Beszámoló a lengyelországi Pueri Cantores Kórustalálkozóról.
A Pueri Cantores Ifjúsági Kórusmozgalom több évtizedes múltra tekint vissza. A Lengyelországból induló
szervezet a világon mindenhol jelen van. Európában szinte minden országból csatlakoztak már kórusok ehhez a
szellemiséghez. Imádkozni és énekelni a világbékéjéért, egységéért. Tele kíváncsisággal és izgalommal indultunk útnak
az iskola első hetében 2017 szeptember 7 – én. a kecskeméti diákokkal bár nem táboroztunk együtt a 10 órás buszút
alatt mégis volt lehetőségünk kicsit megismerkedni.
Amint megérkeztünk Rzeszow – ba láttuk, hogy az egész város a Pueri Cantores – ben él. Minket is vártak
lengyel kísérőink. A busszal rögtön egy nagy térre értünk ahol már a program nyitó ünnepsége volt. Leszálltunk a
buszról, és a személyesen nekünk készített Pueri Cantores - es zászlókkal bevonultunk. Mindenki lelkesen tapsolt, mi
pedig meghatódott boldogságot éreztünk a meleg szívélyes fogadtatás miatt. Nagyon szép nyitó hangversenyt
rendeztek. Minden kórus fellépőruhában volt jelen a nézőtéren is, saját országuk és a kapott pueris zászlót lengetve
mindenki örömteli hangulatba került.

A koncert végén ukrán és lengyel barátainkkal még táncra is perdültünk.

Rzeszow nagy egyetemi város. Így külön egyetemi kollégium együttessel is rendelkezik. Ezekben a
lakónegyedekben voltunk elszállásolva mind az összes pueris résztvevő egy városrészben. Étkezést is több turnusban
itt biztosítottak számunkra. Másnap délelőtt szentségimádással kezdődött a találkozó. A szervezet vezető egyházi
méltósága adott áldást az összegyűlt fiatalokra. Majd idegenvezetővel tettünk sétát a városban. Este hangversenyt
adtunk. A város több pontján a mintegy 50 résztvevő énekkar koncertezett. A templomi hangverseny nagyon jól

sikerült, sokat tanultunk az előttünk és utánunk szereplő kórusok előadásából is. mindenki tudásának legjavát mutatta
be. Igazán felkészült fegyelmezett és nagyon egységes kórusokat hallottunk.

Másnap szabadtéri programon vettünk részt. Egy igazi grillpartyt szerveztek a rendezők 1000 részvevőnek.
Harcművészeti bemutatót, táncos program, vetélkedő, és az elmaradhatatlan grillkolbász, virsli. Az egész délutános
program után mindenki a legszebb fellépőruháját vette fel, és elmentünk a Rzeszow – i Székesegyházba az ünnepi
hangversenyre.
Már azt hittük, hogy nem lehet fokozni ennek az egész programnak az élményét, de tévedtünk. Felemelő és
mindenkit magával ragadó volt. A hallgatóság is így érezte, de mi, akik valóságos énekes résztvevői voltunk a
koncertnek szinte a mennyekbe emelkedtünk. A hosszú két és fél órás koncerten az előre megadott művekből állt a
program. Voltak olyan kórusművek amiket előre meghatározott énekkarok mutattak be. A többségébe azonban mi is
bekapcsolódtunk. előzőleg természetesen volt egy próba, amikor összeénekeltük a műveket. minderre főként
akkusztikus okok miatt volt szükség. A hatalmas templomtérben körbe állt az 1100 énekes fiatal, és középen pedig a
közel 100 tagú szimfónikus zenekar.
Énekelt művek:
- Cantate Domino - Marian Sawa - a cappella
- Misericordias Domini - Henryk Jan Botor - będzie z orkiestrą
- Magnificat anima mea Dominum - Jarosława Jasiury (także na Inaugurację) - będzie z orkiestrą
- Sicut Cervus - Palestrina - po Kongresie w Poznaniu - a cappella
- Alleluja - Haendel - z orkiestrą
- Da Pacem Domine - Dominika Lasoty - Hymn Kongresu - z orkiestrą
Koncertről felvétel is készült, amely a Youtubon megtekinthető.
https://www.youtube.com/watch?v=G9xRXSqgj8o&t=2367s

Minden találkozóra újabb himnuszt írnak. Ezek a kórusművek aztán nagy népszerűségnek örvendenek a
későbbiekben is. Az idei találkozó himnusz „Da pacem Domine” fergeteges sikert aratott. Csodálatos érzés volt nekünk is
énekelni. Hasonlóan a Händel: Halleluja kórust is, amely ennek a nagyon magas színvonalú nagyszabású koncertnek a záró
száma volt. A sok fegyelmezett, tiszta tekintetű fiatal olyan erőt, és igaz hitet sugárzott, hogy meghatottság tölti el az ember
szívét ilyen hosszú idő elteltével is.
Vasárnap az ünnepi zárószentmise szintén zászlós bevonulással kezdődött. Sajnos az utazás miatt nem tudtunk
végig maradni. Mindenki számára felemelő és felejthetetlen élmény volt ez a lengyelországi kórustalálkozó. Hosszútávú
elképzelés, hogy Magyországon is rendezzünk hasonló programot, hiszen az ilyen jellegű közösségi élmények nemcsak
vallásilag építik a fiatalok lelkét, hanem maradandó zenei és közösségi élményt is adnak.

