Kunszt i ekspresja, czyli Poznański Chór Kameralny w naszym kościele

Utwory rodziny Bachów wybrzmiały w Trzebini

To już 27. edycja Festiwalu. Skąd wziął się pomysł
zorganizowania takiego festiwalu w naszej okolicy?
Było kilka powodów, dla których festiwal powstał. Przede
wszystkim zawsze miałem wielkie zamiłowanie do muzyki kościelnej. Mój ojciec był organistą przez 53 lata i muzyka sa-

kralna była mi zawsze bliska.
Drugim ważnym powodem był
fakt, że udało mi się odrestaurować zabytkowe organy w siedemnastowiecznym kościele z
Ryczowa, który znajduje się na
terenie Nadwiślańskiego Parku
Etnograficznego w Wygiełzowie,
którego byłem dyrektorem.
Chciałem rozsławić to miejsce,
ożywić ten kościół i wzbudzić
szacunek dla muzyki kościelnej,
więc Festiwal Muzyki Kameralnej i Organowej wydawał się
być dobrym sposobem osiągnięcia tego celu.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE:

INTENCJE MSZY ŚWIĘTYCH:

W

PONIEDZIAŁEK - 25 WRZEŚNIA 2017
07:00
18:00

+ Andrzej Dorak (Msza św. gregoriańska)
+ Jan Krymski, od córki
WTOREK - 26 WRZEŚNIA 2017

07:00
18:00
18:00

+ Andrzej Dorak (Msza św. gregoriańska)
+ Józef Starzycki, od Danuty
+ Stefania i Józef Głowacz, w r. śmierci, od córki
ŚRODA - 27 WRZEŚNIA 2017

07:00
07:00
18:00
18:00

+ Andrzej Dorak (Msza św. gregoriańska)
O zdrowie i Boże błogosławieństwo dla rodziny
Anny i Jakuba oraz oczekiwanego dziecka
+ Władysław Jelonek, + rodzice
+ Damian Gaj (urodzinowo-imieninowa)
CZWARTEK - 28 WRZEŚNIA 2017

07:00
18:00
18:00

+ Marian Gniewek, od sąsiadów z ul. Piłsudskiego
+ Andrzej Dorak (Msza św. gregoriańska)
+ Michał Lorek (imieninowa), od żony, dzieci
i wnuków
PIĄTEK - 29 WRZEŚNIA 2017

07:00
07:00
07:00

+ Zofia i Mikołaj Stelmach, od córki z rodziną
+ Andrzej Dorak (Msza św. gregoriańska)
O zdrowie i Boże błogosławieństwo w rodzinie
Sopata oraz za zmarłych z rodziny
18:00 Msza święta zbiorowa za zmarłych:
• + Kazimierz Poręba, od rodzin: Gędoś i Adamczyk
• + Eugeniusz Jochymek, od Lucyny z Sobolowa
• + Mirosław Bara, od Damiana z rodziną
• + Jan Stochel, od sąsiadów z bloku 4 klatka III
• + Stanisława Knapik, od wnuka Dariusza z rodziną
• + Stanisław Siwek, od koleżanek córki Wioletty
• + Kazimierz Ogryzek, od rodziny Synówków
• + Irena Wykowska, od pracowników Sądu Rejonowego
w Chrzanowie
• + Józef Jamroz, od Wiktorii Babik z Zarzecza
• + Anna Rusin, od syna Stanisława z synową i wnuczkami
• + Maria Korta, od rodziny Rejdych z Myślachowic
• + Czesław Wronkowski, od sąsiadów z bloku 14
• + Maria Trębacz, od sąsiadów z ul. Kilińskiego
i ul. Słowackiego
• + Jan Pękala, od żony
• + Janina Łyko, od Marii i Włodzimierza Oramus z rodziną
SOBOTA - 30 WRZEŚNIA 2017
07:00
07:00
07:00
18:00

+ Janina Ołownia, w 3 r. śmierci, od dzieci
z rodzinami
+ Józefa Kosowska w 3 r. śmierci, od córki
i syna z rodzinami
+ Jan Nowak, + Janina i Stanisław Dziok,
+ syn Janusz, + Irena Adamczyk
+ Andrzej Dorak (Msza św. gregoriańska)
NIEDZIELA - 1 PAŹDZIERNIKA 2017

06:30
08:00
09:30
11:00
12:15
18:00

W intencji Parafian
+ Maria Stanuch, w 17 r. śmierci
+ Stefania, Zygmunt, Zbigniew, Anna i Dorota
+ Lucyna i Julian Długosz, od siostrzenic:
Renaty i Anety
+ Michał Biedermann (urodzinowo-imieninowa),
od żony
+ Ryszard Sobek, w 1 r. śmierci

liturgii Kościoła w tym tygodniu:

•

w poniedziałek - bł. Władysława z Gielniowa, kapłana;

•

w środę - św. Wincentego a Paulo, kapłana;

•

w czwartek - św. Wacława, męczennika;

•

w piątek - św. Archaniołów: Michała, Gabriela i Rafała;

•

w sobotę - św. Hieronima, kapłana i doktora Kościoła.

Od przyszłej niedzieli rozpoczynają się październikowe
nabożeństwa różańcowe. Codziennie o godz. 17:30 modlitwa różańcowa prowadzona przez poszczególne grupy i
wspólnoty formacyjne naszej parafii. Plan modlitwy zamieszczony jest w dzisiejszym Biuletynie na str. 3. Serdecznie zapraszamy.
Wzorem lat ubiegłych, parafialny dzień chorych zorganizowany zostanie w sobotę 14 października. Jak w roku
ubiegłym od 9:00 będzie możliwość przystąpienia do spowiedzi, o 10:00 Msza św., a po niej spotkanie chorych z
duszpasterzami. Już teraz prosimy rodziny i opiekunów
ludzi chorych i starszych wiekiem o zapewnienie im możliwości dotarcia do kościoła. Jeżeli ktoś nie dysponuje pojazdem prosimy zgłosić to w kancelarii parafialnej.
W parafii św. Mikołaja w Chrzanowie organizowane
jest Studium Apostolstwa Świeckich. Spotkania odbywać
się będą w każdą drugą sobotę miesiąca począwszy od
października, a tematyka wykładów obejmować będzie
m.in. zagadnienia z historii Kościoła, biblistyki, etyki i bioetyki oraz duchowości. Szczegóły na stronach internetowych oraz w gablocie.
W ubiegłym tygodniu odeszli do wieczności śp.: Tomasz Malczyk, Mieczysław Ryba i Antonina Czajowska.
Pamiętajmy o nich w naszych modlitwach.

klasy

VII SP - I wtorek miesiąca o godz. 16:30;

klasy

II Gimnazjum - II wtorek m-ca o godz. 16:30;

klasy

III Gimnazjum - drugi i czwarty czwartek miesiąca o godz. 16:30.

Kunszt i ekspresja, czyli Poznański Chór
Kameralny w naszym kościele

Utwory rodziny Bachów
wybrzmiały w Trzebini
Jak zmieniał się Festiwal? Czy jest Pan zadowolony z tego, co zostało osiągnięte?
Początkowo organizowane były tylko koncerty organowe. Z czasem pojawiły się również
zespoły kameralne, a podczas obecnej edycji Festiwalu
szczególny nacisk został skierowany na muzykę wokalną.
W tym roku gościliśmy wybitnych artystów, np. czterech
laureatów Międzynarodowego Konkursu Solowej Wokalistyki Sakralnej, Panią Aleksandrę Opałę czy utytułowany Poznański Chór Kameralny, który gościł w trzebińskiej świątyni.
Festiwal jednak nie istniałby, gdyby nie publiczność. Można powiedzieć, że
„wychowaliśmy” publiczność
do tych koncertów. Mamy stałych fanów, którzy przyjeżdżają na festiwal z Katowic, Krakowa czy Wadowic. Nawet dzisiaj, przy
deszczowej pogodzie, sporo osób przyszło, aby posłuchać dobrej
muzyki.
Festiwal odbywa się również dzięki temu, że mamy świetnego i
zaangażowanego partnera - Instytucję Promocji i Upowszechniania
Muzyki Silesia w Katowicach. Utrzymujemy również dobrą współpracę z samorządami i prywatnymi sponsorami. Bez nich organizacja
Festiwalu byłaby bardzo trudna.
Panie Dyrektorze, dziś odbędzie się ostatni koncert w ramach XXVII Festiwalu. Jaki będzie zatem XXVIII Festiwal
Muzyki Kameralnej? Czego możemy się spodziewać?
Mamy już pewne plany, pomysły i pierwsze zgłoszenia. Dbamy o
jakość i o żywy kontakt z publicznością. Jedno jest pewne, Festiwal
jak zawsze będzie miał bardzo wysoki poziom i zaprosimy wybitnych
wykonawców. To możemy zagwarantować.
Dziękuję za spotkanie i do miłego zobaczenia za rok.

PONIEDZIAŁEK (TAJEMNICE RADOSNE)
02

X – Róża I

09

X – Róża III

16

X – Róża V

23

X – Róża VII

30

X – Zelatorzy Róż

WTOREK (TAJEMNICE BOLESNE)
03 X – Kandydaci do Bierzmowania - kl. VII
szkoły podstawowej
10 X – Kandydaci do Bierzmowania - kl. II
Gimnazjum
17

X – Duszpasterska Rada Parafialna

24

X – Biuletyn „Bliżej Apostołów”

31

X – „Gazeta Polska”

ŚRODA (TAJEMNICE CHWALEBNE)
04

X – Liturgiczna Służba Ołtarza

11 X – Kandydaci do Bierzmowania - kl. III
Gimnazjum
18

X – Liturgiczna Służba Ołtarza

25 X – Kandydaci do Bierzmowania - kl. III
Gimnazjum

CZWARTEK (TAJEMNICE ŚWIATŁA)
Dzieci

ze Szkoły Podstawowej nr 8

PIĄTEK (TAJEMNICE BOLESNE)
06

X – Grupa Apostolska

13

X – Grupa „Misterium”

20

X – Grupa Apostolska

27

X – Grupa Apostolska

SOBOTA (TAJEMNICE RADOSNE)
07

X – Róża II

14

X – Róża IV

21

X – Róża VI

28

X – Róża VIII (męska)

MIEJSCE
NA
TWOJĄ REKLAMĘ

Rodzin, skąd darczyńcy dowiedzą się,
jak mogą pomóc rodzinie.

Obecnie trzebiński rejon poszukuje
pełnoletnich Wolontariuszy, których
zadaniem będzie spotkanie się z rodziną, przeprowadzenie z nią rozmowy o powodach trudnej sytuacji. Po
podjęciu decyzji o włączeniu rodziny
do projektu zadaniem Wolontariusza
będzie przygotowanie opisu rodziny,
który zostanie opublikowany w Bazie

Wolontariusz nie przygotowuje
paczek, on je tylko przekazuje rodzinie podczas Finału, który już w grudniu br. Paczki odpowiadające na kon-

kretne potrzeby rodziny przygotowują
darczyńcy, nieraz firmy lub instytucje.
Bycie w wolontariacie to przede
wszystkim ciekawe doświadczenie,
które w połączeniu z możliwością niesienia pomocy daje wolontariuszowi
dużo satysfakcji. Wolontariat otwiera
oczy na problemy drugiego człowieka,
uczy wrażliwości, ale również racjonalnego patrzenia na ideę mądrej
pomocy. Bycie w Zespole uczy działania w grupie, zarządzania swoim czasem wolnym i daje możliwość poznania nowych ludzi.
Jeśli chcesz spróbować swoich sił
w Szlachetnej Paczce, odwiedzać rodziny i mieć wpływ na ich uśmiech,
zgłoś się przez formularz:
www.szlachetnapaczka.pl.

