
 

 

 

 Nowy 2012 Rok chór wszedł w niezmienionym składzie i pełen 

zapału do dalszego doskonalenia swoich umiejętności. Okazją do 

podsumowania dotychczasowej działalności oraz wytyczenia 

zadań na przyszłość stała się I rocznica jego istnienia. 

W dniu 22 lutego członkowie zespołu zebrali się jak zwykle na próbie, ale to 

spotkanie poświęcono głównie sprawom organizacyjnym i programowym. 

Pan Marek – dyrygent, nauczyciel i trener w jednej osobie, 

podsumował krótko roczną działalność, zwracając uwagę na 

fakt, iż chór spełnił pokładane w nim nadzieje. Po pierwsze – 

nie „rozpadł się”, a zdarza się to bardzo często, po drugie - 

zrobił znaczne postępy, co stwarza podstawy do dalszej 

działalności. Nakreślił też plany na przyszłość: zaawansowana nauka śpiewu na głosy 

 i przygotowanie repertuaru, który pozwoli wziąć udział w koncertach regionalnych 

już jesienią tego roku. 
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Jak przystało na spotkanie rocznicowe nie obyło się 

bez tradycyjnego tortu oraz wzajemnych podziękowań  

i życzeń. 



 

 

 

  odczas Wielkiego Tygodnia chór występował w ramach 

liturgii związanych z obchodami Triduum Paschalnego. 

 

 

W czwartek, w czasie Mszy Wieczerzy Pańskiej chór wykonał 

wzruszającą pieśń „Panis Angelikus” oraz „Ubi Caritas”, a następnie wraz  

z wiernymi odśpiewał: „Jeden chleb”, „Na ostatniej wieczerzy”, „Panie dobry 

jak chleb”, „Pan Wieczernik przygotował”. 

 

W Wielki Piątek podczas Adoracji Krzyża 

wspólnie śpiewano, między innymi: „Ludu mój 

ludu”, „Krzyżu Chrystusa”, „W krzyżu cierpienie”, 

„Jezu Chryste Panie miły”, „Oto Jezus umiera”, 

„Któryś za nas cierpiał rany” oraz „Odszedł Pasterz 

od nas”. * 

 

 

Wielki  Czwartek  (29 marzec) – Msza Wieczerzy Pańskiej. 



 

 

 

W sobotnią noc o godzinie 23.00 chór 

przystąpił do Liturgii Wigilii Paschalnej 

składającej się z Liturgii: Światła, Słowa, 

Chrzcielnej, Eucharystycznej oraz 

Procesji Rezurekcyjnej.  

Wykonano pieśni: „Modlitwa o pokój”, 

„Chrystus Pan jest życiem mym”, „Panie 

dobry jak chleb”, „Crucem Tuam”.  

 

  

          

Wielki  Piątek  (30 marzec) – Liturgia Wielkiego Piątku. 

Wielka  Sobota (31 marzec) – Liturgia Wigilii Paschalnej. 



 

 

 

Na zakończenie Wigilii Paschalnej 

odbyła się Procesja Rezurekcyjna.  

 

 

 

Zaplanowano odśpiewanie pieśni: 

„Wesoły nam dzień dziś nastał”, „Zwycięzca śmierci”, „Otrzyjcie już łzy 

płaczący”. Niestety, pogoda pokrzyżowała nieco plany organizacyjne oraz 

artystyczne i tej części uroczystości chór nie może uznać za sukces. 

Po procesji chór odśpiewał jeszcze w kościele pieśń „Te Deum” *,  

a członkowie chóru złożyli sobie życzenia świąteczne. To była już 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego. 

 

  

          

Procesja  Rezurekcyjna. 



 

 

 

niedzielę 24 czerwca chór wystąpił po raz ostatni przed przerwą 

wakacyjną. Na okres dwóch miesięcy zawieszone zostały próby 

oraz występy podczas mszy i uroczystości religijnych. 

Ta niedziela zapisała się także w historii parafii, jako dzień, w którym 

pożegnano ks. Marka Domańskiego. 

 

Pomimo bardzo krótkiego pobytu  

w naszej parafii ks. Marek był 

kapłanem bardzo lubianym,  

co znalazło swoje odzwierciedlenie 

w słowach podziękowania  

i życzeniach, jakie zostały mu 

przekazane przez członków chóru po 

zakończeniu nabożeństwa.   

 

W części nieoficjalnej, w Sali 

konferencyjnej, chór spontanicznie odśpiewał piosenkę „Pożegnania”. 
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Tak niedawno żeśmy się spotkali, 

a już pożegnania nadszedł czas. 

Tyleśmy ze sobą przeżywali, 

a dziś już wspomnienia łączą nas…….. 



 

 

 

ak jak i w roku ubiegłym, chór otrzymał zaproszenie do 

udziału w uroczystościach na Wzgórzu Świętego Brunona, 

  

które odbyły się  

w dniu 8 lipca, a poprzedzone 

zostały procesją. 

 

 

 W mszy koncelebrowanej przez  J.E. ks. Jerzego Mazura Biskupa 

Ordynariusza Diecezji Ełckiej udział wzięli księża z dekanatu giżyckiego  

pw. Świętego Szczepana Męczennika, 

 

 

T 



 

przedstawiciele lokalnych władz 

i instytucji, delegacja 

zaprzyjaźnionej parafii  

z Querfurtu (dawniej Kwerfurt), 

grupa młodzieży z Litwy oraz 

wierni z Giżycka  

i okolicznych miejscowości. 

 

 

 

 

 

Chór wykonał psalmy i pieśni.  

 

 

 

 

 



 

Po zakończeniu uroczystości członkowie chóru przyjęli podziękowania  

od J.E. ks. Jerzego Mazura i zostali zaproszeni do pamiątkowego zdjęcia. 

 

 

  



 

 

 

ieszkańcy Wilkas i okolicznych miejscowości mieli możliwość 

wysłuchania, w dniu 7 października, koncertu muzyki religijnej 

różnych wyznań, a to dzięki występom chórów w ramach  

„XII Międzynarodowego Koncertu Muzyki Cerkiewnej 2012”. 

Od zeszłego roku przedsięwzięcie to na stałe zagościło w kalendarzu imprez 

kulturalno-religijnych naszej parafii. 

W charakterze gospodarza wystąpił nasz Chór Parafialny im. ks. Franciszka 

Jordana, a z zaproszenia do udziału w koncercie skorzystały: chór „Kamerton” – 

Oddziału Mazurskiego Związku Ukraińców w Polsce; kwartet wokalny „Lira 

Amber” z Kaliningradu oraz Ludowa Chóralna Kapela „Gaudeamus”  

z Drohobycza (Ukraina). 

Kościół zgromadził komplet słuchaczy w różnym 

wieku, którzy w wielki skupieniu wysłuchiwali 

prezentowanych utworów, nagradzając 

wykonawców rzęsistymi brawami. 

 

Jako pierwszy zaprezentował się chór parafii św. 

Rafała Kalinowskiego z Wilkas 

wykonując trzy utwory: „Pokój”, 

„Modlitwa o pokój” i „ O Krwi  

i Wodo”*. Dla członków naszego 

chóru ten występ stanowił ogromne 

przeżycie. Do tej pory występował, 

bowiem niejako anonimowo, ukryty 

na balkonie kościoła (nie licząc 

występów pod Krzyżem Brunona, 

gdzie otaczająca przyroda i przestrzeń 

także tworzą atmosferę anonimowości). Tym razem po raz pierwszy od czasu 

powstania wystąpił w bezpośrednim kontakcie ze słuchaczami, „twarzą  

w twarz”, wykonując pieśni na schodach ołtarza.  

  

M 

Koncentracja przed występem. 

Chór im. ks. Franciszka Jordana z Wilkas. 



  

Biorąc pod uwagę fakt, iż chór parafialny działa dopiero drugi rok  

i spotyka się tylko raz w tygodniu (z dwumiesięczną przerwą w sezonie letnim), 

występ należy uznać za udany, co docenili słuchacze nie szczędząc braw.   

 

  Występy kolejnych zespołów to 

prawdziwy popis profesjonalizmu  

w tak trudnej dziedzinie sztuki jak 

śpiew chóralny a capella, gdzie 

decydującym czynnikiem jest zgranie 

skali, barwy i siły głosu wokalistów w 

jedną całość, gdzie liczy się efekt 

brzmienia całego zespołu, chociaż jest 

także miejsce dla partii solowych*.  

 

 

 Tegoroczny koncert był kolejnym doświadczeniem muzycznym. 

Członkowie chóru przekonali się, że nie wszystko zależy od talentu  

i predyspozycji głosowych, ale przede wszystkim od żmudnej i długotrwałej 

pracy. Uczestnicy koncertu przeżyli piękne chwile słuchając wykonania pieśni 

religijnych, które jak się okazuje budują niepowtarzalny nastrój, uduchowiają, 

wzruszają i to bez względu na przynależność wyznaniową słuchaczy.  

 

 

 

  

Chór „Kamerton”. 

Kwartet „Lira Amber”. Ludowa Chóralna Kapela „Gaudeamus”. 

     
  

     
 



 

 

 

 iedziela 16 września stała pod znakiem obchodów dożynek 

parafialnych.  

 

Przed ołtarzem zgromadzono płody rolne 

wyhodowane przez naszych parafian. 

 

Podczas kazania ks. Jacek 

podziękował rolnikom za ich trud  

i życzył wszystkim parafianom, 

aby nigdy na ich stołach nie 

zabrakło chleba, ale jednocześnie abyśmy potrafili podzielić się tym chlebem  

z ludźmi, którym go brakuje. Dla podkreślenia znaczenia tego chrześcijańskiego 

uczynku, na zakończenie mszy, księża 

podzielili się chlebem z uczestnikami 

nabożeństwa. 

W kontekście tego wydarzenia jakże 

pięknie zabrzmiały słowa pieśni „Modlitwa 

o pokój”.* 
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 ramach obchodów Dnia Papieskiego, w dniu 14 października 

podczas mszy odbyło się uroczyste wniesienie relikwii                     

Jana Pawła II. 

 

Relikwie zostały złożone  

w kaplicy Jego imienia,  

a wierni oddali im cześć 

poprzez ucałowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chór odśpiewał: „Modlitwę o pokój”, Panis Angelikus oraz „Barkę” -  ulubioną 

pieśń Jana Pawła II 

 

 

 



 

 

 

 zień Wszystkich Świętych.  

 

 

 

Chór wystąpił podczas wieczornych nieszporów. 

 

 



 

 

                                              

W dniu 18 listopada ks. Krzysztof Szafarski odprawił 

Mszę Świętą Prymicyjną. Chór zyskał uznanie w oczach 

gości biorących udział w tej uroczystości, w tym biskupa 

z egzotycznej wyspy Guam, na której pełni swą misję ks. 

Krzysztof. 

 

 Cztery dni później (22 listopada) odprawiona została msza w intencji 

chóru w związku z obchodami święta patronki chórów - Świętej Cecylii. 

Modlono się za pomyślność członków chóru 

oraz jego kierownika i nauczyciela. 

Odśpiewano pieśni: „Ja ufam Ci”, Podnieś mnie 

Jezu”,   

 

 

 

 

  
Święta Cecylia – patronka chórzystów, lutników, muzyków, 

organistów, zespołów wokalno-muzycznych. 



 

 

 

aplica Matki Bożej Królowej Jezior Mazurskich powstała dzięki 

wysiłkowi całej naszej wspólnoty parafialnej. Kulminacyjnym 

punktem była uroczystość jej poświęcenia, która odbyła się 2 grudnia 

podczas Mszy Świętej koncelebrowanej przez J.E. ks. Jerzego Mazura -  

Biskupa Ordynariusza Diecezji Ełckiej. 

Na zakończenie mszy zabrzmiały słowa pieśni „Ja ufam Ci”. * 
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Maryjo Królowo Jezior Mazurskich, klękamy dziś przed 

Tobą prosząc o Twoje cudowne orędownictwo u Syna 

Jezusa… 

Otaczaj Maryjo swą opieką wszystkich mieszkających  

i odpoczywających nad jeziorami….. 

              /z modlitwy do Maryi Królowej Jezior Mazurskich/  



 

 

  wigilię Bożego Narodzenia Roku Pańskiego 2012 wierni naszej 

parafii zebrali się na Pasterce, aby modlitwą i śpiewem przywitać 

narodziny Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chór wspomagany przez 

uczestników mszy wykonał kilka tradycyjnych kolęd, między innymi: „Nie było 

miejsca dla Ciebie” oraz „Bóg 

się rodzi” * 

 

  

 

 

W nastrojowej atmosferze, przy przygaszonych światłach 

pięknie i wzruszająco zabrzmiały słowa – „… nie było miejsca 

dla Ciebie…”, aby następnie „przewalić się gromem” przez 

kościół – „Bóg się rodzi moc truchleje….” 

Kilka osób, dołączyło do chóru, 

wspomagając go swoim śpiewem. 


