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Chwa a na wysoko ci Bogu 

Ostatnio omawiali my formy aktu pokuty wraz z aklamacj  Kyrie. Warto przypomnie , 
cho  b dzie jeszcze o tym mowa, e NIE WOLNO zast powa  pie niami adnej z cz ci cyklu 
mszalnego, w tym wypadku nie mo na zamiast Panie, zmi uj si  wykonywa  Panie, przebacz 
nam lub O mój Bo e przebacz mi itp. Wyra nie jest o tym mowa we Wskazaniach 
Episkopatu Polski po og oszeniu nowego wydania OWMR (nr 10): „Nie mo na zast powa  aktu 
pokuty dowolnymi modlitwami lub piewami”. Nale y pami ta  równie , e je eli jest czwarta 
forma aktu pokuty czyli pokropienie wiernych to nale y wykonywa  piewy, które do tego 
przeznaczone. Nie wykonujemy wówczas pie ni okresowych b d  pokutnych lub piosenek jak 
wspomniana wy ej Panie, przebacz nam.  

Po akcie pokuty nast puje piew hymnu Gloria. Hymn ten jest nazywany „anielskim” 
poniewa rozpoczyna si  od pierwszych s ów anio ów zwiastuj cych narodzenie Chrystusa. Z 
uwagi na charakter tekstu nazywany jest „wielk  doksologi ”. Tekst, który obecnie u ywamy 
pochodzi z antyfonarza z St. Gallen z IX wieku. I tak e z tego czasu mamy wzmianki o piewie 
Gloria, który cz sto wykonywano naprzemiennie. Najstarsze zachowane melodie pochodz  z X 
wieku, opracowania wielog osowe z XIII i XIV wieku. Ka da epoka tworzy a nowe kompozycje 
tego hymnu we w a ciwym sobie stylu.  

OWMR (nr 53) ju  na samym pocz tku zaznacza, hymnu tego nie mo na zast powa  
innym tekstem a st d jasny wniosek, e nie mo na zamiast „Chwa a na wysoko ci Bogu” 
piewa  np.kol dy Gdy si  Chrystus rodzi co niestety jeszcze w wielu parafiach ma 

miejsce.Hymn ten mo e rozpocz  kap an ale równie  kantor lub schola. piewaj  go wszyscy 
razem albo na przemian ze schol  lub mo e wykona  go sama schola. Wykonuje si  ten piew 
w niedziele oprócz niedziel Adwentu i Wielkiego Postu oraz w uroczysto ci i wi ta. Zapis jest 
do  czytelny i jasny.  

Jakie wnioski p yn  z tego zapisu? Pierwszy, e sam hymn domaga si  muzyki. Po 
drugie, e w piewie hymnu powinna uczestniczy  ca a wspólnota wiernych bior ca udzia  w 
celebracji. Mo na równie  przyj  form  dialogowan  miedzy ludem a zespo em (chórem, 
schol ) ale mo e wykona  go tak e sama schola lub chór. Nie nale y pos ugiwa  si  
parafrazami tekstu Gloria ale tekstami autentycznymi lub tekstem w j zyku aci skim.  

W naszej parafialnej praktyce przyj o si , e w wi kszo ci wypadków piew hymnu 
intonuje kap an. Nic nie przeszkadza i co wi cej jest zgodne z dokumentami, e piew Gloria 
mo e rozpocz  kantor czy schola. Bol czk  zwi zana z tym hymnem jest wykonywanie go na 
jedn  melodi , cho  trzeba przyzna , e w wielu parafiach wykonuje si  kilka melodii. Wydaje 
si , e nale a oby si  jednak zatroszczy  o poszerzenie tego repertuaru cho by teraz w zwi zku 
z prze ywanym przez nas rokiem Eucharystii. Pewn  niew a ciwo ci  jest tak e wykonywanie 
tego hymnu podczas chrztu wi tego maj cego miejsce podczas Mszy wi tej. Po obrz dach 
wst pnych i przyj ciu dziecka podczas procesji do o tarza wykonuje si  ten hymn, niestety 
niezgodnie z przepisami. W obrz dach chrztu wi tego jest wówczas zalecany piew psalmu 
113.  

Je eli natomiast chodzi o melodie to cho by najnowsze wydanie piewnika Siedleckiego 
podaje a  10 cykli mszalnych a w tym a  8 jest z hymnem „Chwa a na wysoko ci”. Mamy 
równie  pami ta , e nikt nie usun  z liturgii cykli mszalnych gregoria skich. Równie  s  
kompozycje do wykonania na sposób dialogowany chóru i ludu (np. ks. K. Pasionka czy 
S. Stuligrosza).  
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W tym trudnym dla Wszystkich czasie, kiedy wielu pyta jak b d  wygl da  
wi ta Wielkanocne potrzebujemy jeszcze bardziej obudzi  w sobie nadziej  i 

rado  Zmartwychwstania.  To najwa niejsze wydarzenie w historii wiata przynosi 
nam wszystkim odpowied  na podstawowe pytania o sens naszego ycia, w tym 
w a nie sens cierpienia, przemijania i mierci. Niech Zmartwychwsta y Chrystus 
obdarzy nas swoim pokojem i nadziej . Niech s owa Jezusa Zmartwychwsta ego 
skierowane do niewiast: „Nie bójcie si ” stan  si  s owami umocnienia i nadziei.  

W bie cych Materia ach kolejne propozycje melodii psalmu 
responsoryjnego. W okresie Wielkanocnym szczególnie polecany jest psalm 
allelujatyczny. Podajemy dwie propozycje. O psalmie responsoryjnym b dzie jeszcze 
mowa przy omawianiu kolejnych cz ci Mszy wi tej. Kontynuujemy cykl zwi zany 
z zasadami doboru piewów w liturgii. W bie cym numerze zajmujemy si  
hymnem „Chwa a na wysoko ci Bogu”.  
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Bo e mój, Bo e mój, cze mu mnie o pu ci .- - - - -

Al le lu ja, al le lu ja, al le lu ja.- - - - - - - - -

Al le lu ja,- - -

Strze mnie, o Bo e, To bie za u fa em.- - - - -

Dzi kuj cie Pa nu, bo jest mi o sier ny.- - - - - -

Propozycje melodii psalmu responsoryjnego

m.: I. Pawlak

m.: gregoria ska

m.: J. Furmanik

m.: J. Furmanik

U ka nam Pa nie, Two j cie k y cia.- - - - -

Dzi kujcie�Panu, bo jest do bry, Al le lu ja.- - - -

Bo�jego� aska trwa na wie ki, Al le lu ja.- - --

Al le lu ja, al le lu ja, al le lu ja.- - - - - - - - -

Dzi kujcie�Panu, bo jest do bry, Bo�jego� aska trwa na wie ki,- -

III NIEDZIELA WIELKANOCNA 
m.: M. Machura

PSALM  ALLELUJATYCZNY (do wyboru)
m.: Graduale Simplex

AKLAMACJA PRZED EWANGELI  
m.: ks. K. Mrowiec


