Kapliczka Matki BoŜej z Lourdes po renowacji
Na początku lat 30. XX w. na zlecenie mieszkanki Borku Anieli Hyjek,
przybyłej z Ameryki Płn., mielecki artysta rzeźbiarz Franciszek Niedbała
wykonał przy ul. H. Sienkiewicza szczególną kapliczkę–grotę oraz figury:
Matki BoŜej z Louders w tejŜe grocie i klęczącej św. Bernadetty. Obie figury
zostały wyrzeźbione z wapienia pińczowskiego, a grota - wymurowana z
kamieni pochodzących z resztek mieleckiego klasztoru trynitarzy. (Stał on
niegdyś pomiędzy ul. H. Sienkiewicza i cmentarzem parafialnym, dziś
wybudowano na tym miejscu bloki mieszkalne.) Od początku istnienia
kapliczka stała się miejscem codziennych modlitw indywidualnych i
zbiorowych, szczególnie w maju, kiedy okoliczni mieszkańcy zbierali się na
tradycyjne naboŜeństwa majowe. Otaczano ją szczególną opieką, dbając o zieleń
wokół, dekoracyjne kwiaty, świeczki i znicze.
W ostatnich latach stan kapliczki wyraźnie się pogorszył. Powodowana
troską o stan kapliczki i jej otoczenia, grupa mieszkańców Borku i równocześnie
Parafii Ducha Świętego, za wiedzą ks. Władysława Marcinowskiego –
proboszcza tejŜe parafii, rozpoczęła starania o renowację i rewaloryzację tego
znanego w Mielcu miejsca kultu Matki BoŜej.
W skład Komitetu Renowacji Kapliczki weszli: Anna Szymańska
(przewodnicząca), BoŜena Modras, Barbara Nowak, Danuta Mieszkowicz,
Urszula Słomba, Józef Kędzior, Ryszard Ochęduszko i Józef Witek.
Zorganizowano spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w
Tarnobrzegu i wykonawcą prac konserwatorskich - artystą rzeźbiarzem
Tomaszem Dziurawcem z Rzeszowa (dokonał renowacji figury św. Jana
Nepomucena w Wojsławiu). Renowację rozpoczęto w sierpniu, a zakończono
12 października. Wykonano kompleksowe prace konserwatorskie, w tym
uzupełnienia ubytków w obu rzeźbach, nowe i większe metalowe ogrodzenie
(wykonawcy: Stanisław Tomczyk i Zygmunt Krempa) oraz dekorację z zieleni i
kwiatów. Koszty renowacji pokryto z dobrowolnych składek wielu
mieszkańców parafii Ducha Świętego i ich rodzin, pracowników Urzędu
Miejskiego, Starostwa Powiatowego i innych instytucji oraz dofinansowania
Zarządu Powiatu Mieleckiego. W akcji zbierania składek i pracach fizycznych,
poza członkami Komitetu Renowacji Kapliczki, wyróŜnili się: Janina Kuraś,
ElŜbieta Plata, Kazimierz Mieszkowicz, Teresa Szumny, Grzegorz Modras,
Antoni Nowak i Stanisław Słomba DuŜej pomocy organizacyjnej udzielił
Parafialny Oddział Akcji Katolickiej, a zwłaszcza jego prezes Antoni Put.
Poświęcenia pięknie odrestaurowanej kapliczki dokonał 16 X 2005 r. ks.
Andrzej Nowak – wikariusz parafii Ducha Św., przy udziale licznej grupy
mielczan. Zebrani nie kryli radości i wzruszenia.
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