III Nepomucenalia
28 maja 2017 roku członkowie Parafialnego Zespołu Caritas zorganizowali Jarmark
Charytatywny, którego głównym celem było pozyskanie środków na kontynuację działalności.
Impreza organizowana u stóp figury św. Jana Nepomucena, tydzień po odpuście ku czci drugiego
patrona parafii ma również integrować parafian i mieszkańców okolicy poprzez wspólną zabawę w
rodzinnej i przyjaznej atmosferze. Nieoczekiwanie na Nepomucenaliach zjawił się poprzedni
wikariusz, ks. Łukasz Matuszak.
Jak zwykle oprawę muzyczną zapewnił niezastąpiony Zespół Muzyczny Credo pod
kierownictwem Krzysztofa Palusińskiego. Członkowie zespołu przekonują, że koncertowanie
podczas tej imprezy jest dla nich świetną zabawą i wielką przyjemnością. Również publiczność
bawiła się znakomicie niezależnie od wieku, o czym świadczyły wspólne pląsy które zainicjował
ks. Łukasz. Było też nieco poważniej, gdyż przy szachownicach nad najlepszymi posunięciami
zastanawiali się członkowie Uczniowskiego Klubu Sportowego „Kiełbaska”, rozgrywający
symultanę z mistrzem Sebastianem Hanuskiem. Nad przebiegiem zmagań czuwali trenerzy
szachowi: Dariusz i Jolanta Ostrowscy oraz Marta Hanusek. Dzieci rozwijały swoje talenty
plastyczne wykonując laurki dla mam z okazji niedawnego ich święta. Były one potem
odczytywane przez ks. wikariusza Mariusza Adamczewskiego i okraszane popularnymi
piosenkami, których główną bohaterką jest mama. Opiekę nad malcami sprawowały Anna Zagozda
i Liliana Anastaziak. Z kolei konkurencje o tematyce religijnej (gra planszowa o św. Wojciechu i
puzzle) przygotowały katechetki: Agnieszka Lewandowska i Katarzyna Rutkowska, sprawujące też
opiekę pedagogiczną nad graczami. Gry zręcznościowe (bile) rozgrywane były pod czujnym okiem
Mirosława Zagozdy. Kwiatki, motylki i inne wzorki na twarzach dzieci powstawały dzięki paniom
z firmy Oriflame. Dla łasuchów ciasta upiekli: Janina Lipska, Agata Olczak, Elżbieta Russek,
Małgorzata Wojciechowska, 15.letni! Kamil Spławski i panie z Koła Gospodyń Wiejskich w
Dąbrowicach Starych. Nie obyło się bez tradycyjnych w takich okolicznościach grochówki i bigosu,
które ugotowała Maria Płóciennik ze Straszkowa, a w kuchni polowej zamustrowali się druhowie
strażacy z tej miejscowości pod komendą Tomasza Krupy. Dla podwyższenia zysków
zorganizowany był też pchli targ. Swój wkład wnieśli też uczniowie Zespołu Szkół Plastycznych w
Kole którzy podarowali na rzecz Caritasu kilka prac plastycznych. W sumie III Jarmark
Charytatywny przyniósł zysk w wysokości 1610, 24 zł, co uznano za sukces. Opiekę medyczną nad
uczestnikami pikniku sprawowała Agnieszka Grabowska.
III Nepomucenalia mogły odbyć się dzięki łańcuchowi ludzi dobrej woli. Ks. proboszcz
Tomasz Jener służył dobrą radą, pomocą materialną oraz działał tam, gdzie członkowie Caritas nie
mogli dotrzeć. Ks. Mariusz Adamczewski prowadził konferansjerkę i wspierał organizację imprezy.
Wójt Gminy Kościelec Dariusz Ostrowski, wice wójt Sylwester Chęciński oraz ich pracownicy
dołożyli starań, aby nie zabrakło potrzebnego sprzętu (kuchnia polowa, transport). Produkty
spożywcze sponsorowali: poseł na Sejm Rzeczypospolitej Leszek Galęba, Grzegorz Fiałkowski,
Paulina i Marcin Jóźwiakowscy oraz Dorota i Andrzej Tęgosowie. Pomocą techniczną i
organizacyjną służyli członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej w Dąbrowicach Starych z Pawłem
Kujawą na czele i druhowie ze Straszkowa.
III Nepomucenalia – Parafialny Jarmark Charytatywny na chwałę Pana Boga i dla dobra
ludzi przeszedł do historii wydarzeń tej wspólnoty. Parafialny Zespół Caritas pozyskał środki na
realizację swojej misji i dziękuje serdecznie wszystkim tym, którzy przyczynili się do organizacji
jarmarku oraz jego uczestnikom, którzy do końca wytrwali we wspólnej zabawie mimo lejącego się
z nieba żaru.

