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PRO MEMORIA  

w związku z diecezjalną uroczystością Dziękczynienia za Plony  

w Kosowie Lackim, w sobotę 10 września 2022 r. 

 

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony odbędzie się w tym 

roku na stadionie miejskim w Kosowie Lackim przy ulicy Sportowej - w 

sobotę 10 września 2022 r. Zostanie ona zorganizowana w porozumieniu z 

Urzędem Miasta Kosów Lacki. 

Początek uroczystej liturgii o godz. 11.00. Delegacje z wieńcami, ziarnem 

siewnym i chlebami mogą przybywać do Kosowa Lackiego już od godz. 9.45. 

Delegacje z wieńcami kierują się na plac celebry, czyli stadion miejski. 

Porządkowi pomogą ustawić wieńce wokół placu. Podobnie też zespoły 

ludowe oraz poczty sztandarowe kierują się bezpośrednio na plac celebry, 

gdzie zostaną ustawieni do procesji. Prosimy o wcześniejszy przyjazd, 

ponieważ program dożynkowy rozpocznie się już od 10.30. Ruchem kierują i 

parkingi na samochody oraz autokary wskażą policjanci, strażacy oraz 

uczniowie klasy mundurowej. 

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi Biskup 

Drohiczyński Piotr Sawczuk. Na uroczystość zaproszeni są wierni ze 

wszystkich parafii i rektoratów naszej diecezji. Mile są widziani pielgrzymi. 

Księża Dziekani osobiście zaproszą starostów swoich powiatów, a księża 

proboszczowie: burmistrzów i wójtów gmin, przewodniczących 

odpowiednich rad, sołtysów, a także poczty sztandarowe gmin i szkół 

rolniczych, zespoły ludowe oraz przedstawicieli służb mundurowych i innych 

organizacji. 

*** 

1. Za przygotowanie i przebieg liturgii są odpowiedzialni: kapelan 

Biskupa Drohiczyńskiego ks. Marcin Szymanik, diecezjalny duszpasterz 

Służby Liturgicznej ks. Mateusz Gołoś oraz wikariusz kosowski ks. Tomasz 

Łapiński  

2. Komentarz podczas uroczystości poprowadzi ks. kan. Jarosław 

Rzymski. 
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3. Oprawę muzyczną zapewni chór Polskiej Pieśni Narodowej  pod 

kierownictwem Elżbiety Bilmin przy Bielskim Domu Kultury. 

 

Porządek uroczystości w Kosowie Lackim będzie następujący: 

 

Od godz. 9.45 - przyjmowanie delegacji z wieńcami i pocztami sztandarowymi 

na plac celebry na stadionie miejskim 

Godz. 10.30 – program modlitewny - pod kierunkiem ks. kan. Romana 

Kowerdzieja, diecezjalnego duszpasterza Wspólnot Maryjnych oraz p. 

Renaty Przewoźnik, diecezjalnego moderatora KŻR. 

Godz. 10.45 – ustawienie się procesji liturgicznej (krzyż, poczty sztandarowe, 

bractwa, zespoły ludowe, ministranci, kapłani, Ksiądz Biskup) i przejście 

na plac celebry 

Godz. 10.50 – komentarz – ks. kan. Jarosław Rzymski 

Godz. 11.00 - uroczysta liturgia na placu celebry 

- powitanie gości: 

 - powitanie duchowieństwa i wiernych - ks. kan. Paweł Anusiewicz 

 - powitanie władz państwowych i samorządowych – p. Jan Słomiak, 

Burmistrz Kosowa Lackiego 

- rozpoczęcie Mszy św. – Ksiądz Biskup 

- prośba o poświęcenie wieńców i ziarna siewnego – Starostowie 

Dożynek: Dorota Żochowska z Żoch i Łukasz Nasiłowski z Wólki Dolnej. 

- Wejście wieńców na plac celebry 

- Błogosławieństwo wieńców i ziarna siewnego przez Księdza Biskupa. 

Podczas poświęcenia delegacje przechodzą procesyjnie przed ołtarzem i 

ustawiają się wokół placu celebry. W tym też czasie ks. prał. Tadeusz 

Syczewski dokona prezentacji wieńców. Ks. kapelan Marcin Szymanik 

wręczy delegacjom okolicznościowe obrazki. 

- procesja z darami 

- po modlitwie „Po Komunii” Starostowie Dożynek proszą Księdza 

Biskupa o pobłogosławienie chlebów 

- błogosławieństwo chlebów – Ksiądz Biskup 

- słowo duszpasterza rolników - ks. Antoni Sieczkiewicz 

- podziękowanie - Burmistrza Kosowa Jan Słomiak 

- błogosławieństwo Celebransa 

- przemówienia 

- dzielenie się chlebem 

- ogłoszenie wyników konkursu – Jan Słomiak 
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Godz. 13.30 – poczęstunek: 

- delegacje z wieńcami i wszyscy obecni – na placu stadionowym, przy 

stoiskach Kół Gospodyń Wiejskich 

- występ artystyczny kapeli i zespołów ludowych 

Godz. 19.00 – występ zespołu LOMBARD 

Godz. 21.00 – występ zespołu DYSTANS 

 

Dla zapewnienia sprawnego przebiegu uroczystości, zwłaszcza 

obrzędów dożynkowych, włączonych w liturgię Mszy św., prosimy o 

zastosowanie się do następujących wskazań: 

1. Wszystkie parafie Diecezji Drohiczyńskiej przygotowują wieńce 

dożynkowe i wyznaczają delegacje do ich niesienia. Na koronie wieńca, lub w 

innym widocznym miejscu, należy umieścić nazwę parafii. Trzeba także 

wyznaczyć delegację do niesienia na tacy lub w koszyczku ziarna siewnego do 

pobłogosławienia. 

2. W dwie niedziele poprzedzające Diecezjalną Uroczystość 

Dziękczynienia za Plony należy zachęcić parafian w ogłoszeniach do udziału 

w tej dziękczynnej modlitwie. 

3. Do koncelebry są zaproszeni: Diecezjalny Duszpasterz Rolników, 

przedstawiciele Kurii Diecezjalnej, Wyższego Seminarium Duchownego, Sądu 

Biskupiego, a także Księża Dziekani. Koncelebransi przywożą ze sobą tylko 

alby, ponieważ wszystkim koncelebransom zostaną przygotowane ornaty. 

Ksiądz Biskup i koncelebransi ubierają się w zakrystii świątyni i ustawiają się 

za krzyżem w procesji (wcześniej sztandary, bractwa i zespoły ludowe). 

4. Księża prałaci i kanonicy powinni przybyć na uroczystość w pełnych 

strojach chórowych. 

5. Wszystkich kapłanów obecnych na uroczystości prosimy o pomoc w 

spowiadaniu oraz przy udzielaniu Komunii św. 

6. Poświęcenie wieńców dożynkowych odbędzie się na początku Mszy 

św. po powitaniu gości przez Proboszcza i Przedstawiciela miejscowych 

władz samorządowych oraz po prośbie Starostów Dożynek.  

7. Wieńce będą święcone przez Księdza Biskupa (przy ołtarzu) podczas 

przejścia procesji przed ołtarzem, a następnie będą ponownie ustawiane na 

stolikach zlokalizowanych wokół placu. 

8. Poświęcenie chlebów i ziarna siewnego odbędzie się po modlitwie po 

komunii. O to poświęcenie ponownie poproszą Starostowie Dożynek. 

9. Podczas procesji „na ofiarowanie” tradycyjnie składamy dary, które 

zostaną przygotowane z uwzględnieniem potrzeb naszej diecezji. Dary ołtarza 
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zakupią: notariusz Kurii ks. kan. Jarosław Rzymski i sekretarz Biskupa 

Drohiczyńskiego ks. Marcin Szymanik. Ks. kan. Paweł Anusiewicz wyznaczy 

6 osób z parafii do niesienia dekanalnych darów podczas procesji. Należność 

za powyższe dary zostanie rozpisana przez Siostrę Księgową na poszczególne 

parafie. Do procesji z darami mogą dołączyć się również instytucje, 

producenci, parafie, zespoły, koła gospodyń, itd. 

10. Po błogosławieństwie i przełamaniu się chlebem odbędzie się 

ogłoszenie wyników na najładniejszy wieniec dożynkowy. W skład komisji 

wejdą przedstawiciele Burmistrza i Domu Kultury oraz delegat Księdza 

Proboszcza - ks. Tomasz Łapiński. Urząd Miasta Kosów Lacki przygotuje 

stosowne dyplomy, wyróżnienia i nagrody, które zostaną wręczone 

zwycięzcom przez Pana Burmistrza. 

11. Po Mszy św. delegacje z wieńcami, zespoły ludowe i bractwa 

pozostają się na placu stadionowym, gdzie będą mogli skorzystać z posiłku 

przygotowanego przez Koła Gospodyń Wiejskich. Podobnie też 

duchowieństwo, samorządowcy i zaproszeni goście będą mieć poczęstunek na 

placu stadionowym.  Dalszy czas wypełnią występy artystyczne kapeli i 

zespołu ludowych. Wieczorem przewidziane są koncerty zespołów Lombard i 

Dystans. 

Niech nasz udział w tegorocznej Diecezjalnej Uroczystości 

Dziękczynienia za Plony będzie wyrazem uwielbienia Stwórcy za Jego 

wszechmoc i dobroć. Niech ten dzień będzie też okazją do wyrażenia 

wdzięczności rolnikom i tym wszystkim, którzy troszczą się o to, by na 

naszym stole nie zabrakło chleba. 

 

 

      Ks. Zbigniew Rostkowski 

          Kanclerz Kurii  


