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Szanowni Państwo
spotykamy się ponownie po
wakacyjnej przerwie. Tak jak
w poprzednich numerach
gazetki postaramy się
przybliżyć w niej
najważniejsze wydarzenia
z ostatnich miesięcy,
nawiązując również do tego,
co działo się w lipcu
i sierpniu w naszej parafii.
Życzymy miłej lektury.
Przypominamy również, że
jesteśmy otwarci na wszelkie
Państwa sugestie, co do treści
naszej Kroniki Parafialnej
Redakcja

Dożynki parafialne
Tegoroczne dożynki parafialne przypadły na 3
września 2017r. i choć pogoda była kapryśna, na brak wrażeń
nie można było narzekać. Cała społeczność parafialna po raz
kolejny stanęła na wysokości zadania, by jak najlepiej
przygotować się do święta plonów. Mieszkańcy Mikulina i
Dąbrowy Choiny przygotowali dekoracje wokół kościoła.
Całe wejście ozdobili pędami zielonego chmielu, a na
trawniku wokół krzyża ustawili bele słomy i snopy zboża
ozłocone kwiatami słoneczników i aksamitek. Na słomianym
stole ułożyli wielobarwne owoce i warzywa – plony
własnych sadów i pól. Mieszkańcy Dąbrowy profesjonalnie i
z wielkim pietyzmem udekorowali ołtarz i wnętrze świątyni.
Wzrok przyciągały białe płotki i gustowne wianuszki
ozdobione jarzębiną, kaliną i wrzosem, promienne
słoneczniki oraz bogactwo warzyw i owoców. Znakomity
poczęstunek po mszy świętej zapewnili mieszkańcy Kolonii
Trzydnik i Trzydnika Małego. Gospodynie z tych wsi
upiekły kilkanaście wybornych ciast, więc każdy mógł
zaspokoić apetyt.
W tym roku wielkim zaskoczeniem dla wszystkich
był występ starostów dożynkowych, którymi byli Monika
Iracka z Dąbrowy i Marcin Łukasik z Kolonii Trzydnik.
Zadali oni szyku pojawiając się w kościele w strojach
ludowych w towarzystwie dwójki dzieci, Zosi Jach i Szymona Irackiego, również ubranych na ludowo z
bukietami kwiatów w dłoniach. By zrobić większe wrażenie, zajechali karocą zaprzężoną w piękne kare
konie. Podczas mszy świętej ksiądz proboszcz poświęcił wieńce dożynkowe z czterech wsi: Dąbrowy,
Dąbrowy Choiny, Mikulina i Kolonii Trzydnik oraz chleb dożynkowy, którym starostowie częstowali
wszystkich po nabożeństwie. Oprawę muzyczną uroczystości przygotował nasz organista Grzegorz Szyfer.

Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze
Dnia 23 lipca 2017r. na stadionie sportowym w Trzydniku Dużym rozegrane zostały Gminne
Zawody Sportowo-Pożarnicze. W tegorocznych zmaganiach wystartowało 11 zespołów, reprezentujących
wszystkie jednostki OSP w gminie. Drużyna z Dąbrowy w składzie: Kacper Bis, Mateusz Bis, Paweł
Chojnacki, Rafał Iracki, Kacper Ryfka, Grzegorz Oszust, Wiktor Zdyb zajęła 3. miejsce ustępując jedynie
Trzydnikowi Dużemu i Węglinkowi. Wszystkie reprezentacje otrzymały nagrody finansowe, a najlepsze
trzy ekipy także puchary. Wręczali je wiceprezes Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w
Trzydniku Dużym Wojciech Nawrocki i komendant gminny OSP Marian Dyguś.

Dożynki gminne
Dożynki Gminne w Trzydniku Dużym odbyły się w dniach 26-27 sierpnia 2017r. Pierwszego dnia
rozegrano Turniej Sołectw Gminy Trzydnik Duży, a zwycięstwo w nim odniosło Sołectwo Dąbrowa.
Uczestnicy zawodów zmagali się z konkurencją w przeciąganiu liny, ciągnięciu traktorowej opony oraz w
biegu na pięcioosobowych nartach. Wszystkim uczestnikom, którzy tak godnie nas reprezentowali składamy
szczere gratulacje.
Podczas dożynek przyznano również nagrody poszczególnym wsiom za wieńce dożynkowe.
Dąbrowa otrzymała nagrodę za zajęcie 2. miejsca, a Dąbrowa Choiny za zajęcie 3. miejsca. Państwo
Leokadia i Marcin Łukasikowie z Kolonii Trzydnik wygrali konkurs na najbardziej zadbane gospodarstwo
w gminie, a na dożynkach powiatowych zajęli 2. miejsce. Mieszkańcy Mikulina na dożynkach gminnych w
Kraśniku za swój wieniec otrzymali 1. nagrodę. Gratulujemy!

Dni Młodych Diecezji Sandomierskiej
W dniach 15-17 września, w 10. rocznicę śmierci ks. kard. Adama Kozłowieckiego, w Nowej Dębie
odbyło się 20. Spotkanie Młodych Diecezji Sandomierskiej. Wzięło w nim udział ponad 2 tys. osób, w
tym11 młodych ludzi z naszej parafii pod opieką księdza proboszcza Stanisława Rząsy. Spotkanie
zainaugurował biskup Krzysztof Nitkiewicz, który zachęcał młodzież, by starała się zobaczyć w swoich
doświadczeniach życiowych obecność Boga. Trzydniowe spotkanie przepełnione było modlitwą, formacją,
zabawą i śpiewem. Wieczorem młodzi gromadzili się w dwóch świątyniach w Nowej Dębie i Majdanie
Królewskim, aby wspólnie odkrywać maryjne przesłanie z Fatimy i w modlitwie różańcowej Maryi polecać
swoje młode życie oraz swoich bliskich i przyjaciół. Bp Krzysztof Nitkiewicz modląc się podczas
Nabożeństwa Fatimskiego z jedną z grup w Nowej Dębie mówił o tym, że tajemnice Różańca przywołują
różne wydarzenia z życia Chrystusa i Maryi: radosne i bolesne, przepełnione światłem i mrokiem,
naznaczone próbami i smakiem zwycięstwa.
Mamy podobne doświadczenia. Czasami uginamy się pod ich ciężarem, innym znów razem tryskamy
radością. Każda z tych chwil jest bezcenna, pożyteczna, wyjątkowa. Starajmy się zobaczyć w nich obecność
Boga, Jego miłość i wypowiedzieć za przykładem Maryi nasze „Amen” i „Niech mi się stanie według Twego
słowa” – mówił do młodych bp Krzysztof Nitkiewicz.
Wszyscy uczestnicy 20. Spotkania Młodych Diecezji Sandomierskiej wzięli udział i w maryjnej
procesji światła, odmawiając wspólnie różaniec. Uczestniczyli w spotkaniach formacyjnych ze wspólnotą
Przymierze Miłosierdzia. Wspólnie odmówili koronkę do Miłosierdzia Bożego, przeżyli wieczór
uwielbienia i Apel Jasnogórski. Podczas trzech dni spotkania, oprócz strawy dla ducha, młodzież mogła też
dostarczyć rozrywki ciału poprzez udział w tańcach integracyjnych oraz koncercie energetycznego zespołu
LUXTORPEDA.

Stan prac remontowych
W lipcu pani Renata Milaniuk ukończyła renowację obrazu Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.
Obraz został odświeżony i na nowo pomalowany, zyskał złotą ramę ozdobioną girlandami złotych róż.
Zerwano boazerię ze ściany za ołtarzem, wyrównano i pomalowano ściany, dodatkowo wykonano gipsowe
ścianki z nowoczesnym oświetleniem, które podkreśla urodę obrazu i skupia wzrok na tabernakulum.
Autorką projektu przebudowy ściany za ołtarzem jest pani Renata Milaniuk, instalację oświetleniową
wykonał pan Tomasz Klimek, a prac remontowych podjął się pan Ryszard Łukasik.

100 – lecie Objawień Fatimskich
W dniach od 13 maja do 13 października 2017r. figura Matki Bożej Fatimskiej odwiedziła około 150
rodzin z naszej parafii. Przed figurą każdy w indywidualnej modlitwie mógł zawierzyć Matce Bożej swoje
sprawy i troski oraz podziękować za otrzymane łaski. 13 października figura MB powróciła do kościoła,
gdzie odbyło się nabożeństwo dziękczynne za nawiedzenie rodzin naszej parafii zakończone procesją pod
kapliczkę na środku Dąbrowy. W mszy świętej i procesji uczestniczyło około 100 osób, czyli znaczna część
parafian zważywszy na fakt, iż był to dzień powszedni. Jako wotum wdzięczności obchodzone będą
nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca, począwszy od 13 maja aż do 13 października 2018r. Istotą
tego nabożeństwa jest wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciwko Niepokalanemu Sercu Najświętszej
Maryi Panny. Obrażają one Boga i Jej Niepokalane Serce, są pogardą wobec Bożej miłości oraz powodem
piekielnych mąk ludzi, za których umarł Jej Syn. Nabożeństwo pierwszych sobót miesiąca to forma pomocy
grzesznikom, zaproponowana przez Maryję i Jezusa. Przez to nabożeństwo możemy przepraszać Boga i
wynagradzać za grzechy obrażające Niepokalane Serce Maryi, a gdy będziemy tę modlitwę praktykować,
także w naszych sercach wzrośnie miłość ku Bogu i bliźnim.
CZTERY WARUNKI NABOŻEŃSTWA PIERWSZYCH SOBÓT MIESIĄCA
Najświętsza Panna i Jezus ukazali się siostrze Łucji dnia 10 grudnia 1925 r., aby opisać nabożeństwo
wynagradzające grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W jego ramach powinniśmy:
1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy popełnione
przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Można także skorzystać z łaski sakramentu pojednania wcześniej,
byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej, bez grzechu ciężkiego.
2. Przyjąć Komunię Św. w pięć pierwszych sobót miesiąca w powyższej intencji.
3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych.
4. Przez piętnaście minut rozważać tajemnice różańcowe ofiarując tę medytację w wymienionej intencji.

Na ślubnym kobiercu
Dnia 29 lipca 2017 roku przysięgę małżeńską złożyli:
Mateusz Kot z parafii Olbięcin
oraz Ewelina Matysiak z parafii Dąbrowa
Dnia 19 sierpnia sakramentalne „tak” wypowiedzieli:
Krzysztof Kolasa z parafii Branew
i Edyta Blat z parafii Dąbrowa
Nowożeńcom dedykujemy słowa
Jana Pawła II:
„Musicie być silni miłością,
która wszystko znosi,
wszystkiemu wierzy,
wszystko przetrzyma,
tą miłością,
która nigdy nie zawiedzie."

Dnia 8 października 2017r.
Sakrament Chrztu Świętego
przyjął nowy mieszkaniec Dąbrowy
Jan Kula,
syn Olimpii i Łukasza Kulów, urodzony
10 sierpnia 2017r. w Lublinie.
Rodzicami chrzestnymi zostali:
Joanna Walczak i Grzegorz Kula
Całej rodzinie życzymy
wielu łask Bożych
i nieustającej opieki aniołów.

Liczenie wiernych
Dnia 15 października 2017r. w całej Polsce odbyło się liczenie wiernych uczestniczących w mszach
świętych. W naszej parafii na obu niedzielnych nabożeństwach było 213 wiernych, w tym 115 kobiet i 98
mężczyzn. Do sakramentu eucharystii przystąpiły 103 osoby. Frekwencja wyniosła 54%.

Listopad - miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich
Listopad to miesiąc szczególnej pamięci o naszych zmarłych bliskich, krewnych, znajomych.
Zachęcamy wszystkich by nie był to miesiąc samej tylko zadumy nad śmiercią i przemijaniem, ale także
czas czynnej pomocy wszystkim duszom oczekującym w czyśćcu na osiągnięcie pełni radości w Niebie.
Poniżej zamieszczamy treść modlitwy za dusze w czyśćcu cierpiące i zachęcamy do jej odmawiania.
Boże, Ty nam nakazałeś miłować wszystkich ludzi, także tych, których śmierć zabrała z tej ziemi.
Pokornie prosimy, przez nieskończone miłosierdzie Twoje, przez mękę i śmierć Jezusa Chrystusa, zmiłuj się
nad duszami zatrzymanymi w czyśćcu, które muszą odpokutować za swoje grzechy, zanim wejdą do Twojej
chwały. Ześlij im ducha Twego, Pocieszyciela, aby je oświecił światłem i Twoją łaską oraz umacniał w
nadziei Twego miłosierdzia. Racz je wprowadzić do królestwa Twojej chwały za przyczyną Najświętszej
Maryi Panny i wszystkich Twoich świętych, jak również przez modlitwy Twego świętego Kościoła i nas
wszystkich, niegodnych sług Twoich, którzy błagamy dla nich o Twe zmiłowanie. Przez Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Ogłoszenia
1. Modlitwa wypominkowa za zmarłych będzie odprawiana w listopadzie po niedzielnych mszach świętych
w następującym porządku:
5 listopada – Dąbrowa
12 listopada – Dąbrowa Choiny i Mikulin
19 listopada – Kolonia Trzydnik i Trzydnik Mały
2.Ognisko integracyjne na zakończenie prac polowych połączone z zabawą andrzejkową dla dzieci i
dorosłych planowane jest na 2 grudnia 2017r.
Zabawa dla dzieci w godzinach 15,00 – 18,00
Zabawa dla dorosłych w godzinach 18,00 – 24,00
Organizatorami imprezy są: koło gospodyń wiejskich, rada parafialna, straż pożarna. Wszystkich chętnych
prosimy o kierowanie zgłoszeń do organizatorów.
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