Dożynki parafialne w Pisarzowicach AD 2018
….a gdy ten chleb się na ołtarzu złoży
gdy swą okaże nad nim moc Duch Boży
ziarno, co w cieple słońca dojrzewało
cudownie zmieni się w Chrystusa Ciało….

Okres dziękczynienia Panu Bogu za tegoroczne płody rolne powoli dobiega końca.16 września w naszej
parafii dziękowaliśmy Panu Bogu za tegoroczne zbiory. Dziękowaliśmy także rolnikom, pszczelarzom, sadownikom i
ogrodnikom, ludziom, dzięki którym tegoroczne plony będą na naszych stołach.
Tradycyjnie już, pieśnią zespół regionalny „Pisarzowianki” rozpoczął dożynki parafialne. Następnie sołtys pan Stanisław
Peszel poprosił księdza proboszcza o odprawienie Mszy świętej dziękczynnej dożynkowej. Poprosił także o poświęcenie
miodu, wina, owoców, kwiatów, wieniec dożynkowy. Podkreślił, że dożynki to wielkie i chóralne podziękowanie
rolnikom, ludziom wsi za ich ciężką pracę. Jest pocałowaniem spracowanej ręki, szacunkiem dla pooranego bruzdami
zmarszczek czoła. Święto plonów jest podziękowaniem za chleb i spojrzeniem z miłością na Matkę Ziemię.
Mszę Świętą w intencji ww odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek w asyście wikariusza ks. Adama.
Poczet sztandarowy pisarzowickich pszczelarzy Koła „Bartnik” wprowadził orszak dożynkowy do kościoła.
Z symbolicznym bochenkiem chleba i koszem owoców do ołtarza szli Starostowie Dożynek państwo E.St.Kubiczek.
Wieniec dożynkowy u stóp ołtarza złożyli przewodnicząca Koła Gospodyń C.Puzoń i rolnik pan Sz. Haczek. Kwiaty i
zboże pod zasiew niosły przedstawicielki zespołu regionalnego Kaja i Wiktoria. Pszczelarz pan J. Smolarski jak co roku
ofiarował złocisty miód, a Sołtys wsi pan St.Peszel z małżonką wino mszalne. W orszaku dożynkowym szli także rolnik
pan S.Haczek wraz z synową, prezes OSP T. Łaś z małżonką, prezes Kółka Rolniczego pan A.Sternat oraz członkowie
Z.R.”Pisarzowianki”.
W trakcie mszy świętej ks. proboszcz Janusz Gacek w asyście ks.Adama poświęcił piękny bochen chleba ,upieczony
przez państwo R.A.Mandów, wieniec zaprojektowany przez panią Urszulę Kucharską ,a wykonany pod jej kierunkiem
przez panie z CafeART i panie z KGW-ST. W tym roku w rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, jest to
wizerunek Matki Ostrobramskiej z Wilna. Stelaż wykonał pan Z.Barabasz, a elementy drewniane pan J.Szetyński.
Proboszcz poświęcił także tegoroczne symboliczne zbiory (w naszej parafii jest taka tradycja, że dekorację stanowią
prawie każde gatunki owoców i warzyw) i stanowiły one piękną dekorację ołtarza. A wykonały ją panie J.Kobielus i
W.Adamczyk.
Po uroczystej Mszy Świętej dziewczęta Kasia, Kaja i Roksana częstowały chlebem, upieczonym z tegorocznych plonów
przez właścicieli piekarni, wychodzących i wchodzących parafian do kościoła. Następnie Starostowie i zaproszeni goście
udali się na salę w OSP, gdzie inicjatorzy tych uroczystości, a więc sołtys Stanisław Peszel ,zarząd KGW pod
kierownictwem pani Cecylii Puzoń, serdecznie podziękowali współorganizatorom za kultywowanie tej jakże pięknej
tradycji dożynkowej w naszej parafii, którą to przekazali nam nasi przodkowie w „darze”.
Współorganizatorami dożynek w Pisarzowicach byli:










Ksiądz Proboszcz Janusz Gacek z wikariuszami
Rada Sołecka i Sołtys Stanisław Peszel
Starostowie dożynek państwo Elżbieta i Stanisław Kubiczek
Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich
Zespół regionalny „Pisarzowianki” z akompaniatorem Stanisławem Olearczyk
Pszczelarze Koła „Bartnik”
Państwo Donata i Adam Gacek , którzy to byli sponsorami dekoracji płodów rolnych w kościele
Państwo Renata i Andrzej Manda właściciele piekarni
Inne osoby, które to w różnej formie przyczyniły się do tego, by ta piękna tradycyjna uroczystość mogła się
odbyć.

Przewodnicząca KGW ”Strażniczki Tradycji” Puzoń Cecylia
Sołtys Stanisław Peszel
Zdjęcia A.Olearczyk

