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VII DZIEŃ ŚWIĘTEGO BERNARDA
PATRONA MIASTA PELPLINA I ODPUST
PARAFII KATEDRALNEJ WNIEBOWZIĘCIA NMP
Jak co roku 15 sierpnia, w dzień odpustu parafii katedralnej Wniebowzięcia NMP, Pelplin uczcił patrona miasta
świętego Bernarda.
Mieszkańcy Pelplina oraz goście
z Kociewia i Pomorza świętowanie
rozpoczęli uroczystą mszą św. celebrowaną przez biskupa pelplińskiego
Ryszarda Kasynę. Po jej zakończeniu
uczestnicy pelplińskiego święta, pod
przewodnictwem Kapeli Kociewskiej ze
Starogardu Gdańskiego, udali się barwnym korowodem na Przystań Jana III
Sobieskiego. Grupa taneczna Kociewie
Retro ubogaciła muzycznie dalszą część
imprezy „na kociewską nutę”.
A na Przystani Sobieskiego pszczelarze ziemi pelplińskiej prezentowali i
promowali swoje profesjonalne działania
oraz ich efekty w postaci produktów
pozyskiwanych z pracy pszczół i ich
„opiekunów”. Podczas zajęć warsztatowych wytapiano świece i woskowe
figurki oraz zapoznawano się ze zwyczajami pszczelej rodziny. Na kiermaszu
można było zakupić różnorodne miody,
pyłki i inne produkty z kociewskich
pasiek, a także kosmetyki „miodowe”
oraz sprzęt używany przez pszczelarzy.
Prezentowano dawną i współczesną
pracę pszczelarzy i bartników.
Uczestnicy imprezy, szczególnie
dzieci, chętnie brali udział w konkursach
o tematyce pszczelarskiej oraz zawodach sprawnościowych sięgających
czasów życia św. Bernarda zwanego
„Miodoustym”. Czekały na nich słodkie
nagrody. Najmłodsi korzystali też licznie z „dmuchanego” placu zabaw oraz
przejażdżek kucykiem.
Wszyscy obecni na Przystani Sobieskiego uraczeni zostali smacznym bigosem, ciastami i żeberkami w miodzie.
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Pogoda sprzyjała biesiadowaniu przy
kociewskich „frantówkach”. Na zakończenie VII Dnia św. Bernarda zaprezentował
się zespół „CANTO”, który uraczył słuchaczy świetnym wykonaniem znanych
standardów muzycznych, za co otrzymał
gromkie brawa.
Zwyczajowo można też było włączyć
się do akcji na rzecz misji w Afryce, nabywając pyszną kawę MASSAJA, książki i
gadżety.
Imprezie plenerowej trwającej na Przystani Sobieskiego towarzyszyła wystawa
ikon Michała Piekarskiego oraz warsztaty
pisania ikon pod jego kierownictwem przygotowane w krużgankach katedralnych.
Z racji przypadającego w tym dniu
odpustu Wniebowzięcia NMP wiele osób
skorzystało też z uczestnictwa w Nieszporach, które ubogacili śpiewem Tadeusz
Szczeblewski oraz Danuta Olszewska.
W imieniu organizatorów VII Dnia św.
Bernarda dziękuję wszystkim, którzy
przyczynili się do organizacji i promocji przedsięwzięcia, które już na stałe
wpisało się w kalendarz wakacyjnych
imprez pelplińskich. Szczególne wyrazy
wdzięczności kieruję pod adresem członków Towarzystwa Przyjaciół Zabytków
Pelplina i Kociewskiego Stowarzyszenia
Przyjaciół Pszczół ziemi pelplińskiej oraz
przewodników katedralnych i wolontariuszy skupionych wokół Diecezjalnego Centrum Informacji Turystycznej w Pelplinie.
Szczęść Boże.
Tekst: Alicja Słyszewska
Foto: Seweryn Brzeziński

