Zakończenie okresu Bożego Narodzenia przez Z.R.”Pisarzowianki”
…..witamy Ciebie narodzony Panie
choć w wielu sercach jeszcze zimny chłód
my zapraszamy Ciebie na mieszkanie
spraw Twą miłością przemienienia cud” (...)
W Święto Matki Boskiej Gromnicznej-Święto Matki „ strzegącej od wszelkiego złego”, zespół zakończył
okres Bożego Narodzenia, który trwa najdłużej w naszym kraju. Do tego to dnia tj. do Święta Ofiarowania
Pańskiego rozlegają się kolędy, pastorałki w różnych miejscach nie tylko na scenach małych i dużych,ale
przede wszystkim w kościołach. I właśnie najbardziej cieszy członków zespołu „Pisarzowianki”, że może
wystąpić w najpiękniejszym miejscu jakim jest kościół Stanąć przed Bożą Dzieciną , śpiewem kolęd oraz
pastorałek zakończyć ten jakże radosny okres.
W kościele pw. św.Marcina mszę świętą , odprawił ksiądz proboszcz Janusz Gacek, a zespół uświetnił swym
śpiewem kolęd.
Po zakończeniu mszy świętej członkowie zespołu wraz z księdzem proboszczem stanęli do wspólnego
zdjęcia przy szopce Bożonarodzeniowej .Tradycyjnie przepiękną szopkę jak i całą dekorację przygotował
pan Jacek Szetyński wraz z pomocnikami.
Podsumowując ten świąteczny ,radosny czas Zespołu ,trudno nie podziękować wszystkim jego członkom za
wielkie zaangażowanie i wytrwałość podczas prób, a także radość i uśmiech podczas śpiewu jakże pięknych
kolęd i pastorałek. Podziękował nam też ksiądz proboszcz Janusz Gacek życząc ,by nadal członkowie swym
śpiewem rozsławiali naszą miejscowość i uświetniali uroczystości kościelne.
Słowa szczególnego podziękowania należą się wspaniałemu kierownikowi muzycznemu panu Stanisławowi
Olearczyk, który to wiele czasu nadal poświęca na odszukanie kolejnych tekstów trochę zapomnianych już
kolęd i pastorałek oraz na opracowaniu do nich muzyki.
Dziękujemy panu Stanisławowi za zaangażowanie i jego 20-letnią pracę oraz życzymy, by nadal był tak
wspaniałym kierownikiem muzycznym na kolejne 20 lat .I to nie tylko wspólnego kolędowania.
Serdeczne słowa podziękowania kieruje się do wspaniałej młodzieży, która to swoją obecnością
,młodzieńczą werwą , śpiewem ,z wielkim zaangażowaniem wspiera Zespół już od trzech lat. Podziękowanie
kierujemy także pod adresem nowych członkiń. Są to panie z Hałcnowa i Lipnika. Cieszymy się, że chcą
doskonalić razem z nami pasję śpiewania i występowania.
Kierownik zespołu C.Puzoń
PS
Okres Bożego Narodzenia wprawdzie się skończył tj. czas miłości, ciepła ,tradycji, ale wartości jakie
przyniósł powinny być z nami na co dzień. Niech ten czas miłości, radości, przebaczania i życzliwości ciągle
trwa. Postarajmy się go tak wykorzystać, abyśmy mogli stawać się coraz lepszymi ludźmi. Niech każdy
człowiek ; to brat lub siostra, a nie wróg.
Chciałbym w tym miejscu serdecznie podziękować zespołowi regionalnemu „Pisarzowianki”, za wszystkie
występy i promowanie Pisarzowic.
Chciałbym gorąco podziękować także wszystkim tym osobom i organizacjom społecznym, dzięki którym
Pisarzowice się rozwijają, a mieszkańcom żyje się coraz lepiej.
Sołtys Pisarzowice Stanisław Peszel

