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Dwudniowe warsztaty śpiewu liturgicznego, które w naszej parafii po raz drugi zorganizowało
Duszpasterstwo Akademickie Resurrexit, zakończyła niedzielna Msza św. wieczorna,
koncelebrowana przez ks. Marcina Cytryckiego, ks. Eugeniusza Plocha i ks. Mariana
Klucznego. – Gościcie nas przez cały rok akademicki, zarówno w niedziele na wieczornej
Eucharystii, jak i w czwartki, gdy spotykamy się na Mszy św. w kaplicy, a potem w domu
katechetycznym, dlatego te warsztaty niech będą naszym podziękowaniem dla was – w imieniu
Resurrexit ks. Marcin zwrócił się do naszej wspólnoty parafialnej. – To były dwa dni intensywnej
pracy – podsumowywał, zaznaczając, że poprowadzone warsztaty są jak ziarno, które wrzuca
się w ziemię, a plony będą obserwowane w parafiach, z których pochodzą uczestnicy.

  

W zajęciach, które odbywały się w naszym domu katechetycznym, wzięło udział ponad 60 osób
z różnych stron diecezji – w tym sześcioro z naszej parafii. A wśród prowadzących byli: Paweł
Bębenek, znany i ceniony krakowski muzyk i kompozytor, Marek Kudra, a także Katarzyna,
Małgorzata i Natalia.

  

Podczas Eucharystii śpiew prowadziły chór i orkiestra, złożone z uczestników warsztatów, ale
jak podkreślał ks. Marcin, to nie był koncert: – Oni w czasie Mszy św. chcą posługiwać całej
wspólnocie Kościoła zgromadzonej wokół Zmartwychwstałego, dlatego włączmy się w śpiew, a
mini recital będzie po Eucharystii.

  

„Zwycięzca śmierci”, „W Tobie jest światło”, „Oto są baranki młode” czy „Otrzyjcie już łzy
płaczący” to tylko kilka z wielu pieśni, nad którymi pracowali, śpiewając i grając z radością i
pasją na chwałę Zmartwychwstałego Pana. Nagrodzeni zostali oklaskami na stojąco. – To były
zaledwie dwa dni pracy. Spotkali się ludzie, którzy się nie znali – mówił na zakończenie Paweł
Bębenek, podkreślając: – Tak piękną Mszą można się cieszyć co tydzień, a nawet codzienne.
To tylko od was zależy czy chcecie – zachęcał kompozytor, dziękując tym wszystkim, którzy
uczestniczyli w warsztatach i włączyli się w śpiew w czasie Eucharystii.
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