Uroczystość odpustowa św. Antoniego Padewskiego – 2006 r.
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AKT UPAMIĘTNIAJĄCY UROCZYSTOŚĆ
W Imie Ojca i Syna i Ducha Swietego, Wspomozenie nasze w Imieniu Pana. Niech Imie Panskie bedzie pochwalone.
Najswietrzej Marii Pannie , wszystkim Swietym , a szczególnie swietemu Antoniemu niech bedzie czesc i chwala.
25 czerwca Roku Panskiego 2006,
za Pontyfikatu Papieza Benedykta XVI,kiedy
Prymasem Polski jest kardynal Jozef Glemp ,
Metropolita Wroclawskim arcybiskup Marian Golebiewski , Ordynariuszem Diecezji Swidnickiej biskup Ignacy Dec , Dziekanem
dekanatu bystrzyckiego ksiadz pralat Stefan Smoter Proboszczem Gorzanowa O. Henryk Deren.
W rok po odejsciu do Pana naszego rodaka Papieza Jana Pawla II i w 775 rocznice smierci sw Antoniego,
uczestniczymy w niezwyklej uroczystosci przy Lesnym Sanktuarium sw. Antoniego, u podnoza Debowej Gory w Gorzanowie .
Sanktuarium to powstalo z fundacji hr. von Herberstein w roku 1665. Od tego czasu czczone sa przez mieszkancow calej
okolicy przechowywane tam relikwie sw. Antoniego Padewskiego .
Kaplica sw . Antoniego polozona jest na terenie Lasow Panstwowych administrowanych przez Nadlesnictw Bystrzyca Klodzka .
W dniu 28 kwietnia 2004 roku podczas pielgzymki polskich lesnikow, papiez Jan Pawel II poswiecil zoledzie zebrane z
najstarszego polskiego debu ,, Chrobry ‘’ , które wysiano, a otrzymane sadzonki przekazano wszystkim nadlesnictwom w
kraju.
Z inicjatywy lesniczego Boguslawa Szkwarka postanowiono otrzymana sadzonke uroczyscie posadzic przy Lesnym Sanktuarium
swietego Antoniego . W maju 2006 r. uzgodniono z o.Henrykiem Dereniem , oraz nadlesniczym Kazimierzem Spiewakiem
przebieg uroczystosci i przygotowania do niej.
Wykonano nastepujace prace :
-wycieto wysokie drzewa zagrazajace kaplicy
-usunieto krzewy i niwelowano teren
-wykonano odwodnienie terenu
-przywieziono ofiarowany przez firme KAMBUD z Romanowa
kamien na pamiatkowy obelisk
-osadzono kamien w fundamencie
-wykonano wneke pod tablice i akt erekcyjny
-zamowiono pamiatkowa tablice w zakladzie kamieniarskim w
Jaszkowej Gornej
-wykonano i osadzono lawki na terenie w okol kaplicy
-czesciowo odnowiono elewacje zewnetrzna kaplicy
-poprawiono i poszerzono mostek umozliwiajacy dojscie do kaplicy

-wykonano plotek ochronny dla sadzonki debu
Powyzsze prace wykonywali:
Boguslaw Szkwarek – lesniczy
Jerzy Jarosz – kierowca ciagnika L.K.T.
Stanislaw Rapacz – scinka drzew
Edward Rapacz – pomocnik
Jacek Czeredys – pomocnik
Andrzej Mozgiel – dowiezienie kamienia , wykonanie lawek
Czeslaw Krzewski – wykonanie ogrodzenia debu
oraz parafianie z Gorzanowa:
Jan Bernacki , Krzysztof Srutwa ,
Robert Duma , Zygmunt Terlecki , Edward Konopacki ,
Zbigniew Deren ,Wieslaw Barczuk ,Wojciech Srutwa
Ryszard Kolodziej , Marek Zielinski
Tomasz Fraczkiewicz ,Jozef Michalik , Marek Waz – P.K.P. Cargo ,,WAGON” Jaworzyna Slaska – wykonanie tuby.
25 czerwca 2006 r. o godz.1100 odprawiona zostala msza swieta odpustowa celebrowana przez :
Neoprezbitera o.Ireneusza Matysiaka , ks.proboszcza o. Henryka Derenia , ks.Tomasza Zajaca-kapelana lesnikow diecezji
Swidnickiej ks. Stanislawa Boczonia –kapelana lesnikow diecezji Legnickiej ,
o.Jonasz O.F.M. z Klodzka.
Po mszy odprawione zostalo nabozenstwo ku czci sw. Antoniego z procesja do okola kaplicy. Obraz sw. Antoniego w
procesji niesli lesnicy: Adam Krakiewicz , Tomasz Goliszewski , Grzegorz Piesiak , Zbigniew Galczynski.
Celebranta prowadzili lesnicy – Mariusz Szymanski i Slawomir Mituta .
Dary oltarza przyniesli na ofiarowanie lesnicy : Daniel Koczela , Dariusz Michalek , Antoni Zielinski , Grzegorz Kmiecik ,
Slawomir Mituta .
Neoprezbiter udzielil wiernym blogoslawienstwa prymicyjnego ,
a o. Jonasz podal do ucalowania relikwie sw. Antoniego.
Poswiecony zostal nowy krzyz.
Po mszy sw. i nabozenstwie dokonano uroczystego posadzenia papieskiego debu .
Nadlesniczy Nadlesnictwa Bystrzyca Klodzka Kazimierz Spiewak odczytal tresc certyfikatu sadzonki debu oraz aktu erekcyjnego
i wreczyl je proboszczowi o. Henrykowi Dereniowi.
Akt erekcyjny podpisali :
- Kazimierz Spiewak – Nadlesniczy Nadlesnictwa Bystrzyca Kl.
- O. Henryk Deren – Proboszcz Gorzanowa
- Bogdan Krynicki – Burmistrz Gminy Bystrzyca Klodzka
- Ks . Tomasz Zajac – Kapelan lesnikow
- Ks . Stanislaw Boczon – Kapelan lesnikow
- O . Ireneusz Matysiak – neoprezbiter
Akt erekcyjny i kopia certyfikatu zostaly umieszczone w stalowej tubie
i zlozone w sarkofagu u stop pomnika z pamiatkowa tablica.
Posadzenia papieskiego debu dokonali :
o.Henryk Deren , Bogdan Krynicki , Kazimierz Spiewak , ks. Tomasz Zajac , ks. Stanislaw Boczon , o. Ireneusz Matysiak
.
Odsloniecia tablicy pamiatkowej dokonali :
Burmistrz gminy Bystrzyca Klodzka – Bogdan Krynicki
Proboszcz Gorzanowa – o. Henryk Deren
Pomnik i miejsce posadzenia debu poswiecil ks. Tomasz Zajac – kapelan lesnikow diecezji Swidnickiej.
Panu Bogu w Ttojcy Najswietrzej Jedynemu niech beda dzieki .
Swiety Antoni Padewski modl sie za nami i strzez swoje sanktuarium , oraz ten dab i pomnik .

