W naszej Parafii działa od kilku lat schola dziecieca pod opieką Pani Iwony
Młynarczyk. Jej zadaniem jest ubogacanie liturgii Mszy świętej niedzielnej o
poprzez przygotowanie śpiewu i Liturgii Słowa.
Serdecznie zapraszamy wszystkich chłopców i dziewczynki pragnących
włączyć się w wspólny śpiew i modlitwę. Spotkania odbywają się w niedziele o
godz.: 900 w sali Domu Duszpasterskiego.
Pozdrawiamy i z radosnym sercem czekamy na Ciebie!!!

Schola w Parafii Siekierczyna:
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Nazwisko i imię.
Biernat Anna.
Hebda Klaudia.
Hebda Alicja.
Hybel Anita.
Hybel Anna.
Hybel Justyna.
Hybel Małgorzata.
Hybel Martyna.
Hybel Marzena.
Jagieła Aleksandra.
Liptak Anna.
Król Jolanta.
Król Małgorzata.
Król Marta.
Młynarczyk Justyna.
Młynarczyk Iwona.
Pietrzak Emilia.
Postrożny Patrycja.
Syktus Karolina.
Syktus Natalia.
Szewczyk Ewelina.
Szewczyk Magdalena.

Trudno dziś wyobrazić sobie Liturgię bez muzyki. To ona jest jej sercem. Bez
śpiewu była by martwa, bez wielkości i piękna.
Naszą Scholę tworzą młodzi zdolni ludzie, którzy kochają muzykę i pragną
poprzez śpiew ubogacać innych, otwierając na świat prawdziwych wartości. Jego
głównym celem jest posługa śpiewu podczas Liturgii Mszy Świętej w Parafii.
W Scholii istnieje miła atmosfera, czasami jest zabawnie, czasami bardzo
pracowicie, ale to wszystko jest małe, kiedy uświadomimy sobie cel naszych
spotkań. Przez cały czas jesteśmy otwarci na wszystkich, którzy pragną do nas
dołączyć.
Nie jest wymagana znajomość czytania nut, ale przede wszystkim chęć do
pracy oraz systematyczny udział w co tygodniowych próbach.
Jeżeli uważasz, że nie masz głosu, bądź nie potrafisz śpiewać, chociaż bardzo
lubisz, może to pomoże ci w pierwszym przełamaniu się:
„Kto śpiewa dwa razy się modli,
kto fałszuje cztery razy się modli,
kto tego słucha sześć razy się modli,
kto fałszuje i tego słucha osiem razy się modli.”

Jeśli chcesz do nas dołączyć nie zwlekaj!!!
Zapraszamy na próby!!!

