
 

1. Kochaj Boga, szerz Królestwo Chrystusowe w swojej 
duszy, w swej rodzinie i w swym środowisku.  
Podstawą naszego życia i działania jest miłość do Boga. To Bóg 
jest Drogą i Prawdą dla nas wszystkich. Jemu wszystko zawdzię-
czamy i w Nim wszystko co najpotrzebniejsze możemy osiągnąć. 
Bóg jest Najlepszy, Najmądrzejszy i Wszechmogący, jest naszym 
Ojcem. Bogu wszystko zawdzięczamy. Musimy dbać o wszyst-
kich, dla których możemy coś zrobić, aby byli lepszymi katolikami. 
Mamy szerzyć naukę Chrystusa w swej rodzinie, wśród sąsiadów, 
w otoczeniu szkoły, uczelni, pracy i wśród innych członków naro-
du. (CDN….) 
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W dniu 26 lipca 2013 r. odbył się rajd rowerowy ministrantów i lek-
torów na trasie: Dwikozy – Gierczyce – Dwikozy. Opiekunami raj-
du byli ks. Grzegorz Martyna i pan Paweł Pardak. Podróż przebie-
gała spokojnie, choć nie obyło się bez przygody. W połowie trasy 
jeden z uczestników przebił oponę i musieliśmy wspólnymi siłami 
zaradzić tej sytuacji. Po dotarciu do parafii Gierczyce przywitał 
nas ks. proboszcz Waldemar Winnicki. Na uczestników rajdu cze-
kał poczęstunek, który wzmocnił nasze siły. Ksiądz Waldemar 
przybliżył nam historię parafii, która okazał się bardzo interesują-
ca. Parafia Gierczyce sięga XIV wieku. Na jej terenie znajduje się 
pięknie odremontowany barokowy Kościół p.w. Św. Mikołaja – 
biskupa. Jest on nazywany perłą ziemi opatowskiej. Oprócz para-
fialnego cmentarza ks. Proboszcz pokazał nam cmentarz chole-
ryczny, gdzie znajdują się mogiły pochowanych w czasie epidemii 
cholery, która miała miejsce w XIX wieku. Po pamiątkowych zdję-
ciach udaliśmy się w powrotną drogę do Dwikóz, ubogaceni wie-
dzą o historii gościnnej parafii. 

Przemysław Kałuża 
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 Dnia 20 sierpnia 2013 roku odbył się wyjazd na spływ kajakowy 
rzeką Tanew z Harasiuk do Dąbrówki. Został on zorganizowany 
przez księży z naszej parafii. Uczestniczyła w nim 22-osobowa 
grupa młodzieży wraz z nauczycielami z naszego gimnazjum i 
opiekunami. Z Dwikóz wyjechaliśmy koło godziny 8:30 i po go-
dzinie 10:30 dotarliśmy na miejsce startu. Z niecierpliwością 
oczekując na przygodę wsiedliśmy do przygotowanych dla nas 
kajaków. Mimo, iż do przepłynięcia mieliśmy kilkanaście kilome-
trów, podróż mijała nam szybko i przyjemnie. Niektórzy z nas byli 
szczególnie podekscytowani, ponieważ po raz pierwszy płynęli 
kajakiem, lecz wszyscy radzili sobie dobrze. Bawiliśmy się świet-
nie miło spędzając czas, bo w dobrym towarzystwie wszędzie 
jest dobrze. Po zakończeniu spływu rozpaliliśmy ognisko, by 
każdy mógł się ogrzać i wysuszyć, zjedliśmy także prowizorycz-
ny posiłek składający się z upieczonych kiełbasek. Po odpoczyn-
ku udaliśmy się w drogę powrotną. Już koło godziny 18.00 wszy-
scy dotarli do domu z miłymi wspomnieniami, które zostaną  na 

długo w naszej pamięci. 

Damian Donda i Anna Machała.  
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