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W niedzielę, 28 
sierpnia, odbywały 
się w Jarosławiu 
XXVIII Dożynki 
Archidiecezji 
Przemyskiej 
oraz XI Dożynki 
Województwa 
Podkarpackiego. 
Gospodarzem 
była kolegiata 
Bożego Ciała, gdzie 
zjechały delegacje 
z wieńcami 
i chlebem z całego 
województwa. 

W uroczystej Mszy św. 
dziękczynnej za zebrane 
plony uczestniczył metropo-
lita przemyski ks. abp Józef 
Michalik, a przewodniczył 
jej ordynariusz diecezji za-
mojsko-lubaczowskiej ks. 
bp Wacław Depo w asyście 
duszpasterza archidiecezji 
przemyskiej ks. prałata Ka-
zimierza Kaczora, archi-
prezbitera jarosławskiego 
ks. prałata Andrzeja Su-
rowca, proboszcza parafii 
pw. Bożego Ciała ks. Ma-
riana Bocho oraz kapłanów 
jarosławskich i z terenu 
województwa.    
– Modlącego się człowie-
ka, modlącego się ludu, 
nie można odłączyć od 
jego ziemi, z której wyra-
sta – mówił podczas homilii 
ks. bp. Wacław Depo. – 
Z kolei ziemi tej nie wolno 
oddzielać od historii tych 
ludzi, kultury, języka, sztu-
ki, religii i codziennej pra-
cy. W rezultacie układają 
się rozmaite modlitwy 
ludzkie: przebłagalne, jak 
w tak zwanych „dniach 
krzyżowych”, czy też 
dziękczynne, jak dzisiaj, 
za plony ziemi. Ufamy 
opatrzności Bożej, że ża-
den trud rolnika poniesio-
ny w imię miłości drugie-
go człowieka i Ojczyzny 
nie jest jedynie ciężkim 
brzemieniem i epizodem 
w historii. To wszystko 
dostrzega Bóg jako dobro 
i wyraz solidarności ludz-
kich serc i rąk.  
   Na pamiątkę tej uroczy-
stości ksiądz Arcybiskup 

i ksiądz Biskup otrzymali od 
proboszcza Kolegiaty wize-
runek Matki Bożej Śnieżnej.
   Dożynki zorganizowane 
zostały przez Duszpaster-
stwo Rolników Archidiecezji 

Przemyskiej, Podkarpackie 
Stowarzyszenie Samorzą-
dów Terytorialnych, Powiat 
Jarosław, Miasto Jarosław, 
Gminę Jarosław oraz Pa-
rafię pw. Bożego Ciała 

w Jarosławiu. Uczestniczyli 
w nich nasi parlamentarzy-
ści: Tomasz Kulesza, Mie-
czysław Golba i Andrzej 
Ćwierz, przewodnicząca 
sejmiku województwa Te-
resa Kubas-Hul, marszałek 
województwa podkarpac-
kiego Mirosław Karapyta, 
wojewoda podkarpacki Mał-
gorzata Chomycz, starosta 
jarosławski Jerzy Batycki, 
burmistrz Jarosławia An-
drzej Wyczawski, Wójt 
Gminy Jarosław Roman 
Kałamarz oraz przedstawi-
ciele władz samorządowych 
z całego Podkarpacia. Sta-
rostami dożynek byli: Elż-
bieta Czereba z Pełkiń i Ta-
deusz Szuflita z Tuczemp.
   Wiejski charakter tego 
święta podkreślili mieszkań-
cy Wólki Pełkińskiej, którzy 
wozem ciągniętym przez 
konie przejechali wokół 
Rynku, z ludowym śpiewem 
na ustach, rozpoczynając 
tym część artystyczną doży-
nek, podczas której wystąpił 
Zespół Pieśni Ludowej „Bie-
siada” z Tuczemp, Zespół 
Ludowy „Jagoda” z Zabrnia 
(gm. Grębów) i „Cyganianki” 
z Cygan (gm. Nowa Dęba).

 ■ (wu zet)

JAROSŁAW: Dożynki archidiecezjalne i wojewódzkie

Dziękczynienie chleba
List prezydenta RP Bronisława Komorowskiego skie-
rowany do uczestników tegorocznych dożynek Archi-
diecezji Przemyskiej i Województwa Podkarpackiego. 

Przesyłam serdeczne pozdrowienia wszystkim zgromadzonym 
w Jarosławiu z okazji dożynek Województwa Podkarpackiego 
oraz dożynek Archidiecezji Przemyskiej. 
   Wielu z Państwa przybyło tutaj w nastrojach nieco mniej 
radosnych niż w poprzednich latach. Obecne święto wieńczy 
rok pracy, który w tym regionie był rokiem szczególnym. Skutki 
obfitych deszczów i opadów gradu, które przetoczyły się przez 
nasz kraj dotknęły także podkarpackich gospodarzy, znacznie 
uszczuplając zbiory. Wszystkim poszkodowanym serdecznie 
współczuję i ufam, że w następnych sezonach pogoda będzie 
łaskawa i pozwoli te straty odrobić. Zarazem jednak dostrze-
gamy jak wobec tego doświadczenia doroczne święto plonów 
odsłania swoje głębokie znaczenie.
   Prastarym zwyczajem, święcąc dzisiaj dożynkowe wieńce 
i bochenki chleba okazujemy wdzięczność Panu Stworzenia, 
że nawet w tak niełatwej sytuacji obdarza nas naszym chlebem 
powszednim. 
   W tym uroczystym dniu pragnę Państwu wyrazić najwyższy 
szacunek i z serca podziękować za Państwa całoroczny trud. 
Ze swojej strony zaś chcę zapewnić, iż dbałość o dobro miesz-
kańców wsi uważam za jedno z najważniejszych zadań jako 
prezydenta Rzeczypospolitej. Temu służy powołany w ramach 
forum debaty publicznej, animowany przez moją kancelarię, 
zespół ekspercki pod nazwą „obszary wiejskie szansą rozwoju”, 
który w swoich pracach skupia się na sprawach związanych 
z uwolnieniem i uruchomieniem potencjału rozwojowego 
polskiej wsi.
   Jestem przekonany, ze dzięki udziałowi również przedstawi-
cieli Państwa regionu zdołamy razem wypracować takie drogi 
modernizacji Polski, które będą należycie uwzględniać potrzeby 
i otwierać możliwości polskich rodzin. 
   Wszystkim rolnikom Podkarpacia życzę, aby podejmowane na 
co dzień wysiłki przynosiły Państwu satysfakcję i zapewniały 
wszelką pomyślność Państwa bliskim, a także zamożność i siłę 
naszej Ojczyzny. Szczęść Boże.

Prezydent RP
Bronisław Komorowski


