DLA JULII!
Juleczko! Radosc dla Ciebie niesłychana.
Z miłoscia dzis idziesz na spotkanie Pana.
Po raz pierwszy przyjmiesz Komunie Swieta.
w postaci małego, białego opłatka.
Niech wiec chwila ta utkwi w Twojej pamieci.
Na zawsze zachowaj ja w sercu głeboko.
Nie zapominaj tez, ze Bóg w niebie
w swojej opiece ma zawsze dziecko Ciebie.
Zaufaj Panu co w sercu Twym zamieszkał.
Badz dobrym człowiekiem, radosc nies z
usmiechem.
W tym uroczystym dniu zyczymy łask bozych,
Zdrowia, szczescia i zawsze czystego serca.
Bielany, 6 maja 2017 r.
HR

Dozynki 2017
Oto święto zboża, święto chleba!
Dookoła gwar radosny, blask słońca spływa z nieba.
Złociste łany w leniwym poszumie na zbiór czekały.
Nadeszła pora sierpniowa, kombajny na pola wjechały.
Ruch, życie, wre robota od rana do wieczornej rosy.
Słoneczko patrzy ciekawie z pogodnego nieba.
Żniwiarze tak pracowicie się uwijali!
Z każdą niemal chwilą obraz pól się zmieniał.
Zboża o poranku stały, wieczorem łyse pola pozostały.
Ponad nimi przemykał księżyc, ze zdziwienia biały.
Zamilkły już kombajny na pustych polach.
Zmęczeni żmudną pracą do domów wrócili żniwiarze.
Ostatnią ściętą kępkę zboża wręczyli dziewczętom.
One zwiły wieńce w kształcie korony,
wstążkami związały, pięknych kwiatów dodały.
Przybywają na dożynkowy festyn tłumnie goście ...
Przy skocznej muzyce rolnicy niosą panu Staroście,
symboliczny bochen chleba, wypieczony genialnie ...
„ Witaj w Bogu ziemio urodzaju, witaj chlebny kraju!
Hej, plon niesiemy, plon” – zawodzą rytualnie ...
Szczodry plon rolnikom nasza żyzna ziemia dała.
Za trud ich życiodajnym złotem zapłaciła.
Nie zabraknie nam chleba!
Święto kończy ludowa biesiada.
Skoczne tańce, lokalne zespoły śpiewacze ...
Radośni młodzi i starsi ... każdy bawi się, wesoło skacze.

Wersja B
Panie i panowie, chłopcy i dziewczynki,
śpieszmy do Jabłonnej (- y ) , bo tam dziś dożynki!
To dzień wyjątkowy! Zebraliśmy plony,
niechaj będzie przez nas hucznie obchodzony.
Prastara tradycja nam to nakazuje.
W dożynki cały powiat solidnie świętuje.
Słońce za chmurami od samego rana,
na dziś zamówiona pogoda udana.
Lecz pogoda w sercu – najważniejsza sprawa,
skoro są dożynki niech będzie zabawa.
Potrafimy znosić pogody kaprysy,
tak jak i stosować unijne przepisy.
Świeży bochen chleba STAROŚCIE podano,
A ksiądz go poświęcił i pobłogosławił.
I obyśmy wszyscy dalej zdrowi byli
za rok na dożynki do REPEK przybyli ...

