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Ko orowe paraso e osłan a]ąc€ głowy Vriernych lr e.archóW
qośc jasnogólskiclr lrocŻystośc \ł tyrn roku n e chron ły prŻed

deszczem a słońcem W upa ną n edz e e _ ]ak zl,lyk e p erlvsŻą \\le

' rŻeśn u pięćdŻes ęc olysecŻna rŻesza l-JernyĆlr Żebrała się na
Jasnej GórŻe na błon ach pod \łałanr klasztoru plovradzącei do
n ego Ae Na]śWiętsŻe]fu]ary Pa/rny'

WeŻWan em le!]otoczne] olo nopo sk e] p e glŻymk ro n kóW
dorocŻnego podŻ ęko an a Ża plony były slowa .Do N4alk M

łos erdz a p e qrŻynr!]emy z dŻi-"kcŻyn en em Ro nicy prŻysŻ
do SankluarUm po raŻ 35 (pierwsza p e glzyfirka Żorgan zolr'rana
przeŻ ogrodnikóW rolnkóW dŻałaczy udowych którym patro|ował
V/ prŻyoo1olvanach prymas Po sk kad JóŻef G em odbyła sę !,ie
llrześn Lr ]982 r ]

NaWąŻanem do nne] 35 roczncy powslana NSZZ Ro]nkólv
ndylrdL]a nych .'So idarność" byl Wybót slaroslóW dozynek' Byi
n]m gospoda'Że l]]arek lMałgotzala Gogolewscy Ż Karn el,!a
koło Makola MaŻoW eckieoo W d eceŻ płock e ' Siarosla dŻ ala ak
tywn'"WRl,.s' BodŻna mająca p ęc oro dz ec pro\ładŻ n]eczar
ske gospodarstl,lo na 80 heklarach W s1arosto\ł e prŻekaŻa ch eb
Wyp ecŻony z 1egorocŻnych Żb]oróW'

PodcŻas niedz e n3] UrocŻystośc do Wernych klólŻy sŻcze n e lły_
pełn ] bło! a a]eję 

^Vróc 
i s ę tn n prymas Po sk abp Wojciech Po_

lak preŻyden1 Andrzej Duda m nster roniclwa Klzyszlol Ju lgiel
Plezydenl podk€śał. Że prŻybył do CŻęstochowy by - lak ]ak

tohjcy podzękolać fu]alce Najś\!ętsze] Ża op ekę lad o]rŻyŻnq.
Ża opiekę nad lr'rs ą Ża ko ei|e ponv' DŻ ękouał społecznośc \ł eJ.

sk e] za pfŻechov/y\łanje przez dzeS ęc oeca i stu eca W s|,!'o cir
rodŻ nach po sk ejtradyc] Vrary ka1o cke]

o'ól'dp' d o.e D'od'o'''.-'opon'poó '' p.|o'| o
dz nnych gospodarstw rohych. koniecŻnośc ochrony poskie] Żiefi]

lvsparty łaską m łos erdŻem Boga ŻrodŻ lrtrały ov''oĆ. Żaspokoi
potrŻeby poŻVro m eć nadŻe]e' Ze będŻ e pod doslatkenr chleba

będŻe on so dalnie dŻelony Abp Poak fi]óWł Ze li spo/eczeń
stlJ e iasŻym życ ! róWn eż \ł lo n clwe potrŻeba dŻ ałań
oo. c" I' o e-o o I a /a ga/a., ,

każdeoo lr'r budolr']ę lrspónego dobra nas WsŻystkclr' N e po'LV nien
nas l_aĆŻyć Wspóny n1e'€s ae Llspó ne dobro napon]iiał prymas

M n ster ro n ctwa KrŻysŻtof Jurgie Żape'ln ł p e grŻymóW że
priory1elem obe.nego rządu ]esl loŻWój obszaróW Wie]skch ron c
1\ła Dekarov''ał że lząd leahe prŻyłączy !'r'eś do Polsk. aby ne
prŻeksŻtalciła sę VJ skansen n e pLrstosŻata' Podkreśał' że lóWn eŻ
obecn e Po acy chcą być Wern dŻedŻctWU m lośc sŻacunku dla
posk ejŻ emj- W ]e]upralve obro|ekażdegomelraposkejziem

X.ŻysŻiof Jlrg e Żaz|a.z\t że spraly lo n ctna plodukc]
ży"-/nośĆowe] Iozlr']o]Lr obsŻaróW lV ejskclr cb€cny fŻ_ad LrŻnaie Ża
Żadana o st'aiegicŻnyrn Ż.acz€n]Lrd a państ'a Założen enr ]est to
b' o _^oo''o"d ' 7.co''oo - qo poo' 'o,/'pó'.e eoe]'o' /'1o'(o'Ó lo o
lr']e!o było prory1elem Bon cy ma]ą pralło ocŻ€kWać od rŻadzących
pornocy ]Llsparc a - Żape\illl ałW cŻęstoclro',ł e min s1e| JLrrg e

Podczas ceLebry Ia ]asnogórskch ualach cZ]ękLr]aĆ Ża1egotocŻ
ne pony prosŻąc o błogosłal'!'ieńslwo ]ra rok naslępny oIalowano
kosze Ż prodL]ktam oka nynr regiona nym prŻygotoLlane ltr para-
1ach m. n' plŻeŻ kola gospodyń !reiskjch Zdcb]one bochny ch eba
Ż 1egorocznych Żb oró!'r'

Podczas msŻy pośLłecono lr'reńce dożynkowe ktÓre lr'l €m Że
WsŻlslkich s1ron Posk prŻyvr'eź do CŻęstocholiy l"4ożna bylo

Śród nich Żobaczyć mslern]e llykonane rn n Walrak Żagrodę
clrlopska msŻaiy kelich Ż Żalen kłosó',ł Były leż Weńce na

atki Mlłosierdzia''

na jasnogótskich

dożynkach
poŻosta\\lan]a ]e] W rękach posk ch ro n

kóW Wedlug nego ołUpcem ]esl klos klo
pozlvaa aby Żienr a _ sirateq cŻne dobrc

prŻechodŻ la W obce ręce aby slalvała
sę prŻedm o1en'] speku ac]i'

TegorocZnym !rocŻys1ośc orn mszy
śWęle] prŻewodn czył prymas Posk Wol
cech Poak W hom arcybskup mó!/ł
o lr'lańośc pracy poł nnoścach czło\\l eka
Wobec Boqa' rodz ny o]cŻyŻny. nawiąŻLr.

]ac do Ev/ange prŻesłania pap€ża Fral.
cisŻka podcŻas SWatoliyclr Dn MłodŻeży

Prymas podkreślal' ze udŻk lrud tyko

W aŻU..e do tegoIoLzn\.1r nydalzen
oqo 5r ato r!/clr uf

fu]łodz ezy, Ż \łŻer!|kierrrpa1ronk Boku
N4 losjerdŻia ślV]ęte] Faus1yny a lakźe
prŻypom na]qce o rocŻn'cy ]050 ec a

Jak co roku duchov/enrlr spotkan u

10\^arŻysŻyla]L]ż XX V Kra]ola Wysiavr'a
Bo n cza Wyslępy Żespołó"-J peśni tań.
ca kape udowyclr Ż kaiLr Zagranicy
w ranraclr XV Dn ELrropelskel K!l1rry
Ludowe] oraŻ preŻentac]e prac zgłoszo
nych na V Ko|kuls sŻtuki Lldourej
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