"Felieton tygodnia ks. proboszcza Mariana Fatygi"

Dożynki – święto rolników
Obecny rok dla rolników nie jest łatwy z racji pogodowych. Wiosenna susza sprawiła
ogromne straty w rolnictwie i ogrodnictwie. Gorący czerwiec i lipiec też zostawił ślady na
polach. Też nie jest łatwo świętować, gdy nasi bracia na wschodzie doświadczają skutków
wojny na Ukrainie.
Pod koniec sierpnia w wielu gminach i parafiach odbywają się dożynki. To święto
dziękczynienia za dar ziemi, sadów i ogrodów. Gospodynie uwijały się, aby przygotować
wieńce dożynkowe – wspaniałe kompozycje wyrażające miłość do Boga za
błogosławieństwo w urodzajach. Jednak nie tylko o ciało, ale przede wszystkim o własną
duchowość winniśmy się troszczyć. By cieszyć się obfitymi plonami, potrzebna jest
wpierw praca wytrwałych żniwiarzy. Wdzięczni jesteśmy Bogu w tym trudnym roku za
wszystkie plony. Obrzędowość związana z dożynkami jest bardzo bogata, nawiązuje do
wieloletnich tradycji polskiej wsi. Prawie każda wioska należąca do danej gminy, koło
gospodyń wiejskich pragną przygotować ,jak najpiękniejszy wieniec dożynkowy i swoje
stoisko z przysmakami. Koła gospodyń przeżywają dziś swój renesans. Panie powracają
do starych zwyczajów, obrzędów, kulinarnych wypieków.
Ledwie rolnik zakończył zbiory, a tu trzeba już myśleć o jesiennych zasiewach.
Przypomina nam o tym Święto Narodzenia Matki Bożej (obchodzone 8 września)
popularnie zwane Matki Bożej Siewnej. Narodzenie Maryi było bardzo zwyczajne, że
chyba nikt tego nie zauważył. Nie zapaliła się żadna dodatkowa betlejemska gwiazda na
niebie, nie przyfrunęli aniołowie, nie przybiegli pasterze. Gdy dorastała otaczała ją
zwyczajność. W takiej codzienności, jaką przeżywała Maryja, pracuje każdy rolnik. W to
Święto Matki Bożej, początku jej życia, warto uświadomić sobie sens przemijania, kiedy
wrzucając w ziemię zboże - rolnik daje początek nowemu życiu.
Wrześniowe chmury i niebo, nigdy nie były tak mroczne jak w 1939 roku. Dziś naszym
obowiązkiem jest nie tylko pamięć, ale troska, by człowiek już nigdy nie stał się źródłem
tak wielkiego zła. Początek września to kolejna rocznica rozpoczęcia II wojny światowej.
Obchodzona przez Polaków jest wymownym apelem o autentyczne pojednanie, gdyż bez
niego próżne są wysiłki militarne i procesy budujące jedność. Pewna świadomość oparta
na historii i zorientowana na przyszłość pozwoli zrealizować te najpiękniejsze marzenia.
Nikt z nas nie wyobrażał sobie, że 24 lutego wybuchnie wojna w Europie, co zaprzeczy
wszystkim staraniom o pokój pokoleń żyjących po II wojnie światowej.
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