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ŚWIATOWY DZIEŃ CHOREGO W CHORZELOWIE

Światowy Dzień Chorego to symbol prawdziwie ludzkiej pamięci, szacunku i miłości do ludzi starszych i schorowanych.

W sobotę 8 lutego 2014r. w Samorządowym Ośrodku Kultury i Sportu Gminy Mielec w Chorzelowie mieszkańcy parafii p w. Wszystkich Świętych wzięli
udział w uroczystych obchodach Światowego Dnia Chorego. Ta piękna tradycja na stałe wpisała się w kalendarz rocznic i świąt zarówno w
chorzelowskim ośrodku jak i w całej parafii. Obchody Dnia Chorego rozpoczęła Msza św. w Kościele Parafialnym w Chorzelowie, po której seniorzy
udali do sali widowiskowej w Ośrodku Kultury, gdzie już w progu witani byli serdecznie przez Księdza Proboszcza Andrzeja Ramsa, wójta Gminy
Mielec Kazimierza Gacka i dyr. Ośrodka Kultury Dorotę Kieraś-Jędrychowską. Spotkanie tradycyjnie poprowadził ksiądz proboszcz. Okolicznościowe
życzenia poprzedziły część artystyczną, w której młodzież z Chorzelowa przypomniała zebranym fragmenty „Chorzelowskich jasełek”, a najmłodsi
uczniowie chorzelowskiej podstawówki dali pokaz swoich możliwości wokalnych. Dla wielu gości była to okazja do przeżycia wspaniałych chwil.
Chóralne śpiewy znanych przebojów, którym akompaniował na fortepianie maestro Tadeusz Wywrocki, popisy wokalne, recytacje wierszy, które
wydała jedna z uczestniczek spotkania niezwykle wzbogaciły to spotkanie i udowodniły, że nasi seniorzy to ludzie wciąż aktywni, pełni pasji, chęci
działania i choć wiek i choroby nieraz doskwierają to cieszą się życiem i tą radością obdzielają innych. Na koniec ksiądz proboszcz obdarował
występującą młodzież koszem czekoladek, a wszystkich zebranych wspaniałymi słodkimi sercami z piernika by blisko Świętego Walentego dawały
miłość i otuchę bliźnich.

Żegnając gości Pani dyrektor Ośrodka Kultury zapraszała do udziału w Klubie Seniora, który z początkiem tego roku powstał przy chorzelowskim
ośrodku kultury.

Z takimi seniorami klub jest skazany na sukces !
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Dziękujemy za odwiedziny i zapraszamy ponownie
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