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W dniach 26-27 listopada w naszej parafii odbyły się adwentowe warsztaty śpiewu liturgicznego
zorganizowane przez Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit. Inicjatorami tego muzycznego
przedsięwzięcia byli ks. Marcin Cytrycki i ks. Eugeniusz Ploch, a same warsztaty poprowadził
Paweł Bębenek z Krakowa, znany i ceniony śpiewak, kompozytor, dyrygent, autor wielu
kompozycji i aranżacji dawnych pieśni  kościelnych. Dyrygentami pomocniczymi byli:  dr
Małgorzata Podzielny - dyrektor Filharmonii Wrocławskiej, profesor Akademii Szkół Muzycznych
we Wrocławiu oraz studenci Akademii Muzycznej we Wrocławiu: Anna Szczędzina i Marek
Kudra.

  

W dwudniowych warsztatach wokalno-intrumentalnych mogli wziąć udział wszyscy chętni,
którzy zdążyli zgłosić swoje uczestnictwo do 21 listopada. Ponad 70-osobowa grupa
chórzystów i instrumentalistów zjechała z całej Diecezji Opolskie, a także spoza jej granic. Byli
uczestnicy m.in. z Tarnowskich Gór, Olesna, Strzelec Opolskich, Kędzierzyna-Koźla czy ze
Zdzieszowice. Nie zabrakło także uczestników z Opola.

  

W programie znalazły się utwory  D. Kusza, P. Pałki, U. Regali oraz maestra P. Bębenka.
Warsztaty odbywały się w 3 sekcjach: głosy żeńskie, męskie oraz orkiestra, a także wszystkie
grupy razem. Dwa dni ciężkiej, ale jakże owocnej pracy. Emisja głosu, poprawna dykcja,
zrozumienie i  prawidłowa interpretacja tekstu, umiejętność wyrażania uczuć poprzez śpiew - to
były główne tematy. A najważniejsza była umiejętność modlitwy śpiewem. Maestro tłumaczył,
że w  wykonaniu utworu najważniejszy jest tekst, a muzyka tylko tłem.

  

Dzięki staraniom naszego ks. proboszcza Adama Leszczyńskiego w sobotni wieczór o godz.
19.30 Paweł Bębenek poprowadził dwugodzinne warsztaty tylko dla naszego Chóru Tabor. Dał
się nam poznać jako człowiek wielkiej wiary, pokory i skromności. Obdarzył nas swoją radością,
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ciepłem, a przede wszystkim bogatym doświadczeniem. Były to dwie niezapomniane godziny,
pełne wrażeń i emocji, które trudno ubrać w słowa. Maestro, pomimo całego dnia ciężkiej pracy
i widocznego zmęczenia, sam przedłużał próbę zachęcając do dalszej pracy, udzielał
wskazówek i dobrych rad. Widać było, że tak jak i my czerpał z tego samą radość i energię do
życia. Tłumaczył jak potężną siłę ma modlitwa śpiewem, czego sam doświadczył, zostając
uzdrowiony z ciężkich, śmiertelnych chorób. - Dwukrotnie z martwych powstałem ku
zaskoczeniu lekarzy, ofiarowano mi 40 dni i została tylko modlitwa - mówił nam Paweł Bębenek.
Jesteśmy wdzięczni za tę wspólną pracę. Jednak szkoda, że tak niewielu naszych chórzystów
skorzystało z możliwości uczestnictwa w warsztatach.

  

Na zakończenie warsztatów wszyscy uczestnicy ubogacili osiągniętymi umiejętnościami
niedzielną Mszę Świętą wieczorną. Kościół zdał egzamin - wspaniała akustyka. Wierni mogli
usłyszeć, ile można osiągnąć w tak krótkim czasie dzięki bardzo aktywnej pracy,przy  szczerych
chęciach i pod fachową batutą. Po Eucharysti były podziękowania, życzenia owocnej pracy,
owacje, wspólne pamiątkowe zdjęcie, skromna kolacja w domu katechetycznym i pożegnanie,
oczywiście z zaproszeniem do uczestnictwa w następnych warsztatach.

  

Zdjęcia z warsztatów i Mszy św. - zobacz
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