Niedziela Palmowa - druga edycja Konkursu Palm Wielkanocnych.
Szósta niedziela Wielkiego Postu, nazywana jest Niedzielą Palmową, czyli Niedzielą Męki Pańskiej. Jest to
dla wszystkich nas, czas refleksji, ale też i radości bo to właśnie Niedzielą Palmową zaczyna się dla
chrześcijan na całym świecie najważniejszy w roku tydzień - Wielki Tydzień. Jest on zapowiedzią
zbliżających się Świąt Wielkanocnych. Z okresem tym wiąże się wiele zwyczajów dzisiaj niestety już
zapomnianych. Kiedyś istniał w Polsce ciekawy zwyczaj, że kapłan idący na czele procesji trzykrotnie pukał
do zamkniętych drzwi kościoła, aż mu otworzono. Miało to symbolizować, iż Męka Zbawiciela na krzyżu
otwarła nam bramy nieba.
W naszym kościele pw. św.Marcina w tym dniu było bardzo kolorowo od kolorowych pisarzowickich palm
wielkanocnych. Po liturgii odprawionej przez księdza proboszcza Janusza Gacek, dzieci wraz z rodzicami
udały się do Wiejskiego Domu Kultury z palmami, aby wziąć udział w II edycji konkursu na Palmę
Wielkanocną . Konkurs ten ogłosiła Rada Sołecka i była też organizatorem wraz z księżmi naszej parafii, a
współorganizatorem był Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich „Strażniczki Tradycji” w Pisarzowicach.
Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się w środę 28 marca. Organizatorzy musieli mieć czas na
przygotowanie nagród. Jury miało nie lada problem z wyborem tych najpiękniejszych, a zarazem
zrobionych z naturalnych materiałów (tak określał to regulamin). Natomiast mniejszy problem był w
wyborze najwyższej palmy, gdyż tutaj najgłówniejszą rolę odgrywała wysokość oraz jej stabilność.
Najwyższą okazała się palma która miała ponad 6 metrów.
Stwierdzić należy z przyjemnością, iż tegoroczny konkurs udał się znakomicie. Zadowolone były dzieci, a
organizatorzy usatysfakcjonowani. Druga edycja Konkursu za nami. Nadmienić należy, iż spory udział w
nim mieli nie tylko nauczyciele, księża, ale i rodzice i dziadkowie. Zasługują wszyscy na słowa
podziękowania. I za rok zapraszamy ponownie do konkursu.
Przed wręczeniem nagród sołtys Pisarzowic Stanisław Peszel serdecznie przywitał wszystkich i
pogratulował im udziału w konkursie. Podkreślił, że kościół katolicki już od IV wieku świętuje Niedzielę
Palmową, która jest symbolem wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy na osiołku. Tam rzesze ludzi witały Go i
pozdrawiały gałązkami palm. W Pisarzowicach symbolicznie witamy Pana Jezusa właśnie tymi palmami,
które zostały poświęcone w kościele a następnie przyniesione do Domu Kultury celem ich oceny. A ta ocena
decyzją komisji sędziowskiej przedstawia się następująco :
DZIECI PRZEDSZKOLNE
1 miejsce Paulina Greń
2 miejsce Jan Świerczek
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