Gość specjalny
„Dobrze nam tu być” - mówili do Jezusa na górze Przemienienia apostołowie,
na widok specjalnych gości, Mojżesza i
Eliasza, oraz jego własnej chwały, którą niespodziewanie im objawił.
Z okazji parafialnego odpustu, w uroczystość Przemienienia Pańskiego 6
sierpnia, przyjechał do nas dawny proboszcz - dziś nadal tryskający energią
senior na zasłużonej emeryturze - ks.
kanonik Bogdan Napierała. Nie tylko
przewodniczył Mszy św. i podzielił się
Słowem Bożym, ale okazało się, że nie
zapomniał wielu z nas; z tym i owym
zamienił kilka słów, pożartował. Aż
szkoda, że dopiero kilka dni później
odcyfrowaliśmy jego i 20-ki pielgrzymów pamiątkowy zapis na ornacie,
który z kaplicy w Gołębiewie powrócił
do zakrystii... Nie mogliśmy się jeszcze
mu pochwalić odremontowanymi dopiero na przełomie sierpnia i września
organami, ale frontowa część płotu
lśniła na powitanie piękną czernią.
Nie zawiedli i inni goście, duszpasterze
z Trąbkowskiego dekanatu. Ksiądz
Marian tradycyjnie przywiózł ze sobą
dobrą pogodę, tym razem z Sopotu. W
spojrzeniu, którym omiatał prezbiterium i nawę, wyczuwało się jeszcze

troskę i niepokoje niedawnego gospodarza - z Sobowidza łatwo się nie wyrasta., nie zapomina...
Przy stole na plebanii zachwycano się
smakołykami przygotowanymi przez
nasze gościnne, ofiarne Panie, Krysię i
Terenię. Snuły się opowieści o czasach
dawnych i nowych.
Nie zawiedli parafianie, którzy tego
wieczora wypełnili kościół i przystąpili
licznie do Komunii św. (można mieć
więc nadzieję, że łaski odpustu dostąpi-

ło naprawdę wielu). Dopisali ministranci, młodzież aktywna w poszczególnych rolach liturgicznych. Nie zabrakło kwiatów pod stopy Jezusa Eucharystycznego, ani pocztów sztandarowych.
W sobotę odpustowe obchody zakończyły zmagania plastyczne i sportowe z
udziałem dzieci, przygotowane przez
Panie Olę i Ewę. Mniejszym i większym zawodnikom kibicowali rodzice i
babcie. Niektórzy sami wystartowali...

W dniu 2 marca, z okazji Mszy św. sprawowanej za jego zdrowie, odwiedził nas ks. Tadeusz Markiewicz, dawny proboszcz parafii w Sobowidzu. Na zdjęciu z lewej, odnalezionym przy okazji porządków na plebanijnym poddaszu widać
go w otoczeniu młodzieży (obecnie już poważnych matek i ojców rodzin), po prawej - w koncelebrze z obecnym duszpasterzem, ks. Krzysztofem. Pamiętajmy w modlitwie o tych, którzy nas prowadzili ku wierze i wspólnocie Kościoła.

