Vaikų ir jaunimo choras „Šiloja“

Padėkos vakaras „Tai mūsų kelias...“,

skirtas Šiluvos vaikų ir jaunimo choro 3 metų draugystei paminėti

Lapkričio 15 dieną Šiluvos vaikų ir jaunimo choras trijų metų draugystei
paminėti šventė Padėkos vakarą „Tai mūsų kelias...“.
Dar 2010 metų rudenį Šiluvos švenčiausiosios Mergelės Marijos Gimimo
parapijoje sesers vienuolės Ignės, JE iniciatyva vaikams ir jaunimui buvo skiriamas
laikas mokymuisi giedoti šventose Mišiose, liturginėse šventėse. Kartą per savaitę čia
rinkosi įvairaus mokyklinio amžiaus dainininkai. Susibūrė ne mažas kolektyvas, kurį
buvo galima vadinti vaikų ir jaunimo choru.
Per trejus draugystės metus choristai gieda ir skaito Dievo Žodį sekmadienių šventose
Mišiose, prie arbatos puodelio dalijasi džiaugsmais, rūpesčiais, dalyvauja pažintinėse
ekskursijose, koncertinėse išvykose. Tradicija tapo kasmet dalyvauti ir giedoti per šventas
Mišias Rugsėjo 1-osios - Mokslo metų pradžios šventiniame paminėjime, šventų Kūčių vakarą,
parapijos vaikų Pirmosios Komunijos priėmimo šventėje, Šilinių atlaidų metu, kitose liturginėse
šventėse, paminėjimuose. Kolektyvas taip pat dainuoja bendruomenės, vidurinės mokyklos
kultūriniuose renginiuose.

Šiluvos vaikų ir jaunimo choras yra Kauno miesto ir apskrities vaikų bei jaunimo festivalio
,,Giesmių giesmelė – 2012“, I respublikinio vaikų ir jaunimo sakralinės muzikos festivalio konkurso ,,Lakštingala 2013“ Šiauliuose, Raseinių rajono projekto - festivalio ,,Giesmių giesmė“,
skirto Žemaičių krikšto 600 metų jubiliejui dalyvis, diplomantas.

Nuo kolektyvo susibūrimo pradžios chore dainuoja Monika Andrulytė, Gabija Kalvaitytė, Agnė
Kvezelytė, Austėja Mažeikaitė, Agnė Petrauskaitė, Vita Skaudeikytė, Silvija Šlepaitė, Agnė
Želvytė, Ignotas Želvys. Choristų giesmių ir dainų lobynas – daugiau kaip 60. Kolektyve taip pat
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dalyvauja visos Raseinių meno mokyklos filialo Šiluvoje mokinės.

Lapkričio 15 dienos pavakarę Šiluvos vidurinės mokyklos salėje, žvakelių šviesoje
skambant choro vadovės smuiko melodijai, trys baltų lelijų žiedai nušvietė visus mintimi „esame
Šiluvoje, kuri yra šventovė ir parapija, kurioje yra mokykla, kur yra laikas ir muzikos meno
pasauliui ...“. Choristų giesmės ir dainos, filialo mokinių grojama fortepijoninė, akordeono
muzika, šviečiančių balionų fiesta, 3 metų gimtadienio šventinis tortas visiems paliudijo tikėjimą,
meilę ir viltį, pasak vienos choristės „kaip vienoje šeimoje“. Šventinį vakarą Šiluvos vaikų ir
jaunimo choras paskelbė kolektyvo vardą - „ŠILOJA“.

Džiugu, kad tarp susirinkusiųjų Padėkos vakaro svečių dalyvavo ir kolektyvą sveikino
parapijos klebonas kunigas Erastas Murauskas, vidurinės mokyklos direktorius Rimas
Puidokas, pavaduotoja Virginija Paulauskienė bei mokyklos prezidentas Naglis Užumeckas,
Raseinių meno mokyklos laikinai einantis pareigas direktorius Andriejus Radčenko, Šiluvos
seniūnas Juozas Šlepas, Šiluvos bendruomenės ,,Aušrinė“ atstovė Vaida Sinušaitė, Kultūros
centro vyresnioji specialistė Birutė Greicienė, Eucharistinio Jėzaus seserys vienuolės, choristų
artimieji, draugai, mokytojai, parapijos tikintieji.

Rytojaus šeštadienio diena kolektyvui tapo dar viena gimtadienio dovana – Šiluvos vaikų
ir jaunimo choras „Šiloja“ giedojo šventose Mišiose Vilniuje, Aušros Vartų Dievo Gailestingumo
Motinos koplyčioje, dalyvavo edukacinėje programoje Nacionalinio muziejaus Lietuvos
Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmuose, kur plačiau sužinojo apie Lietuvos Didžiosios
Kunigaikštystės istoriją, asmenybes, buitį, literatūrą, meną.

Tikima, kad bendrai kuriama dvasinė, kultūrinė ir meninė aplinka vaikų ir jaunimo chore
„Šiloja“ leis ir toliau atsiskleisti įvairiausiems vaikų ir jaunimo gebėjimams, mokys pagarbiai
tarnauti Dievui, džiugins žmonių širdis. Taip tęsis kelias augti, dainuoti ir giedoti, mokytis,
draugauti ir keliauti, gyventi Dievo, žmonių, vienas kito džiaugsmui kaip danguje taip ir žemėje.

Jolita Oržekauskaitė,

Šiluvos vaikų ir jaunimo choro ,,Šiloja“ vadovė
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