
PODSTAWOWE ZASADY DOBORU PIE NI W LITURGII 

PIEW NA WEJ CIE 

piewy w liturgii mszalnej mo emy podzieli  na dwie grupy. S  to cz ci 
sta e (ordinariummissae) oraz cz ci zmienne (propriummissae). Do tej pierwszej 
grupy zaliczamy: dialogi i aklamacje, Modlitw  Pa sk , b ogos awie stwo 
ko cowe oraz tzw. cykle mszalne (Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei). 
Druga grupa obejmuje piewy procesyjne, piewy mi dzylekcyjne i piewy 
uwielbienia. 

piew na wej cie nale y do piewów procesyjnych. Historia tego piewu 
si ga IV i V w. Przez wieki nazywanym by  introitem i sposób wykonywania 
kszta towa  si  ró nie.  

Obecnie funkcje tego piewu i sposób wykonywania go okre la OWMR. 
Wymienia si  cztery funkcje piewu na wej cie (OWMR 47): 
- piew ten rozpoczyna celebracje
-umacnia jedno  zgromadzonych
-wprowadza ich umys y w prze ywanie misterium okresu liturgicznego lub
wi ta

-towarzyszy procesji kap ana i us uguj cych.

W kolejnym punkcie (OWMR 48) podaje sposób wykonywania. piew na 
wej cie wykonuje: 
- na przemian schola i lud
- albo kantor i lud
- albo sam lud
- albo sama schola.

Jaki piew ma by  wykonany? W tym samym punkcie OWMR podaje, e 
mo na wykona :  
- antyfon  z psalmem podan  w Graduale Rzymskim lub w Graduale zwyk ym
(Graduale Romanum lub Graduale Simplex)
- inny zgodny z czynno ci  wi t , z tre ci  dnia lub okresu liturgicznego piew,
którego tekst zosta  zatwierdzony przez Konferencj  Episkopatu.

Materia y formacyjne 

dla organistów
Stycze  2020 

    Drodzy Duszpasterze i Organi ci 

W bie cych Materia ach formacyjnych propozycje melodii psalmu 
responsoryjnego na najbli sze niedziele oraz kontynuacja zasad doboru piewu w 
liturgii. Melodie psalmu responsoryjnego zaczerpni te s  z IV wydania Psallite 
Domino Sapienter. W ubieg ym roku ukaza o si  równie  opracowanie z 
akompaniamentem organowym.  

Wielkopostny Dzie  Skupienia dla Organistów odb dzie si  7.03.2020 r. a 
poprowadzi ks. dr A. Kozak z Gliwic. Szczegó y zostan  przekazane do parafii.  

www.dsorzeszow.pl 



Bóg mi o sier ny niech nam b o go s a wi.- - - -- -

S o wo Wcie lo ne w ród nas za mie szka o.- - - - - -

U wiel bi Pa na wszyst kie lu dy zie mi.- - - - - -

m.: A. B czkowicz

Propozycje melodii psalmu responsoryjnego

WI TEJ BO EJ RODZICIELKI MARYI

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PA SKIM m.: Autor nieznany

UROCZYSTO  OBJAWIENIA PA SKIEGO m.: ks. K. Pasionek

Pan ze le po kój swo je mu lu do wi.- - - - - -

Pan mo im wia t em i zba wie niem mo im.- - - --

Pan mo im wia t em i zba wie niem mo im.- - - - -

CHRZEST PA SKI m.: M. Blechinger; t.V

m.: ks. A. KozakII NIEDZIELA ZWYK A

III NIEDZIELA ZWYK A
m.: A. B czkowicz




