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Modlimy się - wspólnie śpiewając
Tegoroczny Wielki Post był okresem szczególnej aktywnoŚci

naszego choru ,,Vox Cordis''. Zaczęło się od wizytacji dusz-
pasterskiej kardynała Kazimierza Nycza' Nie darowalibyśmy
sobie' gdybyśmy przy tej okazji nie zaśpiewali podczas nie-

dzielnej mszy. Ja byłem szczegolnie podniecony, gdyz miałem

złozyć sprawozdanie z działalności chÓru. Przygotowałem sobie
nawet krotką mowę następującej treści: ,,Chór Vox Cordis po_

wstał w '1 998 r. i od tej pory modlimy się wspÓlnie najlepiej jak

umiemy, czyli - śpiewając''. Tymczasem ks. Kardynał od razu

mi przerwał i serdecznie zaczął odpytywac, jak liczny jest chÓr

i czy śpiewają w nim tylko nasi parafianie. odpowiedziałem,że
w większoŚci tak, lecz jest kilka osob z innych parafii, nawet

spoza samej Warszawy. PÓzniej zrozumiałem pełny sens tego
pytania. Na koniec usłyszałem 'ładnie śpiewacie'' ijuz było po

wszystkim.
Kilka dni pózniej, w piątek 1 kwietnia' Śpiewaliśmy trudne

i wspaniałe oratorium ,,Chwalebna Droga KrzyŻowa'' pod

dyrekcją Stanisława Szczycińskiego, ktory skomponował ten

utwor. Występowały aŻtrzy połączone chory - nasz ,,Vox Cor-
dis', a takze dwa chory z Zalesia Górnego: ZespÓł Wokalny

,, Bo rn us Con soń'' or az 7-alesiańs kie Towa rzystwo S p iewacze.
Było nas razem prawie pięcdziesiąt osob, co dało się słyszec
w potęznym brzmieniu naszych śpiewów. W następny piątek'
na Zaproszenie kompozytora, pojechałem do Zalesia Gornego,
gdzie przyłączyłem się do zalesiańskich chorow, ktore Śpiewały
to samo oratorium podczas drogi krzyzowej w kościele p.w. św'

Huberta. l choc tamtejszy kościoł jest znacznie mniejszy od

naszej świątyni' to przy obsadzie tylko dwudziestu kilku osob
nie udało się osiągnąć tak wspaniałego brzmienia, jak tydzień
wcześniej. Coś mi zaczęło świtac...

W następną sobotę, 9 kwietnia, wcześnie rano, wyruszyliśmy
znacznie dalej, do Żor, na Vll ogolnopolski Przegląd Chórow
KoŚcielnych Pieśni Pokutnej i Pasyjnej Metropolii Gornośląskiej.
W autokarze przypomniałem sobie wrazenia z dawnej wizyty
u przyjaciołw Wodzisławiu Śląskim, niedaleko Zor. Poszedłem
z nimi na niedzielną mszę i byłem zachwycony przepięknymi
Śpiewami na cztery głosy - to śpiewał nie tylko lokalny chor,

tam śpiewali WSZyscy wierni. Przyjaciel wyjaśnił mi wtedy, ze
jest to długa i piękna Śląska tradycja' pielęgnowana z pokolenia

na pokolenie' Dopiero teraz sobie uzmysłowiłem, jak trudnego
zadania się podjęliśmy: jechać z naszym skromnym chórem
do tej siedziby choralnego Śpiewu kościelnego; przecieŻ nie
mamy tam Żadnych SZans.

Do przeglądu zgłosiło się 26 chorów, głównie ze Sląska.
KaŻdy z nich liczył co najmniej 20 osÓb, gdyz taki był wymog

regulaminowy. Były ichory liczące po 50-60 osob. Wystąpiliśmy
jako jedni z ostatnich. Po przerwie została odprawiona msza
w intencji uczestnikow przeglądu. Wyobrazcie sobie ten wspól-
ny śpiew kilkuset osob (tak, tak - 26 zespołow po co najmniej

20 osób, a do tego wierni z lokalnej parafii). Z niecierpliwością
czekaliŚmy na ogłoszenie wynikow. Pierwszy z wyróznionych
został wyczytany Jasnogorski Chor Mieszany im. NMP Królo_

wej Polski przy Sanktuarium Jasnogorskim w Częstochowie'
A zaraz po nim, z rownorzędnym wyroŻnieniem _ nasz Vox

Cordis! A więc jednak udało się! ZnaleŻ-
liŚmy się w elitarnym gronie dziewięciu
nagrodzonych chorow. Na koncercie lau-
reatów Śpiewaliśmy nasze popisowe ',oto
Jezus umiera''. Największe wrazenie na
wszystkich wywarli zdobywcy Grand Prix,
Chłopięcy Chor Katedralny ',Pueri Canto-
res Tarnovienses" z bazyliki katedralnej
w Tarnowie' Cóz to było za brzmienie!
Ale iluz tam było chłopcow i męŻczyzn _
sześćdziesiąt albo i więcej.''

Wszystko stało się jasne: zeby uzyskać
pełne brzmienie, chór musi miec liczną
obsadę' Regulaminowy (i tak skromny)
wymóg co najmniej 20 osób w zespole
nam udało się z trudem zrealizowac, gdyŻ
śpiewaliśmy w 21 osób dzięki mobilizacji
Magdy z Bemowa, Arka iAni z Wołomi-
na, Grazyny spod Grodziska (nie licząc
naszej dyrygentki Kasi Zemler). Jednak
na pytania ,'skąd jesteŚcie'' wszyscy so-
lidarnie odpowiadaliŚmy -,,z Ursynowa''.

Pomozcie więc w tym wspólnym dziele,
tak by nasz parafialny chór ,,Vox Cordis''
mógł dostarczaĆ nam wszystkim jeszcze
wspanialszych przeŻyc. Zapraszamy
kazdego, kto lubi śpiewac, komu śpiew

Ęą ,l]',.: l. 
;' :: :' i.: ',, " i ,] .'{'

Vlv ro:lnclrrr:
r 1.,

a/'.j'' }/^'.:łlŁ1d..l'.]i l,,l,'j.' 
:

: |łt:l'|l tl l''',,,łi'.,,']:.;]:.,'''''''''''

' ltl I)'',l,rn/r.,';|łl, \:,'.'ldJ''h'I l,,l,' |',,'']l,

I ttn 1,,':, ltil.I . Lt.,t: ,

1l]furUI: cołnl''i,.t 
^'' 

- /! ,ti 
' 

tl'

ll!,',\a tt I - kt l,!t:ant / r,il !it

\,1

r'],J li'i|]l1 1lri]:lil J !'4łr
]l.J / {:J tł'i't.'lil_ ::ł{
.:: |,|lż!1,|ł|::
1) 1aL':rrnL' \lł. !')'.ł^ : ..

-ą
Ą
$fl'
.#

i

a

przynosi radośc. Jeden ma mocniejszy głos' inny słabszy, jed-
nak wszyscy są potrzebni, gdyż razem budujemy to wspÓlne
brzmienie dojrzałego chÓru, razem modlimy się najlepiej' jak
umiemy, czyli Śpiewem. Spotykamy się w kazdy poniedziałek
i czwartek o godz. '1 900 w sali Św' Cecylii. Przezte dwie wie-
czorne godziny odrywamy się od codziennych obowiązkÓw,
po czym Z nową siłą wracamy do domÓw' gdzie z niecierpli-
wością czekamy, kiedy znowu będziemy mogli się spotkaÓ.
Zapraszamy tez do odwiedzin naszej strony internetowej
www.voxcordis.waw.pl

Krzysztof Grabowski, tenor i prezes chÓru

dok. na str.B


