LAUREAT Z GRABOWCA
Ks. dziekan Stanisław Budzyński z Grabowca znalazł się ścisłym finale konkursu „Proboszcz Roku 2005"
Parzybrody (kapusta z czosnkiem i oliwą) i kutia z pszenicy, zrobione przez gospodynie z
Grabowca, wzbudziły sensację podczas ogłoszenia wyników konkursu „Proboszcz Roku
2005", które odbyło się 16 grudnia w siedzibie Sekretariatu Episkopatu w Warszawie.
Zwycięzcą konkursu został 41-let-ni ks. Piotr Sadkiewicz, proboszcz parafii Leśna k. śywca
w diecezji bielsko-Ŝywieckiej, organizatora akcji krwiodawstwa i bazy danych o dawcach
szpiku kostnego. Ks. Sadkiewicz znany jest takŜe z tego, Ŝe zachęca wiernych do zadeklarowania, iŜ są potencjalnymi dawcami organów, dba o integrację z niepełnosprawnymi, organizował zbiórki Ŝywności dla ubogich i oprawek okularów dla mieszkańców Ghany oraz sprowadził relikwie 58 świętych do parafii.
ChociaŜ przedstawiciele organizatorów - Katolickiej Agencji Informacyjnej i Redakcji Programów Katolickich TVP - nie ogłosili, który z pozostałych księŜy finałowej „dwunastki"
zdobył największe uznanie kapituły konkursu, udało nam się dowiedzieć, Ŝe na drugim miejscu do tytułu był ks. dziekan Stanisław Budzyński, proboszcz parafii św,. Mikołaja w Grabowcu. Parafianie podziwiają ks. Budzyńskiego m.in. za niezwykłe zaangaŜowanie w pracy
niepełnosprawnymi, wyremontowanie kościoła i starego domu parafialnego (sam pracował z
łopatą w ręku) oraz załoŜenie i prowadzenie pasieki, z której miód rozdaje potrzebującym.

W konkursie uczestniczyło ok. tysiąca proboszczów, zgłoszonych przez parafie z całego kraju. Do siedziby Sekretariatu Episkopatu przybyli wraz z „12" nominowanych proboszczów
parafianie z całej Polski, m.in. Kaszubi z Pucka, górale z śywiecczyzny oraz mieszkańcy
Grabowca. Po krótkiej prezentacji kaŜdego z proboszczów, nominowani księŜa odbierali pamiątkowe dyplomy, zestawy płyt i ksiąŜek. Ks. Budzyński odebrał swój dyplom jako przedostatni. Zdobywca tytułu „Proboszcz Roku 2005" otrzymał takŜe laptopa. .
Po wręczeniu nagród, odbyła się degustacja regionalnych potraw, przywiezionych przez parafian, którzy zgłosili swoich proboszczów do konkursu. Grabowiec zachwycił uczestników
gali parzybrodami, pieroŜkami z kapustą i kaszą oraz oryginalną kutią.
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