
II Festyn Parafialny

Rodzinnie i sportowo

W niedzielę 29 sierpnia 2010r. Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy
Zabytków Parafii Św. Trójcy w Skarżysku Kościelnym zaprosiło
mieszkańców naszej parafii na II Parafialny Festyn Rodzinny
„Sprawniej – Zdrowiej – Radośniej”.

Zmienna pogoda, przelotny deszcz i niska temperatura nie
odstraszyły tych, którzy liczyli na dobrą zabawę. I nie zawiedli się!

Organizatorzy przygotowali atrakcje dla dzieci i dorosłych, dla ciała i
dla ducha. Każdy znalazł dla siebie coś ciekawego. Zebrani na placu
kościelnym wysłuchali koncertu naszych rodzimych artystów:
zespołu „Grzybowianki” i chóru „Romano”. Wszyscy wspaniale
bawili się przy biesiadnych piosenkach w wykonaniu niezawodnego,
profesjonalnego chóru „Sursum Corda” i kapeli „Bliżej serca”.
Mieszkańcy i goście gromkimi brawami nagrodzili muzyków. Bardzo
podobał się również występ zespołu tanecznego z MCK w
Skarżysku-Kamiennej. Kolorowe stroje i wspaniała choreografia
zachwyciły najbardziej wybrednych widzów. Dzieciom zaś liczne
atrakcje zagwarantowało Wesołe Miasteczko. Naszą imprezę
uświetnili twórcy: rzeźbiarze, koronczarki, mistrzynie orgiami.
Zebrani mieli też czym się posilić. Przygotowano domowe ciasta,
regionalne potrawy, kiełbasę i kaszankę z grilla, smaczny pasztet i
swojski chleb ze smalcem. Do tego gorące i zimne (naturalnie
bezalkoholowe) napoje. A hitem festynu był „żurek na żeberkach
księdza proboszcza” przyrządzony przez księdza i jego mamę. W
trakcie festynu odbywały się rozgrywki sportowe pod hasłem
„Sprawniej – Zdrowiej – Radośniej”, które przyciągnęły całe rodziny.
Przedstawiciele wszystkich sołectw brali udział w zabawnych
konkurencjach, a na koniec wszyscy otrzymali atrakcyjne nagrody



ufundowane przez nasz Urząd Gminy i sponsorów. Podobnie jak rok
temu dużym powodzeniem cieszyła się loteria fantowa i licytacja
wartościowych przedmiotów ofiarowanych przez sponsorów.
Zebrani nie szczędzili też pieniędzy na kwestę, która przeznaczona
jest na renowację  wnętrza kościoła p.w. Św. Trójcy.

Na zakończenie festynu wszystkim chętnym przygrywał do tańca
zespół „Concord”. Imprezę tradycyjnie poprowadził Piotr Stefański,
który wspaniałą konferansjerką bawił wszystkich w to niedzielne
popołudnie. Licznie zebrani parafianie i zaproszeni goście
oświadczyli, że spotkają się znów za rok, na kolejnym Festynie
Rodzinnym. Nadmienić należy, że cała impreza była
współfinansowana przez Urząd Gminy w Skarżysku Kościelnym w
ramach projektu „Sportowe Igrzyska Rodzinne – Sprawniej –
zdrowiej – radośniej”, za co organizatorzy serdecznie dziękują.

P.S. Zainteresowanych informujemy, że Stowarzyszenie posiada w
sprzedaży piękne kalendarze na 2011rok ze zdjęciami zabytków
naszej parafii.


