
Materiały formacyjne
dla organistów

Styczeń 2018 

 Drodzy Duszpasterze i Organiści! 

W Nowym Roku życzymy obfitości Bożych łask, darów Ducha 
Świętego i opieki Bożej Rodzicielki.  
 W Materiałach zamieszczamy zaproszenie wraz programem na IX 
Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, która odbędzie się 17 
lutego 2018 r. Zachęcamy do wzięcia udziału. Materiały nutowe są do 
pobrania na stronie www.dso-bielsko.pl W tym roku śpiewy podczas liturgii 
przygotowuje diecezja bielsko-żywiecka.  

Przeżywamy rok duszpasterski pod hasłem Jesteśmy napełnieni 
Duchem Świętym oraz pod patronatem św. Stanisława Kostki. To dobra okazja 
do poszerzenia repertuaru śpiewów. Chcemy przybliżyć dostępny repertuar 
śpiewów do Ducha Świętego oraz Stanisława Kostki.  W bieżących 
Materiałach pieśń Duchu Najświętszy w opr. B. Pyziaka. W związku z 
wydaniem nowej Instrukcji o muzyce kościelnej będziemy zamieszczać jej 
fragmenty.  

www.dsorzeszow.pl 
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Modlitwa o 7 darów 



Ze wstępu do Instrukcji Konferencji Episkopatu Polski 
o muzyce kościelnej

1. Mija 50 lat od opublikowania Instrukcji Musicam sacram służącej
wprowadzeniu w życie Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum
Concilium Soboru Watykańskiego II. Kościół jest wdzięczny Bogu za
odnowę życia liturgicznego, którą umożliwiło nauczanie soborowe.
Zaznaczono w nim, że muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny związany ze
słowami, jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii1.
Już wcześniej Pius XII w encyklice o muzyce kościelnej Musicae sacrae
disciplina podkreślił, że inne rodzaje sztuki: architektura, malarstwo czy
rzeźbiarstwo, przygotowują tylko godne miejsce świętym obrzędom,
muzyka sakralna spełnia uprzywilejowaną rolę w samym sprawowaniu
świętych ceremonii i obrzędów2.

2. Wspomniana Instrukcja Musicam sacram Świętej Kongregacji
Obrzędów z 1967 roku, a na gruncie polskim Instrukcja Episkopatu
Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 1979 roku,
szczegółowo omówiły wskazania soborowej konstytucji. Po nich
ukazały się jeszcze inne dokumenty Stolicy Apostolskiej poświęcone
liturgii. Do wielu z nich odwołuje się niniejsza Instrukcja,
przypominając zapisane tam normy, które powinny być realizowane w
życiu liturgicznym.

3. Zachodzące przemiany społeczne i kulturowe oraz postępująca
sekularyzacja życia dotykają także liturgii. Przyczyna tego zjawiska tkwi
przede wszystkim w fałszywym poczuciu wolności oraz nieznajomości
nauki Kościoła3. Wierni mają prawo, aby władza kościelna sprawowała
kierownictwo nad świętą liturgią, aby liturgia nie była postrzegana jako
prywatna własność kogokolwiek, ani samego celebransa, ani wspólnoty,
w której sprawuje się sakramenty4. W tym kontekście istnieje również
potrzeba bardziej wnikliwego spojrzenia na problemy związane z
muzyką w Kościele w Polsce.

1 Konstytucja o liturgii świętej Soboru Watykańskiego II (4.12.1963) [dalej: KL], 112. 
2 Pius XII, Encyklika Musicae sacrae disciplina (25.12.1955), II, 3. 
3 Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Instrukcja Redemptionis sacramentum (25.03.2004) 
[dalej: RS], 7 i 9.  
4 RS 18.  

Program IX Pielgrzymki Muzyków Kościelnych na Jasna Górę 

10.00 - Sala O. A. Kordeckiego prezentacja grup, powitanie - o. dr Nikodem 
Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych  

10.10 - Liturgia pokutna, przewodniczy: o. Nikodem Kilnar OSPPE. Śpiewy 
poprowadzą muzycy Diecezji Bielsko - Żywieckiej wraz z całym 
gromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/.Chór Diecezjalnej Szkoły 
Organistowskiej oraz Diecezjalnego Studium Muzyki Kościelnej w Bielsku-
Białej, dyrygent: Krzysztof Przemyk.  

Spowiedź indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Sali O. Kordeckiego /po 
homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.  

11.30 – Sala O. A. Kordeckiego konferencja pt. „Tożsamość muzyka 
kościelnego” - ks. dr Sławomir Zawada – dyrektor DSO w Bielsku-Białej.  

Po konferencji agapa, przerwa na posiłek.  

13.00 - Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice 
Jasnogórskiej. Organista: Michał Duźniak.  

13.30 – Bazylika Jasnogórska, Msza św. z homilią, przewodniczy: bp Piotr 
Greger, Przewodniczący Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP. 
Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.  

Po Komunii św. - modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków 
Kościelnych w Polsce  

14.45 – Uroczysty Koncert w wykonaniu Chóru „Hejnał Mazańcowice” 




