniami, jakie wywarł na nich nasz
wyremontowany kościół. Wyrazili podziw i uznanie za wykonaną pracę dla parafian oraz księdza
proboszcza.

Czuwanie na Jasnej Górze
Nocą z 18 na 19 marca 2018r. odbyło się czuwanie wiernych Dekanatu Zaklików na Jasnej Górze. W
czuwaniu brało udział 70 osób z 5 parafii: Rzeczyca Ziemiańska, Dąbrowa Olbięcka, Olbięcin, Liśnik Duży
i Gościeradów. Z naszej parafii do Częstochowy pojechało 20 wiernych. Czuwanie rozpoczęło się apelem
jasnogórskim transmitowanym prze telewizję Trwam oraz on-line na cały świat. Modlono się w intencji
powołań kapłańskich i zakonnych oraz w intencjach osobistych. O północy odprawiona została msza święta
celebrowana przez ks. dziekana Stanisława Zioło, ks. Henryka Bogdanienko, ks. Andrzeja Łacha oraz ks.
Stanisława Rząsę, który w kazaniu poruszył temat roli matek ziemskich i Matki Bożej w życiu katolika.
Podkreślił, że Jasna Góra jest miejscem duchowej przemiany i nawrócenia pielgrzymujących tu wiernych
pod warunkiem gorącej modlitwy i szczerej chęci naprawy swego życia. Swoim życiem powinniśmy
świadczyć, że jesteśmy chrześcijanami, a to znaczy ludźmi całkowicie oddanymi Bogu i bezgranicznie Mu
ufającymi na wzór Maryi. Zadaniem, jakie stoi przed nami, jest przekazywanie naszej wiary z pokolenia na
pokolenie i trwanie przy niej mimo przeciwności współczesnego świata. Od naszej postawy zależy
przyszłość naszych rodzin i naszego narodu.
Czuwanie zakończyło się około godziny 4.00 odśpiewaniem Godzinek do Matki Bożej.

Wielki Post i Wielki Tydzień
W Środę Popielcową, która w bieżącym roku wypadła 14 lutego, rozpoczął się w Kościele
czterdziestodniowy czas Wielkiego Postu, którego głównym przesłaniem było przygotowanie się do
najważniejszych świąt chrześcijaństwa – Zmartwychwstania Pańskiego. Wielkanoc w tym roku obchodzić
będziemy w dniach 1 i 2 kwietnia 2018r. W naszym kościele co piątek o godzinie 17.30 odprawiane było
nabożeństwo Drogi Krzyżowej, a w każdą niedzielę o godzinie 10.30 nabożeństwo Gorzkich Żali. Gorzkie
Żale to popularne w Polsce nabożeństwo pasyjne, połączone z wystawieniem Najświętszego Sakramentu i
kazaniem pasyjnym. Pochodzi ono z początków XVIII w. - po raz pierwszy odprawiono je w 1707 r. Jego
tekst zachował oryginalne, staropolskie brzmienie. Struktura tego nabożeństwa opiera się na strukturze
dawnej Jutrzni. Gorzkie Żale dzieli się na Zachętę i trzy części. W każdą niedzielę Wielkiego Postu
odprawia się jedną część.
Okres Wielkiego Postu trwa do liturgii Wielkiego Czwartku, która z kolei rozpoczyna właściwe jedno
wielkie Święto Paschalne celebrowane w ramach trzech dni, tzw. Triduum Paschalne. Triduum rozpoczyna
się celebracją Mszy Wieczerzy Pańskiej w wielkoczwartkowy wieczór. Po liturgii Eucharystycznej, która
rozpoczęła się o godz. 18.00, i rozdaniu Komunii św. nastąpiło przeniesienie Najświętszego Sakramentu z
tabernakulum do przygotowanej wcześniej przez księdza proboszcza Ciemnicy, symbolizującej miejsce
uwięzienia Chrystusa po Wieczerzy, w noc oczekiwania na wyrok. Podczas przeniesienia ministranci
używali, zamiast dzwonków, kołatek na znak naszego smutku, że Chrystus przez swoje uwięzienie i w
następny dzień - przez swoją śmierć, złożenie do grobu po śmierci - musi odczekać na to najważniejsze
wydarzenie, którym jest chwała Zmartwychwstania. Z ołtarza zostały zdjęte obrusy – gest ten jest symbolem
obnażenia Jezusa z szat oraz jego opuszczenia przez bliskich. Sam ołtarz bowiem jest symbolem Chrystusa.
Do godziny 21.00 trwała przy ciemnicy adoracja Chrystusa uwięzionego i cierpiącego.
W czasie nabożeństwa wielkopiątkowego parafianie mogli wysłuchać czytania Męki Pańskiej z
Ewangelii św. Jana oraz uczestniczyć w adoracji krzyża, Pan Jezus spoczął w ozdobionym białoczerwonymi azaliami grobie, zbudowanym po prawej stronie ołtarza, przy którym wartę zaciągnęła
młodzież z Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowie. W Wielką Sobotę przed południem, w kościele oraz
przy przydrożnych kapliczkach w poszczególnych miejscowościach, odbyło się poświęcenie pokarmów.
Wigilia Paschalna rozpoczęła się 31 marca o godzinie 18.00 od poświęcenia ognia i paschału – symbolu
zmartwychwstałego Chrystusa. Później nastąpił czas modlitewnego czuwania, śpiewów i czytania Pisma
Świętego, po których rozbrzmiało radosne alleluja ogłaszające zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią. Na
niedzielny poranek planowana jest msza święta rezurekcyjna z procesją pod kapliczkę w Dąbrowie.
Grób pański i ciemnicę przygotował ksiądz proboszcz, który do dekoracji wykorzystał biało –
czerwone kwiaty azalii nawiązując w ten sposób do barw narodowych z okazji 100 – lecia odzyskania
niepodległości przez Polskę, które obchodzić będziemy w listopadzie bieżącego roku. Sprzątaniem kościoła
oraz dekoracją ołtarza i tabernakulum zajęli się mieszkańcy Dąbrowy Choiny. Piękne kwiaty białych
hortensji podkreśliły uroczysty charakter Świat Zmartwychwstania Pańskiego.

Rekolekcje Wielkopostne
W dniach 11-13 marca 2018 r. w kościele parafialnym w Dąbrowie ksiądz Adam Kochmański,
proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Fatimskiej w Nisku, wygłosił cykl konferencji wielkopostnych, które
miały przygotować nas do głębszego przeżycia Świąt Wielkanocnych. W swych kazaniach szczególną
uwagę zwrócił na rozwój duchowy człowieka poprzez regularne uczestnictwo we mszy świętej, spowiedź i
komunię świętą. Eucharystia, która jest żywym ciałem Chrystusa, przybliża nas do życia wiecznego.
Przypomniał też o obowiązkach rodziców wobec dzieci, a także dzieci wobec rodziców, zwłaszcza tych
starszych, którzy potrzebują naszego zainteresowania i akceptacji. Życie rodzinne, wzajemna miłość i
poszanowanie są najważniejsze dla rozwoju człowieczeństwa. W swych naukach ks. Kochmański nawiązał
też do godności człowieka i chrześcijanina. Godność ta wynika ze stworzenia człowieka na obraz i
podobieństwo Boga oraz odkupienie go przez Chrystusa. Powinniśmy strzec naszej godności i pamiętać, że
każdy grzech jest przeciwko niej.

Poniedziałek 12 marca był dniem spowiedzi świętej, w której księdzu proboszczowi pomagali ksiądz
dziekan Stanisław Zioło, ks. Tadeusz Krawczyk, w ramach wymiany dekanalnej - ksiądz Adam
Kochmański.

Niedziela Palmowa
W Niedzielę Palmową, przypadającą w tym roku 25 marca, na mszy świętej o godz. 11.00, odbyła
się druga edycja konkursu na najpiękniejszą palmę wielkanocną, skierowanego do dzieci i młodzieży z
naszej parafii. W konkursie udział wzięło 35 uczestników, spośród których wyłoniono dwoje zwycięzców.
Pierwsze miejsce zajęli Patrycja Wróbel i Kacper Ożóg. Piękną palmę na konkurs wykonała również pani
Krystyna Nierodka. Wszyscy uczestnicy otrzymali w nagrodę koszyczki na wielkanocną święconkę
wykonane z wikliny przez księdza proboszcza. Wykonawcom wielkanocnych palm gratulujemy
znakomitych pomysłów i niezwykłych talentów plastycznych.

Odszedł do Nieba
Dnia 9 marca 2018r., wieku 81 lat,
odszedł do Nieba
mieszkaniec Kolonii Trzydnik
Jan Rozenbajgier.
Msza święta pogrzebowa została
odprawiona 18 marca 2018r.

Dnia 3 lutego 2018 roku
do Wspólnoty Kościoła Katolickiego
przyjęty został
Antoni Bryczek,
syn Adama i Marty,
urodzony 17 września 2017r.
Rodzicami chrzestnymi zostali
Magdalena Grzymek i Marek Szmit.
Szczęśliwym rodzicom
serdecznie gratulujemy.
Całej rodzinie życzymy wielu Łask Bożych.

Ksiądz Kanonik Czesław Wójcik
Ksiądz Czesław Wójcik urodził się 23 lipca 1926r. w Krężnicy Jarej. Święcenia kapłańskie otrzymał
23 marca 1952r. Po święceniach kapłańskich pracował jako wikariusz w Tomaszowie Lubelskim, a od
1953r. w Chełmie, w parafii Rozesłania Apostołów. Stąd został przeniesiony do nowopowstałej parafii w
Sobieskiej Woli w dekanacie bychawskim. W latach 1965-1969 był proboszczem w Rachaniach, dekanat
tomaszowski. Dnia 20 lipca 1969 roku ks. Bolesław Mazurek, wicedziekan dekanatu zaklikowskiego,
wprowadził uroczyście księdza Czesława Wójcika w urząd proboszczowski w parafii Rzeczyca Ziemiańska,
gdzie pozostał na 17 lat wytężonej pracy kapłańskiej. Wybudował nową, obszerną plebanię, zatroszczył się
o dzwonnicę, którą w 1971r. pokrył blachą ocynkowaną. W kościele zrobił ołtarz soborowy i pulpit.
Zainstalował rzutnik do wyświetlania tekstów pieśni liturgicznych. Pomalował dach na kościele i cały
kościół na zewnątrz. Założył odgromniki przy kościele. Ogrodził cmentarz grzebalny. Obok pracy
materialno – gospodarczej ks. Czesław Wójcik poświęcił się pracy czysto duszpasterskiej. Zatroskany o
duchowy rozwój swych parafian, widział potrzebę budowy kościołów dojazdowych.
Od 1 stycznia 1981r. ksiądz Czesław Wójcik rozpoczął sprawowanie mszy świętych w remizie
strażackiej w Woli Trzydnickiej, a od Wielkanocy w Dąbrowie. Najpierw pod kapliczką przy posesji
rodziny Żaków, a później w remizie strażackiej. Wikariuszem w tym czasie w kościele parafialnym był
ksiądz Michał Walkowski. W każdą niedzielę lub święto księża na zmianę dojeżdżali do Woli Trzydnickiej i
do Dąbrowy. W ten sposób zaczęły się kształtować dwa nowe ośrodki duszpasterskie.
Staraniem księdza Czesława Wójcika jesienią 1981r. wydano zgodę na budowę kościoła w
Dąbrowie. Działkę pod budowę nowej świątyni we wrześniu 1982r. ofiarowali Teresa i Henryk Kiliankowie
oraz Janina i Zygmunt Pyzikowie. Budowa kościoła rozpoczęła się w 1983 roku. Dnia 27 maja 1984 r. do
Dąbrowy przyjechał ksiądz biskup Bolesław Pylak, który odprawił uroczystą mszę świętą, następnie

poświęcił plac, krzyż i kamień węgielny wmurowany pod nową świątynię. Ksiądz biskup wydał dekret, że
odpust w kościele pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych będzie obchodzony
w niedzielę po 24 maja. Od tej chwili ksiądz Czesław Wójcik dojeżdżał w każdą niedzielę i święta na
godzinę 10.30 do Dąbrowy, by w prowizorycznej, drewnianej kaplicy sprawować mszę świętą. W tym
czasie z ofiarności mieszkańców Dąbrowy, Dąbrowy Choiny, Kolonii Trzydnik, części Trzydnika Małego
oraz Mikulina powstawał kościół i mieszkanie dla duszpasterza.
Ksiądz Czesław Wójcik troszczył się o nabożeństwa, prowadził katechezę, urządzał rekolekcje i
misje. Zapraszał do współpracy różnych kapłanów zakonnych i diecezjalnych. Sam głosił piękne kazania.
Przeżywał Nawiedzenie Matki Bożej w obrazie Jasnogórskim, a właściwie w pustej, symbolicznej ramie, bo
komuniści „zaaresztowali” Matkę Bożą. Przez 17 lat odprawił blisko 8000 mszy świętych.
Wśród parafian znany był ze swego nieugiętego charakteru, szczególnie mocno piętnował pijaństwo
i komunistów. Urządzał nabożeństwa ekspiacyjne oraz Tygodnie Modlitw o Trzeźwość Narodu. Wielu
mieszkańcom Rzeczycy Ziemiańskiej się to nie podobało, rozpoczęli nagonkę na swego proboszcza. Chcąc
się go pozbyć, pisali skargi i donosy do Kurii Biskupiej w Lublinie, uciekali się nawet do agresji słownej i
fizycznej. W związku z tym 4 października 1986 roku ksiądz Czesław Wójcik ogłosił rezygnację z parafii i
przeszedł na emeryturę. Za swoją pracę został odznaczony tytułem kanonika honorowego Kapituły
Zamojskiej. Przez kolejne lata swego życia w miarę sił pomagał kapłanom w diecezji i poza diecezją.
Przechodził różne komplikacje zdrowotne. Zamieszkał w Domu Kapłańskim w Lublinie, gdzie zmarł 1
lutego 2014 r. w wieku 87 lat.
( Artykuł powstał w oparciu o książkę ks. Aleksandra Bacy „Historia i teraźniejszość” oraz na podstawie
zapisów kronikalnych ks. Zygmunta Grabca.)

Przekaż 1% podatku
Zwracamy się z prośbą do ludzi wielkiego serca o przekazanie 1% podatku na leczenie i rehabilitację
Szymona Ożoga, cierpiącego na dziecięce porażenie mózgowe. Szymona wspiera Fundacja Dzieciom
„Zdążyć z Pomocą”.
Dane do przekazywania 1% podatku:
KRS 0000037904
cel szczegółowy 1%: 19977 Ożóg Szymon

Ogłoszenia
 15 kwietnia 2018r. (niedziela) po mszach świętych planowany jest występ zespołu Świteź z
„Misterium Meki Pańskiej”.
 22 kwietnia 2018r. – Dekanalny Dzień Powołaniowy. Spotkanie księży z seminarium duchownego z
młodzieżą.
 29 kwietnia – 1 maja 2018r. – Jubileusz Młodych w Zawichoście.
 3 maja 2018r. godz. 9.00 – Msza Święta w intencji Ochotniczej Straży Pożarnej
godz. 11.00 – rocznica Pierwszej Komunii Świętej.
 18 maja 2018r. - udzielenie Sakramentu Bierzmowania.
 31 maja 2018r. – Boże Ciało – procesja w kierunku Kolonii Trzydnik i Małego Trzydnika.
 3 czerwca 2018 r. – odpust parafialny, msza odpustowa planowana jest na godz. 12.00.
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