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W ostatnim czasie bardzo wiele osób interesuję się mszą w języku łacińskim, sprawowaną w rycie trydenckim. Dnia 7 lipca 2007 roku
papież Benedykt XVI wdał dokument Motu proprio SUMMORUM PONTIFICIO, w którym zezwala kapłanom rzymsko-katolickim na odprawianie Mszy w dawnym rycie.
Posłużymy się słowami ks. Dawida Pietrasa, aby wyjaśnić, czym różni się Msza Trydencka od znanej mi Mszy. „ Kiedy współczesnemu katolikowi zada się pytanie o różnicę między Mszą Trydencką, a nową Mszą, zazwyczaj usłyszy się odpowiedź, że jest odprawiana w języku łańskim,
a nowa Msza w językach narodowych, oraz odwróceniem kapłana tyłem do wiernych, a w nowych mszach przodem do wiernych. Jednak,
kiedy bliżej przyjrzymy się temu zagadnieniu, to zobaczymy, że i nową liturgie możemy sprawować w języku łacińskim, choć często liturgia
słowa pozostaje w języku narodowym. Podobnie nową Mszę Świętą, możemy sprawować tyłem do wiernych, a raczej przodem do krzyża, co
ma na przykład miejsce w kaplicy Cudownego Obrazu na Jasnej Górze. Nie są to więc istotowe różnice między tymi liturgiami, choć częściej
rzucają się w oczy. Sedno poruszanego zagadnienia kryje się w teologii, a konkretnie w definicji mszy Św. Z niej wypływa kształt liturgii. Nowa
Msza kładzie nacisk na dziękczynienie, wspólnotę, na aspekt uczty, komunię Świętą w której widzi punkt kulminacyjny celebracji. Nowa Msza
zawiera rozbudowaną Liturgię Słowa, dlatego dzieli się na liturgię słowa i liturgię Eucharystyczną. Charakterystyczny jest stół Słowa Bożego,
czy ołtarz Słowa Bożego, czyli ambona. Natomiast nadzwyczajna forma rytu rzymskiego, czyli msza trydencka uwypukla aspekt ofiary, co na
przykład widać w ustawieniu krucyfiksu w centralnym miejscu ołtarza. Msza z istoty swojej jest bezkrwawym uobecnieniem ofiary krzyża,
która dokonuję się sakramentalnie na słowa kapłana w przeistoczeniu. Ta definicja Mszy Świętej została potwierdzona przez Tomasza z Akwinu, który powiedział: „ Taką wartość ma sprawowanie Mszy Świętej, jaką miała śmierć Jezusa na krzyżu”. Tak więc kulminacyjnym punktem
tej Mszy Św. jest przeistoczenie. Kapłan jest tam ofiarnikiem. Nie ma w niej koncelebry, poza mszą ze święceniami. Natomiast podczas nowej
Mszy Św. kapłan bardzo mocno występuje jako przewodniczący wspólnoty, a miejsce przewodniczenia bywa ustawiane w centralnym miejscu
prezbiterium.”
Cdn. Ks. Grzegorz
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"Jahwe Bóg wziął człowieka i umieścił go w ogrodzie Eden, aby uprawiał go i doglądał" (Rdz 2, 15). Nawet życie w Raju nie

zwolniło Adama i Ewę z obowiązku pracy. Józef z rodu Dawida, ziemski opiekun Jezusa mimo wysokiego pochodzenia nie posiadał majątku
i na życie zarabiał pracą fizyczną. Ewangelie określają go mianem tektōn (łac. faber) oznaczające wyrobnika - rzemieślnika od naprawy narzędzi rolniczych i przedmiotów drewnianych niezbędnych w gospodarstwie. Praca, która stanowiła źródło utrzymania Świętej Rodziny uświęciła
go. Wykonując ją rzetelnie spełnił misję zleconą przez Boga. Opiekował się i zapewnił godne życie Jezusowi j jego Matce. Dla nich żył, pracował i chronił przed niebezpieczeństwami, będąc wzorem ziemskiego ojca. Jezus od dziecka obserwował go, a pomagając w warsztacie poznał pracę. Wielu uczniów wybrał spośród rybaków, a jego nauki trafiały przede wszystkim do utrudzonych pracą ludzi. Trafnie określił to ks.
Dariusz Pater w publikacji ,, Praca ludzka jako naturalny sakrament”, że ,,Jezus był człowiekiem pracy”, bo przez większość ziemskiego
życia pracował. Nauczając podawał za przykład pasterzy i utrudzonych rolników. Przypowieści o robotnikach w winnicy (Mt 20, 1-16)
i o talentach (Mt 25, 14-30; Łk 19, 11-28) zwracają uwagę, że człowiek za swoją pracę odpowiada nie tylko wobec społeczeństwa, ale także
w sumieniu przed Bogiem. Praca powinna wyzwalać z człowieka jego uzdolnienia, energię i inicjatywę.
1 maja 1955 r. zwracając się do Katolickiego Stowarzyszenia Robotników Włoskich papież Pius XII ogłosił ten dzień świętem Józefa rzemieślnika. W ten sposób Kościół podkreślił znaczenie pracy i jej roli w duchowym rozwoju człowieka. Praca uczy nas wytrzymałości, cierpliwości i współpracy. Dla wielu jest posłannictwem, jak dla Ignacego Łukasiewicza aptekarza, wynalazcy nafty i lampy naftowej. Wspierał
finansowo Powstanie Styczniowe, a po jego klęsce przyjął idee Pozytywizmu, potępiającego ,,rentierstwo” i propagujące pracę u podstaw.
Jego działalność nie zatrzymała się na pomnażaniu kapitału. Finansował na Podkarpaciu zakładanie sądów, budowę dróg, mostów, szkół
i szpitali. Walczył z biedą i alkoholizmem, tworzył kasy zapomogowe i fundusze emerytalne.
Pismo Święte podając za wzór pracowitość ostrzega również przed lenistwem i jego skutkami. "Do mrówki udaj się, leniwcze, patrz na jej
drogi... w lesie gromadzi swą żywność i zbiera swój pokarm za życia. Jak długo, leniwcze, chcesz leżeć? A kiedyż ze snu powstaniesz?" (Prz 6,
6-9). Św. Paweł pisze: "Gdy byliśmy u was, nakazaliśmy wam tak: kto nie chce pracować, niech też nie je" (2 Tes 3, 10). Tymczasem internet
zalewają porady jak zostać 40- letnim rentierem i korzystać z wynajmu nieruchomości w centrum dużego miasta. Praca traktowana jest jak
przykra konieczność, odciągająca od samorealizacji i hobby. Jeszcze w 1946 r. ks. Stefan Wyszyński późniejszy Kardynał pisał ,, Praca jest
obowiązkiem człowieka. Obowiązek ten rodzi się z własnych potrzeb życiowych człowieka, jak i ze znaczenia pracy dla pełni osoby ludzkiej.
Bez pracy nie można ani utrzymać życia, ani też dojść do pełni rozwoju osobowości. Praca służy do utrzymania w nas Bożego daru - życia,
do godziwego zaspokojenia jego potrzeb i do udoskonalenia naszej rozumnej natury”.
D.W.K.

ŚWIĘTY PRZYPOMINA

Pismo Święte jest wielkim zapisem na temat szukania
i znajdowania Boga
- Jan Paweł II 12.06.1999r.

Wiosenne Spotkanie Prezesów i Animatorów "Rycerstwa Niepokalanej"
W dniach 20-22 kwietnia br. zgromadziło ponad 150 liderów z całej Polski (od nas było cztery osoby), którzy pracowali nad kwestiami ożywienia działalności Rycerstwa Niepokalanej w Polsce oraz sposobami osobistego dążenia do świętości
poprzez dobre wypełnianie codziennych obowiązków na tej drodze, na wzór Matki Bożej i św. Maksymiliana M. Kolbego...
Rycerze Niepokalanej powinni codziennie dobrowolnie oddawać swoje życie za innych i nieść innym nadzieję, być przedłużeniem Matki Niepokalanej i żyć w świadomości tego, że pełnią wolę Bożą, gdyż Niepokalana wezwała wszystkich Jej Rycerzy
w jakimś celu...Ona wybrała nas i my na to wezwanie musimy tylko odpowiedzieć, aby swoje rycerskie oddanie się Niepokalanej przeżywać świadomie i często pytać się Jej, czego Ona od nas oczekuje..
Z.F
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SPOTKANIE APOSTOLATU „MARGARETKA”

28 kwietnia 2018r. w 100-ną rocznicę święceń kapłańskich św. Maksymiliana Marii Kolbego w Niepokalanowie na 1 Spotkaniu
Apostolatu „Margaretka”, zgromadziło się ponad półtora tysiąca osób z całego kraju modlących się za kapłanów, misjonarzy, ojców.. wraz
z krajowym duszpasterzem ks. Dr. Bogusławem Nagelem.
Ze Starachowic i okolic przybyło 57 osób. Nasza grupa 36 osób, to wierni z parafii NMP Królowej Polski z Michałowa, parafii p.w. Judy
Tadeusza, parafii św. Leonarda w Mircu oraz Tychowa, ze św. Trójcy i Wszystkich Św.) oraz 20 osób przybyłych z ks. Arturem Lachem
z parafii p.w. Najświętszego Serca Jezusa. Ojcowie Franciszkanie przygotowali dla każdego z uczestników ucztę duchową, ubogaconą:
konferencją o św. Maksymilianie, uroczystą Eucharystią pod przewodnictwem. J.E. Ks.Bp Rafała Markowskiego, w czasie której nasze
Rycerstwo Niepokalanej wraz z Różami różańcowymi i osobami pragnącymi się modlić za kapłanów, przekazało 3 "Margaretki": Prowincjałowi - o. Wiesławowi Pyzio, o. Gwardianowi Niepokalanowa Grzegorzowi Marii Szymanikowi, oraz Proboszczowi Bazyliki Mniejszej, parafii Niepokalanego Poczęcia w Niepokalanowie o. Andrzejowi Sąsiadkowi.
Wyjątkowa adoracja i oratorium maryjno-kolbiańskie, wieczór uwielbienia - było dla wszystkich niezapomnianym przeżyciem.
Eucharystia w intencji naszego ks. proboszcza Grzegorza oraz kapłanów, którzy mieli udział we wzroście naszej świętości o godz: 22:00
zakończyła jubileusz i rzuciła nowe światło na potrzebę modlitwy za kapłanów, bo bez nich nic nie uczynimy aby umacniać się w wierze,
nadziei i miłości w drodze do szczęśliwej wieczności...
Niepokalana czeka na ciebie i twoich bliskich. I Ogólnopolskie Spotkanie Rodzin 25-27 maja. Zadzwoń: Kontakt: o. Ignacy Kosmana.,
e-mail: rodzinywniepokalanowie2018@gmail.com tel. 46/ 864 23 47 Apostolat „Margaretka”
Szczęść Boże i Maryja
Z.F.

STOP Aborcji...

Trzecia „Margaretka”

Już od kilku lat w naszej parafii promowana jest "Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego”. Z każdym kolejnym rokiem w Święto Zwiastowania Pańskiego przybywa wiernych, którzy angażują się
w to dzieło ochrony: bezbronnego i bez prawa głosu ludzkiego życia od zagłady.
W tym roku pobrano 56 deklaracji, a we Mszy Św. złożyło deklaracje 23 osoby. Można byłoby
uratować więcej dzieci, gdyby w nas było więcej aprobaty dla życia i oddania swojego czasu dla
ocalenia drugiego człowieka: na wzór św. Maksymiliana M. Kolbego.... „Tak mało potrzeba, by
uczynić Tak wiele…”. Nie czekajmy na ustawy, bo mamy Bożą ustawę, nie zabijaj!
Z.F.

Parafia jakiej nie znamy
Prawie zawsze, kiedy wchodzimy do jakiegokolwiek kościoła swój wzrok kierujemy
najpierw na ołtarz. Z pewnością jest to nasze wyznanie wiary, swego rodzaju powitanie
Boga pod postacią Najświętszego Sakramentu. Ale często po prostu z zaciekawieniem
spoglądamy na piękno prezbiterium. Z pewnością tak też zachowuje się wielu gości
odwiedzających naszą parafię. Ołtarz w naszym kościele jest niezwykły. Jako jeden
z nielicznych ukazuje Matkę Bożą w pozycji siedzącej, w otoczeniu świętych i Archaniołów. Sama figura, podobnie zresztą jak i pozostałe wyrzeźbiona została w lipowym drewnie
przez Jerzego Porzucka. Nad figurą Matki Bożą widać Baranka w kręgu Świętych, lezącego
na księdze. Baranek jednoznacznie kojarzony jest z Jezusem jako Pasterzem, ale jednocześnie z największą tajemnicą naszej wiary , ze Zmartwychwstaniem. Wszystkie te prawdy
zawarte są w księdze Biblii. Podziwiając ołtarz nie sposób pominąć Oka Opatrzności Bożej
które jest połączeniem rzeźby i malowideł ściennych. Symbol trójkąta nawiązuje do Trójcy
Świętej zaś oko do troskliwego i czujnego spoglądania Boga na ludzi. To wszędzie docierające spojrzenie ukazane jest jako wychodzące wokół promienie. Warto zwrócić uwagę,
że całość przedstawia bardzo spójny obraz, jak gdyby „od nieba do ziemi” /patrząc od
góry/ widzimy Boga i tajemnicę Zmartwychwstania, Bożą Opiekę, która w symbolu oka
czujnie patrzy na ludzkość, Matkę Bożą która jest przyjściem Boga do człowieka oraz
Świętych, którzy te tajemnice już poznali. Jest oczywiście także coś dla nas - tabernakulum
z Najświętszym Sakramentem, które jest początkiem drogi w górę.
P.P.
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O. PROWINCJAŁ - Wiesław Pyzio
osoby modlące się:
piątek: Marek Zdzisław Jodański
sobota: Krystyna Czaja
niedziela: Zofia Prostak
poniedziałek: Genowefa Zięba
wtorek: Zofia Falkiewicz
środa : Urszula Jodańska
czwartek: Elżbieta Bernacka

V SEZON MOTOCYKLOWY rozpoczęty…..
Wszyscy zmotoryzowani zostali zaproszeni na rozpoczęcie sezonu motocyklowego i skuterowego przez organizatorów już kilka tygodni wcześniej. Tegoroczne spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się Mszą świętą, po której nastąpiło
poświęcenie pojazdów i wygłoszenie prelekcji okolicznościowej na temat bezpieczeństwa na drogach. Zaplanowany został również przejazd ulicami Starachowic, Tychowa, Mirca i Wąchocka. Na koniec uczestnicy mogli spędzić
wspólnie czas przy grillu, wymieniając się swoimi doświadczeniami związanymi ze swoją pasją motocyklową.

Biało-czerwona umiera wisząc
Święto Flagi, które przypadało 2 maja, ponownie wzbudziło
w mediach wiele dyskusji. Wszyscy zachęcali do wywieszanie
flag, słusznie upatrując w tym przejawów polskości i poczucia
patriotyzmu. Nie oznacza to rzecz jasna, że ci którzy nie
eksponują barw narodowych to niepatriotyczni „antypolacy”.
Bardziej należy sądzić, że powody są inne, jak na przykład
obojętność. Obawą jest z pewnością to „co powiedzą inni?”,
bo przecież takie demonstrowanie może być uznane za
„oszołomstwo” lub – łagodniej rzecz ujmując – za
„dziwactwo”. Odnosi się to nie tylko do flagi, ale wielu innych rzeczy. Publiczne demonstrowanie wiary, katolicyzmu,
zrobienie znaku krzyża, czy choćby staropolskie „szczęść
Boże” na powitanie, często społecznie są źle odbierane.
To oczywiście dywagacje i teoria, a jak wygląda to w rzeczywistości? W Święto Flagi chciałem zobaczyć jak pięknie białoczerwona jest nasza dzielnica. I co ? … Przejeżdżając trzema
głównymi ulicami ( Iłżecką, Długą i Zgodną) naliczyłem raptem około 25 posesji z flagami. Chcę wierzyć, że na małych
poprzecznych uliczkach było lepiej. Czy mało to, czy dużo?
Być może nikt nie robił żadnych statystyk w latach poprzednich, być może w procentach ta liczba troszkę wzrosła, być
może większa jest akceptacja takich działań, ale jeśli flaga
miałaby być wyznacznikiem miłości do Ojczyzny, to z pewnością na Łazach nie jest to czas eksplozji patriotyzmu.
P.P.

KU NIEPODLEGŁOŚCI cz.6 - Komitet Narodowy Polski
Na ziemiach zaboru rosyjskiego działano znacznie ostrożniej niż w Galicji. Dnia 3 VIII 1914 r. powstał w Warszawie Komitet Obywatelski, przekształcony w listopadzie za zgodą Rosjan, w Centralny Komitet Obywatelski (CKO) Organizował on pomoc dla ludności Kongresówki oraz tej części Galicji, która znalazła się pod okupacją rosyjską. Na czele komitetu czele stali Stanisław Wojciechowski i Władysław
Grabski. CKO uważał, że tworzy podwaliny pierwszego rządu, ale na tym etapie nie zamierzał organizować formacji wojskowych. W pierwszej fazie wojny objęli linię polityczną twierdząc, że „zwycięstwo koalicji rosyjsko- francusko-angielskiej daje widoki zjednoczenia wszystkich
ziem polskich z dostępem do Bałtyku” i potępiali Legionistów Piłsudskiego jako „narzędzie polityczne” w ręku Austrii i Niemiec. W listopadzie życie polityczne w Królestwie skupiło się wokół założonego Komitetu Narodowego Polski (KNP), na którego czele stanął Roman
Dmowski, a główne hasło brzmiało: „klęska Niemiec to nasze zwycięstwo”. Dmowski uważał, że w wyniku wojny może nastąpić ,,zjednoczenie Polski pod berłem monarchy rosyjskiego” i zabiegał o utworzenie oddziałów polskich u boku armii rosyjskiej. Jednak sztab
rosyjski odnosił się z wielką rezerwą do tej inicjatywy i tworzony przez Witolda Gorczyńskiego Legion Puławski nie przekroczył stanu batalionu, a w październiku 1915 r. został przekształcony na 739 ,,nowoaleksandryjską” i 740 lubelską drużynę pospolitego ruszenia. Sprawa polska w pierwszej fazie wojny, kiedy wojska rosyjskie odnosiły sukcesy, praktycznie nie istniała. Dlatego Roman Dmowski nawiązał kontakt
z działaczami polonijnymi: Ignacym Paderewskim, Janem Smulskim i Gabrielem Narutowiczem., którzy prowadzili akcje pomocową dla ziem
zaborów w Paryżu i podjęli w Waszyngtonie działania mające zwrócić uwagę na konieczność odbudowy państwa polskiego po wojnie. Rządy
państw Ententy uważały, że jest to wewnętrzny problem rosyjski, do którego nie powinny się wtrącać. Ambasador Rosji w Londynie otrzymał od rządu poufną instrukcję, żeby ,,kłaść nacisk na wyłączenie kwestii polskiej z przedmiotów dyskusji międzynarodowej”. Car Mikołaj II
zakładał po wojnie nadanie prawa kulturalnego, gospodarczego i narodowego w ramach autonomii pod berłem Romanowów w granicach
rozszerzonych o Górny Śląsk i część Galicji. Oświadczenie cara osłabiło orientacje prorosyjską. Dmowski wyjechał do Szwajcarii do Centralnej Agencji Polski, która zabiegała o przychylność władz francuskich. Pozostali w Królestwie działacze zawiązali Międzypartyjne Koło Polityczne i obserwowali sytuację na froncie. Jeszcze w październiku 1916 r. w memoriale Brytyjczycy uważali, że odbudowa niepodległej Polski
odgradzającej Niemcy od Rosji byłaby wielkim błędem. W tej sytuacji Polacy musieli być elastyczni i błyskawicznie reagować na zmiany
w polityce międzynarodowej.
F.K.
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Cofnijmy wskazówki zegara....

Zwiastun
Adres: Parafia p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Starachowicach
Starachowice 27-200 , Al. Najświętszej Maryi Panny 7
Str.internetowa nowa: www.parafialazy.pl
E-mail: lazy@poczta.onet.pl
Nr konta: 35 2030 0045 1110 0000 0164 0230
NA FACEBOOKU: https://www.facebook.com/pages/Parafia-pw-MatkiBoskiej-Częstochowskiej-w Starachowicach/579311342087755
tel. kancelarii parafialnej — 500 152 994

Zmarła Mama Ks. Sylwestra Chodyry
W dniu 24 kwietnia o 9:40 w szpitalu w Radomiu w wieku 76
lat odeszła do Domu naszego Ojca śp. Krystyna Chodyra
- mama byłego (1998-2008) w naszej parafii Ks. Proboszcza
Sylwestra. Pogrzeb odbył się 27 kwietnia o godz: 12:30 w parafii p.w. św. Doroty w Wolanowie, w którym uczestniczyła
również delegacja z naszej parafii wraz ze sztandarem Rycerstwa Niepokalanej. (Ks. Sylwester był Opiekunem MI i jest
Rycerzem N.)
Mszy Św. pogrzebowej przewodniczył JE bp Henryk Tomasik
wraz z ok. 70 kapłanami i bardzo duża ilością parafian z Wolanowa, Kowalanki, Rzeczniowa, Starachowic.
Śp. Krystyna prosi tylko o modlitwę i dziękuje Ks. Proboszczowi Grzegorzowi Roszczykowi i parafianom M.B.Cz. na Łazach
za wszystkie modlitwy i zamówione 16 Mszy Św. oraz wszystkim za przybycie na pogrzeb.
Wieczny odpoczynek...
Ks. Sylwester wraz z bratem Rafałem i rodziną wyraża wszystkim wdzięczność, za oddanie ostatniej posługi jego śp. Mamie:
ofiarowany czas, Komunię św., zamówione Msze Św.
Bóg zapłać.
Z.F.

26 V – ŚWIĘTO MATKI
Za Twój uśmiech, który ogrzewa,
Za to, że zawsze jesteś przy naszym boku,
Za to, że wskazujesz drogę w mroku,
Za to, że dni tęczą malujesz,
Za to żeś nas urodziła,
I że ostoją od maleńkości była, dziękujemy!
Z okazji Święta Matki w imieniu wszystkich dzieci,
tych najmniejszych, większych
i tych największych i najstarszych,
życzymy zdrowia,
sił i codziennej radości
wraz ze słowami największej wdzięczności.
Za wszystkie trudy i starania
składamy wszystkim Matkom,
Mamom i Mateczkom
swoje podziękowania.
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HUMOR
W szpitalu:
– Czy to prawda, że będzie mnie operował pan ordynator?
Tak, lubię sprawdzić przynajmniej raz na rok, czy coś
jeszcze pamiętam.
*
– Janie, kiedy to ostatnio polowaliśmy na jelenia?
– Wczoraj, Jaśnie Panie.
– No widzisz! To dlaczego dziś na obiad znowu jest konina?
Proszę wybaczyć, ale kucharz serwuje tylko to, co Jaśnie
Pan raczy trafić!
4

W niedzielę, 6 maja 1990 roku, na Mszy Świętej o godzinie
12.00 bp. Marian Zimałek udzielił sakramentu bierzmowania 80
młodym ludziom z naszej parafii. W tym dniu rozpoczęliśmy Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne.
Kronika parafialna...

PODZIĘKOWANIA
Serdeczne podziękowania dla ks. Proboszcza Grzegorza Roszczyka
kieruje Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Publicznej
Szkoły Podstawowej im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Dąbrowie, który po raz kolejny wspierał naszą szkołę w organizacji
konkursu.
17.04.2018 roku w Publicznej Szkole Podstawowej im. Ks. Kardynała
Stefana Wyszyńskiego w Dąbrowie odbył się kolejny, VI Gminny Konkurs
Pieśni Patriotycznej i Religijnej pod patronatem Wojewody Świętokrzyskiej pani Agaty Wojtyszek i Wójta Gminy Pawłów pana Marka Wojtasa.
Celem konkursu jest wspieranie wychowania patriotycznego i religijnego
młodego pokolenia poprzez formy aktywności artystycznej oraz podnoszenie świadomości narodowej. W tym roku przygotowany została przez
ks. Mariusz Pałgana i panią Ewę Schmalenberg. Swoja obecnością uświetnili imprezę Dziekan Andrzej Rdzanek, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas
i sekretarz Gminy Pawłów Krzysztof Charemski.
W skład jury konkursu weszli: ks. Grzegorz Roszczyk
(przewodniczący) oraz Magdalena Pałgan i Dariusz Wróbel. ( członkowie
komisji).
Uczestnicy zmagali się w trzech kategoriach. Jako pierwsi swoje talenty
wokalne zaprezentowali soliści. Kolejnym punktem imprezy był występ
chóru „Remedium” z Dąbrowy. Następnie wystąpiły ze swoim repertuarem duety i instrumentaliści. Rywalizacja była zacięta, ponieważ uczestnicy
wykazali się niezwykle wysokim poziomem umiejętności.
Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy. Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas podziękował uczniom i nauczycielom za uczestnictwo i przygotowanie tego wspaniałego święta pieśni patriotycznych
i religijnych.
Wśród wymienionych sponsorów i osób, które pomogły szkole
w organizacji imprezy znalazły się: Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek, Wójt Gminy Pawłów Marek Wojtas, Dyrektor Biura Wojewody
Świętokrzyskiego Agata Gałka – Biernacka, Dyrektor Państwowej Szkoły
Muzycznej I stopnia w Ostrowcu Świętokrzyskim Ewa Jurkowska –
Siwiec, Dziekan Andrzej Rdzanek, ks. Proboszcz Grzegorz Roszczyk,
ks. Proboszcz Jan Seta, ks. Mariusz Pałgan, państwo Ewa i Michał Kania,
Maciej Bidziński, Krzysztof Sławek, Jan Pocheć, Agnieszka Sołtykiewicz,
Beata Borowska ( księgarnia „Sonet”).
Jury wyłoniło następujących zwycięzców:
Kategoria Soliści:
I miejsce – (ex aequo) Maria Fałek i Aleksandra Badzińska
II miejsce – Zuzanna Główczyńska
III miejsce – Aleksandra Mergalska
Wyróżnienie – Kamil Graba
Kategoria Duety
I miejsce – Jagoda Orczyk i Zuzanna Wrona
II miejsce – Wiktoria Nowak i Amanda Pocheć
III miejsce - (ex aequo) Aleksandra Badzińska i Marcelina Sikora oraz Gabriella
Rokita i Kinga Śmigielska
Wyróżnienie – Maja Wójcik i Julia Wójcik
Kategoria Instrumentaliści
I miejsce – Jagoda Orczyk i Zuzanna Wrona
II miejsce – Kamil Puchała

III miejsce – Dawid Tokarski
Wyróżnienie – Bartosz Bidziński

E.C.

ZWIASTUN - katolicki miesięcznik parafialny, ukazujący się w parafii Matki Boskiej
Częstochowskiej w Starachowicach (Łazy)
Redaguje Zespół: ks. Grzegorz Roszczyk, Irena Górecka /skład/, Filip Kowal,
Renata Minda - Juda, Donata Witkowska — Kowal, Paweł Perchel
Współpraca przy numerze - Elżbieta Celuch , Zofia Falkiewicz,

