
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus

Czcigodny księże dziekanie, księże wikariuszu, władze gminy z panem
wójtem na czele, zaproszeni goście, drodzy rolnicy, wszyscy wspólnie świętujący.

Celebrując Dożynki chcemy dać świadectwo o poszanowaniu tradycji i
przywiązaniu do wiary. Jak pradawny obyczaj nakazuje składamy dziękczynienie
za zebrane plony: modlitwą, wieńcem, darem chleba z tegorocznych zbiorów.
Wiemy jak wiele zależy od Pana, który daje zdrowie fizyczne i duchowe, który
użycza pogody, sprawia wzrost i owocowanie naszych pól i łąk, działek, ogrodów i
sadów. Żadna praca się nie zda, jeśli wcześniej Pan nie pobłogosławi.

Dziś przed obrazem Najświętszej Matki dziękujemy Panu Bogu,
Gospodarzowi Nieba i Ziemi za wspieranie pracy naszych rąk, za zdrowie nas
samych i naszych rodzin, za siły, by stać przy ojcowiźnie, która została nam dana i
zadana, za wytrwałość w doświadczaniu wielorakich trudności, choćby zjawiska
pogodowe i związane z nimi obawy: czy ziarno rzucone w ziemię wyda plon
obfity. Nawet jeśli rolnik robi wszystko, jakby wszystko zależało od niego i modli
się tak, jakby wszystko zależało od Pana, to był i jest dla niego trudny rok. Wiosną
przedłużające się przymrozki i susza, lato suche i upalne i powtarzający się brak
pewnego rynku zbytu, a co za tym idzie niepokój rolnika o największy skarb - o
rodzinę.

Mimo wszystkich przeciwności losu, codziennego krzyża wpisanego w
nasze życie i pracę rolnik ma świadomość uczestnictwa w czymś wielkim. Jest
właścicielem ziemi, ziemi, która istniała wcześniej. Ziemi, która jest naszą matką i
karmicielką, dlatego trzeba kochać ją tak, jak kocha się matkę, która nas karmi.
Nie ma fabryki, w której można wyprodukować ziarno. Tylko ziemia wyda owoc,
wyda chleb. Chleb, który obok Słowa Bożego i takich wartości jak prawda, miłość,
sprawiedliwość i pokój stanowi pełnię ludzkiego życia. Ileż zawodów musi się
zrzeszyć od rolnika poprzez żniwiarza, młynarza, piekarza dostawcę i sklepikarza.
Ileż pracy i modlitwy trzeba włożyć w te zawody, by na stole, na białym obrusie
mieć świeży bochen chleba. By nigdy nie zabrakło w nas szacunku do pracy i
wzajemnego szacunku do siebie.
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