Wszystkich Świętych
„Ludzie żyją tak długo jak długo inni pielęgnują pamięć o nich myśląc i kochając”.
Patrząc na pielęgnowane groby naszych bliskich zmarłych, na zapalane znicze na grobach znajomych, a
przede wszystkim na modlitwę podczas uroczystej Mszy św. odprawionej na naszym cmentarzu za swoich
bliskich zmarłych, przyjaciół, a także bohaterów narodowych, którzy oddali swoje życie w obronie ojczyzny,
oraz liczne wypominki za zmarłych można być pewnym, że nasi bliscy zmarli żyją. Wprawdzie innym
życiem niż my, ale za to są bliżej Boga. Żyją z nim. My Polacy mamy od wieków trwającą tradycję kultu
świętych i modlitwy za zmarłych, za ich zbawienie. To Święto na 1 listopada wyznaczył papież Grzegorz IV w
837 roku. Jest to dla nas katolików czas zadumy i refleksji nad przemijaniem.
Ale nie tylko modlimy się. Staramy się też, aby to miejsce wiecznego spoczynku miało należyty wygląd.
Wyremontowane zostały kaplice i teren wokół nich, pielęgnowana jest zieleń, a w tym roku wybrukowany
został nowy chodnik za pomnikiem poległych.
Podsumowaniem tego pięknego okresu oktawy Wszystkich Świętych był zorganizowany z inicjatywy Rady
Parafialnej Korowód Świętych. Wyruszył on w niedzielę 5 listopada od kościoła którego patronem jest Św.
Marcin, a więc z miejsca gdzie można odnowić swoje ciało i pokazać co mamy w duszy. Właśnie Św. Marcin
na białym koniu jechał na czele tego korowodu. A następnie przy śpiewie i akompaniamencie gitar Diakonii
Muzycznej do sali Domu Kultury szli:
Św. Agnieszka, Św. Antoni, Św. Barbara, Św. Bernadetta, Św. Brat Albert Chmielowski, Św. Cecylia, Św.
Elżbieta, Św. Faustyna, Św. Florian, Św. Franciszek, Św. Jan Paweł II, Św. Joanna, Św. Kamila, Św. Karolina
Kózkówna, Św. Kinga, Św. Klaudia, Św. Królowa Jadwiga, Św. Krzysztof, Św. Maksymilian, Św. Marcin, Św.
Maria Goretti, Św. Maria Magdalena, Św. Matka Teresa z Kalkuty, Św. Mikołaj, Św. Natalia, Św. Patryk, Św.
Piotr, Św. Rita, Św. Rodzina, Św. Sabina, Św. Weronika, Św. Wiktoria, Św. Zofia, Dzieci Fatimskie.
Szli także ksiądz proboszcz Janusz Gacek, księża wikariusze Piotr i Adam oraz liczna grupa rodziców.
Korowód na trasie zabezpieczali nasi strażacy
A w Domu Kultury było dalej bardzo wesoło o co dbała Diakonia Muzyczna. Nasi Święci poczęstowani
zostali ciepłą herbatką i sokami. Z rąk sołtysa Stanisława Peszla , oraz przewodniczącej KGW Cecylii Puzoń
dzieci otrzymały słodki poczęstunek.
W imieniu Rady Parafialnej przywitał wszystkich pan Piotr Kądzioła, zaś sołtys Stanisław Peszel bardzo
serdecznie podziękował dzieciom a także ich rodzicom za przepiękne szaty. Pod tym względem wszystkie
dzieci zdobyły I miejsce. Podkreślił także , że Święci są naszymi orędownikami w drodze do Pana Boga, a
mając tylu orędowników w Pisarzowicach może się dziać tylko dobrze.
Dobrze się dzieje że zamiast przebierania się w upiorne stroje i świętowania Hallowen, rodzice coraz
częściej wybierają dla swoich dzieci korowody świętych, by właśnie na nich radośnie świętować.
Na zakończenie członkowie Diakonii Muzycznej poczęstowali uczestników słodyczami.
Jeszcze raz okazało, że wspólnie można tworzyć wiele pięknych i pożytecznych rzeczy. Na korowodzie
spotykamy się zapewne znów za rok.
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