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PRO MEMORIA  

w związku z Diecezjalno-Wojewódzką Uroczystością Dziękczynienia za 

Plony w Perlejewie, w sobotę 9 września 2017 r. 

 

Diecezjalna uroczystość dziękczynienia za plony odbędzie się w tym roku na 

placu targowym przy kościele w Perlejewie - w sobotę 9 września 2017 r. 

Początek uroczystej liturgii o godz. 11.00. Prosimy jednak o wcześniejszy 

przyjazd, bo program dożynkowy rozpocznie się już od 10.30. Delegacje z wieńcami, 

ziarnem siewnym i chlebami mogą przybywać do Perlejewa już od godz. 10.00. 

Delegacje z wieńcami kierują się najpierw na plac kościelny tuż przy kościele. 

Porządkowi pomogą ustawić wieńce. Zespoły ludowe oraz poczty sztandarowe 

kierują się bezpośrednio na plac celebry, gdzie zostanie wskazane im odpowiednie 

miejsce. 

Uroczystej liturgii będzie przewodniczył i kazanie wygłosi ks. Biskup Tadeusz 

Pikus, Biskup Drohiczyński. Na tę 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. 

W tym roku do udziału w Diecezjalno-Wojewódzkim Dziękczynieniu za plony 

została zaproszona również Cerkiew Prawosławna. Wierni wyznania 

prawosławnego wezmą udział o godz. 9.30 we Mszy Świętej w cerkwi św. Mikołaja 

w Grodzisku, odprawionej pod przewodnictwem Jego Eminencji, abp. Sawy, 

Prawosławnego Metropolity Warszawskiego i całej Polski. Następnie, razem z 

wieńcami, przyjadą do Perlejewa, aby od godz. 13.00 uczestniczyć we wspólnej, 

oficjalnej części dożynek 

*** 

1. Za przygotowanie i przebieg liturgii odpowiedzialny jest ks. prał. Tadeusz 

Syczewski, rektor WSD w Drohiczynie, Wikariusz Generalny.  

2. Komentarz podczas uroczystości poprowadzi ks. kan. Jarosław Rzymski. 

3. Oprawę muzyczną zapewni zespolony chór parafialny z Perlejewa i 

Ciechanowca. 



 

 

*** 

 

Porządek uroczystości w Perlejewie będzie następujący: 

Od godz. 10.00 - przyjmowanie delegacji z wieńcami i pocztami sztandarowymi 

na placu kościelnym  

Godz. 10.30 – modlitwa różańcowa - Apostolat Maryjny z Perlejewa 

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

- Wyjście procesji liturgicznej na plac celebry (krzyż, ministranci, kapłani, 

Ksiądz Biskup) 

-  Ustawienie się procesji z wieńcami i wejście na plac po rozpoczęciu 

liturgii 

Godz. 11.00 - Uroczysta liturgia na placu celebry: 

- Rozpoczęcie Mszy św. 

- Powitanie Księdza Biskupa, Duchowieństwa i Wiernych - ks. kan. Marek 

Wróbel 

- Powitanie władz Państwowych i Samorządowych – p. Krzysztof 

Radziszewski, Wójt Gminy Perlejewo 

- Prośba o poświęcenie wieńców – starostowie dożynek – Jacek Żero z 

Czarkówki Małej z małżonką Barbarą  

- Wejście wieńców na plac celebry 

- Błogosławieństwo wieńców przez Księdza Biskupa. Podczas 

poświęcenia wieńce przechodzą procesyjnie przed ołtarzem i ustawiają się 

wokół placu celebry. Ks. Tomasz Szmurło, kapelan Księdza Biskupa, 

wręcza delegacjom okolicznościowe pamiątki. 

- Przed błogosławieństwem – słowo Duszpasterza Rolników ks. kan. 

Antoniego Sieczkiewicza 

- Błogosławieństwo Celebransa 

 

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 ziarno siewne 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 zaproszeni są: Ksiądz Infułat, 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. 

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 przedłożonej przez Starostów Dożynek.  

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

z placu kościelnego na plac celebry (targowy), a następnie będą ustawiane na 

stolikach zlokalizowanych wokół placu. 

8. Poświęcenie ziarna siewnego odbędzie się po modlitwie po komunii. 

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

przygotowane z uwzględnieniem potrzeb naszej diecezji. Dary ołtarza zakupią: ks. 

Jarosław Rzymski notariusz Kurii i ks. Tomasz Szmurło, sekretarz Ordynariusza 

Drohiczyńskiego. Będą one ustawione w pobliżu ołtarza do niesienia przez 

delegacje. Księża Dziekani są proszeni o wyznaczenie delegacji z dekanatu, która 

weźmie udział w procesji z darami. Należność za powyższe dary zostanie rozpisana 

przez Siostrę Księgową na poszczególne parafie. Do procesji z darami mogą dołączyć 

się również parafie, zespoły i osoby. 

*** 

10. Po Mszy św. delegacje z wieńcami, zespoły ludowe i goście zostają na placu, 

ponieważ o godz. 13.00 rozpocznie się oficjalna część dożynek z udziałem Kościoła 

katolickiego, Władz wojewódzkich i Cerkwi prawosławnej.  

Natomiast o godz. 15.00 rozpoczną się występy zespołów artystycznych oraz 

nastąpi podsumowanie konkursu na najpiękniejszy wieniec dożynkowy (komisja 

Województwa Podlaskiego). 

*** 

Po zakończeniu uroczystości będzie możliwość skorzystania z posiłku, który 

zostanie przygotowany wszystkim chętnym w pobliżu placu targowego. Podobnie 

też księżom i samorządowcom zostanie przygotowany posiłek w namiotach. Niech 

nasz udział w tegorocznej Diecezjalnej Uroczystości Dziękczynienia za Plony będzie 

wyrazem uwielbienia Stwórcy za Jego wszechmoc, a także wyrazem naszej 

wdzięczności za Jego nieskończoną 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. dr Zbigniew Rostkowski 

Wikariusz Generalny  


