Podziękowanie
„Do naszych serc, do wszystkich serc uśpionych / Dziś zabrzmiał dzwon, już człowiek obudzony.
Bo nadszedł czas i dziecię się zrodziło. A razem z Nim, maleńka przyszła miłość.”
Nasze serca uśpione nie są. Udowodnili to Państwo już niejednokrotnie swą obecnością i
wsparciem ofiarowanym podczas poprzednich koncertów. „Maleńka miłość zbawia świat”, a
nasz, nawet niewielki dar może także zdziałać wiele. Może odmienić czyjeś życie. Na koncert
przybyły osoby kierowane przyzywaniem duszy głodnej duchowej muzycznej uczty, ale przede
wszystkim kierowani porywami serca, które pragnie okazywać miłość poprzez pomoc osobie,
która tej pomocy (duchowej i materialnej) naprawdę potrzebuje. Wypełniona po brzegi sala
zgromadziła wszystkich, aby poprzez dar serca wspomóc długą i kosztowną rehabilitację
kolejnego młodego człowieka – Mariusza Kubieli, który od chwili narodzin zmaga się z ciężką
chorobą, jaką jest spastyczność kończyn dolnych i niedowład kończyn górnych. Choroba
niestety się pogłębia i aby Marusz mógł funkcjonować rehabilitacja jest niezbędna. Dzięki
Państwa ofiarności Mariusz ma zapewnioną cztero-miesięczną rehabilitację.
Swe serca otworzyli wykonawcy – artyści, którzy zgodzili się (wielu po raz kolejny) wziąć
udział w naszym charytatywnym koncercie, którym serdecznie za to dziękujemy. Nasze
zaproszenie bez wahania przyjęli i wystąpili: najmłodsi mieszkańcy Zagórza uczęszczający do
Przedszkola Samorządowego w Zagórzu, Zespół wokalny „Kantylena” działający przy Szkole
Podstawowej w Zagórzu, Chór Parafialny przy Parafii „Wszystkich Świętych” w Babicach,
Chór Parafialny a także Schola przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Zagórzu, Pan Roman
Stroński oraz Pan Andrzej Szumyło, Panowie Bogdan i Jarek Mucha, Pani Irena Augustynek.
Wszystkim wykonawcom dziękujemy za przepiękne pieśni i głosy kojące i otulające nasze
dusze.
Pragniemy podziękować również naszym darczyńcom, którzy ofiarowali napoje i słodki
poczęstunek, lecz w swej skromności pragnęli zostać anonimowi.
Dziękujemy Panu Mieczysławowi Bolkowi za świetną fotorelację z Koncertu, dzięki której
cały świat może zobaczyć wydarzenia odbywające się w Zagórzu.
Słowa podziękowania kierujemy również do Zarządu OSP w Zagórzu za udostepnienie
pomieszczeń na koncert.

