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Szanousni Pańshuo,

Stajemy dziś u progu jesieni i §uiętujemy Dzień Dziękczynienia za dary Ziemi, z ziaren których

potustałtuspaniały dar - pięknie wypieczony chleb,

Obchody śuięta plonóu, po ukończeniu najważniejszych prac polouych, to jeden z najpiękniejszych

dni tu kalendarzu staropolskich obrzędóu rolniczych. W ciągu uiekótu dożynki mocna zakorzeniły się t"u

tradycji naszego narodu, jest to śu;ięto udzięczności Bogu i ludziom, radosne zuieńczenie całorocznego

trudu, W tym szczegóInym dniu wyrażamy wdzięczność Bogu za nieustanny cud, jakim jest uzrastanie

ziąrna wrzuconego tu ziemię i przynoszqcego obfity plon, a także za błogosławieństuo dla ludzkiej praca.

Święto Plonótu przypomina nam wszastkim, jak uiele zaudzięczamy rolnikom i ich uysiłkotui.

Właśnie LD Ęm miejscu prQgnę pokłonić się tuszystkim uczestnikom dzisiejszych uroczystości

Dożynkotuych, które co roku stuq baruq i obfi.tościq przyciqgajq mieszkańcóu zarótuno usi jak i miast.

Wszyscy uiemy jakże trudna a zarlzem uyjqtkousa jest praca rolnika, pomimo ogromnego roztuoju

techniki i gospodarki współczesny człotuiek nadal w dużej mierze zależny jest od zjatuisk śt"uiata natura, na

które tak na praudę nie ma wpływu, Uczy to pokory i skłania do dziękczynienia Bogu za każdy rok, tu

którym polskim rodzinom nie brakuje chleba. Prąca ną roli kształĘe sumienność i odpousiedzialność - za
uprauianq ziemię, za wspólnotę lokalnq i narodousq, za przekaz uiary, moua i obyczaju.

Polska uieś się zmienia, tlsidzi to każdy z nas - jednak to co najważniejsze tu Dożynkach pozostaje:

dziękczyntenie za plony, radość z otuocótu ciężkiej pracy, szacunek dla tradycji i szacunek dla chlebą.

Dziś cieszymy się z daróu ziemi, przypominama o szacunku należnym dla sprlcowanach dłoni naszych

rolników, dziękujemy wszystkim którzy dla ziemi i z płodów ziemi żyjq, za Wasz'trud i pracę jakq

ulkładacie by na każdym polskim stole nigdy nie zabrakło chleba,

Raz jeszcze pragnę podziękouać uczestnikom tegorocznego Śuięta i życzyć uszystkiego co

najlepsze, przede uszystkim zdrouia, spokoju i tuszelkiej pomyśIności.

W s zy stkich z g r omadz o ny ch b ar dz o s er d e cznie p o z dr au iam.
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