Śpiewem wielbić Pana
15 lat chóru parafialnego
Stanisław Węgrzyn

W kwietniu br minęło 15 lat od pierwszego występu naszego chóru
parafialnego. Pierwsze dźwięki chóralnych pieśni
zabrzmiały bowiem podczas Wielkanocy 2004 r.
Inicjatorem utworzenia zespołu był ks.
Roman Woźny proboszcz parafii. Przy sporym zaangażowaniu organisty Józefa Skitała oraz grupy nauczycieli i pracowników
miejscowej Szkoły Podstawowej, udało się
stosunkowo szybko zebrać około 40 osób,
przygotować kilka pieśni wielkanocnych i
zainicjować chóralną muzykę w naszej
świątyni. Jubileusz chóru skłania do podsumowań i refleksji związanych z tak długim
okresem działalności. W sumie, w zespole
wystąpiły 62 osoby, z czego 20 zaliczyły
pełen „staż" piętnastoletni. Część chórzystów odchodziła wcześniej, bądź to ze
względu na stan zdrowia, bądź z innych
przyczyn życiowych. Kilka osób dołączyło
do chóru w okresie kowy stan. Na przestrzeni 15 lat istnienia chór występował
średnio 20-krotnie w ciągu roku, czyli w
sumie około 300 razy. Wykonywał różnorodne utwory muzyki kościelnej, zarówno
związanych z poszczególnymi okresami
roku liturgicznego, jak i Pieśni Euchary-

styczne, Maryjne, a także patriotyczne,
śpiewane głównie podczas dorocznych
Mszy Św. Na Górze Śmierci.
W Koncertach Noworocznych, oprócz
tradycyjnych kolęd, wykonywane były najnowsze utwory związane z Bożym Narodzeniem, jak chociażby „Kolęda dla nieobecnych", „Gdzie jest nasze Betlejem",
czy „Lulejże mi lulej" z filmu „Miś". Łącznie w repertuarze chóru znalazło się około
130 różnych utworów, w większości opracowanych na chór mieszany przez jego dyrygenta Józefa Skitała.
Wiadomo, że „nie samym śpiewem żyje
chór". Równie ważna była w tych latach integracja zespołu, wspólne przeżycia, nie
tylko związane z muzyką.
Kwestie te były realizowane zwłaszcza
podczas dorocznych spotkań opłatkowych,
czy z okazji święta patronki muzyki kościelnej; Św. Cecylii, ale także podczas licznych pielgrzymek i wycieczek.

Członkowie chóru odwiedzili, między
innymi, trzy znane Kalwarie: Pacławską,
Zebrzydowską i Wambierzycką. Gościli
w licznych sanktuariach, występując kilkakrotnie w Zawadzie, a także w Leżajsku, w
Krakowie na Wawelu i Skałce oraz w
Szczepanowie i innych pobliskich miejscowościach, mianowicie w Dębicy, Ngoszynie
i Brzeźnicy. Z okazji 15-lecia zorganizowali pielgrzymkę w okolice Krosna, gdzie
odwiedzili sanktuaria! Św. Bpa Pelczara
w Korczynie oraz Św. Jana z Dukli. Pielgrzymujący z chóremks. Proboszcz Roman
Woźny odprawił Mszę Św. W przepięknym
Kościele Farnym w Dukli pod wezwaniem
Św. Marii Magdaleny. W programie tego
wyjazdu znalazły się też wizyty na Zamku

Kamieniec w Odrzykoniu oraz Muzeum
Górnictwa Naftowego w Bóbrce. Wszystkie
inicjatywy chóru, wśród nich; wycieczki,
zakupy strojów, wydanie płyty itp., mogły
być zrealizowane dzięki pomocy finansowej i wsparciu ze strony ks. Proboszcza
oraz Wójta Gminy Dębica - Stanisława Rokosza, którym tą drogą chórzyści składają
serdeczne podziękowanie. Obecnie, gdy
większość zespołu tworzą emeryci, zdarzają
się coraz częściej sytuacje, gdy na próbach
poszczególne głosy są nader skąpo reprezentowane, a na występy trudno zebrać wymagany skład. Po długich dyskusjach, postanowiono więc zakończyć pracę chóru po
święcie Bożego Ciała.

