Jubileusz – to według słownika uroczyście obchodzona rocznica jakiegoś zdarzenia, ważnego
wydarzenia. Treścią obchodów każdego jubileuszu jest radość i dziękczynienie.
W niedzielę 12 czerwca 2011 r. w Ogrodach Sióstr Salezjanek w Pieszycach odbyła się X
Jubileuszowa Biesiada Odpustowa u „św. Antoniego” pod hasłem „Wspólna zabawa łączy
pokolenia” . Organizatorami biesiady była Parafia św. Antoniego na czele z ks. Prałatem
Edwardem Dzikiem i ks. Rafałem Chudym, Akcja Katolicka i Katolickie Stowarzyszenie
Młodzieży.
Uroczystości parafialnego święta rozpoczęła Msza św. odpustowa o godzinie 12.00.
Była ona wyjątkowa także z tego powodu, że celebrowali ją trzej neoprezbiterzy, którzy
wcześniej odbywali praktyki w naszej parafii: ks. Krzysztof Iskra, ks. Jakub Górski oraz
ks. Sebastian Bardas. Homilię wygłosił redaktor Gościa Niedzielnego(dodatek świdnicki) –
Ksiądz Dyrektor Roman Tomaszczuk, który przybliżył postać patrona naszej parafii.
Dalsza część uroczystości odbyła się w Ogrodach Sióstr Salezjanek. Ksiądz Proboszcz
Edward Dzik poświęcił 900 bochenków chleba św. Antoniego przygotowanych przez
Piekarnię Państwa Pawłowskich. Poświęconym chlebem obdarowano uczestników
Biesiady. Na gości wspólnego świętowania czekało wiele atrakcji i niespodzianek. Loteria z
losowaniem ciekawych i cennych nagród (każdy los wygrywał), licytacja wartościowych
przedmiotów. Imprezę wzbogaciły występy zespołów dziecięcych z Centrum Kultury i SP
nr 1 w Pieszycach. Ponadto dla dzieci zorganizowano konkursy gry i zabawy, które
prowadziła Anna Bulińska. Ksiądz Prałat Edward Dzik wraz z Panem Leszkiem
Opalińskim w przerwach między występami zespołów artystycznych prowadzili licytację,
zabawiając przy tym przybyłych gości. Biorący udział w Biesiadzie mogli posilić się
pysznymi daniami domowej kuchni przygotowanymi przez nasze Parafianki oraz przez
młodzież z KSM-u..
Podczas zabawy nie zabrakło dźwięków dobrej muzyki. Wystąpił zespół „ P C J „ a
gwiazdą wieczoru był białostocki zespół Disco Polo JORRGUS. Tradycyjnie o godzinie
21.37 uczczono Błogosławionego Jana Pawła II odśpiewując wspólnie Barkę.
Główną nagrodą Biesiady Odpustowej były 10-dniowe wczasy nad polskim morzem
dla dwóch osób oraz szereg bardzo wartościowych nagród między innymi rower, bony
towarowe, portfel Burmistrza z zawartością ufundowaną przez Radnych i inne cenne rzeczy.
W organizację Biesiady zaangażowało się wielu wspaniałych ludzi. Nie odbyłaby się ona bez
licznej grupy organizatorów, sponsorów i ofiarodawców, a także bez otrzymania środków
finansowych z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w
Pieszycach. Wszyscy uczestnicy Biesiady wspierali to dzieło za co należą im się
podziękowania. Ksiądz Prałat Edward Dzik zachęcał aby z każdym rokiem przybywało w
nas entuzjazmu i chęci do organizowania następnych biesiad tworząc wielką rodzinę
parafialną. Wszystkim, którzy włączyli się w organizację X Biesiady Odpustowej poprzez
pracę i ufundowanie nagród oraz upominków serdecznie dziękujemy.
Wyrazy wdzięczności należą się także organizatorom Biesiady, którzy włożyli w
przygotowania ogromny swój trud i poświęcili swój czas, należą do nich: gospodarz parafii
św. Antoniego Ksiądz Proboszcz Edward Dzik, ks. wikariusz Rafał Chudy, Katolickie
Stowarzyszenie Młodzieży, Prezes Akcji Katolickiej Krzysztof Kręt, Wiceprezes AK
Wiesława Miętkiewicz, Skarbnik Romana Wróblewska oraz pozostali Członkowie i
Sympatycy Akcji Katolickiej. Do przygotowania wspólnego świętowania dołączyli się
Pomocnicy Salezjańscy oraz Parafianie z Kamionek na czele z Panią Sołtys Marzeną
Łukaszewicz.
W Biesiadzie uczestniczył Burmistrz Miasta Pieszyce Mirosław Obal wraz z
Przewodniczącą Rady Miejskiej Urszulą Kordiak i Radnymi Miasta Pieszyce.
X Jubileuszowa Biesiada Odpustowa „u św. Antoniego” przeszła do historii jako
impreza ciesząca się wielkim zainteresowaniem mieszkańców Pieszyc i przybyłych gości.
Pozostawiła po sobie miłe wspomnienia i dostarczyła wielu wrażeń.

