
Podziękowanie Boże Ciało 2022

Szczęść Boże,  pragnę z serca podziękować za tak uroczystą i piękną oprawę
Mszy  Świętej.  Wszystko  na  najwyższym  poziomie.  Jestem  pod  wrażeniem
chóru, czysto i z dbałością wyśpiewane pieśni. Staranny wystrój ołtarzy, służby
liturgicznej, pocztów sztandarowych, to wszystko sprawiło, że wspólna modlitwa
i przeżycie sacrum podczas tej transmisji pozostanie dla mnie niezapomniane.
Bóg zapłać za Słowo Boże księdza Proboszcza! 
Pozdrawiam serdecznie  Z poważaniem Aleksandra ze Śląska

Witam w dniu Uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.
Serdecznie dziękuję za wspaniałą uroczystość, którą mogłam obejrzeć  w TVP z
Parafii  św.  Jana  Chrzciciela  i  św.  Szczepana  Męczennika  w  Choroszczy.
Nabożeństwo  i  procesja  zostały  pięknie  i  starannie  przygotowane.  Ciekawa
homilia i wspaniała oprawa muzyczna sprawiły, że odczułam wielką radość.
Szczególnie dziękuję za śpiew, który był wykonany perfekcyjnie przez bardzo
młode osoby. Wszystkim, którzy brali dziś udział w Choroszczy w nabożeństwie
i procesji życzę wielu Łask Bożych i Opieki Maryi Niepokalanej.
Maria Kraszewska  Gdańsk

Szczęść Boże, 

Chciałbym  bardzo  podziękować  za  przepiękną  liturgię  Uroczystości  Bożego
Ciała, zwłaszcza proszę o przekazanie słów uznanie służbie lirugicznej ołtarza
za wzorowe i świadome pełnienie poszczególnych funkcji. Rzadko zdarza mi się
uczestniczyć,  choćby  dzięki  transmisji  tv,  w  tak  pięknie  przeżywanej  liturgii.
Pozdrawiam   Lesław Syska-Antosz   Radlin koło Kielc    

                            

 Czcigodnemu  Księdzu  Proboszczowi  serdecznie  dziękujemy  za  wczorajsze
niezwykle  staranne  przygotowanie  Liturgii  Mszalnej  wraz  z  Procesją  do
Czterech  Ołtarzy  w  białostockiej  Choroszczy,  którą  mieliśmy  zaszczyt
przeżywać dzięki telewizyjnej transmisji w TVP 1 oraz w Telewizji Polonia.

Dzięki  temu  przekazowi  ludzie  samotni,  niepełnosprawni  i  chorzy  mogli
duchowo łączyć się z Waszą Parafią w całym świecie, by przeżywać niepojęte
tajemnice  Najświętszej  Ofiary  tak  starannie  celebrowanej  przez  Księdza
Kanonika. Niech Bóg dalej prowadzi Wielebnego Duszpasterza swoimi drogami,
by parafianie mogli pewnie iść przez życie, na w którym nie brakuje cierniowych
kolców, ale też są płatki róż/.  red. red. Teresa i Bogdan  NOWAKOWIE oddział
szczeciński tygodnika NIEDZIELA



Szczęść Boże!  Pragnę podziękować za piękną procesję Bożego Ciała,  którą
obejrzałam w telewizji. Jestem pod wrażeniem jej oprawy. Wszystko doskonale
zaplanowane i wykonane. Najświętszy Sakrament niesiony pod baldachimem w
otoczeniu  lampionów,  wymowne  ołtarze,  układ  procesji,  stroje  niosących
baldachim, lampiony, feretrony, poduszeczki, dziewczynek sypiących kwiaty, a
nawet ich jednakowe koszyczki okryte białym materiałem. Widać było dbałość o
szczegóły. To wszystko przyczyniło się do głębszego przeżycia święta Bożego
Ciała. Byłam wzruszona, że w tak godnie  oddano część Bogu  obecnemu w
Najświętszym Sakramencie. Wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania
procesji,  a  przede  wszystkim  proboszczowi  i  pozostałym  kapłanom  parafii
składam serdeczne podziękowania. Życzę wielu łask Bożych.

Z poważaniem Halina z woj. Podkarpackiego

Przewielebny Księże Proboszczu
Pragnę serdecznie podziękować za piękną celebrację Święta Bożego Ciała

i za wspaniale zorganizowaną całą uroczystość.
Ze względu na wiek i stan zdrowia nie mogłam byś w Kościele i na procesji

– uczestniczyłam przez telewizję w Choroszczy.
Była  to  uczta  duchowa  –  nastrój  głębokiej  religijności  ogarniający

wszystkich uczestników. Piękna homilia!
Była to też uczta wzrokowa. Cudowny Kościół  późnobarokowy, świetnie

utrzymany, bez zbędnych dekoracji (czy nie fundowany przez Branickich – tych
zacnych nie herbu Korczak, kojarzonych z Targowicą – tylko herbu Gryf ?). 
Mieszkańcy uczestniczący odświętnie ubrani, nawet panie niosące feretrony w
tych samych strojach biało-czarnych, bukiety kwiatów przy wszystkich ołtarzach
–  zachwycające!  Urocze  młode  dziewczęta,  bardzo  eleganckie  i  świetnie
śpiewające.  Wyliczam  wszystkie  grupy,  by  wszystkim  gorąco  podziękować.
Cudowne dzieci komunijne i dziewczynki sypiące kwiatki!

Jak to dobrze, że Telewizja Polonia pokazała tą uroczystość na cały świat
– wzór dla Europy, niestety coraz bardziej zapominającej o swych korzeniach
chrześcijańskich. Cieszy się na pewno w niebie Św. Jan Paweł II, tak kochający
Polskę, oby się nadal nami opiekował.

Na ręce Księdza Proboszcza – BÓG ZAPŁAĆ!      Z wyrazami głębokiego
szacunku Wanda Wysocka           Kraków 19 czerwiec 2022

Podziękowania dla naszego pana organisty Łukasza Olechno

1.Organmistrz z Kujaw gratuluje świetnej transmisji od strony muzycznej Mszy
św. w TVP. Świetna gra i intonacja organów 🙂 Pozdrawiam, Maciej Flanc

2.  Witam...znakomicie  gra  pan  na  organach.  Akurat  miałem okazję  oglądać
mszę  świętą  Bożego  Ciała...co  to  za  chór  który  Panu  towarzyszył?  Pięknie
dziewczyny śpiewały.  Jarek Skorupiński z Londynu



3.  Albert  Sobak  (chłopak  niepełnosprawny  na  wózku):  Wczoraj  tak  sobie
pomyślałem: chętnie pojechałbym do Choroszczy na procesję

 No  i  byłem  duchowo  Na  Mszy  oczywiście  też Na  priv  zostawiłem  Ci
dowody mojej duchowej obecności  Dziękuję za Waszą posługę dzisiaj!

Jak zwykle Liturgia dopracowana w każdym szczególe!!


