
PODSTAWOWE ZASADY DOBORU PIE NI W LITURGII 

Liturgia S owa 

Po obrz dach wst pnych przechodzimy do omówienia Liturgii S owa, która obejmuje: 
czytania biblijne, psalm responsoryjny, sekwencj , aklamacj  przed Ewangeli , proklamacj  
Ewangelii, b ogos awie stwo Ewangeliarzem, homili , wyznanie wiary oraz modlitw  
wiernych.Zanim przejdziemy do omówienia Liturgii S owa to warto zatrzyma  si  nad jednym z 
elementów, który jeszcze jest obecny w wielu ko cio ach i wyst puje, jako przed t  cz ci  
liturgii. A dotyczy to piewu do Ducha wi tego. W naszych ko cio ach zdarza si , e po Amen 
ko cz cym kolekt  nast puje piew do Ducha wi tego (cz sto niestety piosenka do Ducha 
wi tego) a w okresie Bo ego Narodzenia w skrajnych przypadkach mo na us ysze  kol dy: 

Anio  Pasterzom mówi , Weso  nowin .  
 Zwyczaj piewania pie ni przed kazaniem by  znany w naszych wi tyniach czego cho by 
wiadectwem s  starsze wydania piewnika Siedleckiego, gdzie przy piewie Duchu wi ty 

przyjd  prosimy znajdziemy w nawiasie dopisek „przed kazaniem”. W dokumentach muzyczno-
liturgicznych wzmiank  na temat tego piewu znajdujemy w Instrukcji Episkopatu Polski w 
zwi zku wydaniem nowego msza u o tarzowego (11.03.1987). W punkcie 22 tej instrukcji 
czytamy: Je eli zachowa  si  zwyczaj piewania pie ni do Ducha wi tego przed kazaniem, 
mo na j  wykona  we w a ciwym miejscu, tj. przed homili . Ta pie  nigdy nie by a 
wst pem do Liturgii s owa.Warto zwróci  uwag  na ostatnie zdanie pie  do Ducha 
wi tego nie by a wst pem do Liturgii s owa.W podobnym tonie wyra aj  to Wskazania 

Episkopatu Polski po og oszeniu nowego OWMR (2005 r.): Tam gdzie zachowa  si  zwyczaj 
pie ni do Ducha wi tego przed czytaniami lub przed homili , mo na j  wykona  w a nie 
w tym miejscu liturgii s owa. Tam, gdzie nie by o takiego zwyczaju, nie nale y 
wprowadza  piewu pie ni do Ducha wi tego przed homili . Czego zatem dotyczy 
sformu owanie w a nie w tym miejscu liturgii s owa. Popatrzmy na kontekst tego zapisu. Jest 
on umieszczony po punkcie mówi cym o odniesieniu Ewangeliarza na odpowiednie miejsce a 
przed punktem dotycz cym homilii. A zatem sformu owanie w a nie w tym miejscu nale y 
b dzie oznacza  przed homili . I jeszcze wa ne dopowiedzenie, e nie nale y wprowadza  tego 
piewu tam gdzie nie by o takiego zwyczaju. Z tych dwóch zapisów wynikaj  czytelne wnioski. 

Po pierwsze je eli jest gdzie  on praktykowany to powinien by  piewany po Ewangelii a przed 
sam  homili  czy kazaniem. Po drugie nie nale y go wprowadza  tam gdzie nie by o takiego 
zwyczaju. Po trzecie cho  nie jest to uj te w wy ej przytoczonych zapisach to je eli si  ten piew 
wykonuje to nie mo e to by  piosenka religijna ale piew zatwierdzony do u ytku w liturgii 
( piewnik Siedleckiego, piewnik Liturgiczny).  
 Teraz mo emy przej  do samej ju  Liturgii S owa, która w OWMR jest omówiona w 
punktach od 55-71. Ponadto nale a oby si gn  do Wprowadzenia do drugiego wydania 
Lekcjonarza Mszalnego (Pozna  2011) i b dziemy si  do tego odwo ywa  w tych punktach, które 
dotycz  piewu. Wiemy, e od kilku lat pos ugujemy si  nowym wydaniem lekcjonarzy 
mszalnych. Idea em by oby (w wi kszo ci parafii tak jest), eby organista mia  na chórze komplet 
lekcjonarzy (nowe wydanie). Z pewno ci  pewnym udogodnieniem jest to, e w ka dym z tomów 
lekcjonarza zosta y zamieszczone melodie do piewania lekcji i Ewangelii. 
OWMR zwraca uwag  na to aby tak liturgia s owa by a sprawowana by sprzyja a medytacji, 
dotyczy to równie  wykonywanych piewów. Podkre la unikania po piechu i znaczenia 
zachowania odpowiednich chwil milczenia. OWMR nr 58 jasno podkre la: Czyta  ani psalmu 
responsoryjnego, w których zawiera si  s owo Bo e, nie wolno zast powa  innymi tekstami, 
niebiblijnymi.  
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W bie cych Materia ach kontynuujemy cykl krótkich artyku ów dotycz cych 
zasad doboru piewów w liturgii Mszy wi tej. Od tego numeru zatrzymamy si  przy 
omówieniu Liturgii S owa. Nie podajemy propozycji melodii psalmu responsoryjnego na 
najbli sze niedziele. Z przykro ci  trzeba zauwa y , e mimo tylu ju  t umacze , 
wyja nie  dalej „króluj ” kontrafaktury, je eli chodzi o psalm responsoryjny oraz inne 
cz ci Mszy w.  

W zwi zku z sytuacj  epidemiologiczn  w naszym kraju, zasadami dotycz cymi 
liczby uczestnicz cych w liturgii Mszy wi tej bardzo wiele osób korzysta z transmisji 
Mszy wi tych online. Bardzo wiele parafii transmituje Msze wi te t  w a nie drog . W 
zwi zku z tym zamieszczamy fragmenty dwóch wa nych dokumentów, które dotycz  
muzyki transmitowanej przez media. A s  to: Dyrektorium Konferencji Episkopatu 
Polskiw sprawiecelebracji mszy wi tej transmitowanej przez telewizj  (nr 56-62) oraz VII 
rozdzia  Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce ko cielnej. Warto zapozna  si  z tymi 
dokumentami, zawieraj  wiele cennych i wa nych uwag.  

Materia y formacyjne na miesi c kwiecie  s  dost pne na stronie Diecezjalnego 
Studium Organistowskiego w Rzeszowie. 

www.dsorzeszow.pl 



DYREKTORIUM KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI W SPRAWIE 
CELEBRACJI MSZY WI TEJ TRANSMITOWANEJ PRZEZ TELEWIZJ  

 
Muzyka i piew 

(NR 56-62) 
 

 
56.Muzyka i piew w a ciwy dla liturgii Ko cio a katolickiego stanowi  wielkie dziedzictwo i 

nale y obficie z niego korzysta  w celebracji Mszy wi tej, szczególnie transmitowanej 
przez media. Chodzi tutaj szczególnie o piewy u wi cone tradycj . 

57. piewy nowe mo na dopuszcza  do celebracji liturgicznej tylko wtedy, gdy maj  
zatwierdzenie ze strony odpowiedniej w adzy ko cielnej. Musz  by  bowiem zgodne w 
swej tre ci z nauczaniem Ko cio a, pomaga  wiernym w modlitwie i charakteryzowa  si  
melodi  zgodn  z tradycj  Ko cio a (sensusEcclesiae). W przeciwnym przypadku bowiem 
piewy mog  prowadzi  do zak opotania, zamieszania a nawet do podzia ów mi dzy 

wiernymi. piewy zatwierdzone znajduj  si  w piewnikach opatrzonych pozwoleniem 
biskupa. 

58.Z pewno ci  piew jednoczy wiernych, dlatego na szczególn  uwag  zas uguje piew 
wykonywany przez wszystkich wiernych. Równie  piew wykonywany na przemian z 
chórem lub schol  bardzo pomaga wiernym uczestniczy  w liturgii. 

59.Pewne piewy nale y powierzy  wyspecjalizowanym chórom, które jako przedstawiciele 
wspólnoty lepiej je wykonuj . To wymaga jednak od chóru przyj cia postawy 
uczestniczenia w liturgii. Nale y unika  wszelkich form, które b d  przypomina y koncert. 
Wierni równie  powinni uczestniczy  przez piew. Trzeba zgodnie z zasadami Ko cio a 
dobra  odpowiednie partie piewane i wykona  je dobrze. Przy wi kszej liczbie 
uczestników, pochodz cych z ró nych regionów Polski, mo na rozwa y  potrzeb  
odpowiedniej próby piewu przed rozpocz ciem transmisji. 

60.Nie powinno si  u ywa  w celebracji liturgicznej, zw aszcza transmitowanej, instrumentów, 
które powszechnie kojarz  si  z muzyk  rozrywkow . 

61.W doborze pie ni nale y kierowa  si  ogólnymi normami podanymi w OWMR 37.40-41. 
Pie  na wej cie ma zjednoczy  zgromadzonych wiernych i zasygnalizowa  tematyk  
celebracji (OWMR 48). Pie  na komuni  wi e si  z tematyk  Ewangelii danego dnia 
(OWMR 86-87). Dopiero druga i nast pne mog  by  pie niami typowo eucharystycznymi. 
Pie  na rozes anie powinna animowa  wiernych do radosnego niesienia wiatu skarbu, 
który otrzymali w czasie celebracji. Pie  na przygotowanie darów jest najmniej okre lona 
przez dokumenty Ko cio a i dlatego jej tematyka jest bardziej dowolna. Jedynie gdy 
wprowadza si  procesj  z darami nale y ten gest zwi za  z tre ci  piewu. Obrz d 
przygotowania darów postuluje pie , która przygotowuje do oddania si  Bogu przez 
Chrystusa i z Chrystusem. Pie  po komunii jest piewem uwielbienia (por. OWMR 37b. 
74). 

62.Nigdy nie wolno zast powa  tekstów liturgicznych innymi, nawet je li maj  pobo ny 
charakter. Tak wi c nie wolno zast powa  pie niami formu y aktu pokutnego, hymnu 
Chwa a na wysoko ci Bogu i wyznania wiary. Równie  nie powinno si  zast powa  
tekstów biblijnych, np. psalmu responsoryjnego, innymi tekstami (RS 62). 
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VII. Muzyka w liturgii transmitowanej przez media 

 

1. Liturgia transmitowana przez media powinna mie  charakter pewnego wzorca1, dlatego 
nale y zadba  o jej poprawne przygotowanie pod kierunkiem osoby kompetentnej, 
wyznaczonej do tego zadania przez biskupa2. Trzeba dok adnie przygotowywa  ka d  
transmisj  z trosk  o zachowanie obowi zuj cych norm liturgicznych3. 

a) piewy wykonywane podczas transmisji musz  mie  aprobat  w adzy ko cielnej. Nale y 
starannie i profesjonalnie przygotowa  wszystkie formy muzyki. Dotyczy to zarówno 
doboru repertuaru, wykonawców, jak i sposobu wykonania4. 

b) Transmisja liturgii nie mo e by  okazj  do medialnej promocji osób lub zespo ów 
muzycznych. Przy wyborze wykonawców muzyki trzeba uwzgl dni  ich umiej tno ci, 
które s  niezb dne do zachowania uroczystego charakteru i pi kna liturgii transmitowanej 
przez media. Nale y wybiera  osoby bieglejsze w piewie, a nie kierowa  si  jedynie 
wzgl dem na ich godno  i urz d5. 

2. Organizatorzy transmisji Mszy wi tej (realizatorzy, proboszczowie i rektorzy ko cio ów) 
powinni uzgadnia  repertuar muzyczny z diecezjaln  Komisj  Muzyki Ko cielnej. Zadaniem 
komisji jest tak e staranne weryfikowanie kompetencji osób i zespo ów, którym powierza 
si  funkcje muzyczne podczas transmitowanej liturgii. 

3. Wa n  rol  spe nia komentarz dobrze przygotowany i zrealizowany przed rozpocz ciem 
liturgii, ale nie podczas wykonywania piewów i muzyki instrumentalnej. Redaktorzy 
(sprawozdawcy) powinni mie  odpowiednie przygotowanie liturgiczne lub zaprosi  do 
wspó pracy osoby kompetentne. 

 

1 Zob. SC 57. 
2 Zob. Dyrektorium Konferencji Episkopatu Polski w sprawie celebracji Mszy wi tej transmitowanej przez 
telewizj , 5. 
3Zob. tam e, 48-55. 
4Zob. tam e, 56-62. 
5 MS 8.


