
 
 

Chór w okresie swojego trzylecia śpiewał na 

następujj ących mszach i uroczystościach kościelnych 

/według zapisków skrzętnie zachowanych przez Panią Halinę Pilarz/; 
 
 

 
1. 2 kwietnia 2006 r  w rocznicę Smierci PapieŜa Jana Pawła II, 

pieśni kościelne,  
wśród nich „Barkę” – pierwszą pieśń, którą chór śpiewał dwugłosowo. 

2. Na Dzień Matki: 
„Czarną Madonnę”, „Jeden chleb”, „Była cicha i piękna”,”Spełniony BoŜe: 

3. W Kościele Filialnym w Łęgach, pod wezwaniem NSPJ, dnia 24 czerwca 2009: 
„Najświętsze serce Jezusa”, „O serce Jezusa” „Niech dziś z naszych”, 
„Z tej biednej ziemi” 

4. 31 sierpnia 2006 r., o godz.18.oo /imieniny Rajmunda –Proboszcza? 
„ Czarna Madonna”, „Ojcze z niebios”, „Liczę na Ciebie Ojcze”, „O, BoŜe” 
a po mszy „Nadszedł Dzień Twoich Imienin”. 

5. 9 września 2006 r. podczas chrztu wnuczki PP Ejankowskich 
„Czarna Madonna”, „Liczę na Ciebie, Ojcze” „O,boŜe”, „Panie, modlitwy słów” 

6. Dzień Papieski: 
„Zawitaj, Matko róŜańca świętego”, „Czarna Madonna”, „Barka”, Spełniony BoŜe: 
„Panie modlitwy słów” 

7. 11 listopada 2006 r –Święto Niepodległości 
„Polskie Kwiaty”, „Błękitne rozwińmy sztandary’, „Ja wiem, w kogo ja wierzę” 
„O,BoŜe,o, BoŜe”, „BoŜe, coś Polskę”. 

8. Msza Adwentowa: 
„Spuśćcie nam na ziemskie niwy”, Niebiosa rosę”, „B ądźŜe podzrowiona”. 

9. Pasterka : 
„Wśród nocnej ciszy”, „Cicha noc”, „PrzybieŜeli do Betlejem”, „Nie było miejsca dla Ciebie” 
„Bóg się rodzi”. 

10. II-gi dzoeń Świąt BoŜego Narodzenia: 
„Wesołą nowinę”, „W Ŝłobie leŜy”, „Pójdźmy wszyscy”, „Do szopy,hej pasterze” 
 
                                     rok 2007 

1. Niedziela Palmowa 2007 r 
„Zbawienie przyszło przez KrzyŜ”, „Płacz, płacz kto Ŝyw”, „Płaczcie Anieli”, 
„W krzyŜu cierpienie” 

2. Wielkanoc – rezurekcja: 
„Ciebie,Boga wysławiamy”, „Alleluja, biją dzwony”, „Ja wiem w kogo ja wierzę” 
„Otrzyjcie juŜ łzy płaczący” 

3. Kościół Filialny w Suchej pod wezwaniem św.Józefa – 1 maj1 2007r. 
„Święty Józefie,patronie nasz”, „Niech leci pieśń”, „O BoŜe, o BoŜe”,Spracowany z piła” 

4. Dzień Matki, 26 maja2007,godz. 10.oo 
„Była cicha”, Jeden Chleb”, Czarna Madonna”, „Matka” 

5. 21 czerwca 2007 r.- Poświęcenie marmurowego pomnika Jana Chrzciciela, 
                    uroczystości odpustowe i bierzmowanie młodziezy: 
             Przed kościołem: „Kapłanie i Biskupie”, „O,Janie Chrzcicielu” 
            W kościele: „Módl się za nami”, „Przezacny Janie”, „Niech dziś z naszych serc” 
             „Pójdźmy wszyscy oddać cześć”, „ Ciebie Boga wysławiamy”, 
               „Prostujmy kręte ścieŜk świata”. 

6. 22 czerwca 2007 r – 20-lecie posługi duszpasterskiej Proboszcza Rajmunda Tessmera  
„Panie, modlitwy słów”, „O BoŜe, o BoŜe”, Pójźmy wszyscy oddać cześć” 
„Nadszedł dzień Twoich” 

7. Wniebowstąpienie NMP –15 sierpnia 2007 – wtorek 
„Czarna Madonna”, „Witaj,Mario”, „Niech dziś z naszych”, „O BoŜe, o BoŜe” 



„O Maryjo, czemu biegniesz w niebo”, „Pójdźmy wszyscy oddać cześć” 
8. DoŜynki Parafialne w Łęgach- 15 września 2007 

„Ave Maria”, „Jeden chleb”, „Bogu z jego darów”, „ Panie dobry jak chleb” 
9. Dzień Papieski 

„Ojcze z niebios”, Zbawienie przyszło przez krzyŜ”, „Barka”, „Czarna Madonna” 
10. 11 listopada – Święto Niepodległości: 

„Polskie kwiaty”, Cały Świat jest pełny Twej miłości”, Bóg kiedyś stał się jednym z nas” 
ZbliŜam się w pokorze”,”Jezus przez Ŝycie mnie wiedzie”, „BoŜe, coś Polskę” 

11. Uroczystość patronki chórów-św. Cecylia: 
„Sprawdź serce me”, „Ojcze z niebios”, „Liczę na Ciebie Ojcze”, „Czarna Madonna”. 

12. IV niedziela adwentowa, suma – o 10.3o , w obecności Biskupa 
„Niebiosa rosę”, Emmanuel”,” Być bliŜej Ciebie”, Przyjdź, Panie, przyjdź”,”Archanioł” 

       13.  Pasterka 2007 r 
              „ Emanuel”, Wśród nocnej ciszy”, przybieŜeli do Betlejem”,” Bracia patrzcie jeno” 
              „ Nie było miejsca dla Ciebie”,”Cicha moc”, „Maleńka Miłośc” 

 
                                                 rok 2008 
        1.rocznica śmierci Jana Pawła II    2 kwietnia 2008 
              „Dziękczynienie” – na melodię „Barki”, „O BoŜe, o BoŜe”, :Jezus przez Ŝycie mnie wiedzie” 
              „ Barka”. 

1. Niedziela Palmowa 16 marca 2008 
„Chrystus wodzem”, „Króluj nam Chryste”, „Wiatr w przelocie’, „Pewnej nocy”, „Zbawienie”, „Nie 
zamykajmy serc”. 

2. Wielki czwartek:20 marca 2008 r. 
„Panie Twa łaska”, „Sprawdź serce me”, „Być bliŜej Ciebie”, „Ja wiem w kogo ja wierzę”, 
„Płaczcie Anieli”. 

3. Wielkanoc – Rezurekcja 20 marca 2008: 
„Wesoły nam dzień dziś nastał”, „Ciebie Boga Wysławiamy”, „Paschalny bije dzwon”, 
„Zwycięzcz śmierci”, „Alleluja , biją dzwony”, „Nie zna śmierci”. 

4. KosciółFilialny w Suchej pod wezwaniem Józefa Robotnika: 
„Nim świt obudzi nas”,”Sprawdź serce me”, „Święty Józefie Patronie nasz”, „Ja wiem 
w kogo ja wierzę”, „By ć bliŜej Ciebie”, „Sławię Cię”, „Była cicha i piękna”. 

5. Maryi  Królowej Polski – 3 maja 2008 r. 
„Witaj Majowa Jutrzenko”, „Była cicha i piękna”, „Chwalcie łaki umajone”, 
„Anielską pieśń dzwin grał”, „Sprawdź serce me”, „Maryjo, Królowi Polski”. 

6. Kościół Filialny pw.NSPJ w Łęgach piątek, 30 maja 2008 – msza odpustowa. 
„Sławię Cię”, Niech dziś z naszych serc”, „Cały świat jest pełny Twej miłości”, 
„Jezus przez Ŝycie mnie wiedzie”, „Ja wiem w kogo ja wierzę”,” Naj świętsze serce Jezusa”. 

7. Dzień Matki – 26 maja 2008 r. 
„Sławię Cię”, „Czarna Madonna”, „Cały świat jest pełny Twej miłości”,”Anielską pieśń dzwon grał”, 
„Matkka”. 

 
    9 . Kościół Parafialnypod wezwaniem  Marodzin Jana Chrzciciela – msza odpustowa 21.06.2008 
         „Prostujmy kręte ścieŜki  świata”, „Módl się za nami”, „Gdy w ciemnościach”, 
         „Piękny dzień”, „Przezacny Janie”. 

10 18 lipca 2008 r, godz.18.oo 
„Niech dziś z naszych serc”, „Panie Twa łaska”, „Jezus przez Ŝycie mnie wiedzie”, 
„O BoŜe, o BoŜe”, „Spełniony BoŜe”. 

11 Wniebowzięcie NMP – 15 sierpnia 2008 
Redło 7.3o. Toporzyk 16.oo. 
„Sławię Cię”, Czarna Madonna”, „Witaj Mario”, „Cały świat jest pełny Twej miłości” 
„Pójdźmy wszyscy oddać cześć”, „Jezus przez Ŝycie mnie wiedzie”, O maryjo, w niebo unie- 
siona” 

12 DoŜynki Parafialne w Redle, 30 sierpnia 2008 r, godz.15.oo 
„Plon, niesiemy,plon”, „Bogu z jego darów”, „Jeden chleb”, „Panie dobry jak chleb”, 
„Gdy w ciemnościach”, „Pobłogosław” 

13 Święto Niepodległości – 11 listopada 2008 r 
„Polskie kwiaty”, „Nie rzucim Chryste”, „Ojcze z niebios”, „O BoŜe, o BoŜe”, „Ja wiem 
w kogo ja wierzę”, „BoŜe coś Polskę” 

14  Św. Cecylii- patronki muzyki kościelnej i chórów, 22 listopada 2008 r , godz. 17.oo 



„Jezus przez Ŝycie mnie wiedzie”, „Czarna Madonna”, „Nazareński śliczny kwiecie”, 
„Przygotuję Ci serce”, „Spełniony BoŜe”. 

15. Pasterka 24 grudnia 2008 r. 
„Emanuel”, „Wśród nocnej ciszy”, „Z narodzenia Pana”, „Brzcia ,patrzcie jeno”, „Judzką 
krainę noc okryła”, „Cicha noc”, „Nie był miejsca dla Ciebie”, „Bóg się rodzi” 
                             
                                            Rok 2009 

 
1. Niedziela , 1 lutj 2009 r. 

„Maleńka Miłość”, „Kołysanka”, „Pójdźmy wszyscy oddać cześć”, „Witaj Jezu ukochany”, „LulajŜe Jezuniu”, „ 
Z narodzenia Pana”, „Gdy się Chrystus rodzi”. 

 


