Podziękowanie Proboszcza
za Parafialno – Gminne Dożynki
W imieniu swoim i całej Parafii Polskokatolickiej p. w. św. Barbary w
Krzykawie – Małobądzu pragnę gorąco, serdecznie i z całego serca podziękować
wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do uświetnienia i dobrego
przeżycia tegorocznych Uroczystości Dożynkowych w naszej Parafii. Wasze kochani
zaangażowanie i pomoc w organizacji tej uroczystości przeszły moje najszczersze
oczekiwania w pozytywnym tego słowa znaczeniu zaskoczyły nas wszystkich. Tak jak
zawsze tak i teraz na Was się nie zawiodłem i za to Bogu i Wam Drodzy niech będą
dzięki.
Dziękuje
serdecznie
Ks.
Biskupowi
Zwierzchnikowi
Kościoła
Polskokatolickiego w R. P. Ks. Bp prof. dr hab. Wiktorowi Wysoczańskiemu za
przesłane słowo pozdrowienia dla wszystkich uczestników Dożynek (tekst poniżej).
Dziękuję Księdzu Dziekanowi Dekanatu Śląskiego Ks. Infułatowi Eugeniuszowi
Stelmachowi za poświęcenie wieńców dożynkowych, przewodniczenie naszym
Uroczystościom i celebrę Mszy świętej ofiarowanej w intencji Ludowego Zespołu
Śpiewaczego „Podlipianki” z okazji ich Złotego Jubileuszu 50 – lecia istnienia.
Dziękuję Księdzu Wicedziekanowi Antoniemu Normanowi za poświęcenie
nowych schodów do kościoła oraz za wygłoszenie pięknego dożynkowego kazania.
Za słowo pozdrowienia dziękuję Pierwszemu Biskupowi PNKK w Ameryce i
Kanadzie Antoniemu Mikovsky, który przybył na Uroczystości wraz ze swoją
Małżonką Carol.
Dziękuję również za obecność Księżom Proboszczom Adamowi Stelmachowi,
Januszowi Świtalskiemu, Kamilowi Korpikowi oraz Grzegorzowi Młudzikowi z USA,
a także Ks. por. Stanisławowi Maciejczykowi.
Na ręce tegorocznych Starostów Dożynek Pani Marii Daneckiej i Pana Sołtysa
Ujkowa Nowego Marcina Macka składam serdeczne podziękowanie dla wszystkich,
którzy uwili i przygotowali przepiękne wieńce dożynkowe, które jak zawsze
wzbudzały podziw i zachwyt wśród nas wszystkich i naszych gości, którzy w czasie
poczęstunku przychodzili do kościoła je podziwiać. Szczerze trzeba powiedzieć, że
tylko w naszej Parafii w tym rejonie są takie Dożynki. To tylko dzięki Wam Kochani ta
tradycja dziękczynienia Bogu za plony trwa od 54 lat na naszym terenie a tak okazale
od 24 lat w naszej Parafii.
Dziękuję Gospodarzom tych Dożynek Mieszkańcom Ujkowa Nowego na ręce
Pani Radnej Barbary Adamuszek, Pana Sołtysa Marcina Macka, Rady Sołeckiej na
czele z Przewodniczącą Panią Danutą Płonka i Pani Stanisławy Kalembka
Przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich. Dziękuje za całą stronę organizacyjną
tych Dożynek, za waszą wspaniałą postawę ekumeniczną za to że nie patrząc na wiek
czy wyznanie od wielu, wielu miesięcy wspólnie razem włożyliście tak wiele serca,
pracy, ofiary i modlitwy by przygotować to Dożynkowe Święto zarówno na swoim
sołectwie, które pięknie dożynkowo udekorowaliście, za swojskie wyroby Pana
Sołtysa Marcina Macka, za dekorację kościoła, za piękne Dożynkowe obśpiewywanie
na ogrodzie, za pomoc w noszeniu ławek i stołów na ogród po prostu za wszystko. Tego
nie da się wyrazić słowami czego wspólnie dokonaliście.
Same
pozytywne
komentarze i słowa szczerych podziękowań od wszystkich gości są najlepszym
dowodem i potwierdzeniem tego co przed chwilą powiedziałem. O waszej postawie

świadczy również to, że potrafiliście wspólnie scalić wieś przy Dożynkowej Pracy i
wspólnym trudzie dla chwały Bożej i ku pożytkowi wszystkich wiernych. Jeszcze raz
powtórzę jesteście Wspaniali i Kochani. Bóg Wam zapłać. Niech Wam ten trud Bóg
wynagrodzi swoim błogosławieństwem. Te Dożynki zostaną na długo w naszych
Gości i naszej wdzięcznej pamięci.
Pragę z całego serca podziękować również Panu Wójtowi Ryszardowi
Januszkowi, Pani Sekretarz Halinie Makowskiej i Radzie Gminy Bolesław na czele z
Przewodniczącym Rady Panem Mirosławem Wójcikiem oraz Pani Dyrektor Barbarze
Rzońca i całemu Centrum Kultury im. Marii Płonowskiej w Bolesławiu za wielką
pomoc w zorganizowaniu tych Uroczystości Parafialno – Gminnych Dożynek. Panu
Wójtowi dziękuję także za słowo pozdrowienie skierowane do rolników i wszystkich
obecnych na Uroczystości.
Równie serdecznie dziękuję Panu Prezesowi Zakładu Gospodarki Komunalnej w
Bolesławiu Tadeuszowi Swędziołowi za okazaną pomoc w pracach porządkowych
przed i po Dożynkach.
Dziękuję serdecznie za obecność wśród nas i słowa pozdrowień Staroście
Powiatu Olkuskiego Panu Jerzemu Antoniemu Kwaśniewskiemu oraz Pani dr Lidii
Gądek – Radnej Sejmiku Małopolskiego.
„Podlipiankom”, Sołtysowi i Radzie Sołeckiej Ujkowa Nowego jeszcze raz dziękuję
za nowy piękny chodnik do kościoła.
Wszystkim Parafianom, którzy złożyli i składają swoje ofiary na nasze piękne
granitowe schody do kościoła - które w dzień Dożynek zostały poświęcone - składam
serdeczne Bóg zapłać i z całego serca dziękuję za to że dzięki ich wielkiej ofiarności
mogliśmy wykonać kolejną wielką inwestycje w naszej Parafii.
Bóg zapłać Panu Kazimierzowi Wadasowi, który bezpłatnie wykonał swojskie
wyroby ofiarowane przez Pana Sołtysa Marcina Macka.
Na ręce Pań Sołtysek Zofii Lorek i Jadwigi Sienkiewicz dziękuję również
wszystkim mieszkańcom Małobądza i Krza za pomoc w organizacji a przede
wszystkim za przepiękne i pomysłowe dożynkowe wystrojenie swoich posesji, a także
za przygotowane specjały na poczęstunek.
Bóg zapłać naszemu Chórowi Parafialnemu, Scholii Dziewczęcej, Pani
Organistce Ewelinie Kulig, Panu Kościelnemu i Ministrantom. Wielką wdzięczność
wyrażam Panu Kościelnemu Andrzejowi Mitce za ogrom pracy włożonej przed
Dożynkami w przygotowaniu kościoła wewnątrz i na zewnątrz. Za precyzyjne
wysprzątanie terenu wokół kościoła, za wymycie wszystkich okien i tych dużych i tych
małych w całym kościele za posprzątanie kościoła po uroczystościach za wykoszenie
trawy i żywopłotu i za wielki trud wkładany w to by wewnątrz i na zewnątrz kościoła
było zawsze pięknie i schludnie.
Bóg zapłać Panu Marcinowi Mackowi i Pani Barbarze Adamuszek oraz mojej
Żonie Kasi za dekoracje wewnątrz i na zewnątrz kościoła a także ogrodu. Bóg zapłać
Państwu Irenie i Władysławowi Poczęsnym oraz Barbarze i Władysławowi
Adamuszkom za ofiarowanie kwiatów do tych dekoracji. A są prześliczne. Dziękuję
także za nowy wystrój ołtarza Matki Bożej, który jest również ich dziełem i ofiarą.
Bóg zapłać Radzie Parafialnej na czele z Panem Prezesem Józefem
Januszkiem za okazaną pomoc w zorganizowaniu całej Uroczystości.
Bóg zapłać Panom Adamowi Liszce, Sylwestrowi Krawczykowi, Mirosławowi
Ćwięczkowi oraz Panom Andrzejowi i Tomaszowi Jałowcom za bezpłatne użyczenie
bryczek i koni do dożynkowego korowodu. Dziękuję również banderii konnej którą
prowadziła Natalia Łaskawiec.

Dziękuję Panu Komendantowi Komisariatu w Bukownie Komisarzowi Rafałowi
Kaczmarczykowi i Policjantom z tego Komisariatu za to, że czuwali nad naszym
bezpieczeństwem zarówno podczas przemarszu dożynkowego korowodu jak i podczas
całej Uroczystości.
Bóg zapłać za obecność na Dożynkach Braciom Strażakom z naszej Parafii,
naszej Gminy i z Kuźniczki, Braciom Górnikom z naszej Parafii, którzy przybyli w
strojach galowych wraz z pocztami sztandarowymi oraz Delegacji NSZZ
„Solidarność” ZGH „Bolesław” w Bukownie.
Wyrażam wdzięczność Pani Dyrektor Zespołu Szkół im. Fr. Nullo w Krzykawie
Marcie Żelaznej oraz Pani Beacie Probierz za piękny występ młodzieży z Zespołu
Tanecznego „ENERGY”.
Dziękuję Zespołowi „Z duszą” z MOK w Kluczach oraz Patrykowi Kajda za
oprawę muzyczna części biesiadnej Dożynek.
Bóg zapłać Kołom Gospodyń Wiejskich z naszej Gminy i z Kuźniczki, które
również przybyły w strojach galowych. Bóg zapłać za ich również postawę
ekumeniczną za upieczone placki, chleby, za smalec i ogórki a także za wspaniałe
dożynkowe śpiewy na ogrodzie.
Bóg zapłać wszystkim, którzy upiekli placki w liczbie 64 i swojskie chleby w
liczbie ponad 40 jak również tym, którzy przynosili różnego rodzaju produkty
spożywcze na poczęstunek dla nas wszystkich.
Bóg zapłać Państwu Marii i Zdzisławowi Piekoszewskim za ofiarowanie chleba
na Dożynki.
Bóg zapłać wszystkim Paniom, które przygotowywał dożynkowy poczęstunek
oraz wszystkim Panom, którzy trudzili się by wynieść i znieść stoły, ławy i krzesła na
ogród i z powrotem do kościoła. Nie wymieniam z nazwisk by kogoś nie pominąć gdyż
zarówno Pań jak i Panów do pomocy było bardzo, bardzo dużo.
Wszystkich, których wymieniłem i tym których może pominąłem z nazwiska a
mieli swój udział w uświetnieniu tej Uroczystości jeszcze raz za wszystko stokrotne
stokrotne Bóg zapłać. Niech Bóg przez wstawiennictwo Matki Najświętszej
wynagrodzi Wasz trud i Wasze poświęcenie dla naszego Kościoła, dla naszej Parafii i
dla dobra nasz wszystkich.
Jakże bardzo się cieszę z tego, że Dniu Dożynek była jedność o którą modlił się
Jezus Chrystus w Modlitwie Arcykapłańskiej „Aby byli jedno”(J 17,21). Nie było
podziałów, wszyscy dziękowali wspólnie Bogu za dary i plony ziemi, wszyscy
wspólnie bez podziałów uczestniczyli w dziękczynno – błagalnej Eucharystii. Jak tu się
nie radować i cieszyć i jak im Panie Nieba i Ziemi nie dziękować. Oby w tej jedności i
wspólnej miłości wytrwali. Za świętym Pawłem mogliśmy w tym dniu zawołać
„wszyscy jesteśmy kimś jednym w Chrystusie Jezusie”(Ga 3,28).
Wszyscy zaproszeni goście na moje ręce wyrażali wielkie uznanie i podziw dla
całej Wspólnoty Parafialnej i dla Gospodarzy Dożynek – mieszkańców Ujkowa
Nowego - za wspaniałe przeżycia duchowe i za poczęstunek, który dla nich
przygotowali Parafianie i Pan Sołtys Marcin Macek.

Zdjęcia w Galerii.
Stronę prowadzi Marcin Żurek Tel.(783)994166.
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Drogi Księże Proboszczu,
Dziękuję serdecznie za zaproszenie mnie na uroczystość parafialną w dniu 15 sierpnia br. - w
Święto Wniebowzięcia NMP i wzięcia udziału w Dożynkach Gminno-Parafialnych.
Z przykrością informuję, że nie będę mógł przybyć, ponieważ w tym dniu zostałem zaproszony
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na uroczystości państwowe. Zapewniam jednak
wszystkich parafian w Małobądzu i uczestników Dożynek Gminno-Parafialnych o łączności
duchowej i modlitewnej w tym dniu.
Życzę Wam Bożych łask i Bożego błogosławieństwa oraz opieki i wstawiennictwa u Jezusa
Chrystusa patrona Waszej parafii Bożej Matki - Maryi Wniebowziętej.
Wszyscy zdajemy sobie sprawę czym jest trud rolników i troska o każdoroczne zbiory -owoc
ich ciężkiej pracy i troski. Wszyscy przeżywamy smutek i łączymy się w rozpaczy rolników - naszych
żywicieli, których zbiory niszczą różnorakie kataklizmy i żywioły. Dlatego w parafiach naszego
Kościoła w letnim okresie w czasie Mszy Świętej zanoszone są modły ekspiacyjne do
wszechmogącego Boga: „od powietrza, głodu, ognia i wojny - zachowaj nas Panie".
Łączę się z Wami w radości przeżywania Dożynek Gminno-Parafialnych. Serdecznie
pozdrawiam Księdza Proboszcza, parafian i przybyłych gości: kapłanów i władze samorządowe.
Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty.
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