„Rolnik siał,
Pan Bóg dał kęs chleba,
Bogu podziękować trzeba”
I właśnie za ten dar chleba dziękowano Panu Bogu w Pisarzowicach podczas uroczystej Mszy
św. dożynkowej w niedzielę 17 września. Nasze uroczystości mają może trochę inny przebieg
niż w innych miejscowościach. Wychodzimy z prostego założenia, że najwłaściwszą postawą
człowieka korzystającego z dobrodziejstw tego świata i dobrze przeżywającego swoje życie
jest postawa dziękczynienia za otrzymane dobro i przyjęcie odpowiedzialności za życie swoje
i innych. Dlatego też ten symboliczny bochen chleba ofiarujemy tylko i wyłącznie Panu Bogu.
Trzeba wiele się nauczyć i nabrać doświadczenia, żeby panować nad stworzonym światem,
nad własnym życiem oraz aby panować nad tym co budujemy, jak organizujemy nasze życie i
usprawniamy życie społeczne.
Chleb Panu Bogu a podziękowania kierowaliśmy do ludzi. Do rolników, pszczelarzy,
sadowników i ogrodników , dzięki którym tegoroczne plony będą na naszych stołach.
Uroczystości dożynkowe tradycyjnie już rozpoczął pieśnią dożynkową zespół regionalny
„Pisarzowianki”. Następnie sołtys pan Stanisław Peszel poprosił księdza proboszcza o
odprawienie Mszy świętej dziękczynnej dożynkowej.
Poprosił także o poświęcenie miodu, wina, owoców i kwiatów. Nasza orkiestra dęta pod
batutą pana Stanisława Trembli wprowadziła orszak dożynkowy do kościoła.
Z bochenkiem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek państwo Urszula
i Marek Tora. Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyły panie z Koła Gospodyń Wiejskich.
Kwiaty i zboże pod zasiew niosły dzieci, Arek, Zuzanna i Kaja. Pszczelarze pan Jerzy Smolarski
i pan Adam Pieczka jak co roku ofiarowali złocisty miód, a Sołtys wsi pan Stanisław Peszel z
małżonką wino mszalne. Mszę Świętą dziękczynną odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek w
asyście wikariusza ks. Piotra.
W trakcie mszy świętej ks. proboszcz Janusz Gacek i ks. Piotr poświęcili :
- piękny bochen chleba upieczony przez państwo Renatę i Andrzeja Mandów,
- wieniec zaprojektowany przez panią Urszulę Kucharską a wykonany pod jej
kierunkiem przez panie z KGW .W tym roku była to łódź Piotrowa. Stelaż
pod wieniec wykonał pan Zbigniew Barabasz.
- symboliczne zbiory, które stanowiły piękną dekorację ołtarza. Wykonali ją Państwo Jadwiga
i Konrad Kobielus oraz pani Wanda Adamczyk.
Po uroczystej Mszy Świętej podczas marsza wygrywanego przez młodzież z orkiestry dętej Magda i Kasia częstowały wychodzących z kościoła chlebem upieczonym specjalnie na tą
okazję z tegorocznych plonów przez państwo Renatę i Andrzeja Mandów.
Następnie Starostowie i zaproszeni goście udali się do Domu Kultury, gdzie inicjatorzy tych
uroczystości, a więc sołtys Stanisław Peszel i zarząd KGW pod kierownictwem pani Cecylii
Puzoń, serdecznie podziękowali współorganizatorom za kultywowanie tej pięknej tradycji
dożynkowej w naszej parafii . Tą tradycję w darze przekazali nam nasi przodkowie .
Współorganizatorami dożynek w Pisarzowicach byli:












Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek z wikariuszami
Rada Sołecka i Sołtys Stanisław Peszel
Starostowie dożynek państwo Urszula i Marek Tora
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich i Przewodnicząca Cecylia Puzoń
Zespół regionalny „Pisarzowianki”- akompaniator Stanisław Olearczyk
Orkiestra dęta pod batutą Stanisława Trembli
Pszczelarze z koła „Bartnik”
Państwo Donata i Adam Gacek , którzy to byli sponsorami dekoracji płodów rolnych
w kościele
Państwo Renata i Andrzej Manda
Inne osoby, które to w różnej formie przyczyniły się do tego, by ta piękna tradycyjna
uroczystość mogła się odbyć.
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