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Wstęp

W czasie obrad II Soboru Watykańskiego podjęto dzieło odnowy 
Kościoła z uwzględnieniem odnowy liturgii. W Konstytucji o liturgii 
świętej Sacrosanctum Concilium, która została uchwalona dokład
nie w 400lecie zakończenia prac Soboru Trydenckiego1, zawarto 
zalecenie:

Ponieważ Sobór święty postawił sobie za cel: przyczynić się do co
raz większego rozwoju życia chrześcijańskiego wśród wiernych, le
piej dostosować do potrzeb naszych czasów podlegające zmianom 
instytucje, popierać to, co może ułatwić zjednoczenie wszystkich 
wierzących w Chrystusa, i umocnić to, co prowadzi do powołania 
wszystkich ludzi na łono Kościoła, dlatego uznał, że w szczególny 
sposób należy zatroszczyć się także o odnowienie i rozwój liturgii2.

1 Sobór Trydencki przedsięwziął ogólną reformę liturgii, której celem było zapewnienie 
jedności w dziedzinie kultu Kościoła przez wprowadzenie jednolitych, poprawionych 
ksiąg liturgicznych: brewiarza w 1568 roku, mszału w 1570 roku, pontyfikału w 1588 
roku. Całkowita kompetencja w dziedzinie liturgii po Soborze Trydenckim spoczywała 
w rękach Stolicy Apostolskiej, reprezentowanej przez Kongregację Obrzędów (od 1587 
roku). Zadaniem biskupów było jedynie czuwanie nad wykonywaniem prawa liturgiczne
go, ustalanego przez Stolicę Apostolską. Rozpoczęła się w ten sposób epoka centralizacji 
i ujednolicenia formy liturgii na Zachodzie. Por. Wprowadzenie do „Konstytucji o liturgii 
świętej”, w: Sobór Watykański II. Konstytucje. Dekrety. Deklaracje, Poznań 1986, s. 28.

2 KL 1.
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Można zatem przyjąć, że 4 grudnia 1963 roku jako dzień ogło
szenia Konstytucji o liturgii świętej kończy epokę, którą w zakre
sie liturgii Kościoła zapoczątkował Sobór Trydencki3. Konstytucja 
o liturgii świętej, zawierając fundamentalne dyrektywy i wskazania 
liturgiczne, zapoczątkowała i wyznaczyła kierunek odnowy liturgicz
nej, kontynuowanej w następnych latach w poszczególnych Kościo
łach lokalnych. Na terenie Polski Konferencja Episkopatu podjęła 
decyzję o systematycznym, ale stopniowym wdrażaniu soborowej 
reformy liturgicznej. Obawiano się, że zbyt szybkie i nieprzemyślane 
zmiany mogą zaburzyć praktyki liturgiczne wiernych. W celu bar
dziej systemowego wprowadzenia posoborowej odnowy liturgicznej 
Konferencja Episkopatu Polski wskazała na konieczność powołania 
diecezjalnych komisji liturgicznych, nad których działaniem miała 
czuwać Komisja Episkopatu Polski ds. Liturgii i Duszpasterstwa, 
wydając odpowiednie zarządzenia i instrukcje4.

W związku z zainicjowaną odnową liturgiczną w Kościele po
wszechnym i w Kościołach lokalnych niezbędne było również doko
nanie reformy muzyki związanej z tą sferą życia eklezjalnego. Rangę 
muzyki sakralnej i konieczność jej odnowy dostrzegli już ojcowi 
soborowi, którzy poświęcili temu zagadnieniu rozdział VI Konsty
tucji o liturgii świętej5. Podkreślili, że „tradycja muzyczna całego Ko
ścioła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wybijający się ponad 
inne sztuki przede wszystkim przez to, że śpiew kościelny związany 
ze słowami jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej litur
gii”6. Ojcowie soborowi uznali, że muzyka kościelna bezpośrednio 
związana z liturgią nie stanowi tylko elementu dekoracyjnego, ale 

3 Por. M. Zahajkiewicz, Zarys historii liturgii, w: Liturgika ogólna, red. R. Zielasko, Lublin 
1973, s. 305–306; Z. Zieliński, Papieże i papiestwo dwóch ostatnich wieków, 1775–1978, 
Warszawa 1983, s. 509–510.

4 Por. H. J. Sobeczko, Komisja do spraw Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, w: En‑
cyklopedia katolicka, t. IX, red. A. Szostek i in., Lublin 2002, kol. 461.

5 Por. H.  B. Meyer, R.  Pacik, Dokumente zur Kirchenmusik, Regensburg 1981, s.  28; 
H. Musch, Musik im Gottesdienst, t. 1, Regensburg 1993, s. 43–107.

6 Por. KL 112.
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jest włączona w nią jako jej integralny element7. Bardzo wcześnie 
w liturgii znane były stałe części muzyczne Kyrie i Gloria, stopniowo 
jednak wraz z historycznym rozwojem muzyki kościelnej ukształto
wał się cykl pięcioczęściowy: Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus 
Dei8. W ten sposób muzyka sakralna sama stałą się czynnością litur
giczną, która angażuje wspólnotę wiernych nie tylko do biernego 
odbioru, ale także do aktywnego wykonania.

Czynność liturgiczna przybiera postać bardziej dostojną, gdy jest 
połączona ze śpiewem; biorą w niej udział duchowni różnych stopni, 
wykonując przypadające im funkcje, i lud czynnie w niej uczestniczy. 
Dzięki takiej postaci modlitwa nabiera szczególnego namaszczenia, 
tajemnica świętej liturgii oraz jej charakter hierarchiczny i społecz
ny lepiej się uwydatniają; dzięki zjednoczeniu w śpiewie pogłębia 
się jedność serc, okazałość świętych obrzędów ułatwia wznosze
nie myśli ku niebu, a całość odprawianych obrzędów jest obrazem 
i zapowiedzią tego, co dokonuje się w świętym mieście Jeruzalem9.

 Zgodnie z założeniami dokumentów Kościoła muzyka i śpiew 
liturgiczny nadają liturgii szczególny charakter, podkreślając jej 
tajemnicę, umacniając modlitwę oraz jej charakter hierarchiczny 
i społeczny. Muzyka kościelna tworzy klimat, który ułatwia wiernym 
wznoszenie myśli ku Bogu i włącza ich w liturgię niebiańską. Dzięki 
muzyce liturgicznej wierni stają się bardziej otwarci na słowo Boże 
i łaskę sakramentalną. Muzyka uwypukla tajemnicę Jezusa Chrystusa, 
umacnia świadomość wspólnoty i komunikację wiernych oraz nadaje 
liturgii bardziej podniosły charakter10.

 7 Por. H. Rennings, Musikalische Elemente als Teil des gottesdienstlichen Handels, w: Musik 
in der feiernden Gemeinde, red. H. Hucke, Einsiedeln–Freiburg 1974, s. 55.

 8 Por. I. Pawlak, Śpiewy „ordinarium missae” w świetle odnowy liturgicznej, RBL (1967) 
nr 3, s. 161–168.

 9 MS 5.
10 Wydaje się nawet, że musica sacra – czy to wokalna, czy instrumentalna, czy wreszcie or

ganowa – jest bezsłownym przedłużeniem wczesnochrześcijańskiego Alleluja – Jubilus. 
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Czynne uczestnictwo wiernych w liturgii Kościoła jest ważnym 
zagadnieniem związanym z kwestią muzyki religijnej zawartym 
w Konstytucji o  liturgii świętej, która tak wiele uwagi poświęca 
uczestnictwu wiernych w liturgii Kościoła. W Konstytucji o litur
gii świętej wskazano, że dla wzmocnienia czynnego uczestnictwa 
chrześcijan należy „pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, 
odpowiedzi, psalmów, antyfon, pieśni, a także czynności czy gestów 
oraz przybierania właściwej postawy ciała. W odpowiednim czasie 
należy zachować także pełne czci milczenie”11. Ojcowie soborowi 
wskazali, że istnieje konieczność przygotowania i wspierania uczest
ników liturgii w wykonywaniu zarówno aklamacji i odpowiedzi, jak 
i wszystkich innych muzycznych elementów liturgicznych. Przy
pomnieli, że określone działania liturgiczne domagają się wyrazu 
zewnętrznego, czyli że nie wystarcza postawa wewnętrzna, ale winna 
być ona uzewnętrzniona poprzez adekwatną postawę ciała. Uznali 
również wartość milczenia, które nie jest jedynie pauzą muzyczną, 
pozwala bowiem na pogłębioną refleksję i uwewnętrznienie prze
żywanych tajemnic liturgicznych. Aktywne uczestnictwo wiernych 
w liturgii, szczególnie w liturgii mszy św., domaga się zachowania 
posług muzycznych sprawowanych przez organistę, scholę, psałte
rzystę, kantora i chór.

Analiza dokumentów soborowych pozwala zauważyć, że brakuje 
w nich jednoznacznego określenia muzyki wykonywanej w świątyni. 
W różnych dokumentach Kościoła pojawiają się odmienne terminy, 
co prawdopodobnie jest konsekwencją istniejących tradycji muzycz
nych oraz stopniowego rozwoju historycznego muzyki kościelnej12. 

Istnieją bowiem takie rzeczywistości, których można doświadczyć i które można wyrazić 
wyłącznie za pomocą sztuki.

11 KL 30.
12 I tak w pierwotnym chrześcijaństwie znano tylko śpiew jednogłosowy, dlatego używano 

ogólnej nazwy cantus. Papież Jan XXII (13241325) użył w odniesieniu do tradycyjnego 
śpiewu Kościoła rzymskiego terminu cantus ecclesiasticus. Protestanci wprowadzili 
w I poł. XVII wieku określenie musica sacra. Po raz pierwszy użył go M. Praetorius 
w swoim dziele Syntagma musicum (16141615). Tytuł pierwszej części tego dzieła 
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Najczęściej występującymi terminami określającymi muzykę zwią
zaną z liturgią13 są: „muzyka religijna”, „muzyka sakralna”, „muzy
ka kościelna”, „muzyka eklezjalna”, „muzyka liturgiczna”14. Należy 

brzmi: De musica sacra et ecclesiastici. U Praetoriusa termin musica sacra przypusz
czalnie oznaczał muzykę inspirowaną określoną ideą religijną, a nie muzykę sakralną 
w dzisiejszym rozumieniu. Synod prowincjonalny w Kolonii (1860) posłużył się tym 
terminem w celu odróżnienia muzyki sakralnej od świeckiej. W dokumentach papie
skich pojawia się to określenie po raz pierwszy u Leona XIII w ordinatio De musica 
sacra, skierowanym w 1894 roku do biskupów włoskich. Motu proprio Piusa X Tra 
le sollecitudini wprowadza termin na stałe do prawodawstwa kościelnego. Papież Be
nedykt XIV w encyklice Annus qui (1749) obok wyrażenia cantus ecclesiasticus używa 
terminu musica ecclesiastica. U Piusa XII w encyklice Musicae sacrae disciplina (1955) 
pojawia się jeszcze jedno określenie: musica liturgica. Jeśli dodać do tego termin cantus 
religiosus, zawarty w Konstytucji o liturgii świętej, to trzeba stwierdzić, że w dokumen
tach Stolicy Apostolskiej mamy dziś cztery różne terminy dotyczące muzyki: religijna, 
kościelna, sakralna i liturgiczna. Nastąpiło więc nagromadzenie i pomieszanie pojęć, 
co pociągnęło za sobą podjęcie serii prób ich uporządkowania i przypisania każdemu 
z nich właściwego zakresu. Por. F. Romita, Ius musicae liturgicae, Torino–Roma 1936, 
s. 110nn; Z. Bernat, I. Pawlak, Śpiew i muzyka kościelna, w: Liturgika ogólna, dz. cyt., 
s. 146nn.

13 Pierwsze próby zdefiniowania pojęcia „muzyka religijna” podjął papież Pius XII w en
cyklice Musicae sacrae disciplina (1955). Wyjaśnił, że jest to muzyka, która choć nie 
służy bezpośrednio świętej liturgii, to jednak swymi wartościami może przynieść nie
małą korzyść życiu religijnemu – dzięki czemu w pełni zasługuje na miano muzyki 
religijnej. Podobnie Instrukcja o muzyce sakralnej i liturgii (1958) Świętej Kongregacji 
ds. Dyscypliny Sakramentów za muzykę religijną uważa muzykę, która według zamiaru 
kompozytora, a  także założeń oraz celu samego dzieła stara się wyrazić i wzbudzić 
uczucia religijne. Ponieważ jednak nie jest przeznaczona do celów kultu i odznacza 
się dość swobodnym charakterem, nie wolno jej używać przy czynnościach liturgicz
nych. Co zatem sprawia, że muzyka religijna nie nadaje się do użytku liturgicznego? 
Na ogół przyjmuje się trzy kryteria: 1) muzyka posługuje się tekstem liturgicznym, 
ale czyni to w sposób niezgodny z przepisami (opuszczanie, dodawanie, powtarzanie, 
przestawianie słów); 2) nie posługuje się tekstem liturgicznym, ale tylko religijnym; 
3) nie posługuje się żadnym tekstem, a tylko poprzez tytuł dzieła wiąże się z tematyką 
religijną. Por. Pius XII, Enc. Musicae sacrae disciplina, RBL (1955) nr 6, s. 335–355; 
I. Pawlak, Z zagadnień terminologii dotyczącej muzyki związanej z kultem, RBL (1983) 
nr 1, s. 27–28.

14 Muzyka liturgiczna jest zasadniczo muzyką słowa – słowa Bożego. Jeśli ma być postrze
gana we właściwy sposób, powinna wyrażać się za pośrednictwem głosu. Wiadomo, 
że wszystkie tradycje religijne przywiązują dużą wagę do adekwatności wokalnej. Na
leży jednak podkreślić, że ludzie starożytni nigdy nie mieli świadomości kultywowania 

„sztuki wokalnej”. Tak działo się jeszcze w tradycyjnych liturgiach czy folklorach. Akcent 
był kładziony na treść przesłania i jego formę, a nie bezpośrednio na ekspresję wokalną. 
Por. J. P. Longeat, Muzyka liturgiczna i kontemplacja, ComP (2001) nr 2, s. 76.
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nadmienić, że polski przekład Konstytucji o liturgii świętej operuje 
zamiennie dwoma terminami tłumaczącymi łacińską nazwę musi‑
ca sacra raz jako „muzyka sakralna”, a innym razem jako „muzyka 
kościelna”, zatem również w nim nie zdecydowano się na wybór 
jednego terminu.

Tytuł pracy Recepcja wskazań  II  Soboru Watykańskiego doty‑
czących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno‑pastoralne 
na przykładzie diecezji tarnowskiej wymaga wyjaśnienia podstawo
wych terminów, do których należą: „recepcja wskazań II Soboru Wa
tykańskiego”, „muzyka sakralna” i „studium liturgicznopastoralne”. 
Pierwsza część tytułu rozprawy doktorskiej odnosi się do recepcji 
wskazań soborowych, co oznacza, że w pracy zostanie podjęte za
gadnienie przyjęcia, zastosowania, wdrożenia wskazań zawartych 
w  dokumentach Vaticanum  II, ze  szczególnym uwzględnieniem 
diecezji tarnowskiej. Wyjaśnienia wymaga również termin „mu
zyka sakralna”, który  – jak zasygnalizowano wcześniej  – nie jest 
jednoznacznie określony w  dokumentach Kościoła. Analiza do
kumentów Kościoła i  literatury przedmiotu wskazuje, że  termin 

„muzyka kościelna” jest terminem zakresowo węższym niż termin 
„muzyka religijna”. O ile muzyka towarzysząca wszelkim obrzędom 
religijnym dokonywanym w różnych religiach (judaizmie, islamie, 
hinduizmie, buddyzmie) może być określona jako „muzyka religij
na”, to  termin „muzyka kościelna” może być zastosowany wyłącz
nie w odniesieniu do muzyki związanej z chrześcijańskim kultem 
religijnym. Zatem terminem „muzyka kościelna” można określać 
muzykę wykonywaną w kościele rozumianym zarówno jako ogół 
czy wspólnota wiernych danego wyznania chrześcijańskiego (katoli
cyzmu, prawosławia, protestantyzmu), jak i jako świątynia. Dlatego 
w literaturze przedmiotu prezentowane są odniesienia do muzyki 
Kościoła rzymskokatolickiego, greckokatolickiego, prawosławnego, 
protestanckiego itp. Warto jednak pamiętać, że wiele kompozycji 
kościelnych należy do  wspólnego skarbca różnych wyznań. Ter
min „muzyka kościelna” ma zatem w pierwszym rzędzie charakter 
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wyznaniowy. W niniejszej rozprawie będzie on oznaczać muzykę 
Kościoła rzymskokatolickiego15.

Natomiast odniesienie do terminu „muzyka sakralna” można od
naleźć w Konstytucji o liturgii świętej, która podaje, że

muzyka kościelna będzie tym świętsza [bardziej sakralna], im ści
ślej zwiąże się z  czynnością liturgiczną, już to  serdeczniej wyra
żając modlitwę, już to  przyczyniając się do  jednomyślności, już 
to wreszcie nadając uroczysty charakter obrzędom świętym. Przy 
czym Kościół uznaje wszystkie formy prawdziwej sztuki i dopusz
cza je do służby Bożej, jeżeli tylko posiadają wymagane przymioty16.

W dalszej części konstytucji podkreślono, że czynność liturgiczna 
„przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża odbywa się uroczy
ście ze śpiewem, przy udziale asysty i z czynnym uczestnictwem 
wiernych”17. Wynika z tego, że muzyka może być określona jako 
liturgiczna, kiedy bezpośrednio wiąże się z czynnością liturgiczną, 
uzewnętrzniając modlitwę, budując jedność ludu Bożego i podniosły 
charakter liturgii. W konsekwencji muzyka liturgiczna pełni funkcję 
służebną wobec liturgii.

Po wyjaśnieniu różnicy między „muzyką religijną” a „muzyką 
kościelną” oraz wyjaśnieniu znaczenia muzyki sakralnej nasuwają 
się pytania dotyczące tego, co było i co jest jej istotą. W czym ona 
się wyraża na terenie diecezji tarnowskiej? Które zasady zawarte 
w dokumentach Kościoła odnoszących się do niej przyjęły się już 

15 Określeniem „pieśń kościelna” nazywano pieśń ludową wykonywaną w kościele, często 
podczas liturgii, choć nie zawsze spełniała ona funkcję liturgiczną. Naukowcy badają 
historię i rozwój pieśni kościelnej zamieszczonej w śpiewnikach, kancjonałach i innych 
księgach, a także pieśni żyjące w ustnej tradycji. Lud w swoim języku i na swój sposób 
wyrażał to, co przez duchowieństwo lub przygotowane zespoły śpiewacze wykonywane 
było w języku liturgicznym. Sprawa zasadniczo zmieniła się z chwilą wydania instrukcji 
Musicam sacram (1967). Por. I. Pawlak, Z zagadnień terminologii dotyczącej muzyki 
związanej z kultem, dz. cyt., s. 30–31. 

16 KL 112.
17 KL 113.
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w diecezji tarnowskiej, a które wymagają dopiero wprowadzenia? 
Ponieważ trudno dokonać precyzyjnego rozróżnienia między mu
zyką kościelną i muzyką sakralną, stąd w niniejszej rozprawie zdecy
dowano się na zastosowanie terminu „muzyka sakralna”, służącego 
na określenie muzyki pozostającej w służbie Bożej, odznaczającej się 
świętością i związanej z Kościołem rzymskokatolickim18.

Niniejsza rozprawa doktorska ma charakter studium liturgiczno
pastoralnego, stąd zgodnie z metodologią liturgiczną i pastoralną 
będzie odwoływać się do podstawowego źródła, na jaki składają 
się dokumenty Kościoła, aby w ich świetle dokonać oceny działań 
liturgicznopastoralnych związanych z recepcją odnowy muzyki 
sakralnej na terenie diecezji tarnowskiej i wyprowadzić postulaty 
oraz wnioski liturgicznopastoralne.

Współczesna muzyka sakralna wykonywana w diecezji tarnowskiej 
jest rezultatem stopniowo rozwijającego się procesu odnowy litur
gicznej, w którym obecne były lęki o jej przyszłość, czasem przesadna 
troska o zachowanie wskazań zawartych w dokumentach Kościoła, 
a niekiedy wręcz obawy przed wprowadzaniem nowych elementów 
liturgicznych. Stąd obecny kształt muzyki sakralnej w Kościele tar
nowskim jest wynikiem wielu czynników – należą do nich zarówno 
zamierzone przez niego i świadomie podejmowane działania, jak 
i całokształt różnorodnych praktyk oraz zwyczajów muzycznych 
występujących w diecezji.

W tym kontekście należy zaprezentować podstawową kwestię 
badawczą studium Recepcja wskazań II Soboru Watykańskiego do‑
tyczących odnowy muzyki sakralnej. Studium liturgiczno‑pastoralne 
na przykładzie diecezji tarnowskiej. Jej celem jest prezentacja cało
kształtu zjawisk wiążących się z przyjęciem i wdrożeniem posoboro
wej odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej, ze szczególnym 
uwzględnieniem podstaw i założeń prawnoliturgicznych organizacji 
życia muzycznego, roli i znaczenia posług muzycznych w liturgii 

18 Por. MS 4.
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oraz udziału wiernych. Prezentacja badanego zagadnienia wymaga 
uściślenia kilku szczegółowych kwestii badawczych, które mogą 
być wyrażone w następujących pytaniach: Kiedy i w jakim zakresie 
dokonywała się recepcja posoborowej odnowy muzyki sakralnej 
w diecezji tarnowskiej? Kto – jakie osoby i instytucje – przyczynił 
się do realizacji tej odnowy? Które zasady i założenia dotyczące 
odnowy muzyki sakralnej zawarte w dokumentach Kościoła zostały 
wdrożone, a których nie zdążono jeszcze wprowadzić w życie? Jak 
można ocenić proces realizacji posoborowej odnowy muzyki sakral
nej w diecezji tarnowskiej? W czym najpełniej ujawniła się realizacja 
posoborowej odnowy muzyki sakralnej w tej diecezji? Czy i w jakim 
zakresie proces jej recepcji dotyczył wiernych świeckich? W jakim 
zakresie recepcja odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej 
wyróżnia się w stosunku do odnowy podejmowanej w innych die
cezjach w Polsce?

Kontekst społecznokulturowy XX i XXI wieku utrudnia realizację 
odnowy soborowej, jednak żywa wiara chrześcijańska nadal oddzia
łuje. O ile we współczesnych muzeach znajdują się eksponaty po
zostające świadectwem chrześcijańskiej przeszłości, o tyle w liturgii 
Jezus Chrystus jest nadal obecny i żywy. Z natchnienia wiary wciąż 
powstają arcydzieła muzyczne, które potwierdzają niewyczerpal
ną siłę natchnienia19. Nawet współcześnie muzyka sakralna może 
stawać się inspiracją do poszukiwań Boga. Poprzez jej wzniosłe 
piękno ludzie oddaleni od Kościoła wciąż mogą odkrywać, że ist
nieje Ktoś, kto przekracza doczesne granice. W ten sposób biblijne 
wezwanie: „słyszeć, aby uwierzyć”, może być odniesione nie tylko 
do słowa Bożego, ale również do muzyki. Słuchać muzyki sakralnej, 
aby poprzez jej piękno uwierzyć w Boga. Prace zapoczątkowane 
przez Vaticanum II  jeszcze trwają, lecz z poszukiwań naukowych 
i liturgicznopastoralnych ostatnich pięćdziesięciu lat wyłaniają się 
już pewne struktury.

19 Por. J. Ratzinger, Muzyka a liturgia, ComP (2001) nr 2, s. 53.
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Niniejsze studium liturgicznopastoralne będzie opierać się na kil
ku kategoriach źródeł dotyczących liturgii. Będą to: dokumenty 
Stolicy Apostolskiej opublikowane w czasie i po Vaticanum II, do
kumenty Konferencji Episkopatu Polski oraz dokumenty biskupów 
tarnowskich i odpowiednich instytucji, komisji i osób odpowiedzial
nych za realizację odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej. 
Ważną pomoc stanowi również zgromadzona literatura, zwłaszcza 
autorów prezentujących recepcję muzyki sakralnej w diecezji tar
nowskiej. Niniejsza rozprawa doktorska wpisuje się w podejmowane 
w Polsce różnorodne badania dotyczące recepcji odnowy soborowej 
w zakresie liturgii, katechezy, działalności duszpasterskiej na terenie 
różnych diecezji. O ile jednak pojawiło się już wiele prac dotyczących 
recepcji odnowy liturgicznej, o tyle zagadnienie odnowy muzyki 
sakralnej jest rzadko podejmowane20. W tym miejscu należy wska
zać na cenną publikację ks. Zdzisława Sadki pt. Percepcja soborowej 
odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej za pasterzowania księdza 
arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962–1990)21. Cenne jest to, że autor, 
podejmując ważne zagadnienia liturgiczne, korzystał z materiałów 
dostępnych w diecezji tarnowskiej. Zastosowana przez niego me
todologia, typowa dla liturgiki, pozwoliła mu jednak tylko w nie
wielkim stopniu odnieść się do kwestii recepcji muzyki sakralnej. 
Metodologia teologii pastoralnej i katechetyki przyjęta w niniejszej 
rozprawie doktorskiej przezwycięża to ograniczenie. Ważne jest 
również to, że poddaje ona naukowej refleksji okres o ćwierćwiecze 
dłuższy. Właśnie ze względu na perspektywę pastoralną autor tej 
rozprawy doktorskiej podjął próbę ukazania aktualizacji zbawczego 
działania Kościoła w diecezji tarnowskiej, ze szczególnym uwzględ
nieniem muzyki sakralnej.

20 Brak materiałów znajduje swoje uzasadnienie w historycznych uwarunkowaniach wy
nikających w dużej mierze z trudności i barier typowych dla okresu komunistycznego 
w Polsce (cenzura, niedobór papieru i materiałów drukarskich).

21 Z. Sadko, Percepcja soborowej odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej za pasterzo‑
wania księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962–1990), Tarnów 1997.
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Prezentacja recepcji odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnow
skiej wymaga zastosowania odpowiednich metod pracy: krytycznej 
analizy źródeł historycznych, analizy i interpretacji, syntezy, metody 
porównawczej i pastoralnej. Krytyczna analiza źródeł historycznych 
pozwoli na wnikliwy przegląd dostępnych źródeł historycznych i za
prezentowanie uwzględnionych w nich danych. Analiza i interpretacja 
umożliwią prześledzenie dokumentów Kościoła, literatury przedmio
tu i literatury pomocniczej w celu wydobycia z nich szczegółowych 
zagadnień, a synteza – zebranie i uporządkowanie treści dotyczących 
niniejszego zagadnienia badawczego. Metoda porównawcza ułatwi 
zestawienie różnych propozycji odnowy muzyki sakralnej. Wreszcie 
metoda pastoralna umożliwi dokonanie oceny recepcji odnowy mu
zyki sakralnej w diecezji tarnowskiej w świetle dokumentów Kościoła 
i wyprowadzenie wniosków liturgicznopastoralnych.

Aby dokonać pełnej i wyczerpującej prezentacji realizacji poso
borowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej, niniejsza 
rozprawa zostanie podzielona na cztery rozdziały.

W rozdziale pierwszym („Podstawy liturgicznoprawne odnowy 
muzyki sakralnej”) zostaną ukazane prawnoliturgiczne podstawy 
posoborowej odnowy muzyki sakralnej realizowanej w diecezji tar
nowskiej. Najpierw zostaną przedstawione podstawy biblijne doty
czące muzyki sakralnej, a później założenia dotyczące jej odnowy, 
zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej. W dalszej części zo
stanie dokonana analiza dokumentów Konferencji Episkopatu Pol
ski, dokumentów biskupów tarnowskich i odpowiednich instytucji, 
komisji oraz osób odpowiedzialnych za realizację odnowy muzyki 
sakralnej w diecezji tarnowskiej.

Po tym niezbędnym etapie, służącym określeniu fundamentów 
posoborowej odnowy muzyki sakralnej, w rozdziale drugim („Orga
nizacja życia muzycznego”) zostanie w sposób szczegółowy ukazana 
organizacja życia muzycznego w diecezji tarnowskiej. W związ
ku z  tym najpierw będą przedstawione różnorodne publikacje 
i opracowania muzyczne przygotowane w Wyższym Seminarium 
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Duchownym w Tarnowie, następnie zostanie przeprowadzona ana
liza pomocy muzycznych (głównie modlitewników i śpiewników) 
przygotowanych z myślą o wiernych, a także posoborowej agendy 
diecezjalnej, a w końcu zostanie określony cel powołanego do życia 
Studium Organistowskiego, a także jego rys historyczny i program 
kształcenia.

Rozdział trzeci („Rola i znaczenie posług muzycznych w litur
gii”) skupi się na roli i zadaniach osób i zespołów zaangażowanych 
w posługę muzyczną. Najpierw będą zaprezentowane posługi osób 
indywidualnych: kantora, psałterzysty i organisty, a później zostaną 
przedstawione zespołowe posługi muzyczne: posługa scholi, chóru, 
orkiestry dętej, zespołu instrumentalnego, ze szczególnym uwzględ
nieniem Pueri Cantores jako zespołu propagującego polifonię ko
ścielną w diecezji tarnowskiej, Polsce i na świecie.

W rozdziale czwartym („Udział wiernych w muzyce liturgicznej”) 
zostanie omówione uczestnictwo wiernych w muzyce liturgicznej: 
najpierw w mszy św., następnie w życiu sakramentalnym i w praktyce 
sakramentaliów oraz w liturgii pogrzebowej. Ponieważ zaangażo
wanie wiernych w muzykę liturgiczną nie może ograniczać się wy
łącznie do działań podejmowanych w świątyni, dlatego w rozdziale 
czwartym zostanie przedstawiony również udział w liturgii Kościoła 
domowego z uwzględnieniem jej aspektów muzycznych.

W niniejszej rozprawie ukazano recepcję wskazań ojców II Soboru 
Watykańskiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej na przykła
dzie diecezji tarnowskiej. Należy przypuszczać, że zaprezentowany 
i omówiony materiał będzie stanowić podstawę do szerszych badań 
w tym zakresie, zarówno pogłębiających omówione już zagadnienia, 
jak i podejmujących nowe.
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Rozdział I

Podstawy prawnoliturgiczne  
odnowy muzyki sakralnej

Muzyka sakralna odgrywa znaczącą rolę w liturgii, więc zwyczajo
wo pozostaje przedmiotem głębokiej refleksji, chociaż nie zawsze 
znajduje to wyraz w dokumentach Kościoła. W 1903 roku papież 
Pius X docenił wartość śpiewu gregoriańskiego i potwierdził jego 
użycie w kościołach. Uznał również, że w trosce o uczczenie Eucha
rystii należy zadbać nie tylko o wspólną modlitwę, ale także o śpiew, 
który może wzmocnić pobożność i skupienie wiernych1. Myśl Piu
sa X została powtórzona i uzyskała nowe potwierdzenie w encyklice 
Musicae sacrae disciplina2 Piusa XII, przypominającej że muzyka 
sakralna służy ubogaceniu liturgii i przyczynia się do pełniejszego 
oddawania czci Bogu oraz formacji duchowej wiernych.

Ojcowie II Soboru Watykańskiego w uznaniu rangi muzyki litur
gicznej podczas swoich obrad podjęli kwestie związane z muzyką 
kościelną. Pośród wielu podejmowanych zagadnień bardzo mocno 
podkreślili konieczność oczyszczenia i odkrycia na nowo podstaw, 
które regulowałyby wprowadzanie w życie dzieła odnowy liturgicznej. 

1 Por. Pius X, Motu proprio o muzyce świętej Inter pastoralis officii sollicitudines, w: A. Fi
laber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997, s. 10.

2 Por. Pius XII, Enc. Musicae sacrae disciplina, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki 
liturgicznej, dz. cyt., s. 19−37.
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To działanie, wypływające z głębokiej troski o śpiew i muzykę ko
ścielną, można dostrzec szczególnie w Konstytucji o liturgii świętej, 
w której poleca się wykładać naukę o liturgii „z uwzględnieniem 
zarówno aspektu teologicznego i historycznego, jak i duchowego, 
duszpasterskiego oraz prawnego”3.

Podczas obrad II Soboru Watykańskiego jasno określono normy 
liturgiczne:

Prawo kierowania sprawami liturgii należy wyłącznie do  władzy 
kościelnej. Przysługuje ono Stolicy Apostolskiej oraz zgodnie 
z  prawem biskupowi. Na  mocy władzy udzielonej przez prawo 
kierowanie sprawami liturgii w ustalonych granicach należy także 
do różnych prawnie ustanowionych konferencji biskupów, właści
wych danemu terytorium. Dlatego nikomu innemu, choćby nawet 
był kapłanem, nie wolno na własną rękę niczego dodawać, ujmo
wać lub zmieniać w liturgii4.

Wartość liturgii została podkreślona również poprzez przypo
mnienie, że stanowi ona niejako „przedsmak uczestnictwa w liturgii 
niebiańskiej […]. W liturgii ziemskiej ze wszystkimi zastępami du
chów niebieskich wyśpiewujemy Panu hymn chwały”5. Ze względu 
na fakt, że odnowa liturgiczna poprzez zastosowanie odpowiednich 
norm prawa liturgicznego w różnych miejscach łączy się z pewnymi 
trudnościami, uznano, iż wszelkie akomodacje związane z danym 
środowiskiem lub terenem, które są niezbędne lub pożyteczne, winny 
być przedłożone Stolicy Apostolskiej w celu uzyskania jej aprobaty6. 
To ona bowiem ma pełnić funkcję nadrzędną, a więc i sprawdzającą 
wprowadzanie zasad odnowy liturgicznej i  jej akomodacji do wa
runków lokalnych.

3 KL 16.
4 KL 22.
5 KL 8.
6 Por. KL 40.
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W konstytucji Sacrosanctum Concilium zawarto zapis, że pewien 
zakres władzy w sprawach liturgii uzyskują także konferencje epi
skopatów, których kompetencje określa prawo kościelne. Należy 
przy tym zaznaczyć, że  w  celu kierowania życiem liturgicznym 
w  kraju (bądź regionie) konferencja episkopatu winna ustanowić 
komisję liturgiczną7. Z tej samej racji biskupi diecezjalni powinni 
powołać podobne komisje w  swoich diecezjach8. W  komisjach 
każdego szczebla mają współpracować ze sobą liturgiści, specjaliści 
z zakresu muzyki i sztuki oraz duszpasterstwa (duchowni i osoby 
świeckie)9.

Normy i wskazania dotyczące muzyki liturgicznej zawarte w do
kumentach II Soboru Watykańskiego wymagały zatem w poszcze
gólnych krajach, regionach i  diecezjach dostosowania w  duchu 
soborowej odnowy. W Polsce znaczącą rolę odgrywała Podkomisja 
ds. Muzyki Kościelnej, działająca w  ramach Komisji Liturgicznej 
Episkopatu Polski, która dostosowała normy zawarte w dokumen
tach Stolicy Apostolskiej do  polskich tradycji i  zwyczajów, już 
wcześniej przez Stolicę Apostolską uznanych. Zgodnie z Instrukcją 
o muzyce sakralnej i liturgii Świętej Kongregacji ds. Dyscypliny Sa
kramentów w poszczególnych diecezjach należało podawać trudne 
i wątpliwe kwestie do rozstrzygnięcia Diecezjalnej Komisji Muzyki 
Kościelnej.

Aby jasno określić recepcję wskazań II Soboru Watykańskiego od
noszących się do odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej, trzeba 
najpierw przedstawić jej fundamenty liturgicznoprawne. Ponie
waż liturgia Kościoła wywodzi się przede wszystkim ze zbawczego 
misterium Jezusa Chrystusa, ale też z ceremoniału synogogalnego 
oraz Starego Przymierza, stąd w pierwszej kolejności niezbędne jest 
wskazanie podstaw biblijnych obrzędów liturgicznych, w tym natu
ry muzyki sakralnej, co zostanie dokonane w punkcie pierwszym. 

7 Por. KL 44.
8 Por. KL 45.
9 Por. KL 44.
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Aby Lud Boży mógł w pełni czerpać z liturgii, w czasie II Soboru 
Watykańskiego podjęto odnowę liturgiczną, obejmującą kwestie 
związane z muzyką sakralną. W związku z tym w punkcie drugim 
zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza dokumentów II Sobo
ru Watykańskiego podejmujących problematykę odnowy muzyki 
sakralnej. Konsekwentnie, w  punkcie trzecim zostaną przedsta
wione dokumenty Konferencji Episkopatu Polski, rozpoczynające 
recepcję wskazań  II  Soboru Watykańskiego oraz instrukcji poso
borowych w  Kościele w  Polsce. Wprowadzanie w  życie podjętej 
odnowy liturgicznej dokonywało się z  różnym natężeniem w  po
szczególnych diecezjach Polski. Nowe przepisy dotyczące zmian 
liturgicznych, w  tym związane z  muzyką sakralną i  jej służebną 
funkcją w  liturgii, wymagały zarówno rozstrzygnięć na poziomie 
diecezjalnym, jak i  ubogacenia miejscową tradycją. Z  tego powo
du Kościół lokalny przygotowywał instrukcje, które były adapta
cją wskazań Stolicy Apostolskiej. Takie działania podjęto również 
w diecezji tarnowskiej, co zostanie przedstawione w punkcie czwar
tym. Wreszcie w punkcie piątym i jednocześnie ostatnim zostaną 
zbadane zalecenia IV Synodu Diecezji Tarnowskiej co do muzyki  
sakralnej.

1. Fundamenty biblijne

Muzyka sakralna stanowi element kultu w bardzo wielu religiach. 
Szczegółowych danych na ten temat dostarczają badania religio
znawców, etnografów, studia nad kulturami różnych ludów i analiza 
ich obrzędów religijnych10. W Kościele rzymskokatolickim pogłę
bione badania nad liturgią Kościoła podejmują liturgiści, pastora
liści, katechetycy, historycy Kościoła, muzykolodzy i bibliści. Jest 

10 Por. T. M. Dąbek, Muzyka liturgiczna w Starym i w Nowym Przymierzu, RBL (1987) 
nr 3, s. 252.
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to zatem wyjątkowo interdyscyplinarna kategoria nauki. Stąd bada
nia nad genezą muzycznej części liturgii stanowić będą punkt wyj
ścia do określenia uwarunkowań, na których opierają się podstawy 
prawnoliturgicze realizacji posoborowej odnowy musica sacra.

W Piśmie Świętym zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu 
zawarte są  teksty, w których w pośredni czy bezpośredni sposób 
występuje nawiązanie do muzyki i śpiewu. Trzeba jednak pamiętać, 
że dla autorów biblijnych muzyka i śpiew nie stanowią odrębnego 
przedmiotu rozważań. O  śpiewie, grze na  instrumentach, o  pie
śniach i  hymnach wspominają mimochodem, prezentując inne 
zagadnienia. Poza tym praktyk muzycznych opisanych na  kar
tach Starego i Nowego Testamentu nie można w pełni porównać 
do obecnego rozumienia muzyki liturgicznej, w Piśmie Świętym nie 
występuje bowiem pojęcie sztuki muzycznej w  jej współczesnym 
znaczeniu11.

Dlatego w niniejszym punkcie odniesienie do tekstów biblijnych 
podejmujących problematykę muzyki i śpiewu w sprawowanych 
czynnościach kultycznych zostanie jedynie naszkicowane. I w tej 
formie pozwoli ono zrozumieć, jak ważną rolę odgrywał śpiew i mu
zyka w sprawowaniu czynności kultycznych już w czasach biblijnych, 
z uwzględnieniem zarówno Starego, jak i Nowego Testamentu.

1.1. Stary Testament

W księgach Starego Testamentu w wielu fragmentach wspomina 
się o muzyce. Świadczy to przede wszystkim o tym, że lud Starego 
Przymierza zawsze znajdował w niej upodobanie. Zajmowała ona 
stałe miejsce w takich sytuacjach życiowych, jak na przykład praca 
na roli, żniwa czy winobranie12. Muzyka była też towarzyszką wy

11 Por. J. Waloszek, Biblijne podstawy muzyki sakralnej, cz. 1, LS (1995) nr 1–2, s. 113.
12 Por. Iz 9, 2; Sdz 9, 27; Jr 31, 4n.
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praw wojennych, bitew i zwycięstw13. Wykonywało się ją podczas 
świąt i uroczystości rodzinnych oraz przy okazji uczt14 – zarówno 
w chwilach radości (np. przy zaślubinach15), jak i smutnych (np. 
na pogrzebach16). Występowała zarówno w codziennych sytuacjach 
życiowych rolników, pasterzy, rybaków, jak i na dworze królewskim17. 
Przede wszystkim jednak muzyka była związana z kultem świątyn
nym i chwałą oddawaną Bogu.

Śpiew i muzyka instrumentalna były więc nieodłączną częścią 
kultu starotestamentalnego. Prawdopodobnie muzyka towarzysząca 
działaniom kultycznym nawiązywała do ówczesnych wzorów mu
zycznych obowiązujących w Oriencie, chociaż Izraelici starali się 
zachować swój oryginalny charakter również w kwestiach muzycz
nych18. Dowodzi tego opis ceremoniału składania ofiar:

Postawił też lewitów w  świątyni Pańskiej z  cymbałami, harfami 
i  cytrami według polecenia Dawida i  Gada, widzącego królew
skiego, oraz proroka Natana, rozkaz bowiem pochodził od Pana 
za pośrednictwem Jego proroków. Stanęli więc lewici z instrumen
tami Dawida, a kapłani razem z trąbami. Wtedy rozkazał Ezechiasz 
złożyć na ołtarzu całopalną ofiarę, a skoro rozpoczęło się całopa
lenie, zaczęto śpiewać pieśń ku  czci Pana, przy wtórze trąb i  in
strumentów króla izraelskiego Dawida. Całe zgromadzenie oddało 
pokłon, a pieśń rozbrzmiewała i  trąby grały. Wszystko to trwało 
aż do końca ofiary całopalnej. Gdy zakończono całopalenia, król 
i wszyscy, którzy byli przy nim, upadli ze czcią na kolana i oddali 
pokłon. Król Ezechiasz i naczelnicy rozkazali lewitom wysławiać 
Pana słowami Dawida i widzącego Asana19.

13 Por. Wj 15, 1; Sdz 5; 1 Sm 18, 6n; Jdt 15, 12–16.
14 Por. Hi 21, 12; Iz 22, 13; Jr 31, 13; Ps 69.
15 Por. Ps 45; Mch 5, 39.
16 Por. 2 Sm 1, 17–27; Krn 35, 25.
17 Por. J. Waloszek, Biblijne podstawy muzyki sakralnej, cz. 1, dz. cyt., s. 115.
18 Por. R. Rachuta, Muzyka w Biblii, Poznań 2011.
19 2 Krn 29, 24–30.
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Powyższy opis wskazuje, że zarówno muzyka z zastosowaniem 
różnych instrumentów muzycznych, jak i śpiewy miały duże zna
czenie w rytuale składania ofiary całopalnej.

Kiedy Arka została złożona w Namiocie przygotowanym dla niej 
przez Dawida, a następnie przeniesiona do świątyni zbudowanej 
przez Salomona, lewici jako tragarze Arki utracili uzasadnienie swej 
posługi20. Nie byli już do tej funkcji potrzebni, więc Dawid zaanga
żował część z nich do służby chórowej21. Wydaje się również, że ist
niały wyraźne wskazania dotyczące wykonywanych pieśni i utworów 
muzycznych na cześć Boga, a sami kapłani sprawujący ofiarę musieli 
posiadać pewne umiejętności muzyczne umożliwiające im zarówno 
grę na instrumentach, jak i wykonywanie śpiewów22.

Potwierdzeniem obecności muzyki w  Starym Testamencie 
są również częste nawiązania do śpiewu hymnów i modlitw. Pod 
tym względem należy szczególnie wyróżnić Księgę Psalmów. Twór
cą większości tekstów był król Dawid23, któremu przypisywano 
również umiejętności artystyczne – zarówno muzyczne, jak i po
etyckie24  – a  we współczesnym rozumieniu mógłby być także 
uznany za  „terapeutę muzycznego”, grał przecież i  śpiewał przed 
królem Saulem dla ukojenia jego złości25. Wiele psalmów roz
poczyna się od  wskazówek dotyczących sposobu ich wykonania, 
na przykład: „na instrumenty smyczkowe”26. W Księdze Psalmów 
są  też wzmianki o  instrumentach muzycznych: fletach, trąbkach, 
bębnach, bębenkach, cymbałach i  harfach. Te  same instrumenty 
często są przedstawiane w kościołach jako instrumenty muzyczne, 
którymi posługują się aniołowie w anielskich chórach i zespołach 
muzycznych. W ogromnej większości psalmy to modlitwy uwielbie

20 Por. 1 Krn 23, 25–26; a także 2 Krn 35, 3.
21 Por. 1 Krn 16, 40; a także R. de Vaux, Instytucje Starego Testamentu, Poznań 2004, s. 210.
22 Por. 1 Krn 16, 4–37; Syr 50, 11–18; 1 Mch 4, 54n; 2 Mch 1, 30.
23 Por. T. Brzegowy, Psałterz Dawida, Tarnów 1994, s. 17.
24 Por. T. M. Dąbek, Muzyka liturgiczna w Starym i Nowym Przymierzu, dz. cyt., s. 253.
25 1 Sm 18, 10–12.
26 Por. Ps 53 [54]; por. Ps 55 [56] lub też na melodię Machalat. Por. Ps 53 [52].
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nia o charakterze pieśni pochwalnych ku czci Jahwe. Zauważa się, 
że oddawanie chwały Bogu było dla pobożności Izraelitów czymś 
podstawowym, niezbędnym do życia. Alternatywa: chwalić albo nie 
chwalić Boga, oznaczała dla pobożnego Izraelity wybór: żyć albo 
nie żyć27, życie bowiem było związane z codziennym odniesieniem 
do  Boga, któremu należało oddawać cześć. Zatem dla człowieka 
Starego Testamentu radosny i podniosły nastrój modlitewny łączył 
się ściśle z muzyką. Izrael nie obawiał się więc śpiewu i instrumen
tów muzycznych jako niepożądanego rekwizytu pogańskich kultów, 
a  nawet przyjął możliwość tańca podkreślającego postawę uwiel
bienia lub dziękczynienia. Nie ustanowiono zakazu dotyczącego 
śpiewu i gry na instrumentach muzycznych, tak jak to uczyniono 
w przypadku sztuk plastycznych28.

Muzyka towarzyszyła rozmaitym wydarzeniom historii zbawienia. 
Na górach Synaj i  Horeb głos Jahwe rozlegał się wśród grzmotów 
i błyskawic, ale także przy dźwięku „potężnej trąby”. Ten głos z upły
wem czasu „przeciągał się i stawał się coraz donośniejszy”29. Nie mo
gło też zabraknąć muzyki w tak ważnym momencie historii Izraela, 
jak wprowadzenie Arki Przymierza do Jerozolimy: „Tak Dawid, jak 
i cały dom Izraela tańczyli przed Panem z całej siły przy dźwiękach 
pieśni i gry na cytrach i harfach, bębnach, grzechotkach i cymba
łach”30. Przywołując to wydarzenie, wypada wspomnieć pewien 
szczegół, który dowodzi, że lekceważenie muzycznego aspektu kultu 
było karalne. Kiedy Mikal, córka Saula, okazała wzgardę tańczącemu 
Dawidowi i nie wzięła udziału w radości całego Izraela, została ukara
na bezpłodnością31. Warto przypomnieć, że król Dawid był również 
prawodawcą muzycznym, określającym reguły stosowania muzyki 

27 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, Poznań 2002, s. 125; W. Kurzschenkel, Die teologische 
Bestimmung der Musik. Neuere beiträge zur Deutung und Wertung das Musizierens 
im christlichen Leben, Trier 1971, s. 80–81.

28 Por. Wj 20, 4.
29 Wj 19, 16–19.
30 2 Sm 6, 5.
31 Por. 2 Sm 6, 23.
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i śpiewu w kulcie świątynnym. Osoba króla swoim autorytetem pod
kreśla rangę i pozycję muzyki w całości świątynnego ceremoniału.

Prezentując kolejne relacje biblijne o  muzyce i  śpiewie, należy 
odnotować, że w Księgach Kronik wykonywanie muzycznych utwo
rów wokalnych i instrumentalnych określane jest jako prorokowanie. 
Obecność elementu muzycznego w przekonaniu Izraelity opierała 
się na woli samego Boga, który chciał, aby ludzie chwalili Go pieśnią. 
To  On sprawia, że  ludzie chwalą Go  w  ten sposób. W  Pierwszej 
Księdze Kronik autor wprost mówi, że  „prorokowali dźwiękiem 
harf i cymbałów”32. Muzykujący Asaf i Jedutum noszą nawet tytuł 
widzących33. Nieco wcześniej Biblia nazywa prorokinią Miriam, 
siostrę Aarona, która po cudownym przejściu przez Morze Czer
wone tańczyła i śpiewała na cześć Pana: „Wzięła bębenek do ręki, 
a  wszystkie kobiety szły za  nią w  pląsach i  uderzały w  bębenki. 
A Miriam przygrywała im”34.

Trzeba zaznaczyć, że  w  tekstach biblijnych również występują 
ostrzeżenia i  przestrogi przed złą czy niewłaściwie wykonywaną 
muzyką. Zagadnienie to można znaleźć w nauczaniu proroków. Byli 
oni bowiem świadomi niebezpieczeństw, jakie się kryją za prostą 
i  czczą obrzędowością pozbawioną treści, prowadzącą do  religij
nego formalizmu, tak przez nich piętnowanego35. Przecież modli
twy, składanie krwawych ofiar i  cały związany z  tym ceremoniał 
(a więc również muzyka!) bez prawości serca, szczerości, uczciwości 
i sprawiedliwości nie mogą podobać się Bogu. Potwierdza to nastę 
pujący tekst:

Nienawidzę i brzydzę się waszymi świętami. Nie będę miał upodo
bania w  waszych uroczystych zebraniach. Bo  kiedy składacie 
Mi całopalenia i wasze ofiary, nie znoszę tego, a na ofiary biesiadne 

32 1 Krn 25, 1.
33 Por. 2 Krn 29, 30; 2 Krn 35, 15.
34 Wj 15, 20–21.
35 Por. T. Brzegowy, Prorocy Izraela, cz. II, Tarnów 1994, s. 25.
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z tuczonych wołów nie chcę patrzeć. Idź precz ode Mnie ze zgieł
kiem pieśni twoich, i dźwięku twoich harf nie chcę słyszeć36.

Dlatego też w innym miejscu podkreśla się: „Biada beztroskim 
na Syjonie, […] fałszywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid 
obmyślają sobie instrumenty do grania”37. Stąd w opisie zniszczenia, 
jakiego dokona Pan, zabraknie muzyki: „Ustała wesołość bębenków, 
ucichła wrzawa hulających, umilkł wesoły dźwięk cytr”38. A zatem 
czasy sprawiedliwego sądu wypełniać będzie głucha cisza. Ten obraz 
powtórzy św. Jan w Apokalipsie39.

Badacze zagadnienia uważają, że nie da się w pełni zrekonstruować 
muzyki Starego Testamentu40. Przy obecnym stanie nauki, w tym 
badań archeologicznych, a także stopnia zachowania przekazów jest 
to praktycznie niemożliwe, choć badania muzykologów umożliwiły 
wyciągnięcie pewnych wniosków związanych z rytmem, notacją 
i cechami akustycznymi, co dotyczy zwłaszcza muzyki liturgicznej 
z okresu Drugiej Świątyni. Częściowo sklasyfikowano na przykład 
pewne figury muzyczne, które później rozwinęły się do postaci tra
dycyjnej muzyki kościelnej − można tu wspomnieć choćby o chorale 
gregoriańskim. Niektórzy muzykolodzy widzą pewne wskazówki 
do śpiewania tekstów starotestamentalnych w znakach masorec
kich, które jednak zostały dodane do alfabetu hebrajskiego dopiero 
w VII wieku po Chrystusie41. Można przyjąć, że śpiew i muzyka 
instrumentalna odgrywały ogromną rolę w życiu Izraelitów, w tym 
również w kulcie świątynnym podczas oddawania czci Bogu.

36 Am 5, 21.
37 Am 6, 1–5.
38 Iz 24, 8–9.
39 Por. Ap 18, 22.
40 Por. A. Rebić, Muzyka w Starym Testamencie, ComP (2001) nr 2, s. 18–19.
41 Por. H. Nowacki, Śpiew gregoriański. Szkic historyczny, „Hosanna” VIII (1933) nr 1, s. 1–2.
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1.2. Nowy Testament

Chrześcijanie kontynuują tradycje muzyczne Izraela, gdyż nie tylko 
nawiązują do wypracowanych modeli muzycznych42, ale również 
traktują świątynię i synagogę jako miejsce swych modlitewnych zgro
madzeń. Chrześcijanie nie od razu znieśli praktykę modlitw określo
nych Prawem Mojżeszowym. Przykładem muzycznego charakteru 
liturgii chrześcijańskiej jest już scena z Wieczernika, w której Jezus 
i apostołowie w czasie ostatniej wieczerzy wielbili Boga nie tylko 
wypowiadanym słowem, ale także śpiewem. Ewangeliści Marek43 
i Mateusz44 zanotowali, że ostatnia wieczerza została zakończona 
śpiewem: „Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej”. 
Wspomnianym hymnem był Hallel oparty na Psalmie 114, względnie 
Psalmach 115 i 118.

Zbawiciel nasz podczas ostatniej wieczerzy, tej nocy, kiedy został 
wydany, ustanowił Eucharystyczną Ofiarę Ciała i Krwi swojej, aby 
w niej na całe wieki, aż do swego przyjścia, utrwalić Ofiarę Krzy
ża i tak umiłowanej Oblubienicy Kościołowi powierzyć pamiątkę 
swej męki i zmartwychwstania: sakrament miłosierdzia, znak jed
ności, węzeł miłości45.

 Skoro każda Eucharystia – msza św. jest nie tylko utrwaleniem 
męki, śmierci i zmartwychwstania, ale także nawiązaniem do ostat
niej wieczerzy, czyli ostatniego posiłku, który Jezus spożył z aposto
łami, to wspólny śpiew podjęty podczas niego jest wzorem śpiewu 
wspólnotowego podejmowanego podczas każdej mszy św. Prosty 
śpiew wspólnotowy wykonywany w czasie zgromadzeń liturgicznych 
od samego początku był także zasadniczą formą modlitwy pierwszych 

42 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 129.
43 Por. Mk 14, 26.
44 Por. Mt 26, 30.
45 KL 47.
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chrześcijan46. Natomiast Dzieje Apostolskie podają, że uwięzieni Pa
weł i Sylas wielbili Boga śpiewem hymnów. Także św. Jakub wzmian
kuje o śpiewie: „Spotkało kogoś z was nieszczęście? Niech się modli! 
Jest ktoś radośnie usposobiony? Niech śpiewa hymny”47.

Najważniejsze jednak znaczenie w odniesieniu do śpiewu posia
dają dwie korespondujące ze sobą wypowiedzi św. Pawła48. Obydwie 
mówią o roli śpiewu w czasie zgromadzenia liturgicznego: „Słowo 
Chrystusa niech w nas przebywa z całym swym bogactwem; z wszel
ką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, 
hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu 
w naszych sercach”49. Oraz: „A nie upijajcie się winem, bo to jest 
przyczyną rozwiązłości, ale napełniajcie się Duchem, przemawiając 
do siebie wzajemnie w psalmach i hymnach, i pieśniach pełnych 
ducha, śpiewając i wysławiając Pana w naszych sercach. Dziękujcie 
zawsze za wszystko Bogu Ojcu, w imię Pana naszego Jezusa Chry
stusa”50. Analizując powyższe wypowiedzi św. Pawła, można z nich 
wyprowadzić kilka zasadniczych wniosków51:

1. Śpiew liturgiczny zarówno pojedynczych chrześcijan, jak i ca
łych gmin odznaczał się pewnym zróżnicowaniem form muzycznych. 
Obok spontanicznych, improwizowanych śpiewów z pewnością były 
wykonywane inne, powszechnie znane śpiewy.

2. Śpiew nie był jedynie marginalną formą życia duchowego wier
nych, lecz jego ważnym elementem.

3. Śpiew służył z jednej strony do uwielbienia Boga, a z drugiej 
do wzajemnego upominania, pouczenia i zbudowania w wierze.

4. W obydwu tekstach wyakcentowany jest pneumatologiczny 
charakter muzyki liturgicznej. Uwielbienie Boga śpiewem było 

46 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 129–131.
47 Jk 5, 13.
48 Por. Kol 3, 16; Ef 5, 18–20.
49 Kol 5, 16.
50 Ef 5, 18–20.
51 Por. O. Sohngen, Theologie der Musik, Kassel 1967, s. 13–21.
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możliwe dzięki otrzymaniu mocy Ducha Świętego, który zapewniał 
trzeźwe spojrzenie, entuzjazm i radość.

5. Śpiew z serca dla Pana oznaczał zgodność zewnętrznej aktyw
ności z wewnętrznym nastawieniem i usposobieniem52. Postawa 
ciała musiała być zatem zgodna z charakterem podejmowanego 
śpiewu.

Warto w tym miejscu podkreślić, że Duch Święty jest nie tylko 
źródłem wszelkiej modlitwy chrześcijanina, ale – jak pisze św. Pa
weł – „sam przyczynia się za nami w błaganiach, których nie możemy 
wyrazić słowami”53. On też jest dawcą radości54, która wylewając się 
na zewnątrz, powoduje śpiewanie hymnów i wydawanie radosnych 
okrzyków. Toteż radosne okrzyki towarzyszą ważnym wydarzeniom 
biblijnym, na przykład kiedy Duch Święty napełnił radością Elżbietę, 
wtedy ona, błogosławiąc Maryję, wydała okrzyk radości55. Podobnie 
Maryja napełniona Duchem wyśpiewuje Magnificat. Także Zacha
riasz pod wpływem Ducha Świętego wypowiada hymn Benedictus. 
Natomiast starzec Symeon, który „przyszedł do świątyni za natchnie
niem Ducha”56, zobaczywszy nowo narodzonego Jezusa, wyśpiewał 
kantyk wdzięczności57. Interesującym zjawiskiem, którego doświad
czali pierwsi chrześcijanie, była glosolalia, czyli wypowiadanie czy 
wyśpiewywanie słów niezrozumiałych dla samego modlącego się, ale 
składających się na hymn uwielbienia Boga. Niezrozumiałość słów 
wygłaszanych podczas daru mówienia językami sprawiała, że słu
chacze mogli odnosić wrażenie, iż mają do czynienia ze zjawiskiem 
muzycznym.

52 Zwingli, interpretując te same fragmenty Pisma Świętego, doszedł do wniosku, że Paw
łowi chodzi jedynie o czysto duchowe, wewnętrzne uwielbienie Boga, a nie o nakaz 

„wycia i mruczenia w kościele”.
53 Rz 8, 16.
54 Por. Ga 5, 22; Rz 14, 17; Rz 15, 13; 1 Tes 1, 6.
55 Por. Łk 1, 42.
56 Łk 2, 27.
57 Por. Łk 2, 29–33.
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Wiele wyrażeń muzycznych podaje ostatnia księga Nowego Testa
mentu – Apokalipsa. Autor natchniony pisze w niej o „nowej pieśni” – 
pieśni Sługi Bożego. Użyty jest tu zatem termin „pieśń”. Natomiast 
w odniesieniu do „hymnów” i „aklamacji” św. Jan Apostoł używa 
określenia bardziej ekstatycznego: „głośne okrzyki i zawołania”58. 
W innym zaś miejscu wspominana jest muzyka instrumentalna, 
a mianowicie gra na harfie59. W niebieskiej liturgii uczestniczą nie 
tylko różne kręgi niezliczonej rzeszy zbawionych, na czele z czterema 
„zwierzętami, dwudziestoma czterema starcami i chórami aniołów, 
ale również wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi, i pod 
ziemią i na morzu, i wszystko, co w nich przebywa”60. W Apokalipsie 
zatem ta natchniona wizja liturgii celebrowanej przed tronem Ba
ranka ze śpiewem i muzyką jest argumentem na rzecz teologicznej 
wartości tych sztuk w liturgii Kościoła. Księga Apokalipsy dowodzi 
bowiem, że liturgia Kościoła od samego początku była nastawiona 
na okazałą i bogatą formę. Toteż zabiegano w niej o głębokie uczest
nictwo wiernych również przy pomocy takich elementów artystycz
nych, jak: śpiew, muzyka, szaty czy też elementy dekoracyjne.

Interesująca dyskusja, jaka toczyła się przez całe wieki między 
teologami, dotyczyła pytania, czy Jezus śpiewał. Można wskazać 
tylko jedno ewangeliczne świadectwo, mówiące o tym, że tak było. 
Mateusz i Marek zgodnie przytoczyli w swoich ewangeliach zda
rzenie, które miało miejsce na zakończenie ostatniej wieczerzy: 
po odśpiewaniu hymnu wyszli ku Górze Oliwnej61. Prawdopodobnie 
był to jeden z psalmów zwyczajowo śpiewany w czasie wieczerzy 
paschalnej62. Można przypuszczać, że w tym śpiewaniu aktywnie 
uczestniczył również Pan Jezus. Wprawdzie nie ujawnił On swej 
muzykalności, ale można na przykładach zawartych w Starym Testa

58 Por. Ap 5, 12; 6, 10; 7, 2; 7, 10; 17, 7–9; 19, 1.
59 Por. Ap 15, 3.
60 Ap 5, 13.
61 Por. Mt 26, 30, Mk 14, 26.
62 Por. Ps 113–118.
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mencie prześledzić bogactwo i znaczenie muzyki w kulturze Izraela, 
która kształtowała Mistrza – Jezusa Chrystusa.

Podsumowując, należy stwierdzić, że Nowy Testament charak
teryzuje się szczególną obfitością tekstów odnoszących się i nawią
zujących do muzyki instrumentalnej i śpiewu. W tekstach Nowego 
Testamentu znajduje się wiele doksologii, hymnów, eulogii, kantyków 
i uroczystych dziękczynień. Potwierdzają to współcześni egzegeci 
biblijni, którzy w zasadzie są zgodni co do tego, że w wielu miej
scach Nowego Testamentu można dopatrywać się śladów śpiewów, 
a przynajmniej muzycznych recytacji liturgicznych w pierwszych 
gminach chrześcijańskich63.

Biblijna koncepcja muzyki opiera się więc na przekonaniu, że ma 
być ona wyrazem religijnych uczuć oraz głębokiego przeżycia we
wnętrznego. Autor muzyki sakralnej sam winien dbać o jej poziom, 
podobnie jak wspomniany już król Dawid, który dobrze grał na harfie 
i cytrze64. Można nawet powiedzieć, że w tekstach biblijnych znaj
duje się sugestia, aby na słowo Boże odpowiadać także śpiewem 
i muzyką. Skoro król Dawid grał i śpiewał hymny na cześć Pana Boga, 
to inni uczestnicy nabożeństw i zgromadzeń liturgicznych również 
winni podejmować śpiew i grę na instrumentach muzycznych. Mu
zyka posługuje się zatem swym własnym językiem, a bardzo poważną 
inspirację dla tego języka stanowią teksty biblijne65.

2. Wskazania Stolicy Apostolskiej

„Dzieło odkupienia ludzi i doskonałego uwielbienia Boga, które za
powiadały wielkie sprawy Boże spełnione wśród ludu Starego Testa
mentu, dokonał Chrystus Pan głównie przez paschalne misterium 

63 Por. J. Ratzinger, Duch liturgii, dz. cyt., s. 123–130; tenże, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 
1999; H. Langkammer, Hymny chrystologiczne Nowego Testamentu, Katowice 1976, s. 7.

64 Por. 1 Sm 16, 19.
65 Por. K. Romaniuk, Czas na Biblię, Kraków 2013, s. 175.



Rozdział I38

swojej błogosławionej męki, zmartwychwstania i chwalebnego wnie
bowstąpienia”66. Podkreślając rangę i świętość liturgii Kościoła, pra
wo jej kierowania przysługuje przede wszystkim Stolicy Apostolskiej. 
Do niej należy – zgodnie z Kodeksem prawa kanonicznego – „kie
rowanie liturgią w całym Kościele, wydawanie ksiąg liturgicznych 
i potwierdzanie ich przekładu na języki narodowe, a także czuwanie 
nad tym, aby zarządzenia liturgiczne wszędzie były wiernie prze
strzegane”67. To najwyższe prawo Stolicy Apostolskiej wynika z sa
mej natury liturgii, którą wykonuje się w imieniu Kościoła i z jego 
polecenia. Kierowanie liturgią przez Stolicę Apostolską łączy się 
także z nauką o Mistycznym Ciele Chrystusa i z karnością kościelną. 
Treść modlitw liturgicznych musi zatem zgadzać się z dogmatami 
wiary. Stróżem tej zgodności jest papież, któremu w osobie św. Pio
tra68 została przekazana władza najwyższego i nieomylnego Urzędu 
Nauczycielskiego.

Liturgia i muzyka sakralna są ukierunkowane na  ten sam cel, 
którym jest chwała Boga oraz uświęcenie wiernych. Zatem od wy
konywanej muzyki liturgicznej – zarówno wokalnej, jak i  instru
mentalnej – jest wymagana powaga i świętość. Muzyka sakralna nie 
jest bowiem dodatkiem do liturgii, ale jest z nią integralnie związa
na; jest sposobem zwracania się do Boga. Dlatego cały rozdział VI 

66 KL 5.
67 KPK 838 §2.
68 Jezus przekazuje władzę Piotrowi − skale gwarantującej Kościołowi trwałość, odpowie

dzialność gospodarza otwierającego i zamykającego bramy państwa niebieskiego oraz 
możność wykonywania władzy administracyjnej i doktrynalnej (por. Mt 16, 18n; Łk 22, 
32; J 21). Apostołom natomiast – oprócz możności ponawiania ostatniej wieczerzy 
(por. Łk 22, 19) – Jezus przekazuje tę  samą władzę „związywania i  rozwiązywania”, 
zwłaszcza gdy chodzi o rozsądzanie sumień ludzkich (por. Mt 18, 18; J 20, 22n). Teksty 
ewangeliczne ukazują równocześnie naturę Kościoła, którego Założycielem i Panem 
jest Jezus Chrystus. A zatem Kościół będzie społecznością zorganizowaną i widzialną, 
dającą początek już tu, na ziemi, królestwu Bożemu. Kościół zbudowany na skale, bę
dącej symbolem trwałej obecności Chrystusa, przez sprawowanie władzy apostolskiej 
i przez odprawianie Eucharystii zwycięży piekło i wyrwie mu jego zdobycz. W ten spo
sób Kościół ukazuje się jako źródło życia i przebaczenia. Por. X. LeonDufour, Słownik 
teologii biblijnej, Poznań–Warszawa 1995, s. 387.
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Konstytucji o świętej liturgii (nr 112–121) poświęcono muzyce litur
gicznej69. Ojcowie soborowi powtórzyli w tym dokumencie naukę 
wypracowaną przez wieki, a w szczególny sposób zebraną i przed
stawioną przez papieży XX wieku70. W konstytucji podkreślono, 
że „śpiew kościelny związany ze słowami, jest nieodzowną oraz in
tegralną częścią uroczystej liturgii”71. Czynności liturgiczne nabie
rają „godniejszej postaci” poprzez muzykę, stąd usilnie popiera się 
kultywowanie muzyki w zespołach śpiewaczych, a także akcentuje 
się wagę muzycznego wykształcenia wszystkich odpowiedzialnych 
za sprawowanie liturgii. Śpiew gregoriański nazwany został „wła
snym śpiewem liturgii rzymskiej”72, dlatego powinien zajmować 
pierwsze miejsce wśród innych rodzajów śpiewu. Konstytucja przy
pomina zasadę, że dopuszcza się także inne rodzaje śpiewu i muzyki 
kościelnej, na przykład polifonię czy śpiew związany z pobożnością 
ludową, a nawet obrzędowością lokalną, jeśli nie naruszają zasad 
wypracowanych przez Stolicę Apostolską. Przypomniano także o roli 
organów piszczałkowych oraz o ewentualnym dopuszczeniu do litur
gii innych instrumentów muzycznych. Zachęcano do ukończenia 
podjętej jeszcze w czasach papieża Piusa X edycji wzorcowych ksiąg 
z chorałem oraz wydania księgi z melodiami opartymi na chorale 
gregoriańskim, a przeznaczonymi do wykonywania tych śpiewów 
przez lud. Prawodawca zalecał, aby sztuka muzyczna wykonywa
na podczas liturgii koniecznie odznaczała się cechami prawdziwej 
muzyki kościelnej, była przeznaczona zarówno dla dużych zespołów 
chóralnych, jak i  mniejszych chórów, a także scholi liturgicznych 
oraz wiernych. Źródłem tekstów powinny być Pismo Święte oraz 
księgi liturgiczne. Teksty koniecznie muszą być zgodne z nauką ka
tolicką73.

69 Por. KL 112–121; A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 38–40.
70 Por. KL 112.
71 KL 112.
72 KL 116.
73 Por. KL 114.
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Z myślą o wprowadzeniu w życie Konstytucji o świętej liturgii 
Paweł VI wydał dokument zawierający konkretne wskazania, które 
dotyczyły tych zagadnień i poszczególnych kwestii. Papież nakazy
wał, aby w każdej diecezji powstała rada do spraw liturgii, a także 
osobna komisja do spraw muzyki kościelnej74. Muzyka sakralna 
winna wiązać się ściśle z czynnościami liturgicznymi, wyrażając 
modlitwę całego ludu i przyczyniając się do jego jedności75. Ojcowie 
soborowi uznali również wartość lokalnych tradycji muzycznych, 
które oddawały charakter niektórych regionów, szczególnie terenów 
misyjnych, przy czym wskazywali na konieczność zachowania trady
cyjnej muzyki ludowej i dostosowania jej do założeń liturgicznych76.

Po ogłoszeniu przez II Sobór Watykański konstytucji Sacrosanc‑
tum Concilium były wydawane instrukcje wykonawcze przygotowa
ne przez Stolicę Apostolską. Celem tych publikacji było wyjaśnienie 
znaczenia poszczególnych artykułów dotyczących realizacji poso
borowej odnowy liturgii Kościoła, a także podanie konkretnych 
wskazań, w jaki sposób soborowa myśl winna ujawnić się w celebracji 
liturgicznej. W związku z tym ukazały się następujące dokumenty 
legislacyjne77:

    1. Motu proprio Sacram liturgiam78 papieża Pawła VI z 25 stycz
nia 1964 roku,

    2. Instrukcja Inter oecumenici79 z 26 września 1964 roku,
    3. Instrukcja Musicam sacram80 z 5 marca 1967 roku,

74 Por. MS 68.
75 Por. KL 12.
76 Por. KL 19.
77 Uporządkowane przedstawienie tych dokumentów i ich szczegółową analizę zamieścił 

J. Nowak w publikacji Prawo w służbie wydarzeń zbawczych. Zarys prawodawstwa 
liturgicznego, Poznań 2004, s. 55–64.

78 Paweł VI, Motu proprio Sacram liturgiam, http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=88 
(15.12.2014).

79 Instrukcja Inter oecumenici, RBL XVIII (1965) nr 1, s. 21–43.
80 Instrukcja Musicam sacram, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., 

s. 41–80.
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    4. II instrukcja Tres abhinc annos81 z 4 maja 1967 roku,
    5. Instrukcja Eucharisticum Mysterium82 z 25 maja 1967 roku,
    6. Motu proprio Mysterii Paschalis83 papieża Pawła VI z 14 lutego 

1969 roku,
    7. Instrukcja Memoriale Domini84 z 29 maja 1969 roku,
    8. Instrukcja do konstytucji apostolskiej Missale Romanum85 

z 20 października 1969 roku,
    9. III instrukcja Liturgicae instaurationes86 z 5 września 1970 

roku,
10. List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschal

nych87 z 16 stycznia 1988 roku,
11. IV instrukcja Liturgia rzymska i inkulturacja „Varietates le‑

gitimae”88 z 25 stycznia 1994 roku,
12. Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy 

wiernych świeckich w ministerialnej posłudze kapłanów89 z 15 sierp
nia 1997 roku,

13. Instrukcja Liturgiam authenticam90 z 28 marca 2001 roku.

81 II Instrukcja Tres abhinc annos, RBL XX (1967) nr 2, s. 65–71.
82 Instrukcja Eucharisticum Misterium, http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/

a11/I%20EUCHA RYST.pdf (15.12.2014).
83 Paweł VI, Motu proprio Mysterii Paschalis, http://www.vatican.va/holy_father/paul_vi/

motu_ proprio/documents/hf_pvi_motuproprio_19690214_mysteriipaschalis_en.ht
ml (15.12.2014).

84 Instrukcja Memoriale Domini, http://www.kkbids.episkopat.pl/?id=96 (15.12.2014).
85 Instrukcja do  konstytucji apostolskiej Missale Romanum, RBL, XXIV (1969) nr  6, 

s. 320–333.
86 III instrukcja Liturgicae instaurationes, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, 

dz. cyt., s. 80–81.
87 List okólny o przygotowaniu i obchodzeniu Świąt Paschalnych, http://www.kkbids.

episkopat. pl/?id=147 (1.01.2015).
88 IV instrukcja Liturgia rzymska i  inkulturacja „Varietates legitimae”, https://catholic

sensibility. wordpress.com/2011/04/24/varietateslegitimaeinculturationandthero
manliturgy/ (1.01.2015).

89 Instrukcja o niektórych kwestiach dotyczących współpracy wiernych świeckich w mini
sterialnej posłudze kapłanów, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/
swieccy_kapl_01.html (15.12.2014).

90 Instrukcja Liturgiam authenticam, http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a29/
Anamnesis292a Liturgiam%20auth_1.pdf (1.01.2015).



Rozdział I42

W każdym z podanych wyżej dokumentów zaprezentowano nowy 
aspekt liturgiczny oraz sposób wprowadzenia w życie. Warto wy
różnić przynajmniej niektóre. W instrukcji z 26 września 1964 roku 
zapowiadano całkowitą reformę ordinarium mszalnego, w tym ze
zwolenie na śpiew całego ordinarium z ludem bądź chórem, oraz 
wskazano na konieczność głośnego śpiewu lub recytacji doksologii. 
W dokumencie zachowywano nakaz śpiewu Pater noster po łacinie, 
chyba że zostanie udzielona zgoda na śpiew w języku narodowym 
do melodii zatwierdzonej przez odpowiednią władzę91.

Spośród wszystkich tych dokumentów podstawowe znaczenie dla 
realizacji posoborowej odnowy muzyki sakralnej posiada instruk
cja Musicam sacram z 5 marca 1967 roku. W swojej zasadniczej 
części nawiązuje ona do wcześniejszych dokumentów kościelnych 
podejmujących zagadnienie muzyki i śpiewu kościelnego. W du
żym stopniu powstała ona na fundamencie encykliki Musicae sa‑
crae disciplina, akcentując kwestie, które zostały zasygnalizowane 
w Konstytucji o liturgii świętej92. W instrukcji tej podkreślono troskę 
Kościoła o właściwe, piękne i godne sprawowanie oraz przeżywanie 
świętych czynności liturgicznych. Całość omawianego dokumentu 
jest podzielona na dziewięć części, w których przedstawiono zagad
nienia związane z muzyką i śpiewem liturgicznym.

I. Niektóre zasady ogólne

W dokumencie zwraca się uwagę, że czynność liturgiczna przybiera 
„postać bardziej dostojną, gdy jest połączona z muzyką i śpiewem”93. 
Skoro tak, to zadaniem duszpasterzy jest przygotowanie ludzi do jak 
najlepszego pełnienia poszczególnych czynności liturgicznych. 
W doborze śpiewów – radzi instrukcja – należy zawsze zaczynać 

91 Por. MS 47, 54; KL 36.
92 Por. Instrukcja o muzyce w liturgii, Curr (1968) nr 8–12, s. 203.
93 MS 5.
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od tych najważniejszych. Chodzi tu przede wszystkim o nauczenie 
wiernych właściwych odpowiedzi na wezwania mszalne94. Instrukcja 
zauważa dalej, że blask i splendor liturgii zależą przede wszystkim 
od pobożnego uczestnictwa wiernych, a dopiero potem od „oprawy” 
liturgicznej. Wszystko to ma olbrzymie znaczenie w sprawowaniu 
nabożeństwa, jego przebiegu i godności.

II. Osoby uczestniczące w obrzędach liturgicznych

W instrukcji przypomniano, że zgromadzenie liturgiczne tworzą 
wszyscy wierni, ale szczególne miejsce zajmują tu takie osoby, jak bi
skup i prezbiter. Ważną rolę mają do spełnienia diakoni, ministranci 
i lektorzy. Instrukcja w dalszej części omawia sposób uczestnictwa 
wiernych w celebrze liturgicznej. Jest więc mowa o uczestniczeniu 
wewnętrznym i zewnętrznym95. Nawiązano również (niemal do
słownie) do fragmentu dokumentu Świętej Kongregacji ds. Dyscy
pliny Sakramentów z 1958 roku o trójstopniowym uczestnictwie 
w mszy św. W tej części instrukcji ukazano też wartość świętego 
milczenia, które „wplata się” w całość obrzędu liturgicznego. Jeśli 
chodzi o uczestników obrzędów liturgicznych podejmujących śpiew 
sakralny, to w dokumencie wymieniono: różnego rodzaju zespoły 
śpiewacze, chóry, schole gregoriańskie oraz inne zespoły wokalne. 
Instrukcja nakazuje, aby zadbać o nie i otoczyć właściwą troską 
i opieką96. W niniejszym dokumencie podkreślono konieczność za
rezerwowania odpowiedniego miejsca w kościele dla wyżej wymie
nionych zespołów: „winno być ono widoczne, dobrze usytuowane 
i nieutrudniające czynnego uczestnictwa w liturgii”97. Wskazano 
również na potrzebę kształcenia przyszłych muzyków i śpiewaków.

94 Por. MS 11.
95 Por. MS 14.
96 Por. MS 20–21.
97 MS 23.
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III. Śpiew w mszy św.

Śpiewane msze św. należy odprawiać w niedzielę i święta. Oma
wiany dokument zachowuje dawne rozróżnienie na msze śpiewane 
i czytane98. Instrukcja po raz pierwszy omawia zagadnienie śpie
wu psalmu responsoryjnego. Poucza, że należy on do liturgii słowa 
Bożego i nie może być opuszczany. Śpiew Ojcze nasz winien być 
wykonywany zarówno przez kapłana, jak i wszystkich wiernych. 
Zalecane jest również respektowanie tradycyjnych melodii chora 
łowych.

IV. Śpiew modlitwy brewiarzowej w chórze

Zawarte w tym paragrafie zasady dotyczą kolegiat i kapituł, w których 
przynajmniej raz w tygodniu należy odśpiewać jutrznię i nieszpory99, 
przygotowując wcześniej do ich wykonania alumnów i członków 
instytutów życia konsekrowanego.

V. Muzyka sakralna przy sprawowaniu sakramentów 
i sakramentaliów, w niektórych obrzędach liturgicznych 
roku kościelnego, w nabożeństwach słowa Bożego  
oraz w świętych i pobożnych ćwiczeniach

W instrukcji wskazano, że przy sprawowaniu sakramentów i  sa
kramentaliów nie powinno zabraknąć śpiewu, który dodaje tym 
obrzędom odpowiedniej powagi i rangi100. W szczególny sposób 
należy zadbać o śpiewy Wielkiego Tygodnia101. W nabożeństwach 

 98  Por. MS 27–28.
 99  Por. MS 37.

100 Por. MS 43.
101 Por. MS 44.
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słowa Bożego dla ogólnego pożytku duchowego i duszpasterskiego 
można wykorzystywać niektóre utwory muzyczne, co ma ułatwić 
rozważanie świętych tajemnic.

VI. Stosowanie właściwego języka w czynnościach 
liturgicznych wykonywanych śpiewem i zachowanie skarbca 
muzyki kościelnej

Natomiast w punkcie szóstym przypomniano, że podstawowym ję
zykiem liturgii Kościoła pozostaje język łaciński. Jednak ze względu 
na fakt, że używanie języka ojczystego może okazać się pożyteczne 
dla wiernych, dlatego odpowiednia władza kościelna może go do 
liturgii wprowadzić. Decyzję tę musi jednak zatwierdzić Stolica 
Apostolska102. Wierni powinni nadto umieć śpiewać części stałe 
w języku łacińskim. W seminariach duchownych, a także w więk
szych parafiach zaleca się co jakiś czas odprawianie mszy łacińskiej. 
Należy też zadbać o przechowywanie i badanie cennych arcydzieł 
muzyki sakralnej. Nie powinna także być zaniedbana nauka chorału 
gregoriańskiego103.

VII. Przygotowanie melodii do tekstów w języku narodowym

W dokumencie podjęto również kwestię opracowania melodii do tek
stów w języku narodowym. Zadanie to powierza się odpowiednim 
muzykom i specjalistom z tego zakresu. Przekład musi zawierać 
ducha liturgii i musi być jak najbardziej zgodny z łacińskim orygina
łem104. Każde tłumaczenie musi być opatrzone zezwoleniem biskupa 

102 Por. MS 47.
103 Por. MS 52–53.
104 Por. MS 54.
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diecezjalnego. Zaleca się też wykorzystywanie w jak największym 
zakresie istniejących śpiewów gregoriańskich, co pozwala zachować 
muzyczną tradycję Kościoła oraz jego jedność105.

VIII. Muzyka sakralna instrumentalna

W instrukcji zawarto pouczenie, że instrumenty muzyczne w Ko
ściele mogą być wykorzystywane w celu formacji liturgicznej wier
nych i piękna liturgii. Wśród nich uprzywilejowane miejsce zajmują 
tradycyjne organy piszczałkowe. Inne instrumenty można dopu
ścić do użytku, o ile przyczyniają się do zbudowania wiernych106. 
Instrumenty muzyczne mają za zadanie podtrzymywanie śpiewu 
i ułatwianie go wiernym. Nie mogą tego śpiewu zagłuszać. Muzyka 
organowa solowa dopuszczona jest jedynie na początku i na końcu 
mszy św.107. Zabroniona jest gra solowa w czasie Adwentu, Wielkiego 
Postu, Wielkiego Tygodnia oraz w czasie mszy za zmarłych. Wresz
cie instrukcja postanawia, że oprócz biegłości muzycznej organiści 
powinni odznaczać się troską o pogłębienie ducha liturgii, czemu 
winny służyć specjalne kursy, szkolenia oraz dokształcanie organi
stów i kantorów kościelnych.

IX. Komisje czuwające nad rozwojem muzyki sakralnej

Ostatnia część dokumentu jest skierowana do odpowiednich in
stytucji kurialnych i biskupich, by troszczyły się o jak najściślejsze 
przestrzeganie postanowień zawartych w tym dokumencie. Zale
ca się współpracę poszczególnych komisji diecezjalnych z krajową 

105 Por. MS 56.
106 Por. MS 56.
107 Por. MS 65.
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komisją liturgiczną108. Rzecz jasna, w takich komisjach powinni 
zasiadać znawcy liturgii i muzyki kościelnej. Całość instrukcji koń
czy postanowienie papieskie, według którego dokument ma moc 
obowiązującą od 14 maja 1967 roku.

Instrukcja Musicam sacram okazała się dokumentem bardzo 
znaczącym dla rozwoju muzyki sakralnej. Jej postanowienia suge
rowały drogę ku ewolucyjnym zmianom w zakresie śpiewu i muzyki 
liturgicznej. Był to pierwszy dokument Stolicy Apostolskiej, który 
po  ogłoszeniu Konstytucji o  liturgii świętej w  sposób praktyczny 
i konkretny podawał wskazania co do przeprowadzanych reform 
i zmian. Przynosił też jasną i klarowną wykładnię stosowania mu
zyki i  śpiewu w  liturgii, a  także konkretne wskazania pastoralne 
skierowane zarówno do  duszpasterzy, jak i  komisji liturgicznych. 
Diecezjalne komisje liturgiczne, które w roku ogłoszenia omawia
nej instrukcji (1967) zaczynały powstawać i pracować w poszcze
gólnych diecezjach, potrzebowały wskazań i zaleceń liturgicznych 
ułatwiających ich pracę. Trzeba jednak podkreślić, że tylko niektóre 
z zaleceń i postanowień instrukcji zostały wprowadzone do praktyki 
liturgicznej od razu po jej ogłoszeniu, natomiast wiele spośród nich 
do świadomości liturgicznej zarówno duchownych, jak i wiernych 
przenikało w sposób stopniowy w ciągu dłuższego czasu.

Wskazania zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej wymagały 
opracowania w duchu soborowej odnowy liturgicznej w poszczegól
nych Kościołach lokalnych, dlatego w następnym punkcie zostaną 
podjęte kwestie związane z działaniami Konferencji Episkopatu Pol
ski dotyczącymi muzyki kościelnej.

108 Por. MS 68.
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3. Wskazania Konferencji Episkopatu Polski

Soborowa Konstytucja o liturgii świętej przyznała także konferen
cjom biskupim poszczególnych krajów władzę w zakresie sprawowa
nia liturgii109. Potwierdza to Kodeks prawa kanonicznego, w którym 
czytamy, że do konferencji episkopatu należy „przygotowanie tłuma
czeń ksiąg liturgicznych na języki narodowe, po dokonaniu odpo
wiednich przystosowań w granicach określonych w samych księgach 
liturgicznych, oraz ich wydawanie, po sprawdzeniu przez Stolicę 
Świętą”110. W procesie odnowy zatem konieczną rzeczą było wzię
cie pod uwagę dostosowanie111 form liturgicznych do mentalności 
i tradycji narodów112. Zwraca się bowiem uwagę na to, aby przy 
zachowaniu jedności rytu rzymskiego dopuścić uprawnione róż
nice i dostosować je – jak podkreśla konstytucja – do „rozmaitych 
ugrupowań, regionów i narodów, zwłaszcza na misjach, jak również 
w razie przeglądu i poprawiania ksiąg liturgicznych”113.

109 Por. KL 44.
110 KPK 838 §3.
111 Mówiąc o dostosowaniu, należy zwrócić uwagę na fakt wprowadzenia przez Vatica‑

num II języka ojczystego do sprawowania liturgii. Por. KL 36, 54, 63. Z przeprowadzo
nych badań wynika, że już od XVI wieku w rytuałach diecezjalnych pojawiły się języki 
narodowe, w skromnych jednak wymiarach. Miało to miejsce zwłaszcza na  terenie 
Niemiec. O zwyczaju tym zadecydowały względy duszpasterskie. Chodziło wówczas 
przede wszystkim o przemówienia kierowane do wiernych w związku ze sprawowaniem 
sakramentów św.  i o pytania zadawane w obrzędzie chrztu czy małżeństwa. Za ze
zwoleniem Stolicy Apostolskiej języki narodowe wprowadzano do rytuałów w coraz 
szerszym zakresie. Były jednak powody, dla których łacina utrzymywała się w całym 
Kościele zachodnim przez tyle wieków. Przeciwko łacinie jako językowi kultowemu 
w XIII wieku wystąpili katarowie i waldensi, później husyci i wreszcie protestanci. 
Za  ich przykładem poszli niektórzy przedstawiciele humanizmu, a  także janseniści 
i racjonaliści. Celem zachowania tożsamości i odróżnienia od nowych prądów Kościół 
z całą stanowczością opowiadał się za utrzymaniem łaciny w służbie Bożej. W łacinie 
zaczęto nawet dopatrywać się znaku jedności Kościoła. Widziano w niej także gwarancję 
czystości wiary w służbie Bożej. Nigdy jednak Kościół nie wykluczył z liturgii języków 
narodowych, nawet Sobór Trydencki. Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, GościkowoParadyż 
1985, s. 40–41.

112 Por. KL 37–40.
113 KL 38.
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Jeśli chodzi o Polskę, to Komisja Liturgiczna działała już od 1919 
roku. Po zmianach Statutu Konferencji Episkopatu Polski z 20 listo
pada 1995 roku nosi ona nazwę: Komisja ds. Kultu Bożego i Dys
cypliny Sakramentów. Członkami Komisji są biskupi, natomiast 
księża i świeccy – specjaliści z różnych dyscyplin – są konsultorami. 
W ramach Komisji pracują trzy podkomisje: ds. Służby Liturgicznej, 
ds. Muzyki Kościelnej i ds. Sztuki. Należy zaznaczyć, że wydane 
15 września 1962 roku Dyrektywy Episkopatu w związku z Instrukcją 
św. Kongregacji Obrzędów o muzyce sakralnej i liturgii jako doku
ment przedsoborowy wymagały przepracowania w duchu Konsty
tucji o liturgii świętej, instrukcji Musicam sacram z 1967 roku oraz 
Wprowadzenia ogólnego do Mszału rzymskiego z 1975 roku. Pracę 
tę wykonała Podkomisja ds. Muzyki Kościelnej, pracująca w ramach 
Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. W omawianej 
instrukcji przypomniano najważniejsze zasady dotyczące muzyki 
liturgicznej. Główną podstawę opracowania norm zawartych w in
strukcji stanowią wspomniane dokumenty Stolicy Apostolskiej obo
wiązujące w całym Kościele114. Uwzględnione jednak zostały także 
zwyczaje i tradycje polskie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską.

Instrukcję Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po II Soborze 
Watykańskim opublikowano 8 lutego 1979 roku. Posiada ona raczej 
charakter ogólny, a szczegółowo podejmuje jedynie kwestie, których 
rozstrzygnięcie było wówczas niezbędne. Pozostałe sprawy związane 

114 Należy zaznaczyć, że w 1982 roku została wydana polska edycja Liturgii godzin. Ob
szerne Ogólne wprowadzenie zawiera szereg głębokich myśli dotyczących modlitwy 
brewiarzowej. Wiele z nich, odnoszących się do psalmów i hymnów oraz sposobu 
ich śpiewania, może mieć szersze zastosowanie, nie tylko w liturgii godzin. Podobne 
spostrzeżenie można odnieść do opublikowanego w 1981 roku drugiego wydania lek
cjonarza. Publikacja zawiera bogate teologiczne wprowadzenia, a także szczegółowe 
wskazania dotyczące sprawowania liturgii słowa w mszy św. Polskie tłumaczenie zostało 
zamieszczone w wydaniu przeznaczonym do użytku wewnętrznego (Katowice 1985). 
Jeśli chodzi o nowe wydanie Mszału rzymskiego dla diecezji polskich, to ukazało się 
ono w 1986 roku i było okazją do przypomnienia niektórych zasad oraz dokonania 
pewnych modyfikacji wcześniejszych zaleceń. Instrukcja została uchwalona przez 219. 
Konferencję Plenarną Episkopatu Polski w Warszawie 11 marca 1987 roku. Por. A. Filaber, 
Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 91–99.
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z muzyką kościelną przedkładano do rozstrzygnięcia Diecezjalnej 
Komisji Muzyki Kościelnej, względnie Podkomisji ds. Muzyki Ko
ścielnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski. Ważnym za
gadnieniem jest również zachowanie i poszerzenie skarbca muzyki 
liturgicznej Kościoła w Polsce. Instrukcja przede wszystkim podkre
śliła trzy znaczące zagadnienia: 1. Liturgia jest dziełem całego Ludu 
Bożego i powinna być sprawowana z dbałością o dobro duchowe 
wszystkich zgromadzonych, a nie wyłącznie poszczególnych jedno
stek. Ta kwestia winna być również uwzględniana przy określaniu 
ram muzycznych liturgii; 2. Jako że modlitwa eucharystyczna stano
wi szczytowy moment mszy św., nie wolno podczas niej wykonywać 
jakiejkolwiek muzyki. Tylko celebrans może śpiewać wybrane części 
modlitwy eucharystycznej; 3. W liturgii można stosować nie tylko 
organy, lecz również inne instrumenty muzyczne, z wyłączeniem 
instrumentów zbyt hałaśliwych, przeznaczonych do wykonywania 
muzyki rozrywkowej, na przykład takich jak: akordeon, mandolina, 
gitara elektryczna, perkusja.

Dokument składa się z siedmiu części, a sam jego podział jest 
wzorowany na instrukcji Musicam sacram.

I. Normy ogólne

Najpierw podana jest definicja muzyki liturgicznej, czyli takiej, „która 
może być wykonywana przy sprawowaniu kultu Bożego”115. Do mu
zyki liturgicznej jest zaliczany śpiew jednogłosowy (chorał grego
riański i śpiew ludowy), śpiew wielogłosowy (polifonia), oraz muzyka 
instrumentalna. Dokument w dalszej części powtarza za Konsty
tucją o liturgii świętej, że muzyka jest integralną częścią liturgii116. 
Sprzyja ona bowiem zjednoczeniu zgromadzonych i otwiera ich 

115 IEP 3.
116 Por. IEP 4.
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dusze na tajemnice roku liturgicznego117. Dalej dokument postana
wia, że wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają 
mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski.

II. Liturgia mszy św.

Dokument stawia wymóg, aby w niedziele i święta były celebrowa
ne msze śpiewane118. Przypomina także, że nie wolno zastępować 
psalmu responsoryjnego pieśniami. Jak wskazano wyżej, w drugiej 
części dokumentu pojawia się zakaz wykonywania jakiejkolwiek 
muzyki w czasie modlitwy eucharystycznej119. Instrukcja postulu
je również, aby wierni umieli wykonać po łacinie niektóre części 
mszy św. W odniesieniu do gry na organach omawiany dokument 
postanawia, że można grać na nich przez cały rok liturgiczny, z wy
jątkiem czasu od śpiewu Gloria w Wielki Czwartek do śpiewu Gloria 
w Wielką Sobotę120. W niniejszej części wskazano również, że nie 
wolno wykonywać muzyki mającej charakter wyłącznie świecki (np. 
bigbeatu czy jazzu), gdyż nie jest ona zgodna z duchem liturgii121.

III. Liturgia godzin

Instrukcja zaleca śpiewanie brewiarza tym, którzy odprawiają 
go w chórze. Śpiewane winny być szczególnie godziny zasadnicze, 
czyli jutrznia i nieszpory122. To postanowienie dotyczy zwłaszcza 
seminariów duchownych i domów zakonnych. Dokument postuluje 

117 Por. OWMR 25.
118 Por. IEP 11.
119 Por. IEP 14.
120 Por. IEP 19.
121 Por. IEP 20.
122 Por. IEP 21.
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też śpiewanie nieszporów niedzielnych i nieodstępowanie od tej 
tradycji123.

IV. Sakramenty, sakramentalia i nabożeństwa

Instrukcja zaznacza, że sakramenty, sakramentalia i nabożeństwa 
powinny być odprawiane w łączności ze śpiewem124. Wyjątkowo 
podniośle winna być celebrowana liturgia Wielkiego Tygodnia i uro
czystości Bożego Ciała. Nie wolno zapomnieć też o takich nabo
żeństwach, jak gorzkie żale, godzinki i nabożeństwa majowe. Poza 
liturgią można wykorzystać też inne formy muzyki, organizując 
na przykład koncerty religijne125.

V. Instrumenty muzyczne

Instrukcja przypomina, że „organy piszczałkowe należy traktować 
jako tradycyjny instrument kościelny i mieć go w poszanowaniu”126. 
Ich akompaniament podtrzymuje śpiew i dodaje ceremoniom bla
sku. Organy zaś elektryczne instrukcja dopuszcza jedynie jako in
strument tymczasowy. Innych instrumentów wolno używać o tyle, 
o ile nie są zbyt hałaśliwe. Dokument wyklucza jednak – podobnie 
jak instrukcja Musicam sacram – takie instrumenty, jak: fortepian, 
akordeon, perkusja czy mandolina. W czasie liturgii nie wolno też 
odtwarzać muzyki, ma być ona bowiem wykonywana „na żywo”127.

123 Por. IEP 22.
124 Por. IEP 23.
125 Por. IEP 27.
126 IEP 28.
127 Por. IEP 30.



Podstawy prawnoliturgiczne odnowy muzyki sakralnej 53

VI. Wychowanie muzyczne

Szczególnie mocno zaakcentowane jest muzyczne wychowanie 
duchowieństwa. Instrukcja zaleca wychowanie muzyczne w semi
nariach według programu opracowanego przez Sekcję Muzyki Ko
ścielnej128. Instrukcja poleca też śpiewanie chorału gregoriańskiego. 
Na biskupów nałożony jest obowiązek erygowania w ich diecezjach 
studium organistowskiego. W  każdym kościele powinien także 
istnieć jakiś zespół muzyczny, którego celem byłoby prowadzenie 
i podtrzymywanie śpiewu w czasie sprawowania liturgii. Wreszcie 
instrukcja nakłada obowiązek troski o biblioteki parafialne, w któ
rych obok innych woluminów przechowuje się także nuty, śpiewniki 
i partytury muzyczne.

VII. Komisje Muzyki Kościelnej

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej jest organem doradczym 
biskupa. Powinna ona mieć kontakt z Podkomisją ds. Muzyki Ko
ścielnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski. Powinien być 
też wyznaczony referent kurii do spraw muzyki i śpiewu. Inne komi
sje diecezjalne powinny współdziałać z Komisją Muzyki Kościelnej, 
zwłaszcza w takich sprawach, jak wydawanie śpiewników czy opra
cowywanie nowych pieśni129. Tym postulatem kończy się zasadniczy 
tekst instrukcji.

Konferencja Episkopatu Polski, uznając wartość muzyki liturgicz
nej i konieczność przeprowadzenia odnowy liturgicznej w Koście
le w Polsce, przygotowała instrukcję o muzyce liturgicznej, która 
w dużym stopniu wpłynęła na kształtowanie się praktyki liturgicznej 

128 Por. IEP 31.
129 Ciekawostką jest to, że dokument zezwala w warunkach polskich grę na organach przez 

cały rok, z wyjątkiem Triduum Sacrum. Ponadto w Kościele w Polsce utrzymane zostały 
takie nabożeństwa, jak gorzkie żale, godzinki i nieszpory niedzielne. Por. IEP 38–39.
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w zakresie stosowania śpiewu i  instrumentów muzycznych pod
czas sprawowania liturgii mszy św., sakramentów, sakramentaliów 
i nabożeństw, a także przyczyniła się do umocnienia wychowania 
muzycznego w seminariach duchownych, nowicjatach zakonnych 
męskich i żeńskich oraz szkoleniach organistowskich.

4. Wskazania biskupów tarnowskich

Kodeks prawa kanonicznego określa uprawnienia biskupa diecezjal
nego. To do niego należy w powierzonym mu Kościele „w ramach 
przysługujących mu kompetencji, wydawanie w sprawach liturgicz
nych norm, które obowiązują wszystkich”130. Biskup ma zatem kie
rować się normami i duchem konstytucji Sacrosanctum Concilium, 
dekretami Stolicy Apostolskiej dotyczącymi liturgii i kompetentnej 
władzy terytorialnej, którą jest Konferencja Episkopatu. W świetle 
instrukcji wykonawczych do Konstytucji o liturgii świętej zadaniem 
biskupa jest:

1. stwierdzanie zgodności ksiąg liturgicznych z wydaniami typicz
nymi;

2. wydawanie norm dotyczących nabożeństw;
3. powoływanie komisji diecezjalnych do spraw liturgii, muzyki 

i sztuki sakralnej;
4. dbałość o sprzęty liturgiczne;
5. opieka nad artystami, którzy swoją twórczością mają służyć 

liturgii;
6. czuwanie nad wyposażeniem kościołów;
7. zwracanie się do Stolicy Apostolskiej o zmianę pewnych prze

pisów131 ze względów na lokalne warunki;

130 KPK 833 §4.
131 Należy przy tym zwrócić uwagę na istnienie cech charakteryzujących prawo liturgiczne. 

Należą do nich: rozumność (ma miejsce wtedy, gdy zwyczaj zgadza się z objawieniem 
i gdy nad tą zgodnością czuwają biskupi diecezjalni) oraz zgoda prawodawcy (wystarczy, 
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8. umieszczanie odpowiednich dekretów w wiadomościach die
cezjalnych.

Warto przypomnieć, że biskupi polscy jeszcze przed II Soborem 
Watykańskim podjęli wiele cennych inicjatyw związanych z  za
gadnieniami liturgicznymi. Szczególne znaczenie miały te, które 
przypadły na okres bezpośrednio po drugiej wojnie światowej132. 
W czterech polskich diecezjach odbyły się synody diecezjalne, które 
podjęły odpowiednie uchwały dotyczące muzyki i śpiewu kościel
nego. Jako pierwszy, w czerwcu 1948 roku, odbył się synod w Łodzi. 
W lipcu tego samego roku miał miejsce synod w Tarnowie. W dniach 
28–29 września 1954 roku odbył się synod w Częstochowie, a 13–
14 kwietnia 1955 roku w Przemyślu.

Synod tarnowski uchwalił aż siedem statutów, w których szeroko 
zajął się muzyką i śpiewem kościelnym. Dużo miejsca poświęcił 
wyjaśnieniu i skomentowaniu przepisów liturgicznych dotyczących 

że władza kościelna wie o danym zwyczaju i nie sprzeciwia się mu; jest to tak zwana 
cicha aprobata zwyczaju). Wiadomo, że II Sobór Watykański zatroszczył się o regio
nalne zwyczaje liturgiczne, polecając uwzględnić je przy tłumaczeniu i adaptacji ksiąg 
liturgicznych. Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, dz. cyt., s. 35−44.

132 Przeprowadzone badania wykazują, że do owych prekursorskich działań w diecezji 
tarnowskiej doszło już w XIX wieku. Otóż, wydany 24 września 1884 roku przez papieża 
Leona XIII regulamin dla wykonawców muzyki sakralnej spowodował, że w diecezji 
tarnowskiej zaczęto szukać sposobu jego realizacji. Biskup tarnowski Ignacy Łobos 
podejmował problem śpiewu i muzyki sakralnej w swoich listach pasterskich. Chciał 
podnieść poziom śpiewu w czasie nabożeństw i dać liturgii godną oprawę muzyczną. 
Wreszcie w 1887 roku ogłosił w urzędowym piśmie założenie towarzystwa wspierania 
muzyki kościelnej w diecezji tarnowskiej. 27 września 1887 roku wybrano zarząd po
wstającego towarzystwa pod wezwaniem św. Wojciecha. Od samego początku jednym 
z jego głównych celów była troska o podniesienie poziomu wykształcenia organistów. 
Decydującą rolę w Towarzystwie św. Wojciecha odgrywali bracia: ks. Stanisław Wal
czyński (1841–1915), prepozyt Kapituły od 1890 roku i protonotariusz apostolski od 1888 
roku, oraz ks. Franciszek Walczyński (1852–1937), dziekan Kapituły, a od 1922 roku 
infułat. Pierwszy z nich został prezesem Towarzystwa, a drugi diecezjalnym prefektem. 
Oni też przyczynili się do  tego, że  już 17 września 1888 roku powstała w Tarnowie 
Diecezjalna Szkoła Organistów, która stała się najznaczniejszym dziełem Towarzy
stwa św. Wojciecha. Świadczy o  tym zachowana w Archiwum Kapituły Katedralnej 
w Tarnowie księga pod tytułem: Inwentarz Towarzystwa św. Wojciecha. Por. R. Banach, 
Inwentarz Towarzystwa św. Wojciecha. Z Archiwum Kapituły Katedralnej w Tarnowie, 
w: Cantate Domino canticum novum, red. S. Garnczarski, Tarnów 2004, s. 25–33.
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tego zagadnienia. Podkreślił rolę tradycji diecezji na polu muzyki 
kościelnej, popierając Diecezjalne Towarzystwo św. Wojciecha. Za
chęcił do korzystania z dawnych polskich pieśni wyrażających żywą 
wiarę katolików diecezji tarnowskiej. Zakazał także używania no
wych pieśni, jeżeli nie uzyskały one wcześniej aprobaty kościelnej133.

Dużą rolę w procesie uporządkowania zagadnień liturgicznych 
po II Soborze Watykańskim odegrali biskupi tarnowscy: Jerzy Able
wicz134, Józef Życiński135, Wiktor Skworc136 i Andrzej Jeż137. Biskup 
tarnowski Jerzy Ablewicz, zgodnie z zaleceniem Vaticanum II de
kretem z 26 lutego 1965 roku powołał Diecezjalną Komisję Muzyki 

133 Por. W. Padacz, Śpiew i muzyka kościelna w świetle statutów powojennych synodów 
diecezjalnych, RBL (1958) nr 6, s. 498–503.

134 Por. Akta biskupa tarnowskiego – abpa Jerzego Ablewicza (Dokumenty. Listy pasterskie. 
Homilie i kazania. Komunikaty i zaproszenia. Inne), Curr 152 (2002) numer specjalny 
(wrzesień 2002), s. 84–98.

135 Por. Akta biskupa tarnowskiego – bpa Józefa Życińskiego (Dokumenty. Listy pasterskie. 
Homilie i kazania. Komunikaty i zaproszenia. Inne), Curr 152 (2002) numer specjalny 
(wrzesień 2002), s. 98–104; A. Michalik, Bibliografia opublikowanych w „Currendzie” 
dokumentów, sprawozdań, kazań Księdza Biskupa Józefa Życińskiego, Curr 147 (1997) 
numer specjalny (czerwiec 1997), s. 83–91; „Jestem Józef, wasz brat”, I: Okruchy życia, 
red. A. Glaser, L. Glaser, B. KortusTurski, A. Turski, M. WidackaRumas, Wiedeń 2012; 

„Jestem Józef, wasz brat”, II: Okruchy wspomnień, red. A. Glaser, L. Glaser, B. KortusTur
ski, M. WidackaRumas, Wiedeń 2013; „Jestem Józef, wasz brat”, III: Okruchy twórczości, 
red. A. Glaser, L. Glaser, B. KortusTurski, M. WidackaRumas, Wiedeń 2015.

136 Por. Akta biskupa tarnowskiego – bpa Wiktora Skworca (Dokumenty. Listy pasterskie. 
Homilie i kazania. Komunikaty i zaproszenia. Inne), Curr 152 (2002) numer specjalny 
(wrzesień 2002), s. 104113; Kalendarium posługi pasterskiej biskupa Wiktora Skworca 
w diecezji tarnowskiej 1998–2011, Curr 161 (2011) numer specjalny (grudzień 2011), s. 6–41; 
Dokumenty wydane przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w latach 1998–2011, 
na podstawie „Currendy” – pisma urzędowego diecezji tarnowskiej (Dekrety. Zarzą
dzenia. Statuty. Wskazania), Curr 161 (2011) numer specjalny (grudzień 2011), s. 66–92.

137 Por. A. Jeż, List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii z okazji 
jubileuszu 50‑lecia działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie, 
Curr 165 (2015) nr 4, s. 421–426; A. Jeż, Homilia: 50‑lecie Studium Organistowskiego 
w Tarnowie. Odsłonięcie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Pasionkowi, Curr 165 
(2015) nr 4, s. 427–431; A. Jeż, Homilia: Msza św. w ramach sympozjum „Gloriam Dei 
per musical pronuntiare”, Curr 165 (2015) nr 4, s. 442–446; A. Jeż, Homilia: 30‑lecie 
Chóru Katedralnego „Puellae Orantes”, Curr 165 (2015) nr 3, s. 314–317; A. Jeż, Homilia: 
Poświęcenie organów i sztandaru bazyliki, Grybów, 16 sierpnia 2015 roku (Archiwum 
Kancelarii Biskupa Tarnowskiego); A. Jeż, Wskazania dotyczące celebracji liturgii Wigilii 
Paschalnej, Curr 163 (2013) nr 1, s. 64.
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i Śpiewu Kościelnego, mianując jej przewodniczącym ks. Kazimierza 
Pasionka138. Tego samego dnia – w myśl art. 45 Konstytucji o litur
gii świętej, wchodzącej w życie w I niedzielę Wielkiego Postu 1964 
roku, oraz zgodnie z instrukcją Kongregacji Obrzędów z 26 wrze
śnia 1964 roku, obowiązującą od I niedzieli Wielkiego Postu 1965 
roku – powołał do życia Diecezjalną Komisję Liturgiczną pod swoim 
kierownictwem (na okres do dnia 31 grudnia 1969 roku)139. W jej 
skład weszło 16 kapłanów: przewodniczący – biskup tarnowski Je
rzy Ablewicz, zastępcy – biskupi pomocniczy Karol Pękała i Mi
chał Blecharczyk, sekretarz – ks. Piotr Gajda (wykładowca liturgiki 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie od 1963 roku), 
ks. Kazimierz Pasionek, o. Mieczysław Witalis (dyrektor Muzeum 
Diecezjalnego), ks. Józef Rogóż (dyrektor Referatu Duszpasterstwa 
w Kurii Diecezjalnej), ks. Stanisław Wójtowicz (wykładowca teolo
gii pastoralnej), ks. Jan Bochenek (wykładowca dogmatyki), ks. Jan 
Rzepa (kanclerz Kurii Diecezjalnej), o. Stefan Zalewski (liturgista, 
wyznaczony do Komisji 31 maja 1965 roku), ks. Stanisław Sroka 
(referent kurialny), ks. Józef Homerski (wykładowca Pisma Świę
tego) oraz księża proboszczowie: ks. Józef Madej, ks. Władysław 
Lesiak, ks. Ludwik Siwadło, ks. Kazimierz Zatorski. Ze względu 
na wagę śpiewu i muzyki w odnawianej przez Vaticanum II liturgii 

138 Por. RDT 1963, s. 26–27. Jednak w „Roczniku Diecezji Tarnowskiej” z 1967 roku nie
opatrznie połączono dwie komisje w jedną pod nazwą: Komisja ds. Liturgii, Muzyki 
i Śpiewu Kościelnego. Wymieniono w tej zunifikowanej Komisji członków Diecezjalnej 
Komisji Liturgicznej (por. RDT 1967, s. 66). Było to powtarzane w kolejnych rocznikach 
(por. RDT 1972, s. 45). W „Schematyzmie Diecezji Tarnowskiej” z 1977 roku obydwie 
zostały pominięte (por. SchDT 1977, s. 68–69), pojawił się natomiast Referat Liturgiczny 
z przewodniczącym biskupem ordynariuszem na czele i referentami: ks. B. Margańskim, 
ks. K. Pasionkiem – w zakresie śpiewu i muzyki kościelnej; ks. E. Rzeszutą – w zakresie 
liturgicznej służby ołtarza (por. SchDT 1977, s. 65). W „Schematyzmie” z 1987 roku 
pojawiła się inna mutacja: Komisja ds. Muzyki Sakralnej i Kształcenia Organistów 
(por. SchDT 1987, s. 48). Por. P. M. Gajda, Z historii soborowej odnowy obrzędów Mszy 
św. w diecezji tarnowskiej (1965–1972), w: Cantate Domino canticum novum, dz. cyt., 
s. 155; Z. Sadko, Percepcja soborowej odnowy liturgicznej diecezji tarnowskiej za paste‑
rzowania księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza (1962–1990), Tarnów 1997, s. 125.

139 Por. Z. Sadko, Percepcja soborowej odnowy liturgicznej diecezji tarnowskiej…, dz. cyt., 
s. 157.
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mszy św. z udziałem wiernych obecność w Diecezjalnej Komisji 
Liturgicznej ks. Kazimierza Pasionka, specjalisty w zakresie muzyki 
liturgicznej, była czymś koniecznym140.

Nadto ważną rolę odgrywał Referat Muzyki Sakralnej, który 
podejmował wiele wysiłków, aby wszystkie grupy muzyczne były 
zaopatrzone w konieczne materiały muzyczne141. Ich autorem był 
między innymi ks. Kazimierz Pasionek, który opracował i powielił 
w ówczesnych – bardzo prymitywnych – warunkach kilkaset ma
teriałów jako pomoc dla księży, organistów, chórów parafialnych 
i scholi142. W grudniu 1969 roku został wydany drukiem – w tarnow
skim Kalendarzu liturgicznym na rok 1970 – Dobór pieśni na wejście, 
przygotowanie darów i Komunię, składający się z kilkudziesięciu ze
stawów i kilkuset pieśni na wszystkie okresy roku kościelnego, a także 
na obchody ku czci świętych, różnego rodzaju msze wotywne i msze 
za zmarłych. Warto wspomnieć, że pierwszy Dobór pieśni – jeszcze 
w maszynopisie – ukazał się w diecezji tarnowskiej już w 1967 roku143.

Inspirującą rolę w realizacji posoborowej odnowy muzyki sa
kralnej w diecezji tarnowskiej odegrali także księża pozostający 
w kręgu oddziaływania pastoralnego ks. Franciszka Blachnickiego. 
W Lublinie i Krościenku nad Dunajcem gromadziła się wokół niego 

140 Badania wykazują, że w okresie soborowej transformacji w diecezji tarnowskiej istniało 
ponad 100 chórów mieszanych, kilkadziesiąt męskich i około 200 zespołów śpiewa
czych – scholi liturgicznych. Niektóre uzyskały poziom międzynarodowy (np. chór 
ks. A. Zająca, chór ks. W. Pachoty i chór ks. S. Adamczyka).

141 Por. P. M. Gajda, Z historii soborowej odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej 
(1965–1972), dz. cyt., s. 155.

142 Por. P. M. Gajda, Z historii soborowej odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej 
(1965–1972), dz. cyt., s. 155–156.

143 Zespół roboczy Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Tarnowie za aprobatą ks. bpa Je
rzego Ablewicza, opracował i wydał w 1967 roku maszynopis pt. Dobór pieśni na msze 
święte niedzielne i świąteczne roku kościelnego. Kolejne części tej publikacji były dostar
czane przez Kurię Diecezjalną razem z pomocami duszpasterskimi do wszystkich parafii, 
zaczynając od początku Adwentu roku 1967. Autorzy Doboru zdawali sobie sprawę 
z tego, że nie wszędzie wierni znają prezentowane przez nich pieśni, i dlatego doradzali, 
aby podczas ich nauczania stosowano rzutnik. Por. P. M. Gajda, Z historii soborowej 
odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej (1965–1972), dz. cyt., s.  176–177; 
Z. Sadko, Percepcja soborowej odnowy liturgicznej diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 125n.
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ówczesna elita liturgiczna kapłanów i kleryków. Dużą rolę odegrały 
także niektóre kościoły (np. w Błoniu nad Dunajcem), w których – 
za pozwoleniem bpa Jerzego Ablewicza – na pół roku wcześniej 
przed oficjalnie wyznaczonymi terminami urzeczywistniane były 
kolejne etapy wprowadzania soborowej odnowy liturgicznej. Zaan
gażowani w to dzieło kapłani podczas wspólnych spotkań liturgicz
nych w Tarnowie mogli potwierdzić, że w ich wspólnocie parafialnej 
(choćby tak małej jak Błonie, liczącej 530 wiernych) zorganizowano 
scholę, przygotowano kantorów i lektorów144. Warto dodać, że na 
ówczesną formację liturgiczną kleryków – także podczas pobytów 
wakacyjnych w Błoniu – pozytywnie wpływało to, że wykładowca 
liturgiki był zarazem duszpasterzem wspólnoty wiernych.

Po edycji typicznej Mszału rzymskiego w 1970 roku trosce po
szczególnych konferencji biskupów zostało powierzone wydanie 
go w językach narodowych i ustalenie daty wejścia w życie – oczy
wiście po zatwierdzeniu przez Stolicę Apostolską145. W następnych 
latach mszał został gruntownie poprawiony i uzupełniony nowymi 
tekstami. Natomiast już w 1975 roku wyszło drugie jego wydanie – 
editio typica. Na podstawie tego wydania rozpoczęto tłumaczenie 
tekstów na język polski. Wówczas ukazały się teksty studyjne Ob
rzędów Wielkiego Tygodnia. Prymas Polski kard. Stefan Wyszyński 
3 grudnia 1978 roku podpisał dekret zatwierdzający Mszał rzymski 
dla diecezji polskich – wydanie studyjne oraz pozwolił na posłu
giwanie się nim do czasu wydania go w pełnym kształcie. Kapłani 
diecezji tarnowskiej korzystali z niego aż do ukazania się nowej edycji 
Mszału rzymskiego dla diecezji polskich w 1986 roku146.

144 Por. P. M. Gajda, Z historii soborowej odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej 
(1965–1972), dz. cyt., s. 186.

145 W  nowym Mszale rzymskim wydanym w  1970 roku zamieszczono nowy Obrzęd 
poświęcenia wody i pokropienia wiernych, który został wydrukowany w Kalendarzu 
liturgicznym diecezji tarnowskiej na rok 1972. Por. P. M. Gajda, Z historii soborowej 
odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej (1965–1972), dz. cyt., s. 201.

146 Było to pełne wydanie, które nie wprowadziło istotnych zmian w sposobie sprawowa
nia Eucharystii, ale zawierało wiele tekstów liturgicznych na nowo opracowanych. Por. 
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Bp Józef Życiński, mimo krótkiej posługi pasterskiej w diecezji 
tarnowskiej (1990–1997), starał się dbać o odnowę muzyki sakral
nej147. Podczas kongregacji kapłańskich podejmował wiele kwestii 
praktycznych związanych z muzyką sakralną. Między innymi przy
pominał o przestrzeganiu norm i przepisów prawnych dotyczących 
muzyki sakralnej, zwłaszcza jeśli chodzi o liturgię mszy św., na przy
kład, aby nie było akompaniamentu podczas śpiewania prefacji.

Następny pasterz diecezji tarnowskiej, bp Wiktor Skworc, również 
dbał o odnowę liturgiczną uwzględniającą kwestię muzyki sakralnej, 
dlatego w 2001 roku powołał zespół, który systematycznie przygo
towywał agendę liturgiczną diecezji tarnowskiej, wydawaną od 2002 
roku. Bp Wiktor Skworc 4 kwietnia 2006 roku zatwierdził statut 
komisji liturgicznej, który określa strukturę, skład i zadania komisji 
liturgicznej diecezji tarnowskiej. Dbając o rozwój muzyki sakralnej, 
troszczył się również o odpowiednie przygotowanie organistów, dla
tego 4 kwietnia 2006 roku zatwierdził regulamin organistów diecezji 
tarnowskiej. Przejawem troski o poprawną recepcję muzyki sakral
nej w diecezji tarnowskiej była opieka nad wykładowcami Studium 
Organistowskiego, szczególnie o ks. Kazimierza Pasionka, którego 
z okazji 50lecia jego kapłaństwa mianował kanonikiem honorowym 
kapituły katedralnej w Tarnowie. Bp Skworc doceniał nie tylko pracę 
dydaktyczną ks. Pasionka, ale także jego działania ubogacające re
pertuar muzyki kościelnej oraz jego pracę organizacyjną związaną 
z przygotowywaniem chóru katedralnego i seminaryjnego oraz stałe 
działania jako dyrygenta. Bp Skworc cenił ks. Pasionka jako wybit
nego muzyka, kompozytora, dyrygenta i pedagoga.

Na temat roli muzyki sakralnej wypowiada się także biskup tar
nowski Andrzej Jeż. W swoim nauczaniu podkreśla, że  liturgia 

P. M. Gajda, Z historii soborowej odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej 
(1965–1972), dz. cyt., s. 202.

147 Bp J. Życiński troszcząc się o recepcję i odnowę muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej, 
dbał także o rozwój kadry – w tym czasie wysłał ks. Stanisława Garnczarskiego na studia 
specjalistyczne na Katolicki Uniwersytet Lubelski.
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Kościoła daje przedsmak przebywania z Bogiem w chwale nieba, 
dlatego należy troszczyć się o wszystkie jej aspekty, w tym muzykę 
i śpiew kościelny. Zaznacza, że muzyka stosowana w liturgii musi 
odznaczać się doskonałością formy, ponieważ pozostaje w łączno
ści ze słowem Bożym i czynnościami liturgicznymi. O doskona
łość formy muzyki sakralnej powinni dbać kompozytorzy, tworząc 
ją zgodnie z określonymi zasadami. Doskonałość formy nie bierze się 
jednak wyłącznie z respektowania określonych założeń muzycznych. 
Rodzi się ona z pragnienia, aby oddawać Bogu to, co najwspanialsze, 
najpiękniejsze i najbardziej wzniosłe. Bardzo ważnym aspektem mu
zyki sakralnej według bpa A. Jeża jest również budowanie wspólnoty, 
stąd kierowana przez niego do diecezjan zachęta, aby angażowali 
się w śpiew liturgiczny. Jednocześnie bp A. Jeż wskazuje, że muzyka 
sakralna pomaga w wyciszeniu i medytacji, przypominając, iż są 
osoby, które przeżyły swoje nawrócenie podczas słuchania muzyki148.

Biskup A. Jeż, troszcząc się o przestrzeganie reguł muzyki litur
gicznej, przede wszystkim odsyła wszystkich mających wpływ na jej 
kształt do dokumentów do niej się odnoszących. Zobowiązuje ich 
do starannego i odpowiedzialnego doboru pieśni wykonywanych 
podczas liturgii. Przypomina, że zestaw pieśni, które mogą być wy
korzystywane w liturgii Kościoła, jest wyraźnie określony przez Epi
skopat Polski, a wszystkie nowe pieśni, zanim zostaną zastosowane 
w liturgii, muszą być zaprezentowane Komisji Muzyki Liturgicz
nej w Kurii Diecezjalnej do ich zaakceptowania. Zatem nie wolno 
wprowadzać do liturgii piosenek, które nie zostały zatwierdzone 
i których muzyka ma charakter świecki. Co nie oznacza, że nie mają 
one swojej wartości. Bp Jeż zachęca, aby stosować je poza liturgią, 
podczas różnego typu spotkań ewangelizacyjnych. Przypomina też, 
aby podczas sprawowania liturgii muzyka i śpiew liturgiczny były 

148 Por. A. Jeż, List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii…, dz. cyt., 
Curr 165 (2015) nr 4, s. 422–423; A. Jeż, Homilia: Msza święta w ramach sympozjum 
„Gloriam Dei per musicam pronuntiare”, dz. cyt., s. 442; P. M. Gajda, Z historii soborowej 
odnowy obrzędów Mszy św. w diecezji tarnowskiej (1965–1972), dz. cyt., s. 446.
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wykonywane przez uczestników liturgii, a nie zastępowane utworami 
odtwarzanymi z  płyt. Ta zasada wynika z faktu, iż obecny w czasie 
nabożeństwa i zaangażowany chrześcijanin winien wychwalać Boga, 
włączając się w śpiew liturgiczny149.

Biskup Andrzej Jeż ceni muzykę organową, dlatego przywiązuje 
dużą wagę do powstałego w Tarnowie Studium Organistowskiego, 
którego celem jest kształcenie organistów. Uważa, że dzięki dobrze 
przygotowanym organistom wspólnota eklezjalna może w sposób 
podniosły wyrażać swoją wiarę, nadzieję i miłość do Boga, nie wy
starczy więc kształcenie jedynie sprawnych instrumentalistów, mu
szą oni bowiem wykonywać swoją pracę z pełną świadomością, że ma 
ona pomagać innym ludziom w dążeniu do Boga, słuchaniu i uwiel
bianiu Go. W związku z tym bp Jeż z wielkim uznaniem wypowiada 
się o zasługach ks. Kazimierza Pasionka, który był założycielem 
i wieloletnim dyrektorem Studium Organistowskiego. Uważa, że był 
on osobą obdarzoną charyzmatem muzycznym, a jednocześnie głę
boko religijną. Ks. Pasionek jest dla biskupa tarnowskiego wzorem 
kapłana, który swoją pasję do muzyki sakralnej zaszczepiał zarówno 
w alumnach Wyższego Seminarium Duchownego, jak i studentach 
Studium Organistowskiego150.

Badania nad recepcją odnowy liturgicznej z uwzględnieniem wska
zań muzycznych w diecezji tarnowskiej ukazują, iż dokonały się one 
pod kierunkiem miejscowych biskupów, a wśród nich najbardziej 
znaczącą rolę odegrał bp Jerzy Ablewicz, który w duchu odnowy 
soborowej podjął kwestie związane z muzyką i śpiewem liturgicznym, 
z jednoczesnym zachowaniem tradycji diecezji tarnowskiej.

149 Por. A. Jeż, List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii…, dz. cyt., 
Curr 165 (2015) nr 4, s. 424–426.

150 Por. A. Jeż, Homilia: 50‑lecie Studium Organistowskiego w Tarnowie…, dz. cyt., Curr 
165 (2015) nr 4, s. 427–431.
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5. IV Synod Diecezji Tarnowskiej

Troska poszczególnych biskupów tarnowskich o śpiew i muzykę ko
ścielną na odpowiednim poziomie w kościołach diecezji tarnowskiej 
znalazła swój wyraz także w pracach i statutach IV Synodu Diecezji 
Tarnowskiej (1982–1986). 13 marca 1986 roku, wraz ze wszystki
mi postanowieniami podjętymi podczas prac IV Synodu Diecezji 
Tarnowskiej, statuty dotyczące muzyki i śpiewu sakralnego zostały 
zatwierdzone jako obowiązujące od 8 września 1986 roku151.

Poszczególne statuty IV Synodu dotyczące kwestii śpiewu i mu
zyki sakralnej są efektem pracy powołanej specjalnie do tych spraw 
Komisji. W czasie trwania Synodu tarnowskiego opiekunem intere
sującej nas komisji był bp Piotr Bednarczyk, zaś przewodniczącym 
Podkomisji Muzyki i Śpiewu ks. Kazimierz Pasionek. W skład tej 
Podkomisji wchodziło jeszcze dwóch księży i jedna osoba świecka. 
Natomiast Podkomisja Muzyki i Śpiewu wchodziła w skład Komi
sji Kultu Bożego, której przewodniczył ks. Bolesław Margański152. 
Prace nad statutami w obecnym ich brzmieniu uchwalone zostały 
podczas II sesji plenarnej Synodu w bazylice katedralnej w Tarnowie 
dnia 19 grudnia 1983 roku153.

151 Por. Statut IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, Curr 131 (1981) nr 9–12, s.  223–224; 
J. Ablewicz, List Biskupa tarnowskiego zapowiadający Czwarty Synod Diecezji Tarnow
skiej. Wielki Post 1982 r., Curr 12 (1982) nr 5–8, s. 98–101; J. Ablewicz, List pasterski 
bpa Jerzego Ablewicza zapowiadający zakończenie Synodu i Rok Jubileuszowy dla 
uczczenia dwusetnej rocznicy powstania Diecezji Tarnowskiej (do odczytania 23 lutego, 
w II niedzielę Wielkiego Postu 1986 r.), Curr 136 (1986) nr 4–6, s. 107–112; J. Ablewicz, 
Słowo biskupa ordynariusza przed rozesłaniem (na zakończenie IV Synodu), Curr 136 
(1986) nr 7–9, s. 224; J. Ablewicz, Słowo wstępne bpa Jerzego Ablewicza na zakończenie 
IV Synodu Diecezji Tarnowskiej w bazylice katedralnej w Tarnowie w dniu 13 marca 
1986 r., Curr 136 (1986) nr 7–9, s. 224; J. Ablewicz, Przemówienie bpa J. Ablewicza 
na zakończenie IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, 13 marca 1986 w bazylice katedralnej 
w Tarnowie, Curr 136 (1986) nr 7–9, s. 226–229.

152 Por. Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej na rok 1972, wydany z polecenia ks. 
biskupa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w., s. 313.

153 Por. Kalendarz liturgiczny… dz. cyt., s. 319.
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Kwestii muzyki i śpiewu sakralnego poświęcono przede wszystkim 
rozdział VI („Śpiew i muzyka sakralna”) księgi drugiej zatytułowanej 
„Uświęcanie”. We wskazanym rozdziale znajduje się 21 statutów154, 
które traktują o śpiewie i muzyce sakralnej155, religijnej kulturze mu
zycznej156 oraz o instrumentach muzycznych157. Nadto zagadnienie 
muzyki i śpiewu kościelnego zostało podjęte w rozdziale „Statuty in
stytucji kościelnych w diecezji”, w którym został zawarty Statut Rady 
Organistowskiej, obejmujący 8 artykułów regulujących funkcjono
wanie tej Rady. IV Synod Diecezji Tarnowskiej statuty z rozdziału 
o „Śpiewie i muzyce sakralnej” rozpoczął od stwierdzenia zaczerp
niętego bezpośrednio z Konstytucji o liturgii świętej II Soboru Wa
tykańskiego: „Muzyka jest integralną częścią liturgii”158. Podstawą 
muzyki i śpiewu jest słowo Boże i słowo ludzkie, które w liturgii staje 
się modlitwą. Cała liturgia Kościoła jest związana ze słowem. Dzię
ki słowu dokonuje się przekaz prawd chrześcijańskich, a działania 
liturgiczne stają się czytelne i jednoznaczne. Podobnie jak działania 
liturgiczne domagają się słowa, tak muzyka kościelna potrzebuje 
słowa, aby być czytelna w odbiorze uczestników liturgii. Słowa wy
powiadane podczas liturgii uzyskują podniosły i uroczysty charakter, 
przez co różnią się od słów wypowiadanych w codziennym życiu.

Znaczącą rolę odgrywa w liturgii tekst śpiewany, dlatego IV Sy
nod Diecezji Tarnowskiej kolejne dwa paragrafy pierwszego sta
tutu poświęcił temu zagadnieniu. W §2 ojcowie synodalni przyjęli, 
że „za liturgiczną uważa się taką muzykę, która dla oddania czci 
Bogu odznacza się świętością i doskonałością formy oraz posiada 
aprobatę władzy kościelnej”159. Ten synodalny zapis bazuje na In
strukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Waty
kańskim II z 1979 roku.

154 Por. IV SDT, statuty 260–280.
155 Por. IV SDT, statuty 260–270.
156 Por. IV SDT, statuty 271–276.
157 Por. IV SDT, statuty 277–280.
158 KL 112; por. IV SDT, statut 260 §1.
159 IV SDT, statut 260 §2.
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Natomiast zgodnie z treścią instrukcji Musicam sacram Stolicy 
Apostolskiej muzyka kościelna „powinna się odznaczać charakterem 
sakralnym oraz doskonałością formy”160. Celem muzyki liturgicznej 
jest „chwała Boża i uświęcenie wiernych”161, zarówno wykonaw
ców, jak i pozostałych uczestników liturgii162. Dlatego §3 statutu 260 
IV Synodu Diecezji Tarnowskiej zwraca uwagę, iż „godne i pobożne 
sprawowanie liturgii śpiewanej wymaga starannego przygotowa
nia”163. Muzyka bowiem, a zwłaszcza śpiew, pełni w liturgii rolę nie 
tylko ozdobną, ale przede wszystkim jest jej zasadniczą i bardzo 
wyjątkową częścią. Synod zachęca w związku z tym, aby msze święte 
z udziałem wiernych, zwłaszcza w niedziele i święta, odprawiane były 
w miarę możliwości ze śpiewem164. Śpiew bowiem sprzyja zjedno
czeniu wiernych uczestniczących w liturgii i otwiera na tajemnicę 
roku liturgicznego165.

W kolejnym statucie IV Synodu Diecezji Tarnowskiej znajduje 
się zapis dotyczący śpiewu części stałych mszy świętych, psalmu 
responsoryjnego oraz śpiewu przed ewangelią, których nie można 
zastępować innymi pieśniami. Została też zawarta sugestia, że wer
set przed ewangelią można opuścić, jeśli nie jest wykonywany jako 
śpiew166. Z kolei śpiew psalmu pomaga trafniej zrozumieć liturgię 
jako dialog każdego wierzącego z Bogiem, dokonujący się we wspól
nocie liturgicznej. Uczestnik liturgii odpowiada na wezwania Boga 
nie indywidualnie, ale razem z całą wspólnotą. Natomiast bardzo 
rozsądnie zasugerowano w niniejszym statucie, iż aklamacja Alleluja 
może zostać pominięta, jeśli nie będzie śpiewana167.

160 MS 4a.
161 KL 112.
162 Por. Instrukcja Episkopatu Polski o  muzyce liturgicznej po  Soborze Watykań

skim II z 1979, pkt 3.
163 IV SDT, statut 260 §3.
164 Por. IV SDT, statut 261.
165 Por. Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego z 1975, 25.
166 Por. IV SDT, statut 262.
167 Por. Z. Kiernikowski, Światło i moc liturgii. Katechezy liturgiczne, cz.  II, Warszawa–

Siedlce 2005, s. 71, 79.
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Statut IV Synodu Diecezji Tarnowskiej nawiązuje do dokumen
tów Kościoła i przypomina, że podczas modlitwy eucharystycznej 
zabrania się wykonywania jakiejkolwiek muzyki, ponieważ stanowi 
ona kulminacyjny moment mszy św. Jedynie główny celebrans może 
zaśpiewać niektóre części samej modlitwy eucharystycznej (prefację, 
słowa konsekracji, doksologię końcową)168. IV Synod Diecezji Tar
nowskiej również przypomina, że śpiew gregoriański, jako własny 
śpiew Kościoła, zajmuje miejsce naczelne, dlatego Synod proponuje, 
aby od czasu do czasu, zwłaszcza w parafiach miejskich, sprawowana 
była liturgia wraz ze śpiewem w języku łacińskim169. Natomiast pod
czas codziennego sprawowania liturgii utwory – zarówno wokalne, 
jak i instrumentalne – winny być zgodne z liturgią danego dnia lub 
przeżywanym okresem liturgicznym170.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej przypomina, że niedopuszczalne 
jest, aby w czasie sprawowania Najświętszej Ofiary występował ze
spół, który zbyt hałaśliwą muzyką uniemożliwiałby skupienie i mo
dlitwę oraz zagłuszał słowa liturgii. Niestety, praktyka pastoralna 
wskazuje, że takie sytuacje czasami się zdarzają. Wynika to zapewne 
z faktu, iż niekiedy dominuje ujęcie Eucharystii jako uczty, której 
może towarzyszyć zespół muzyczny zachęcający do tańca. W tym 
kontekście niezbędne jest przypomnienie, iż Eucharystia pozostaje 
przede wszystkim uobecnieniem Ofiary Jezusa Chrystusa. Męka, 
cierpienie i śmierć Jezusa Chrystusa złożona na krzyżu za zbawienie 
każdego człowieka wymagają zachowania powagi, skupienia i do
stojeństwa. Należy pamiętać, że ofiara krzyża, złożona przez Jezusa 
Chrystusa Bogu, aktualizuje się podczas każdej liturgii mszy św. Dla
tego przy wyborze śpiewu i muzyki kościelnej należy pamiętać za
równo o oddawaniu czci Bogu, jak i formacji duchowej wiernych171.

168 Por. IV SDT, statut 263.
169 Por. IV SDT, statut 264.
170 Por. IV SDT, statut 265.
171 Por. IV SDT, statut 265; Mszał rzymski, III modlitwa eucharystyczna.
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Znajomość i wykonywanie jednego tylko rodzaju śpiewu zawsze 
będzie zubożeniem liturgii. Wszelka jednostronność i ograniczenie 
się do jednego tylko rodzaju śpiewu i muzyki kościelnej nie powinny 
więc mieć miejsca. Dla uniknięcia tego rodzaju jednostronności 
w dokumencie synodalnym w statucie 266 §1 znajdujemy zachętę 
do pielęgnowania wszystkich rodzajów śpiewu i muzyki, wykonywa
nia polifonii wokalnej dawnej i nowszej, w języku łacińskim i polskim, 
przy uwzględnieniu w tym wszystkim zaangażowania w jakiejś części 
liturgii wiernych, którzy w niej uczestniczą172. W statucie 266 §2 Sy
nod określa również funkcje organów, które mają akompaniować 
śpiewom wiernych przez cały rok liturgiczny, z wyjątkiem czasu 
od Gloria mszy Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek do śpiewu 
Gloria podczas mszy Wigilii Paschalnej173.

Zgodnie z dokumentami liturgicznymi Kościoła IV Synod Die
cezji Tarnowskiej postanowił, że z liturgii eucharystycznej należy 
wyeliminować różnego rodzaju śpiewy, które nie mają pochodzenia 
liturgicznego, zawierają teksty niezwiązane bezpośrednio z liturgią 
(tzn. z liturgią słowa oraz z obrzędami, podczas których są wykony
wane), także różnego rodzaju piosenki pielgrzymkowe oraz religijne 
przeróbki znanych i popularnych utworów rozrywkowych174. Nie
dopuszczalne jest również wykonywanie świeckich utworów wokal
nych, choćby najpiękniejszych. Odnosi się to zarówno do śpiewów 
całego zgromadzenia, jak i śpiewów solowych. Wszystkie śpiewy wy
konywane podczas liturgii winny mieć aprobatę władzy kościelnej175.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej zwraca uwagę, aby sprawując litur
gię nie wprowadzać do niej niczego, co byłoby niezgodne z powagą 
kultu Bożego. Dzieje się tak jednak często podczas sprawowania 

172 Por. IV SDT, statut 266 §1.
173 Nie wolno natomiast przygrywać do solowych śpiewów celebransa i diakona. Pewnym 

nadużyciem był akompaniament organowy do śpiewanej podczas mszy św. prefacji. 
Zwracał na  to kilkakrotnie uwagę, w czasie odpraw katechetycznych z  tarnowskimi 
księżmi we sierpniu 1995 i 1996 roku, bp Józef Życiński.

174 Por. IV SDT, statut 267.
175 Por. IV SDT, statut 267 §1, §2, §3.
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liturgii sakramentu małżeństwa. Zdarza się bowiem, że głównym 
kryterium doboru elementów muzycznych są niezgodne z duchem 
liturgii życzenia narzeczonych, którzy kierując się sentymentem 
do pewnych śpiewów lub modą, wybierają pieśni lub piosenki na
ruszające doniosłość obrzędów liturgii sakramentu małżeństwa. 
Często sprawa muzyki prowadzi wręcz do swoistego „przetargu” 
czy nawet konfliktu między przygotowującymi się do sakramentu 
narzeczonymi a duszpasterzami i organistami kościelnymi. Samo 
pragnienie nupturientów, aby liturgii, podczas której sprawowany 
będzie sakrament małżeństwa, nadać szczególny i uroczysty cha
rakter poprzez muzykę, jest z natury czymś dobrym. Jednak jego 
realizacja winna być zgodna z duchem liturgii i przepisami kościel
nymi: „Należy pilnie się wystrzegać, aby pod pozorem podnoszenia 
okazałości nie wprowadzać do obrzędów czegoś czysto świeckiego 
albo niezgodnego z kultem Bożym”176.

Zadaniem muzyki liturgicznej jest służenie zgromadzeniu litur
gicznemu w głębszym przeżywaniu prawd wiary i odkrywaniu jed
ności pomiędzy członkami tegoż zgromadzenia, a także podkreślanie 
ważności całej liturgii jako momentu spotkania z Bogiem. Wła
śnie to spotkanie jest ostatecznym powodem prawdziwej radości 
i podniosłości celebracji. Wszystko więc, co nie kierowałoby uwagi 
uczestników na ten wymiar liturgii, mimo podniesienia splendoru 
obrzędów, byłoby czymś szkodliwym i zdecydowanie utrudniającym 
prawdziwe w nich uczestnictwo. Podczas Eucharystii połączonej 
z udzielaniem sakramentu małżeństwa jest miejsce na muzykę wo
kalną i instrumentalną, byleby odpowiadała ona w swojej treści i for
mie nie tylko wymaganiom prawdziwej sztuki, ale przede wszystkim 
wymaganiom muzyki liturgicznej177.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej uwrażliwia też na troskę o nabo
żeństwa, w których modlitwa w dużej mierze odbywa się poprzez 

176 MS, 43.
177 Por. IV SDT, statut 268.
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śpiew: nieszpory, gorzkie żale, godzinki, nabożeństwa majowe, 
czerwcowe, różańcowe. Jednocześnie zachęca, aby stać na straży 
i podtrzymywać bogactwo tych nabożeństw, zawarte również w war
tościowych melodiach, charakterystycznych dla danej parafii czy 
regionu diecezji178.

W punkcie IV Synodu Diecezji Tarnowskiej podkreślono, że zabra
nia się zastępowania śpiewu zgromadzonych lub gry na instrumen
tach muzycznych odtwarzaniem utworów sakralnych z magnetofonu, 
adaptera lub radia. Jedynie w sporadycznych sytuacjach, kiedy pre
zentowane są arcydzieła muzyki religijnej, Synod dopuszcza moż
liwość odtwarzania sakralnych utworów muzycznych z używanych 
wówczas nośników, ale tylko poza liturgią179.

Ostatni statut omawianego fragmentu wypowiedzi IV Synodu 
Diecezji Tarnowskiej, dotyczący muzyki kościelnej, wspomina o or
kiestrach dętych oraz innych zespołach instrumentalnych. Zachęca, 
aby orkiestry dęte i zespoły instrumentalne nadal przechowywały, 
ale też rozwijały religijną kulturę muzyczną. Statut 290 podkreśla, 
że rola orkiestr dętych jest nieoceniona w czasie procesji i innych 
nabożeństw, które są odprawiane poza świątynią, jednak orkiestry 
dęte mają również ściśle przestrzegać norm i przepisów prawnych, 
które dotyczą muzyki kościelnej. Orkiestry nie mogą zastępować 
ani zagłuszać śpiewu wiernych180.

Postulaty i zarządzenia IV Synodu Diecezji Tarnowskiej wytyczyły 
na wiele lat kierunki pracy pastoralnej, liturgicznej i katechetycznej. 
Zachęcały kapłanów, organistów, dyrygentów chórów kościelnych, 
katechetów, a także inne osoby odpowiedzialne za stan muzyki ko
ścielnej, aby permanentnie podejmowali nauczanie i wychowanie 
wiernych w zakresie poprawności śpiewu i muzyki kościelnej.

178 Por. IV SDT, statut 269.
179 Por. IV SDT, statut 279.
180 Por. IV SDT, statut 290.
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* * *

Muzyka sakralna towarzyszyła człowiekowi w działaniach kultycz
nych. W starożytnym Izraelu muzyka instrumentalna i śpiew były 
nieodzowną częścią kultu starotestamentalnego. Stary Testament 
zawiera wiele tekstów przedstawiających czynności kultyczne doko
nywane przy dźwiękach instrumentów muzycznych (fletów, trąbek, 
bębenków, harfy, cytry). Szczególną rolę w ubogaceniu kultu poprzez 
zastosowanie śpiewów i  instrumentów muzycznych odegrał król 
Dawid, który wprowadził szczegółowe przepisy dotyczące muzyki 
świątynnej. Pierwsi chrześcijanie kontynuowali muzyczną tradycję 
Izraela, stąd do swojej liturgii wprowadzili również śpiew hymnów 
i psalmów. Śpiew wspólnotowy od samego początku był wykony
wany we wspólnotach chrześcijańskich. Biblijna koncepcja muzyki 
opierała się na przekonaniu, że jest ona wyrazem przeżyć religijnych 
oraz powstaje pod natchnieniem Ducha Świętego.

Temat muzyki i śpiewu liturgicznego został podjęty w dokumen
tach Kościoła, zwłaszcza od początku XX wieku. Papież Pius X 
w Motu prioprio o muzyce świętej Inter pastoralis officii sollicitu‑
dines wskazał, że muzyka kościelna jest częścią uroczystej liturgii, 
służącą chwale Bożej oraz uświęceniu i zbudowaniu wiernych. Za
gadnienie muzyki w liturgii zostało również podjęte w instrukcji 
Musicam sacram, w której dokonano praktycznej interpretacji myśli 
ojców II Soboru Watykańskiego. W Polsce Podkomisja ds. Muzyki 
Sakralnej przy Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski, odwołując 
się do dokumentów Stolicy Apostolskiej oraz Wprowadzenia ogól
nego do Mszału rzymskiego, przygotowała Instrukcję Episkopatu 
Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, w której 
wyznaczono nowe kierunki stosowania muzyki kościelnej. Ponieważ 
sama instrukcja miała raczej charakter ogólny i normatywny, stąd 
w poszczególnych diecezjach powołano diecezjalne komisje muzyki 
kościelnej, które podjęły zadanie opisania szczegółowych przepisów 
odnoszących się do wdrażania zasad dotyczących muzycznej posługi 
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liturgicznej. Na terenie diecezji tarnowskiej posoborowi pasterze 
Kościoła tarnowskiego poważnie potraktowali wskazania liturgiczne 
dotyczące muzyki, stąd powołali odpowiednie komisje, które sku
tecznie wdrażały zawarte w dokumentach Kościoła powszechnego 
zalecenia. Należy również wyróżnić IV Synod Diecezji Tarnowskiej 
(1982–1986), w którym wiele miejsca poświęcono muzyce sakralnej, 
podkreślając obowiązek odpowiedniego wychowania muzyczne
go oraz konieczność realizacji muzyki sakralnej w liturgii zgodnie 
z przyjętymi normami.
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Rozdział II

Organizacja życia muzycznego 
w Kościele tarnowskim

W liturgii Kościoła istnieją części niezmienne, pochodzące z usta
nowienia Bożego, i  części, które podlegają zmianom1. Zostało 
to podkreślone w Konstytucji o liturgii świętej:

Z biegiem lat mogą lub nawet powinny być zmienione, jeżeli wkra
dły się do  nich elementy, które niezupełnie dobrze odpowiadają 
wewnętrznej naturze samej liturgii, albo jeżeli te  części stały się 
mniej odpowiednie. To odnowienie ma polegać na takim układzie 
tekstu i obrzędów, aby jaśniej wyrażały święte tajemnice, których 
są znakiem, i aby lud chrześcijański, o ile to możliwe, łatwo mógł 
je zrozumieć i uczestniczyć w nich w sposób pełny, czynny i spo
łeczny2.

 Dlatego odnowa liturgii musi być tak przeprowadzona, aby jasno 
wyrażała święte obrzędy, a jednocześnie nie zakłócała ich rozumienia. 
Powinna także zachować zdrową tradycję, a równocześnie pozo
stać otwarta na uprawnione zmiany, co może się dokonać w sposób 

1 Por. KL 21.
2 KL 21.
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prawidłowy, jeśli reformę poszczególnych części liturgii poprzedzą 
dokładne studia teologiczne, historyczne, liturgiczne i pastoralne. 
Trzeba też wziąć pod uwagę „zarówno ogólne zasady budowy i ducha 
liturgii, jak i doświadczenie wypływające z ostatniej reformy liturgii 
oraz z indultów, udzielonych różnym miejscowościom”3.

Wydaje się zatem, że myśl soborowa – przy jednoczesnym pod
kreśleniu służebnej roli muzyki wobec liturgii – pozostawia dosta
tecznie dużo miejsca na inwencję twórczą w procesie organizacji 
życia muzycznego w Kościołach lokalnych. Należy jednak pamiętać, 
że w całym toku tworzenia nowych form muzycznych zachęca się 
do zachowania przymiotów, którymi charakteryzuje się musica sacra. 
Pośród nich wymienia się dwa podstawowe, to jest świętość4 i dosko
nałość formy5. Ich zachowanie sprawiło, że w dziejach polskiej kul
tury pieśni religijne stanowią jej znaczącą część, wzbogaciły bowiem 
kulturę w utwory odzwierciedlające głębię życia duchowego Polaków, 

3 KL 23.
4 Biorąc pod uwagę kategorie pozaestetyczne, można rozważać świętość muzyki w po

dwójnym sensie: 1) muzyka zostaje uświęcona przez włączenie jej do kultu, ponieważ 
poprzez łączność z tekstem liturgicznym oraz obrzędami staje się znakiem sprawowa
nych tajemnic nadprzyrodzonych. Jest wreszcie formą odpowiedzi człowieka na wezwa
nie Boże w zbawczym dialogu liturgii; 2) muzyka ułatwia modlitewne skupienie oraz 
skierowanie myślenia na sprawy duchowe, stąd powinna być elementem uświęcającym 
człowieka. Muzyka sprzyja również przeżywaniu wspólnotowości i wzmaga poczucie 
więzi z drugim człowiekiem. Uczestnika liturgii czyni zatem zdolnym do przyjęcia 
łaski Bożej. Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle 
dokumentów Kościoła, Lublin 2001, s. 64.

5 „Doskonałość formy” oznacza, że muzyka przeznaczona do kultu musi być prawdziwą 
sztuką. Dotyczy to najpierw repertuaru. Utwory, które mają zasłużyć miano muzyki 
sakralnej – czy to dawne, czy współczesne; czy to profesjonalne, czy to ludowe, mu
szą odznaczać się poprawnością formalną, to znaczy być dziełami sztuki muzycznej, 
skomponowanymi według reguł i prawideł harmonii i kontrapunktu. Dlatego należy 
do tworzenia muzyki sakralnej zapraszać kompozytorów wysokiej klasy. Doskonałość 
formy dotyczy strony wykonawczej. Ci, którzy kierują muzyką i ją uprawiają, powinni 
być „viri periti et musici artifices”. Doskonałość formy musi też opierać się na dosko
nałości kompozytora. Również twórca musi być „fachowcem” w swojej dyscyplinie. Por. 
I. Pawlak, Z zagadnień terminologii dotyczącej muzyki związanej z kultem, RBL (1983) 
nr 1, s. 32.



Organizacja życia muzycznego w Kościele tarnowskim 75

a w dziedzinie muzyki ukazały wielkie bogactwo twórczości6. Powią
zanie treściowe i melodyczne w początkowej fazie rozwojowej form 
muzycznych z chorałem gregoriańskim jest tak charakterystyczne, 
że potwierdza tezę o wywodzeniu się ich ze śpiewów liturgicznych7. 
Stąd nie bez powodu najwięcej polskich pieśni religijnych powstało 
w związku z misteriami wielkanocnym, wielkopostnym i bożona
rodzeniowym. Należy jednak zaznaczyć, że polski śpiew kościelny 
oprócz łacińskiego chorału ma również swoje źródła w śpiewach 
pochodzenia czeskiego i niemieckiego. Duże znaczenie w polskiej 
kulturze pieśni kościelnych odegrały dwa nabożeństwa, a mianowi
cie godzinki o niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny, 

6 U podstaw badań prowadzonych nad najstarszymi pieśniami nabożnymi znajdowało 
się zainteresowanie zagadnieniem ich powstania. W zależności od przyjętych założeń 
badacze dochodzili do różnych wniosków, które starali się uzasadnić. Dotychczasowe 
wysiłki zatem w tej dziedzinie sprowadzić można do trzech teorii. Teoria I upatruje 
źródło polskich pieśni nabożnych w zawołaniu „kierleszowym”, to znaczy w rozbudo
waniu zniekształconej przez lud formuły Kyrie eleison. Teoria II widzi początek tych 
pieśni w zbiorowej recytacji pacierzy. Natomiast teoria III uważa je za jedną z form 
pochodzących od chorału gregoriańskiego. Ostatnia teoria powołuje się na zjawisko 
ciągłych przemian, jakim podlegały śpiewy liturgiczne Kościoła. Należy zaznaczyć, że od 
początku istniał w Kościele zwyczaj śpiewania w czasie nabożeństw. Były to śpiewy 
łatwe do wykonania dla ogółu. Z czasem tak się rozwinęły pod względem melodycz
nym, że wykonać je mogły tylko schole i kantorzy. Był to jeden z przejawów powolnego 
wyłączania ludu z czynnego udziału w  liturgii. Dalsza ewolucja poszła w kierunku 
upraszczania. Polegała ona na podkładaniu dodatkowych tekstów pod skomplikowa
ne melodie, tak aby każda nutka miała swoją sylabę. Miało to między innymi ułatwić 
zapamiętanie melodii. Było to tak zwanie tropowanie, które pojawiło się w Galii pod 
koniec VIII wieku. Tropowaniu uległy prawie wszystkie teksty liturgiczne. Najchętniej 
tropowano powtarzające się odcinki melodyczne na ostatniej sylabie wyrazu, np. Alleluja 
przed ewangelią. Nazwano je sequentiae lub prosae. Tak powstały tropy i sekwencje – 
dwie nowe formy śpiewu gregoriańskiego. Początkowo ich teksty miały formę prozy 
i podporządkowane były gotowym melodiom. Z czasem sekwencje przybrały formę 
poetycką, wskutek czego trzeba było przerabiać melodie lub też komponować nowe. 
W XI wieku przybrały formę pieśni, treściowo samodzielnych. Niektóre z nich częścio
wo lub całkowicie układane były w językach narodowych. W początkowej fazie były 
one jeszcze włączone w określone śpiewy chorałowe, lecz z czasem usamodzielniły się. 
Pieśni nabożne w językach narodowych rodziły się zatem z samej liturgii. Por. T. Sinka, 
Zarys liturgiki, Gościkowo–Paradyż 1985, s. 74–76.

7 Por. T. Sinka, „Jubilate Deo”. Minimum chorału gregoriańskiego, Curr 126 (1976) nr 1–7, 
s. 85–87.
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rozpowszechnione w XVII wieku, oraz gorzkie żale, których teksty 
opublikowano po raz pierwszy w 1707 roku. Poza tym w ramach 
nabożeństw maryjnych – odprawianych w maju i październiku – 
rozwinęły się bardzo liczne pieśni związane z kultem Niepokalanej 
Dziewicy8.

W ramach odnowy liturgicznej pojawił się postulat, aby śpiew 
religijny rozbrzmiewał zarówno podczas nabożeństw, jak i w czasie 
wszystkich czynności liturgicznych spełnianych w świątyniach. Pod
kreślono to w Konstytucji o liturgii świętej9, a jeszcze dokładniejsze 
wskazania na ten temat są zawarte w instrukcji Musicam sacram10, 
w której zaakceptowano zwyczaj zastępowania śpiewu na wejście, 
na przygotowanie darów i komunię św. innymi śpiewami niż poda
nymi w graduale, pod warunkiem jednak, że śpiewy te odpowiadają 
poszczególnym częściom mszy św. Inne regulacje związane z orga
nizacją życia muzycznego w Kościele w Polsce zawiera instrukcja 
Episkopatu Polski z 1979 roku, w której między innymi postanawia 
się, „że nie wolno zastępować pieśniami religijnymi części stałych 
Mszy św. oraz psalmu responsoryjnego”11. Pieśń kościelna zalecana 
do wykonywania przez wiernych w kościele winna spełniać określo
ne warunki związane z tekstem i linią melodyczną. Przede wszystkim 
tekst musi być jasny, przystępny, czytelny i zrozumiały. Zatem nie 
można posługiwać się zbyt archaicznym językiem, który nie jest 
już stosowany, i w związku z tym wymagałby zbyt wielu objaśnień. 
Jednocześnie zastosowanie trudnych wyrażeń teologicznych, które 
nie są zrozumiałe przez wiernych, prowadziłoby do nieporozumień 
i utrudniałoby śpiew liturgiczny. W przygotowaniu tekstów pieśni 
religijnych nie wolno stosować się do zasady tak zwanej rymowanej 

   8 Por. J. Gładysz, Matka Boża Tuchowska w pieśni, w: Cantate Domino canticum novum, 
red. S. Garnczarski, Tarnów 2004, s. 49n.; Z. Sadko, Percepcja soborowej odnowy litur‑
gicznej diecezji tarnowskiej za pasterzowania księdza arcybiskupa Jerzego Ablewicza 
(1962–1990), Tarnów 1997, s. 113.

   9 Por. KL 118.
10 Por. MS 32.
11 IEP 12.
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teologii, czyli budować tekstu jedynie w oparciu o rym i rytm, bez 
uwzględnienia prawd teologicznych. Należy również unikać nad
miernie egzaltowanych sformułowań, wyszukanych i nie zawsze 
adekwatnych środków stylistycznych12. Podane postulaty odnoszą 
się do wszystkich nowo powstających pieśni. Natomiast w sferze 
muzyki sakralnej należy pamiętać o bardzo istotnym wymogu, aby 
muzyka nie ograniczała się jedynie do form umożliwiających co naj
wyżej odśpiewanie wszystkich strof, musi ona bowiem w całości 
odznaczać się odpowiednim wyrazem muzycznym. Nie można za
tem dopuścić do sytuacji, aby w świątyniach rozbrzmiewały pod
czas liturgii mszy św. lub nabożeństw pieśni nieudolne i o niskich 
walorach artystycznych. Strona muzyczna winna być dostosowana 
zarówno do treści pieśni, jak i okresu liturgicznego. Jeżeli wszystkie 
wyżej opisane wymagania są uwzględnione i realizowane, to powsta
je udana kompozycja pieśni religijnej.

Bardzo ważny jest również adekwatny dobór pieśni kościelnych, 
które zarówno pod względem tekstu, jak i melodii powinny odpo
wiadać wymogom muzyki sakralnej, harmonizować z przeżywaną 
treścią liturgii i pozwalać jeszcze głębiej w nią wniknąć i w większym 
stopniu interioryzować13.

Stąd główne pytanie badawcze niniejszego rozdziału można sfor
mułować w następujący sposób: Co obejmowała i w jaki sposób 
przebiegała organizacja życia muzycznego w diecezji tarnowskiej 
po II Soborze Watykańskim? Powyższy problem badawczy może 
być rozwinięty poprzez pytania szczegółowe: Jaką rolę w organizacji 
życia muzycznego w diecezji tarnowskiej odegrały publikacje i opra
cowania muzyczne przygotowane w Wyższym Seminarium Duchow
nym w Tarnowie? Jakie materiały i pomoce muzyczne dla wiernych 
powstały w diecezji tarnowskiej po II Soborze Watykańskim? Jaką 

12 Por. K. Mrowiec, Kryteria oceny pieśni kościelnych, RBL (1978) nr 3, s. 147–149.
13 Por. A. Reginek, Śpiew i muzyka w Kościele, w: Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, 

Kraków 1996, s. 220; B. Huijbers, Wert und Grenzen des Liedes in der Liturgie, w: Das 
Kirchenliet im Gottesdienst, red. K. Liebster, Leipzig 1970, s. 39–51.
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rolę w realizacji posoborowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji 
tarnowskiej spełniły agenda diecezjalna oraz Diecezjalne Studium 
Organistowskie? W kolejnych punktach zostanie podjęta próba od
powiedzi na te pytania.

1. Publikacje i opracowania muzyczne przygotowane 
dla alumnów Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie

Odnowa liturgiczna zainicjowana przez Vaticanum II przyczyniła się 
nie tylko do nowego spojrzenia na celebrację liturgii i  rolę śpiewu, 
ale także do weryfikacji dotychczasowego repertuaru. Wymusiła 
ona niejako konieczność dostosowania śpiewów do możliwości ludu 
Bożego, a także przypomniała niektóre zapomniane kompozycje 
gregoriańskie i zachęciła wiernych do sięgnięcia po zabytki kościel
nej literatury muzycznej. Z tych powodów Konstytucja o liturgii 
świętej postanowiła, że należy doprowadzić do końca wydanie auten
tycznych ksiąg śpiewu gregoriańskiego oraz przygotować wydania 
zawierające łatwiejsze melodie do użytku mniejszych kościołów14. 
Troskę o realizację powyższych zadań w diecezji tarnowskiej powie
rzono zwłaszcza wykładowcom prowadzącym zajęcia w Wyższym 
Seminarium Duchownym15 jako naturalnym środowisku formacji 
liturgicznomuzycznej przyszłych kapłanów. W życiu liturgicznym 
wspólnoty seminaryjnej powinny się nawzajem uzupełniać i wspo
magać pobożność liturgiczna, modlitwa wspólnotowa i osobista oraz 
edukacja teologiczna. Dlatego podczas prowadzonych wykładów 
i innych zajęć seminaryjnych konieczne jest także podejmowanie 

14 Por. KL 117.
15 Troskę o przygotowanie liturgiczne i muzyczne alumnów – przyszłych prezbiterów 

uwzględniają następujące dokumenty: Ratio fundamentelis institutionis sacerdotalis 
z 1985 roku oraz Instructio de institutione liturgica in seminaris z 1979 roku. Pewne 
przesłanki formacyjne w dziedzinie muzyki liturgicznej podejmuje także Posynodalna 
adhortacja o formacji kapłańskiej Pastores dabo vobis z 1992 roku.
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kwestii dotyczących treści modlitw, wyjaśniania znaków, gestów 
i postaw liturgicznych, a nie tylko koncentrowanie się na samych 
formach liturgicznych16. Nie wystarczy jednak zdobycie wiedzy z za
kresu liturgiki, ale potrzebne jest również nabywanie umiejętności 
pozwalających na sprawne wykonywanie czynności liturgicznych, 
w związku z tym nabywanie i doskonalenie umiejętności celebracji 
mszy św. i innych nabożeństw powinno dokonywać się między in
nymi podczas wspólnych ćwiczeń i praktyk duszpasterskich. Toteż 
od początku procesu edukacyjnego i formacyjnego sprawą ogromnej 
wagi jest dbałość o poprawny i pełen dostojeństwa sposób cele
browania nabożeństw, zwłaszcza w kaplicy seminaryjnej17. Dzięki 
udziałowi w liturgicznej wspólnocie seminaryjnej alumni doskonalą 
swoje kompetencje liturgiczne, które muszą być wsparte również ich 
indywidualną formacją modlitewnoliturgiczną.

W  związku z  tym – pośród wielu innych ważnych przedmio
tów i dyscyplin wykładanych klerykom w Wyższym Seminarium 
Duchownym – liturgika nauczana i praktykowana we wspólnocie 
seminaryjnej musi być szczególnie piękna, podniosła, ale również 
dokładna i bezbłędna. Alumn powinien dostrzegać w niej kontynu
ację Chrystusowego kapłaństwa18. Rolę pomocniczą w zdobywaniu 
liturgicznej poprawności odgrywa nauka innych dyscyplin. Można 
tu wspomnieć o takich przedmiotach, jak:

1. Egzegeza Pisma Świętego, która wyjaśnia, co odnowiona litur
gia czerpie z Pisma Świętego19 oraz jaki był jego wpływ na powstanie 
różnych modlitw, tekstów, a także śpiewów i pieśni kościelnych.

16 Pastores dabo vobis, 61nn.
17 Właśnie tam bowiem – na klęczkach, podczas wspólnej modlitwy i adoracji – klerycy 

uczą się dbałości o sprawy Pana, co będzie owocować, kiedy sami staną przy ołtarzu.
18 Por. Jan Paweł II, Enc. Redemptor hominis, w: Encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, 

t. 1, Kraków 1997, s. 5−76; Jan Paweł II, Enc. Fides et ratio, w: Encykliki Ojca Świętego 
Jana Pawła  II, t. 2, Kraków 1997, s. 823−920; B. Margański, Liturgika w nauczaniu 
i wychowaniu seminaryjnym w świetle obowiązujących dokumentów Kościoła, TST XII 
(1993) nr 1, s. 289.

19 Por. KL 24.
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2. Patrologia, która przypomina, w jaki sposób chrześcijanie ży
jący w pierwszych wiekach oddawali Panu Bogu chwałę i sprawowali 
kult.

3. Teologia dogmatyczna, która ukazuje rozwój dogmatów, tłu
maczy je i uczy przeżywać ich teologiczny sens we współczesnym 
Kościele.

4. Prawo kanoniczne, które wyjaśnia zasady i przepisy prawne, 
a także określa prawodawstwo liturgiczne.

5. Teologia pastoralna i katechetyka, które umożliwiają i ułatwia
ją ocenę sytuacji pastoralnokatechetycznej w świetle dokumentów 
Kościoła i przygotowanie praktycznych postulatów pastoralnoka
techetycznych.

6. Śpiew kościelny, który stanowi nieodłączną część liturgii; Ko
ściół zachęca do poszukiwania nowych utworów muzycznych, ale 
także każe dbać o skarbiec muzyki kościelnej, nie pozwalając zapo
mnieć np. o  śpiewie gregoriańskim20.

Uznając wartość teoretycznego i  praktycznego wykształcenia 
muzycznego oraz formacji modlitewnoliturgicznej, w Wyższym 
Seminarium Duchownym zadbano nie tylko o wykłady, ale również 
o ćwiczenia katechetyczne i liturgiczne oraz ze śpiewu liturgicznego. 
Podczas ćwiczeń z katechetyki alumni nie tylko poznają podstawo
we dokumenty katechetyczne Kościoła powszechnego i Kościoła 
w Polsce, ale również nabywają praktyczne umiejętności prowa
dzenia katechezy parafialnej i nauczania religii w szkole ze szcze
gólnym uwzględnieniem jej wymiaru modlitewnoliturgicznego21. 
W trakcie ćwiczeń liturgicznych klerycy przygotowują się do cele
browania mszy św., sakramentów, sakramentaliów oraz nabożeństw. 
Ćwiczenia ze śpiewu kościelnego natomiast umożliwiają alumnom 

20 Por. KL 112, 114, 116.
21 Kongregacja ds. Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Poznań 1998; 

Kongregacja ds. Duchowieństwa, Directorium catechisticum generale – Ogólna in
strukcja katechetyczna, w: Katecheza po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów 
Kościoła, red. W. Kubik, t. 2, Warszawa 1985, s. 91−192; Konferencja Episkopatu Polski, 
Dyrektorium katechetyczne Kościoła katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
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nabycie umiejętności śpiewu z nut, intonowania i prowadzenia pie
śni kościelnych oraz wspólnego śpiewu gregoriańskiego22. Wiąże 
się to  także z ćwiczeniami z artykulacji i poprawnego używania 
aparatu głosowego. Zajęcia takie są prowadzone na I i II roku stu
diów seminaryjnych. Duży nacisk kładzie się na osobowy i religijny 
rozwój kleryków, który winien uwzględniać wszechstronny rozwój 
wszystkich wymiarów osobowości: intelektualnego, emocjonalnego, 
społecznomoralnego, duchowego i  religijnego. Rozwój ten jest 
niezwykle znaczącym procesem stawania się osobą, zyskiwania 
umiejętności podejmowania coraz większej odpowiedzialności za
równo za siebie, jak i za innych ludzi. Ma to szczególne znaczenie 
w posłudze kapłana, który służy wiernym na drodze ich rozwoju 
religijnego. Rozwój osobowy kleryków wymaga zatem stworzenia 
w wyższym seminarium duchownym warunków sprzyjających wzra
staniu w wolności, odpowiedzialności, szacunku i miłości do siebie 
i drugiego człowieka oraz w służbie Bogu i ludziom. Przyjęta w ka
techezie zasada wierności Bogu i człowiekowi wymaga od procesu 
kształcenia alumnów również adekwatnego przygotowania litur
gicznego i muzycznego23.

Zajęcia ze śpiewu kościelnego trwają sześć lat i rozpoczynają się 
już na I roku studiów teologicznych. W polskich seminariach zgod
nie z Ratio fundamentalis pro Poloniae z 1999 roku ustalony jest 
następujący schemat muzycznego kształcenia alumnów24:

rok I – przypomnienie albo nauka od podstaw zasad muzyki, tona
cji, budowy gam, interwałów, a także podstaw harmonii i koła kwin
towego. Nauka podstaw emisji głosu oraz praca nad wyrobieniem 

22 Kapłan jako celebrans intonuje śpiewy w kościele, a także niejednokrotnie sam 
je prowadzi, np. gdy nie ma organisty.

23 Por. Jan Paweł II, Adhort. apost. Christifideles laici, w: Adhortacje Ojca Świętego Jana 
Pawła II, Kraków 1996, s. 345480; Jan Paweł II, Adhort. Redemptoris Custos, w: Adhor‑
tacje Ojca Świętego Jana Pawła II, dz. cyt., s. 481−514; Jan Paweł II, List apost. Dominicae 
cenae, w: Listy pasterskie Ojca Świętego Jana Pawła II, Kraków 1997, s. 367−401; Jan 
Paweł II, List apost. Tertio millennio adveniente, Kraków 1995.

24 Por. Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999, s. 197–199.
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smaku estetycznego u alumnów. Do seminariów często zgłaszają się 
kandydaci, którzy już mieli do czynienia z muzyką, a nawet absol
wenci szkół muzycznych, są jednak i tacy, którzy po raz pierwszy 
mają okazję poznać zasady muzyki i śpiewu;

rok II – nauka podstaw gry na fortepianie lub innych instrumen
tach klawiszowych oraz nauka pieśni kościelnych z różnych okresów 
roku kościelnego, a także ogólnych zasad chorału gregoriańskiego;

rok III – zapoznanie się z dziejami chorału gregoriańskiego, jego 
miejscem w dawnej liturgii, zabytkami muzyki chorałowej oraz na
uka podstawowych zasad budowy chorału oraz jego wykonania;

rok IV – nauka śpiewów pogrzebowych, prowadzenia obrzędów 
pogrzebu oraz poznanie muzyki i wykonywanych psalmów jutrzni 
za zmarłych oraz nieszporów żałobnych; poznanie historii muzyki 
kościelnej wielogłosowej oraz teoretycznych podstaw funkcji scholi, 
kantora i psałterzysty;

rok V – nauka śpiewów związanych z udzielaniem sakramen
tów świętych, oracji mszalnych, poszczególnych prefacji, śpiewu 
orędzia wielkanocnego, a także zajęcia z historii muzyki, ze szcze
gólnym uwzględnieniem muzyki kościelnej; zapoznanie z budową 
i funkcjami organów oraz omówienie śpiewów Wielkiego Tygodnia, 
szczególnie śpiewów Ciemnej Jutrzni;

rok VI – śpiewy mszy św., melodie do śpiewania Ewangelii, pre
facje, wybrane zagadnienia związane z prawodawstwem liturgicz
nomuzycznym oraz omówienie najważniejszych dokumentów 
dotyczących muzyki w liturgii.

Dużą rolę w wychowaniu liturgicznomuzycznym przyszłych kapła
nów odgrywają prowadzone w Wyższym Seminarium Duchownym 
dodatkowe zajęcia muzyczne. Należy do nich chór wielogłosowy25  

25 Termin a cappella był stosowany na określenie stylu muzycznego opartego na śpiewie 
wielogłosowym wykonywanym bez towarzyszenia instrumentów. Jego rozkwit przypadł 
na XVI wiek. Styl ten powstał na gruncie muzyki kościelnej, stąd nazwa a cappella 
(cappella – kaplica). Stosowano go bowiem w muzyce wykonywanej w kaplicy lub 
kościele. Sam termin jest wynikiem rozwijającej się nauki o muzyce I poł. XVII wieku. 
O stylu a cappella mówiło się wówczas w przeciwstawieniu do stile conertato wczesnego 
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oraz schola gregoriańska26, które stanowią niejako odpowiedź na su
gestię ojców II Soboru Watykańskiego, aby z największą czcią za
chowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej i rozwijać, 
zwłaszcza przy kościołach katedralnych, zespoły śpiewacze27. Wy
daje się zatem, że chór seminaryjny, który bardzo często występuje 
w katedrze, wypełnia ten postulat. Szczególne znaczenie ma udział 
chóru seminaryjnego w liturgii mszy św. celebrowanych w katedrze 
tarnowskiej podczas uroczystości i świąt. Dzięki zaangażowaniu 
w chórze seminaryjnym alumni nie tylko rozwijają umiejętność 
prawidłowego śpiewu, ale również poznają literaturę muzyczną, 
zyskują orientację w zapisie partytur oraz nabywają umiejętności 
śpiewania z nut, co jest bardzo przydatne w pracy duszpasterskiej 
w parafii. Śpiew w chórze pozwala także na kształtowanie lepszego 
i mocniejszego głosu oraz wpływa na jego poprawną emisję. Nie
jednokrotnie następuje również przeniesienie niektórych utworów 
z poznanego przez kleryka repertuaru pieśni chóru seminaryjnego 
do repertuaru chóru w parafii, w której rozpoczął pracę jako kapłan. 
Zwyczajem chóru seminaryjnego jest wakacyjny wyjazd chórzystów 
nad morze, do Kołobrzegu, na obóz ćwiczeniowy połączony z wy
poczynkiem. Wyjazdy takie od 2000 roku organizuje i prowadzi 
ks. dr Stanisław Garnczarski, który od października 1996 roku jest 

baroku. Jednakże – należy wspomnieć – błędne jest przeświadczenie, jakoby cała muzy
ka wokalna sprzed 1600 roku była wykonywana a cappella, gdyż praktyka wykonawcza 
renesansu dopuszczała udział instrumentów podczas realizacji kompozycji wokalnych. 
Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 154.

26 Śpiew gregoriański, związany ściśle z tekstami i obrzędami liturgicznymi, wytworzył 
w ciągu wieków szereg form muzycznych, które do dziś kształtują śpiewy liturgiczne, 
także w językach narodowych. Formy te możemy podzielić na: recytatywne (obejmują 
czytania, modlitwy, pasje, prefacje, Modlitwę Pańską, Exultet, Te Deum); psalmodyczne 
(mogą występować w stylu sylabicznym, np. psalmodia oficjum; neumatycznym, np. 
psalmodia introitalna, inwitatoryjna, responsoria krótkie; oraz melizmatycznym, np. 
traktusy, wersety responsoriów oficjum i wersety graduałów); poetyckie (hymny, tropy, 
sekwencje, które stanowią trzon hymnodii gregoriańskiej); oraz swobodne (procesyjne 
antyfony mszalne, śpiewy Kyrie i Agnus Dei, antyfony i responsoria oficjum oraz graduały 
i śpiewy allelujatyczne). Por. tamże, s. 130–138.

27 Por. KL 114.
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dyrygentem chóru seminaryjnego. Podobnie wiosną chór udaje się 
na 2dniowe zgrupowanie formacyjne do Diecezjalnego Domu Re
kolekcyjnego w Ciężkowicach (najstarszego domu rekolekcyjnego 
w diecezji tarnowskiej), w którym są prowadzone zajęcia z emisji 
głosu, a klerycy ćwiczą bieżący repertuar oraz pogłębiają znajomość 
literatury muzycznej.

Jeśli chodzi o scholę gregoriańską, to prowadzi ona śpiewy w ka
plicy seminaryjnej podczas mszy św. odprawianej w języku łaciń
skim, co nadaje celebrze uroczysty charakter, a innym alumnom daje 
możliwość poznania starożytnych śpiewów Kościoła. W Wyższym 
Seminarium Duchownym w Tarnowie przynajmniej raz w tygo
dniu msza św. jest odprawiana w języku łacińskim. W ten sposób 
jest kultywowana i pielęgnowana wielowiekowa tradycja Kościo
ła zachodniego28. Jest to również zgodne z zaleceniami instrukcji 
Musicam sacram, według której duszpasterze mają troszczyć się 
o to, „aby wierni umieli wspólnie odmawiać lub śpiewać stałe części 
Mszy św. dla nich przeznaczone nie tylko w języku ojczystym, lecz 
także w języku łacińskim”29.

W  Wyższym Seminarium Duchownym w  Tarnowie korzysta 
się z wielu opracowań muzycznych, jednak na szczególną uwagę 
zasługują publikacje ks. Kazimierza Pasionka. Już od roku 1968 
opracowywał on i wydawał dla księży i organistów wiele pomocy 
nutowych w formacie zeszytowym 30. Trzeba tu w pierwszej kolej
ności wymienić:

28 Wartość scholi daje się poznać także podczas wizyt różnych gości ze świata, którzy od
wiedzają Wyższe Seminarium Duchowne, a także podczas różnych koncertów, spotkań 
i sympozjów, które są organizowane w ciągu roku akademickiego.

29 Por. MS 47.
30 Były to wydawnictwa na papierze światłoczułym, które ukazywały się poza cenzurą. 

Trudność w sporządzeniu ich pełnego spisu wynika z tego, że były to publikacje ano
nimowe, bez adnotacji o miejscu i roku wydania. Trzeba więc przyjąć, że ich wykaz 
będzie niedokładny i niekompletny. Por. S. Garnczarski, Ks. Kazimierz Pasionek – muzyk, 
pedagog i kompozytor, w: Cantate Domino canticum novum, dz. cyt., s. 13–14.
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Śpiewy responsoryjne i Alleluja (cz. I i II) – cztery wydania: Tarnów 
1982, 1983, 1984, 1985; Nieszpory o Najświętszym Sakramencie, Tar
nów 1987; Pasja według św. Mateusza i św. Jana, Tarnów 1987; Śpie‑
wy mszalne celebransa (pomoc dla alumnów), Tarnów 1992; Części 
stałe Mszy św. – 18 mszy na 1 głos z towarzyszeniem organów – dwa 
wydania: Tarnów 1998, 2002; Akatyst polski, Tarnów 2000; Śpiewy 
międzylekcyjne, Tarnów 2002.

Materiały nutowe oraz kompozycje ks. K. Pasionka charakteryzują 
się dużą melodyjnością i śpiewnością. Najczęściej stosowane metra, 
4/4 oraz 2/4, ułatwiają zapamiętanie melodii, a potem chętne do nich 
powracanie i ich odtwarzanie.

W Bibliotece Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie znaj
dują się jeszcze inne materiały nutowe, wydane na papierze światło
czułym w czasach PRL. Są one nadal używane przez chór seminaryjny 
jako partytury i stanowią pomoc w przygotowaniu śpiewów podczas 
wielu świąt i uroczystości. Należy do nich zaliczyć: „Florilegium can‑
tuum liturgicorum” (pomoc do nauki chorału gregoriańskiego w Wyż‑
szym Seminarium Duchownym); Pieśni maryjne i okolicznościowe; 
Recytatywy części zmiennych mszy św.; Responsoria i Alleluja na święta 
i poszczególne okresy roku kościelnego; Pieśni żałobne (zeszyt dla or‑
ganistów); Marsze uroczyste; Marsze żałobne (zbiór dla organistów); 
Ministrant śpiewa; Nieszpory o Najświętszej Marii Pannie; Nieszpory 
niedzielne; Wybór psalmów, hymnów, kantyków i pieśni (w pięciu ze
szytach); Kolędy na chór mieszany „a capella”; Kolędy na chór mie‑
szany z towarzyszeniem organów; Pieśni wielkopostne i wielkanocne.

Powyższe partytury oraz pieśni są bardzo bogatym materiałem 
muzycznym, z którego korzystały pokolenia tarnowskich księży. 
Zawierają wiele bardzo znanych i często wykonywanych utworów 
chóralistyki tarnowskiej, które są rozpoznawane przez słuchaczy 
w czasie śpiewu seminaryjnego chóru. Począwszy od Roku Jubi
leuszowego 2000 chór seminaryjny pod dyrekcją ks. S. Garnczar
skiego stale zmienia repertuar, unowocześniając go i dostosowując 
do współczesności.
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Cały czas w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie 
korzysta się z opracowań utworów dokonanych przez ks. K. Pa
sionka. Znajdują się wśród nich opracowania pieśni na wszystkie 
okresy roku liturgicznego i okolicznościowe na 2, 3 oraz 4 głosy 
jednorodne: utwory wykonywane a capella i z towarzyszeniem or
ganów. Sam autor podaje ok. 40 opracowań31. Należą do nich utwory 
na chór i męski z towarzyszeniem organów, takie jak: Bogurodzico 
Dziewico; W żłóbeczku leży; Dziś Chrystus zmartwychwstał; Ecce 
Sacerdos magnus; Laudate Dominum; Do chrztu świętego. Jeśli zaś 
chodzi o opracowania pieśni na chór mieszany a capella, to po
dawane są następujące tytuły: Pamiętaj człowiecze; Idę do Ciebie; 
Płacz, płacz kto żyw; O Chryste, O Boże, dzięki Ci składamy; Matko 
Królowo; Królowo ziem polskich; O Maryjo w niebo uniesiona; Boże 
Synu; Pan mój Wódz; W kapłana sercu; Kapłanów można Królowo; 
Tyś na wieki jest kapłanem; O święty nasz Patronie. Należy przy tym 
wspomnieć tytuły pieśni autorstwa ks. K. Pasionka, między innymi: 
Z dalekiej Fatimy; Fatimska nasza Pani; Niepokalana słoneczna 
Pani; O Fatimska nasza Pani; Fatimska Pani, usłysz nas; Witamy 
Ciebie; Odchodzisz od nas; Błogosławiona Karolino; Zamieszkałeś 
w sercu moim.

Ponadto należy także wspomnieć o kompozycjach muzycznych 
autorstwa ks. K. Pasionka32, z których korzysta się nadal w Wyższym 

31 Por. S. Garnczarski, Ks. Kazimierz Pasionek – muzyk, pedagog i kompozytor, dz. cyt., 
s. 13–14.

32 W dowód uznania zasług dla rozwoju polskiej religijnej kultury muzycznej ks. Ka
zimierz Pasionek otrzymał 19 września 2002 roku, w czasie Zjazdu SPMK w Gród
ku nad Dunajcem, dyplom Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych. W roku 
2004 – z okazji jego 50lecia kapłaństwa – biskup tarnowski Wiktor Skworc mianował 
go kanonikiem honorowym Kapituły Katedralnej w Tarnowie. W swoim przemówieniu 
biskup podkreślił, że ks. Pasionek nie tylko przyczynił się do wzbogacenia repertuaru 
muzyki kościelnej, ale także zaznaczył się jako wybitny dyrygent. Przygotowywał chóry, 
zwłaszcza katedralny i seminaryjny, na wiele uroczystości diecezjalnych. Pod jego batutą 
śpiewało wiele chórów i grało wiele orkiestr. W ostatnich czterdziestu latach historii 
diecezji tarnowskiej wyróżnił się zatem jako wybitny muzyk, kompozytor, dyrygent oraz 
pedagog. Por. S. Garnczarski, Ks. Kazimierz Pasionek – muzyk, pedagog i kompozytor, 
dz. cyt., s. 10.
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Seminarium Duchownym w Tarnowie. Można tu wymienić: Respon‑
soria i Alleluja na święta i poszczególne okresy roku kościelnego; 
trzy pieśni na dziękczynienie na 1 głos z towarzyszeniem organów: 
Dziękujemy Ci, Ojcze nasz; Zamieszkałeś w sercu moim; Błogosła‑
wiony oraz Akatistos na chór męski; Polską mszę liturgiczną jubile‑
uszową na 1 głos z organami oraz chórem mieszanym (ad libitum, 
1983); hymn Niech żyje Chrystus Król na chór mieszany z towarzy
szeniem organów; dwie pieśni ku czci Matki Bożej w Limanowej: 
W limanowskim kościele, Pani nasza limanowska (obie na 1 głos 
z towarzyszeniem organów); pieśń O chwała Tobie, Boże; dwie pie
śni z okazji peregrynacji obrazu Matki Bożej Częstochowskiej: Wi‑
tamy Ciebie; Odchodzisz od nas (obie na 1 głos z towarzyszeniem 
organów); na aspersję: Pokropisz hizopem, Panie; Com przyrzekł 
Bogu; inwokację ku czci Marii Teresy Ledóchowskiej Mario Tereso; 
hasło Roku Świętego W Chrystusie Bóg; pieśń ku czci bł. Karoliny 
Kózkówny Błogosławiona Karolino oraz inwokację Błogosławieni; 
w związku z wizytą papieża Jana Pawła II w Tarnowie w 1987 roku33 
Nieszpory o Najświętszym Sakramencie; hymn Seminarium Duchow
nego w Tarnowie Przedwieczny Bóg powierza światu swoje Słowo; 
zawołanie biskupie bpa Józefa Życińskiego na chór mieszany In Spi‑
ritu et Veritate; dwie pieśni ku czci św. Kingi: Kingo, sądecka Pani 

33 Por. J. Ablewicz, Słowo Biskupa Tarnowskiego z okazji przyjazdu papieża Jana Paw‑
ła  II  do Polski, Curr 129 (1979) nr  9–12, s.  304–306; J.  Ablewicz, Słowo Biskupa 
Tarnowskiego przed wizytą Ojca św. Jana Pawła II w Polsce, Curr 133 (1983) nr 5–8, 
s. 149–150; J. Ablewicz, Przemówienie przed nieszporami eucharystycznymi do ducho‑
wieństwa na placu Katedralnym w Tarnowie, Curr 137 (1987), numer okolicznościowy, 
s. 77; J. Ablewicz, Słowo Biskupa Tarnowskiego zapraszające na przyjęcie Ojca św. Jana 
Pawła  II w Tarnowie, Curr 137 (1987) nr 7 J. Ablewicz 9,  s. 265−266; J. Ablewicz, 
Przemówienie powitalne biskupa Jerzego Ablewicza przed beatyfikacją czcigodnej sługi 
Bożej Karoliny Kózkówny w Tarnowie (Tarnów, 10 czerwca), Curr 137 (1987), numer 
okolicznościowy, s. 32; J. Ablewicz, Słowo Biskupa Tarnowskiego po wizycie Ojca św. Jana 
Pawła II w Tarnowie, Curr 137 (1987) nr 7−9, s. 267−269; J. Ablewicz, Słowo Biskupa 
Tarnowskiego zapowiadające obchód diecezjalnego dziękczynienia za wyniesienie na oł‑
tarze bł. Karoliny Kózkówny dokonane przez Ojca Świętego Jana Pawła II 10 czerwca 
1987 w Tarnowie, Curr 138 (1988) nr 10−12, s. 553; J. Ablewicz, Przemówienie abpa 
Jerzego Ablewicza wygłoszone podczas Mszy św. w katedrze dnia 14 XI 1987, Curr 137 
(1987) nr 10−12, s. 396−401.
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oraz Bądź uwielbiony; hasło tysiąclecia na chór mieszany a capella 
Królowi wieków; pieśń ku czci bł. Romana Sitko na 1 głos z towarzy
szeniem organów Obrońco Bożej sprawy; zawołanie biskupie bpa 
Stanisława Budzika na chór mieszany z organami In virtute crucis.

Dorobek kompozytorski ks. K. Pasionka wpisuje się w dzieło re
alizacji posoborowej odnowy musica sacra w diecezji tarnowskiej 
w latach 1963−2013. Można powiedzieć, że przez swoją posługę mu
zyczną ks. Pasionek w pełni realizował powołanie muzyka kościelne
go ukazane przez Vaticanum II, należał bowiem do grona muzyków 

„przejętych duchem chrześcijańskim”, tworzących melodie, które 
posiadają cechy „prawdziwej muzyki kościelnej” i przyczyniają się 
do „czynnego uczestnictwa całego zgromadzenia wiernych” w litur
gii Kościoła. Ta właśnie troska to bezcenny skarbiec, który można 
zaliczyć do tradycji muzycznej Kościoła w Polsce doby posoborowej.

Widać zatem, że ogromna część śpiewanych pieśni oraz opracowań 
muzycznych to zasługa ks. Kazimierza Pasionka.

2. Pomoce muzyczne dla wiernych – modlitewniki

Śpiewy kościelne normowane są szeregiem ksiąg liturgicznych, 
zawierających melodie zatwierdzone przez Stolicę Apostolską34. 
Do najważniejszych z tych ksiąg należą:

1. Kyriale Romanum, zawierające śpiewy stałe mszy św.;
2. Graduale Romanum, z melodiami do części zmiennych mszy św.;
3. Antiphonale Romanum, z melodiami do modlitw brewiarzo

wych;
4. Kyriale simplex, zawierające uproszczone melodie do śpiewów 

stałych mszy św. dla parafii;

34 Por. B. Nadolski, Liturgika, Poznań 1992, s. 139.
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5. Graduale simplex, z uproszczonymi melodiami chorałowymi 
do zmiennych tekstów mszy św. dla wiernych niezaawansowanych 
w śpiewie gregoriańskim.

Powyższe księgi odegrały znaczną rolę w kształtowaniu się i upo
wszechnianiu muzyki kościelnej. Polskie określenie „graduał” odnosi 
się zarówno do księgi zawierającej śpiewy, jak i do śpiewu wykony
wanego w czasie mszy św. lub innego nabożeństwa. Od XV wieku 
były drukowane w Wenecji35, a po II Soborze Watykańskim ukazały 
się kolejne edycje graduału, wydawane w latach: 1964, 1967, 1972. 
Natomiast w 1975 roku wszystkie te wydania wraz z innymi prosty
mi melodiami połączono w całość, nadając jej tytuł Graduale sim‑
plex,36. Miało to być wzorcowe wydanie śpiewów, które są zalecane 
do wykorzystania w całym Kościele powszechnym i poszczególnych 
Kościołach lokalnych.

Muzyka liturgiczna ma pomagać zgromadzeniu wiernych w głęb
szym przeżywaniu prawd wiary, umacnianiu jedności, a także od
dawaniu czci Bogu, stąd niezmiernie ważne jest przygotowanie dla 
wiernych pomocy muzycznych, zwłaszcza modlitewników, które 
przyczynią się do realizacji wyżej wymienionych celów. Na terenie 
diecezji tarnowskiej wierni korzystają z pomocy muzycznych do
stępnych w całej Polsce oraz materiałów przygotowanych w diecezji 
tarnowskiej.

Wiele antyfon z liturgii godzin, znajdujących się w posoborowych 
śpiewnikach kościelnych, a także w oficjalnych księgach, na przykład 
związanych z pogrzebem, nawiązuje do chorału gregoriańskiego. 
Ze względu na specyfikę języka polskiego wielu łacińskich wzorców 
chorałowych nie można było przez bezpośrednie tłumaczenie tekstu 
włączyć do liturgii w języku polskim. W związku z tym zostały one 
odpowiednio „zaadaptowane”, czyli niektóre dźwięki usunięto, inne 
natomiast dodano, a jeszcze inne zmieniono37, co niestety zdaniem 

35 Por. hasło Graduale (Księga), w: Leksykon liturgii, opr. B. Nadolski, Poznań 2006, s. 500.
36 Por. hasło Graduale (Księga), w: Leksykon liturgii, dz. cyt.
37 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 151.
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muzyków kościelnych dało wątpliwy efekt. Powstałe w ten sposób 
śpiewy, na przykład Modlitwa Pańska czy niektóre antyfony z obrzę
dów pogrzebu, jak Witaj, Królowo, jedynie przypominają oryginały 
gregoriańskie czy też mocno do nich nawiązują. Istnieją również 
melodie antyfon, które powstały z inwencji własnej kompozytorów 
polskich. Można do nich zaliczyć między innymi antyfony niesz
porne Andrzeja Nikodemowicza38 oraz niektóre antyfony oficjum 
za zmarłych39. Najczęściej nie nawiązują one wprost do chorału 
gregoriańskiego, ale są do niego zbliżone swym charakterem mu
zycznym oraz linią melodyczną.

Wśród ksiąg zawierających śpiewy liturgiczne w języku polskim 
należy wymienić przede wszystkim Antyfonarz monastyczny, wydany 
w 1988 roku w Tyńcu. Zawiera on śpiewy liturgii godzin, zgodnie 
z porządkiem monastycznej liturgii godzin, ustalonym przez Stolicę 
Apostolską. Księga dzieli się na: proprium de temporem, psałterz 
podzielony na dwa tygodnie, commune sanctorum i proprium sanc‑
torum. W antyfonarzu starano się zachować tradycyjny, gregoriański 
charakter śpiewu, dbając jednak o dostosowanie melodii do rytmu 
języka polskiego. Niektóre melodie zaadaptowano z  łacińskiego 
antyfonarza monastycznego oraz prowizorycznego oficjum tyniec
kiego40. Część melodii została dokomponowana przez kilku auto
rów. Bogactwo różnorakich form – psalmów, antyfon, responsoriów, 
hymnów – sprawia, że wiele z nich może wejść na trwałe do skarbca 
polskiej współczesnej muzyki liturgicznej.

Drugą znaczącą księgą zawierającą śpiewy przeznaczone do upo
wszechniania i wykonywania w Kościele w Polsce jest Śpiewnik 
liturgiczny. Został on pomyślany jako zbiór utworów należących 
do podstawowego repertuaru liturgicznego w języku polskim. Zna
lazły się w nim nie tylko pieśni znane w całej Polsce, ale także pewien 
zasób pieśni nowych, posiadających charakter propozycji. Repertuar 

38 Por. K. Mrowiec, Śpiewnik liturgiczny, Lublin 1991, s. 252nn.
39 Por. OPog, s. 318.
40 Por. „Wstęp”, w: Antyfonarz monastyczny, Tyniec 1988, s. 7.
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śpiewnika jest jednak bardzo ograniczony. Dlatego zachęca się do pu
blikowania go łącznie z dodatkami diecezjalnymi, które obejmo
wałyby śpiewy lokalne. W ten sposób otwiera się droga do dalszej 
twórczości. Należy zaznaczyć, że tradycyjne pieśni zostały w tym 
wypadku dopełnione kompozycjami XXwiecznymi, które stanowią 
1/3 całego repertuaru41. Wydaje się zatem, że repertuar Śpiewnika 
liturgicznego w zasadzie wystarcza, aby w znacznej mierze zaspokoić 
najważniejsze potrzeby, przede wszystkim jednak, aby ujednolicić 
podstawowe śpiewy liturgiczne w całej Polsce.

Na szczególną uwagę zasługuje także Śpiewnik kościelny ks. Jana 
Siedleckiego, który doczekał się już 41 wydań. Jest bez wątpienia 
najbardziej znanym i popularnym zbiorem pieśni kościelnych. Za
wiera różne pieśni i śpiewy, a także części stałe mszy św. Zawiera 
również śpiewy łacińskie, które zostały przetransponowane ze skal 
średniowiecznych na obecne tonacje. Szczególnym uznaniem cieszy 
się śpiewnik parafialny Śpiewajmy Bogu, opracowany przez Feliksa 
Rączkowskiego. Autor był profesorem muzykologii, ściśle zwią
zanym z  Instytutem Szkolenia Organistów przy Kurii Metropoli
talnej Warszawskiej. Dużą pomocą w liturgii – w poszczególnych 
okresach roku kościelnego – może okazać się śpiewnik Exsultate 
Deo, zawierający propozycje śpiewów na  poszczególne, zmienne 
części mszy św.  Podobną wartość ma  Chorał opolski, w  którym 
uwzględniono również partytury organowe. W  większości śpiew
ników umieszczono propozycje melodii do  jutrzni i  nieszporów 
oficjum brewiarzowego oraz obrzędów pogrzebu, co  jest zgod
ne z zaleceniem Vaticanum II, aby umożliwić wiernym pełniejsze 
uczestnictwo w liturgii Kościoła. Brakuje odpowiedniej ilości pro
pozycji śpiewów do  liturgii sakramentów42. W  przywołanym już 
Śpiewniku liturgicznym znaleźć można jedynie śpiewy do chrztu św.  

41 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 153.
42 Por. D. Smolarek, Nowe śpiewy liturgiczne w polskich śpiewnikach wydanych po Soborze 

Watykańskim II. Styl i forma, ComP (2001) nr 2, s. 107.
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i  sakramentu małżeństwa, brakuje natomiast do  sakramentu 
bierzmowania i sakramentu święceń. Trzeba jednak pamiętać, że 
II Sobór Watykański zaznaczył, że sakramenty łączą się ściśle z Eu
charystią, w trakcie której należy ich udzielać. Pewnym rozwiązaniem 
jest dobór śpiewów mszalnych związanych tematycznie z danym  
sakramentem.

Wymienione pomoce muzyczne niewątpliwie ułatwiają przygoto
wanie celebracji oraz odpowiedni dobór pieśni. Podobnie jest z nu
tami albo partyturami dla chórów, scholi lub zespołów śpiewaczych. 
Stąd, aby zespół był przygotowany należycie do  śpiewu podczas 
nabożeństw, potrzebne są pomoce w postaci nut i partytur. Istnieje 
jednak niebezpieczeństwo, że schola albo chór każdego roku będą 
powtarzać te same utwory, dlatego pożądane jest organizowanie dla 
kościelnych muzyków spotkań, warsztatów i szkoleń muzycznych, 
a nawet sympozjów naukowych, podczas których będą mieli okazję 
poznać nowe utwory, ewentualnie wymienić się z innymi muzykami 
literaturą muzyczną i swoimi doświadczeniami. Nieocenioną rolę 
w tym zakresie odgrywają rekolekcje dla organistów, ale nie można 
też lekceważyć stron internetowych, które prezentują dokonania 
poszczególnych organistów i kościelnych zespołów muzycznych.

3. Posoborowa agenda diecezjalna

II Sobór Watykański uznając, że „życie duchowe nie ogranicza się 
do udziału w samej tylko liturgii mszalnej”43, proponuje wszystkim 
wiernym różne

nabożeństwa, zgodnie jednak z  przepisami i  zasadami Kościo
ła, zwłaszcza te, które odbywają się z  woli Stolicy Apostolskiej. 
Szczególnym uznaniem Soboru cieszą się nabożeństwa partyku

43 KL 12.
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larnych Kościołów, odprawiane z polecenia biskupów, stosownie 
do zwyczajów lub ksiąg prawnie zatwierdzonych. Uwzględniając 
okresy liturgiczne, nabożeństwa te należy tak uporządkować, aby 
zgadzały się z  liturgią, poniekąd z niej wypływały i do niej wier
nych prowadziły, ponieważ ona ze swej natury znacznie je prze
wyższa44.

We wspólnocie parafialnej nabożeństwa mogą stanowić istotny 
czynnik integrujący ją i kształtujący jej obyczaj religijny, ożywiając 
modlitwę i pobożność wiernych. Będąc z natury uzupełnieniem ofi
cjalnej liturgii, nabożeństwa rozwijają jej wątki zgodnie z potrzebami 
wiernych, tak aby mogli je w różny sposób przeżywać w oparciu 
zarówno o istniejące już tradycje i zwyczaje, jak i nowe, dopiero 
powstające formy.

W diecezji tarnowskiej istnieje bogata i zróżnicowana pobożność 
ludowa oraz tradycja modlitewnoliturgiczna wywodząca się zwłasz
cza z części Podkarpacia i części Podhala. Tradycja ta charaktery
zuje się wielkim umiłowaniem Matki Najświętszej oraz ludowym 
kultem jej wizerunków i figur. Została ona wzbogacona zwyczajami 
religijnymi, nabożeństwami i błogosławieństwami przyniesionymi 
z innych rejonów Polski przez wiernych, którzy osiedlili się na terenie 
diecezji tarnowskiej. Połączenie zwyczajów religijnych Podkarpacia 
i Podhala z elementami napływowymi przyczyniło się do powstania 
specyficznej tradycji modlitewnoliturgicznej diecezji tarnowskiej. 
Dlatego zaniedbywanie lub zaniechanie kultywowania bogactwa 
tradycji modlitewnoliturgicznej, na przykład odprawiania nabo
żeństw, ograniczanie ich ilości i różnorodności, brak szacunku dla 
wypracowanych form pobożności ludowej grozi zubożeniem zarów
no indywidualnego życia duchowego wiernych, jak i obniżeniem 
poziomu pobożności całej diecezji tarnowskiej.

44 KL 13.
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Odnowa liturgiczna podjęta w Kościele powszechnym po II So
borze Watykańskim znalazła swoje odzwierciedlenie w diecezji 
tarnowskiej już w pierwszych latach po jego zakończeniu. Wyraża
ło się to przede wszystkim w podejmowaniu inicjatyw pastoralno 
liturgicznych przez poszczególnych biskupów diecezjalnych, człon
ków powołanych komisji oraz wykładowców prowadzących zajęcia 
w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie. Jednym z pro
stych rozwiązań pastoralnoliturgicznych podjętych w ramach so
borowej reformy liturgicznej w diecezji tarnowskiej było omawianie 
i wyjaśnianie ogólnych zasad zawartych w dokumentach Stolicy 
Apostolskiej oraz propagowanie szczególnych zaleceń związanych 
z reformą liturgiczną. Ze względu na ograniczenia w wydawaniu 
książek i gazet katolickich za czasów PRL częstą praktyką stało się 
przepisywanie na duże arkusze papieru tekstów modlitw posobo
rowych oraz pieśni sakralnych, których używano w wielu parafiach 
w katechezie parafialnej i bezpośrednim nauczaniu przed liturgią 
mszy św.45. Taka praktyka była stosowana między innymi w Mielcu, 
Nowym Sączu oraz Tarnowie46. Stopniowo w życie wspólnot para
fialnych wprowadzano liturgię sprawowaną według odnowionych 
norm liturgicznych. Ślady teologicznej refleksji i praktycznej reali
zacji reformy liturgicznej znalazły swoje odbicie w statutach IV Sy
nodu Diecezji Tarnowskiej, odbywającego się w latach 1982−1986. 
Umieszczono je zasadniczo w księdze II uchwał synodalnych, zaty
tułowanej Uświęcanie47.

Przez niemal dwie dekady w  diecezji tarnowskiej korzystano 
z Agendy liturgicznej diecezji opolskiej, która ukazała się w Opo
lu w 1981 roku. Była ona opracowana przez Diecezjalną Komisję 

45 Relacja ustna pana Leona Jarosza, wieloletniego kościelnego w parafii w Grybowie. 
Wspomina on, że uczono między innymi pieśni: Boże mocny, Bóg stał się kiedyś jednym 
z nas, Przyjdź, Dzieciątko.

46 Wspomnienie ustne pana Stanisława Sojki, organisty w parafii pw. św. Marka w Mielcu. 
W kościele przez całe lata podczas nabożeństw różańcowych była wywieszona tekturowa 
plansza z tekstem modlitwy: O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy…

47 Por. IV SDT, statuty 260–280.
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Liturgiczną48. We wstępie napisano, że to konieczność duszpasterska 
zachęciła twórców do opracowania nowego „podręcznika” dla du
chowieństwa i wiernych49. Właśnie to wydanie przez blisko dwadzie
ścia lat kształtowało przebieg licznych nabożeństw i wielu wydarzeń 
kościelnych, a także innych nabożeństw w diecezji tarnowskiej50.

Jednak najważniejszą publikacją powstałą z troski o formację 
i wychowanie liturgiczne w diecezji była Agenda liturgiczna diecezji 
tarnowskiej. Prace nad jej powstaniem zostały zainicjowane przez 
biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca. Korzystał on z doświad
czeń diecezji katowickiej, z której przybył do Tarnowa jako biskup 
diecezjalny. Na Śląsku od wielu lat istniała agenda diecezjalna, która 
służyła jako pomoc podczas celebracji parafialnych. Po objęciu die
cezji tarnowskiej bp Skworc dekretem z dnia 3 października 2001 
roku powołał Zespół ds. Opracowania Diecezjalnej Agendy Litur
gicznej. W jego skład weszli: ks. Bolesław Margański – wykładowca 
liturgiki w Wyższym Seminarium Duchownym w Tarnowie, ks. Ro
bert Biel – dyrektor Wydawnictwa Diecezji Tarnowskiej „Biblos”, 
ks. Stanisław Bilski – ojciec duchowny w seminarium, oraz ks. Zdzi
sław Sadko – proboszcz bazyliki Matki Bożej Różańcowej w Boch
ni. Zadaniem tego zespołu, którym kierował ks. B. Margański, było 
opracowanie księgi liturgicznej, łączącej w sobie bogactwo praktyki 
modlitwy wspólnotowej i indywidualnej wiernych diecezji tarnow
skiej, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki diecezjalnej51. Po
nieważ Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej jest przede wszystkim 
zbiorem modlitw, nabożeństw i błogosławieństw praktykowanych 

48 Agenda liturgiczna diecezji opolskiej, red. H. J. Sobeczko, Opole 1981.
49 Por. Agenda liturgiczna diecezji opolskiej, dz. cyt., s. 3.
50 W opinii wielu księży to właśnie agenda opolska była najlepszym i na pewno najbardziej 

znanym i cenionym modlitewnikiem, dostępnym w niemal każdym kościele w diecezji 
tarnowskiej.

51 Chodziło między innymi o praktykę adoracji Najświętszego Sakramentu w pierwsze 
niedziele miesiąca oraz uchwycenie niektórych aspektów religijności ludowej, która 
jako forma inkulturacji wiary zaowocowała utrwaleniem różnych modlitw i nabożeństw. 
Formy te należą niewątpliwie do skarbca życia modlitwy Kościoła diecezjalnego i dlatego 
zostały w Agendzie uwzględnione.
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i obowiązujących we wspólnocie Kościoła tarnowskiego, dlatego za
sięgnięto opinii u wielu księży, alumnów, organistów i innych pracow
ników parafii oraz wiernych. W wyniku wielostronnych konsultacji 
zaproponowano, aby między innymi alumni Wyższego Seminarium 
Duchownego w Tarnowie opracowali w formie pisemnej propozycje 
treści, które miałyby się znaleźć w przygotowywanej agendzie. Inten
sywność podjętych prac sprawiła, iż już w lipcu 2002 roku agenda 
otrzymała nihil obstat, a w grudniu tego roku została wydana drukiem.

Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej składa się z jedenastu czę
ści, z których każda – z wyjątkiem pierwszej – poprzedzona jest 
krótkim wprowadzeniem teologicznopastoralnym. Agenda zawiera 
także syntetycznie opracowane wprowadzenia historyczne i teksty 
źródłowe, które mogą stanowić pomoc w praktyce pastoralnej, ka
techetycznej i liturgicznej52. Poszczególne części Agendy liturgicznej 
diecezji tarnowskiej zawierają następujące treści:

• część I poświęcona jest podstawowej modlitwie chrześcijanina, 
to znaczy pacierzowi oraz zasadniczym prawdom katechizmowym53;

• część II zawiera teksty modlitw do Boga Miłosiernego. Bp Wik
tor Skworc zauważa, że tajemnica Bożego miłosierdzia i  jej cele
bracja to niewątpliwie znak dzisiejszych czasów. Kult miłosierdzia 
Bożego obejmuje w diecezji tarnowskiej następujące formy: koronkę 

52 Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, red. B. Margański, R. Biel, Tarnów 2002, 
s. 5–11, 15.

53 Co się tyczy pacierza, to Agenda zwraca uwagę na: znak krzyża, Modlitwę Pańską, Pozdro‑
wienie anielskie, Skład apostolski, Dekalog, Dwa przykazania miłości, wersję tradycyjną 
i odnowioną Pięciu przykazań kościelnych, Uwielbienie Trójcy Przenajświętszej, Uwielbie‑
nie Najświętszego Sakramentu, Anioł Pański, modlitwę Królowo nieba i do Anioła Stróża, 
wspomnienie zmarłych. Jeśli zaś chodzi o zasadnicze prawdy katechizmowe, to są to: 
Sześć prawd wiary, Ostateczne rzeczy człowieka, Siedem sakramentów św., Trzy cnoty 
boskie, Akty cnót boskich, Cztery cnoty główne. Dobre uczynki, Uczynki miłosierne 
wobec ciała, Uczynki miłosierne wobec duszy, Osiem błogosławieństw, Siedem grzechów 
głównych, Grzechy przeciw Duchowi Świętemu, Grzechy wołające o pomstę do nieba, 
Grzechy cudze, Pięć warunków sakramentu pokuty, Pozdrowienie chrześcijańskie. Por. 
Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 17–24. Bp W. Skworc w Słowie wstęp‑
nym przedstawił motywy, które przyświecały redaktorom podczas opracowywania tak 
ważnego dokumentu, jakim jest agenda. Por. tamże, s. 13–15.
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do miłosierdzia Bożego, Godzinę Miłosierdzia, Nowennę do miło‑
sierdzia Bożego, Litanię o Bożym miłosierdziu, Uwielbienie miłosier
dzia Bożego i Godzinki do miłosierdzia Bożego54;

• część III zbiera teksty modlitw osobistych i wspólnotowych 
będących wyrazem kultu Jezusa Chrystusa, Jedynego Odkupiciela 
człowieka55;

• część IV podaje teksty modlitw związanych z kultem Ducha 
Świętego, Pana i Ożywiciela56;

• część V proponuje modlitwy i nabożeństwa ku czci Matki Bożej57;
• część VI  dotyczy kultu świętych Pańskich, ze  szczególnym   

uwzględnieniem świętych i błogosławionych pochodzących z terenu 
diecezji tarnowskiej58;

54 Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 25–38.
55 W zakres kultu Jezusa Chrystusa, Jedynego Odkupiciela człowieka, wchodzą: Nowenna 

do Dzieciątka Jezus, pierwszy czwartek miesiąca, Godzina święta, Litania do Najdroższej 
Krwi Chrystusa Pana, pierwszy piątek miesiąca, Litania do Najświętszego Serca Pana 
Jezusa, różne wersje Aktów poświęcenia i wynagrodzenia, nabożeństwo do Najświętszego 
Serca Pana Jezusa, adoracje Jezusa Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie, 
adoracje w pierwszą niedzielę miesiąca, Akty uwielbienia, wystawienie Najświętszego 
Sakramentu i błogosławieństwo eucharystyczne, procesja w uroczystość Najświętszego 
Ciała i Krwi Chrystusa, Komunia św. poza mszą św., Litania do Najświętszego Imienia 
Jezus, kult Przemienienia Pańskiego. Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, dz. cyt., 
s. 39–118.

56 Kult Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, obejmuje: Hymn do Ducha Świętego, Sekwencję, 
nabożeństwo Duchu Święty, przyjdź, prosimy, Litanię do Ducha Świętego, Nowennę 
do Ducha Świętego, Modlitwę o dary Ducha Świętego, Modlitwę o łaski Ducha Świętego 
w  sakramencie bierzmowania. Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, dz.  cyt., 
s. 119–132.

57 Kult Matki Bożej obejmuje: Litanię loretańską do Najświętszej Maryi Panny, nabożeń
stwo w pierwszą sobotę miesiąca, tekst Jasnogórskich ślubów narodu polskiego, Akt 
zawierzenia świata Matce Bożej przez Jana Pawła  II, Nowennę do Matki Bożej Nie‑
ustającej Pomocy, nabożeństwo majowe, nabożeństwo różańcowe, różaniec, różaniec 
za zmarłych, wspomnienie Królowej Różańca Świętego, wspomnienie Najświętszej 
Maryi Panny z Lourdes – Światowy Dzień Chorego, święto Najświętszej Maryi Panny 
Tuchowskiej. Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 133–172.

58 Na kult świętych Pańskich składają się: Litania do Wszystkich Świętych (wersje I–III), 
uroczystość św. Józefa, wspomnienie św. Izydora, uroczystość św. Wojciecha, wspomnie
nie św. Floriana, uroczystość św. Stanisława, święto św. Andrzeja Boboli, wspomnienie 
bł. Urszuli Ledóchowskiej, wspomnienie błogosławionych męczenników: Romana 
i Towarzyszy, wspomnienie św. Antoniego z Padwy, wspomnienie bł. Marii Teresy 
Ledóchowskiej, wspomnienie dowolne bł. Edmunda Bojanowskiego, wspomnienie 
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• część VII uwzględnia teksty i normy celebracji w poszczegól
nych okresach roku liturgicznego59;

• część VIII zawiera celebracje okolicznościowe i przypomina 
modlitwy towarzyszące poszczególnym uroczystościom i obrzę
dom60;

• część IX to zbiór norm i obrzędów liturgicznych związanych 
z różnymi okolicznościami i sytuacjami we wspólnocie parafialnej61;

• część X obejmuje teksty błogosławieństw często stosowanych 
w praktyce duszpasterskiej62;

św. Pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta, wspomnienie bł. Szymona z Lipnicy, 
wspomnienie św. Kingi, święto św. Stanisława Kostki, wspomnienie św. Wincentego 
à Paulo, wspomnienie św. Franciszka z Asyżu, wspomnienie św. Jana Kantego, święto 
św. Łukasza Ewangelisty, wspomnienie dowolne św. Huberta, wspomnienie bł. Karo
liny Kózkówny, wspomnienie dowolne św. Mikołaja. Por. Agenda liturgiczna diecezji 
tarnowskiej, dz. cyt., s. 173–254.

59 Jako celebracje w roku liturgicznym wymienia się: roraty, wigilijną modlitwę w rodzinie, 
duszpasterskie odwiedziny kolędowe, Godzinę czytań przed pasterką, święto Świętej 
Rodziny, nieszpory i nabożeństwo na zakończenie roku kalendarzowego, Nowy Rok, 
Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, drogę krzyżową, gorzkie żale, okresowe dni 
modlitw, dożynki, wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Por. Agenda liturgiczna 
diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 255–336.

60 W zakres celebracji okolicznościowych wchodzą: pierwsza Komunia święta, biały ty
dzień, rocznica pierwszej Komunii świętej, prymicje w parafii, Dzień Chorych w parafii, 
pielgrzymka parafialna, Tydzień Miłosierdzia, nabożeństwa misyjne, obrzęd przyjęcia 
dzieci do Papieskiego Dzieła Misyjnego, rozesłanie kolędników w dniu 26 grudnia, zarę
czyny, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Dziecka, Dzień Ojca, nabożeństwo za dziadków 
i osoby stare, nabożeństwo dla poborowych. Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, 
dz. cyt., s. 337–414.

61 W zestawie tzw. innych nabożeństw znajdujemy: nabożeństwo ekspiacyjne za grzechy 
dzieciobójstwa, duchową adopcję dziecka poczętego, misje parafialne, obrzęd błogosła
wienia (dopuszczenia do posługi) nowych ministrantów, obrzęd błogosławienia nowych 
lektorów, obrzęd wprowadzenia nowego proboszcza w posługę duszpasterską w parafii, 
wizytację kanoniczną – biskupią, obrzęd instalacji kanoników Kapituły Katedralnej 
w Tarnowie, odpust parafialny, rocznicę poświęcenia kościoła. Por. Agenda liturgiczna 
diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 415–440.

62 Jako częściej stosowane błogosławieństwa wymienia się: błogosławieństwo wody poza 
mszą św., błogosławieństwo wieńca adwentowego, błogosławieństwo dzieci i  świec 
(lampionów) na początku Adwentu, błogosławieństwo opłatków, błogosławieństwo 
owsa w  święto św. Szczepana, błogosławieństwo wina w  święto św.  Jana Apostoła, 
błogosławieństwo złota, kadzidła, mirry i kredy w uroczystość Objawienia Pańskie
go, błogosławieństwo świec w dniu św. Błażeja, błogosławieństwo pól oraz zasiewów, 
błogosławieństwo pokarmów wielkanocnych, błogosławieństwo dzieci i  wianków 
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• część XI to tzw. Dodatek, przedstawiający obrzędy i teksty mo
dlitw niedających się zakwalifikować do innych działów63.

Analiza treści Agendy liturgicznej diecezji tarnowskiej wskazu
je, że dokument posiada charakter selektywny, zatem nie zawiera 
wszystkich istniejących w Polsce form liturgicznych i praktyk mo
dlitewnych, a jedynie wybrane i ściśle związane z terenem diecezji 
tarnowskiej64. Należy jednak podkreślić, że obecna publikacja jest 
zbiorem zawierającym zdumiewające świadectwo realizacji dzieła 
posoborowej odnowy liturgicznej w diecezji. Dlatego może stano
wić inspirację do kształtowania życia liturgicznego we wspólnotach 
parafialnych także poza diecezją tarnowską.

W Agendzie liturgicznej diecezji tarnowskiej zgromadzono utrwa
lone tradycją teksty modlitw i nabożeństw, a także wprowadzono 
modlitwy i nabożeństwa, praktykowane w innych rejonach Polski, 
oraz nowe, powstałe zwłaszcza w związku z kultem miłosierdzia 

w czwartek „dawnej” oktawy Bożego Ciała, błogosławieństwo kierowców i pojazdów 
mechanicznych, poświęcenie ziół i kwiatów w uroczystość Wniebowzięcia Matki Bożej, 
błogosławieństwo owoców, płodów rolnych i wieńców dożynkowych, błogosławień
stwo ziarna siewnego, błogosławieństwo naczyń i szat liturgicznych, błogosławieństwo 
krzyża, błogosławieństwo obrazu lub figury Chrystusa Pana, błogosławieństwo obrazu 
lub figury Matki Bożej, błogosławieństwo różańca, błogosławieństwo obrazu lub figu
ry świętego, błogosławieństwo dewocjonaliów: medalika, krzyżyka i  innych znaków 
religijnych, błogosławieństwo modlitewnika, błogosławieństwo wszelkich religijnych 
przedmiotów, błogosławieństwo jakichkolwiek przedmiotów i na różne okoliczności 
życia, błogosławieństwo pierwszoklasistów, błogosławieństwo pielgrzymów, błogosła
wieństwo nowego domu i mieszkania, błogosławieństwo remizy strażackiej, sprzętu lub 
wozu strażackiego, błogosławieństwo zwierząt, błogosławieństwo pomnika (popiersia) 
Jana Pawła II, błogosławieństwo pomnika lub tablicy pamiątkowej, błogosławieństwo 
krzyża nagrobnego lub nagrobka (2 XI lub w  innym dniu). Por. Agenda liturgiczna 
diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 441–504.

63 W ostatnim rozdziale znalazły się: Wyznanie wiary przed święceniami i objęciem 
urzędów kościelnych (wg papieża Pawła VI), przyjęcie osoby ochrzczonej do pełnej 
jedności z Kościołem, hymny i suplikacje. Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, 
dz. cyt., s. 505–510.

64 W związku z tym bp W. Skworc zaznaczył, że Agenda może być w następnych wydaniach 
uzupełniana i korygowana. Biskup tarnowski we wspomnienie Najświętszej Marii Panny 
z Góry Karmel, dnia 16 lipca 2002 roku, w oparciu o kan. 838 §4 i 839 §2 Kodeksu 
prawa kanonicznego, zatwierdził Agendę liturgiczną diecezji tarnowskiej i polecił jej 
używanie w diecezji. Por. Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, dz. cyt., s. 15.
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Bożego. Agenda przyczyniła się do przypomnienia, uporządkowa
nia i ubogacenia modlitw, nabożeństw i innych form liturgicznych 
praktykowanych na terenie diecezji tarnowskiej. Większa dostępność 
tekstów modlitewnych i liturgicznych przyczyniła się do ich częst
szego wykorzystania w kościele, a także pomogła w przypomnieniu 
i aktualizacji linii melodycznych śpiewów wykonywanych podczas 
celebracji liturgicznych w świątyniach oraz w praktyce wspólnych 
modlitw i nabożeństw odprawianych zarówno w domach rodzin
nych, jak i  miejscach publicznych, na przykład przy przydrożnych 
krzyżach, figurach i kaplicach.

4. Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie

Recepcja na terenie diecezji tarnowskiej wskazań II Soboru Watykań
skiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej jest procesem dynamicz
nym65. Tarnowscy muzykolodzy, dbając o realizację głównego celu 
muzyki kościelnej, jakim jest uwielbienie Boga i uświęcanie wiernych, 
starali się uwzględniać z jednej strony aktualne nauczanie kościelne, 
obowiązujące normy prawne i wszystkie zalecenia liturgiczne, z dru
giej strony zaś – konkretne uwarunkowania diecezjalne, do których 
należą wytworzone zwyczaje, duszpasterska praxis, zdrowy rozsą
dek itp. Podobnie jak w przypadku odnowy innych obszarów działal
ności Kościoła, odnowa muzyki sakralnej dotyczy form i sposobów 
jej realizacji na terenie diecezji tarnowskiej66. W proces odnowy litur
gicznej, ze szczególnym uwzględnieniem muzyki sakralnej, włączyły 
się również poszczególne instytucje diecezjalne oraz inne organizacje, 
ruchy i stowarzyszenia współpracujące z instytucjami diecezjalnymi. 

65 Por. KL 112; Z. Sadko, Percepcja soborowej odnowy liturgicznej w diecezji tarnowskiej…, 
dz. cyt., s. 138.

66 Por. M. Zając, Katechizacja w diecezji tarnowskiej w okresie posługi biskupiej Jerzego 
Ablewicza (1962–1989), Tarnów 2000, s. 185.
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Instytucją bezpośrednio odpowiedzialną za realizację postulatów 
dotyczących odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej jest 
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, który ko
ordynuje wszystkie działania Kościoła lokalnego w zakresie muzyki 
sakralnej w diecezji tarnowskiej. Dyrektora Wydziału mianuje biskup  
diecezjalny.

Już w 1963 roku w „Roczniku Diecezji Tarnowskiej” wymieniono 
Komisję ds. Organistowskich, której od 1962 roku przewodniczył 
ks. Kazimierz Pasionek67. Natomiast zgodnie z zaleceniem II Soboru 
Watykańskiego biskup tarnowski Jerzy Ablewicz w dniu 26 lutego 
1965 roku powołał Diecezjalną Komisję Muzyki i Śpiewu Kościelnego, 
mianując jej przewodniczącym właśnie ks. K. Pasionka68. Z Komisji 
tej powstał Referat Muzyki Kościelnej, którym w dalszym ciągu kie
rował ks. K. Pasionek. Z czasem przekształcił się on w samodzielny 
Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Na po
trzebę tworzenia Komisji Muzyki Kościelnej zwracali już uwagę 
polscy biskupi w Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej 
po Soborze Watykańskim II z 8 lutego 1979 roku69. Komisja Muzyki 
Kościelnej jest powoływana przez biskupa tarnowskiego na okres 
pięciu lat. Pozostaje ona organem wykonawczym Wydziału Muzyki 
Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie oraz ciałem doradczym 
biskupa tarnowskiego w sprawach muzyki kościelnej. Od 2006 roku 
Komisją kieruje ks. dr Grzegorz Piekarz, zaś członkami Komisji 
są ks. prof. dr hab. Andrzej Zając i ks. mgr lic. Stefan Król. Jej struktu
rę, skład oraz zadania określa statut zatwierdzony przez bpa Wiktora 
Skworca 4 kwietnia 2006 roku70. Zgodnie z jego postanowieniami, 
„celem Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej jest podejmowanie 
wszelkich działań podyktowanych troską o należyty stan muzyki 

67 Por. RDT 1963, s. 27.
68 Por. RDT 1967, s. 66.
69 Por. IEP 38n.
70 Por. Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej z dnia 4 kwiet

nia 2006, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=statut (4.01.2014).
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kościelnej w świątyniach diecezji oraz czuwanie nad przestrzeganiem 
i realizacją przepisów Kościoła dotyczących muzyki kościelnej, za
równo w obrzędach liturgicznych, jak i w innych muzycznych przed
sięwzięciach we wnętrzach sakralnych”71. Struktury Diecezjalnej 
Komisji Muzyki Kościelnej diecezji tarnowskiej prezentują poniższe  
tabele.

Tabela 1: Struktura Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w latach 2006−201172

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej
Przewodniczący: ks. dr Grzegorz Piekarz
Członkowie: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając,
ks. mgr lic. Stefan Król

Podkomisja
ds. organistowskich

Podkomisja ds. chórów, 
schol, kantorów
i psałterzystów

Podkomisja
ds. budownictwa 
organowego

Przewodniczący
ks. dr Grzegorz Piekarz

Przewodniczący
ks. prof. dr hab. Andrzej 
Zając

Przewodniczący
ks. mgr lic. Stefan Król

1. ks. mgr lic. Kazimierz 
Pasionek
2. mgr Sławomir Barszcz – 
Tarnów
3. mgr lic. Stanisław Tulik – 
Mielec
4. mgr Krzysztof Koś
ciółek – Bochnia
5. s. mgr Barbara 
Gawełda – Brzesko
6. Marek Michalik – 
Limanowa
7. Mariusz Łabędź – 
Tarnów
8. Marian Salamon – 
Nowy Sącz

1. ks. dr Stanisław 
Garnczarski
2. ks. Władysław Pachota
3. ks. Stanisław Adamczyk
4. mgr lic. Jan Gładysz
5. mgr Ewa Drwal
Świerczek

1. ks. mgr Tadeusz 
Bukowski – historyk sztuki
2. mgr Kazimierz Plewa – 
organmistrz
3. Stanisław Wolak – 
organmistrz

71 http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=statut (4.01.2014).
72 http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=komisja (13.08.2016).
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Tabela 2: Struktura Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w latach 2011–201673

Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej
Przewodniczący – ks. dr Grzegorz Piekarz
Członkowie: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając,
ks. mgr lic. Stefan Król

Podkomisja
ds. organistowskich

Podkomisja
ds. chórów, schol, 
kantorów
i psałterzystów

Podkomisja
ds. budownictwa 
organowego

Przewodniczący
ks. dr Grzegorz Piekarz

Przewodniczący
ks. prof. dr hab. Andrzej 
Zając

Przewodniczący
ks. mgr lic. Stefan Król

1. mgr Sławomir Barszcz – 
Tarnów
2. mgr lic. Stanisław Tulik – 
Mielec
3. mgr Krzysztof 
Kościółek – Bochnia
4. s. mgr Barbara 
Gawełda – Kamienica
5. mgr Wiesław Kaczor – 
Szynwałd
6. Marek Michalik – 
Limanowa
7. Mariusz Łabędź – 
Tarnów

1. ks. dr hab. Stanisław 
Garnczarski
2. ks. Władysław Pachota
3. ks. Stanisław Adamczyk
4. mgr lic. Jan Gładysz
5. mgr Ewa Drwal
Świerczek

1. ks. mgr Tadeusz 
Bukowski – hist. sztuki
2. mgr Kazimierz Plewa – 
organmistrz
3. Stanisław Wolak – 
organmistrz

Jak to zostało zaprezentowane w obu tabelach, w skład Diecezjal
nej Komisji Muzyki Kościelnej wchodzi Zarząd, Podkomisja ds. orga
nistowskich, Podkomisja ds. chórów, schol, kantorów i psałterzystów 
oraz Podkomisja ds. budownictwa organowego. Statut Diecezjalnej 
Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej z dnia 4 kwietnia 
2006 roku określa kompetencje powyższych ciał organizacyjnych. 
Zarząd tworzą: przewodniczący, którym jest każdorazowy dyrektor 

73 http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=komisja (13.08.2016).
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Wydziału, trzech przewodniczących wymienionych podkomisji oraz 
sekretarz. Zarząd przyjmuje, rozpatruje i rozstrzyga sporne spra
wy pomiędzy organistami a proboszczami lub administratorami  
parafii74.

Wydziałowi Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie 
podlegają parafie i inne instytucje związane z muzyką kościelną: Die
cezjalna Komisja Muzyki Kościelnej, Diecezjalna Szkoła Organistow
ska, chóry katedralne zrzeszone w Polskiej Federacji Pueri Cantores: 
Chłopięcy Chór Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses z Tarnowa, 
Dziewczęcy Chór Katedralny Puellae Orantes z Tarnowa. Wydział 
Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie otacza opieką rów
nież inne chóry działające na terenie diecezji tarnowskiej, które nie 
są chórami katedralnymi, ale są zrzeszone w Polskiej Federacji Pueri 
Cantores: Dziewczęcy Chór Parafialny Puelle Sancti Pauli z Boch
ni, ChłopięcoMęski Chór Pueri Cantores Sancti Nicolai z Bochni, 
Chłopięcy Chór Bazyliki Matki Bożej Bolesnej z Limanowej.

Realizując postulaty odnowy muzyki sakralnej na terenie diecezji 
tarnowskiej, Wydział podejmuje szereg inicjatyw dotyczących nie 
tylko kontroli sprowadzającej się do czuwania nad organizacją i prze
biegiem odnowy muzyki sakralnej na terenie diecezji tarnowskiej, 
ale przede wszystkim kształcenia i formacji w tej dziedzinie oraz 
promocji działań związanych z tym procesem. Niniejsze inicjatywy 
są podejmowane w duchu Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce 
liturgicznej po Soborze Watykańskim II z 8 lutego 1979 roku75.

Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie re
alizuje zadania poszczególnych podkomisji wchodzących w skład 

74 Por. http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=komisja (13.08.2016).
75 Biskupi zwrócili w tym dokumencie uwagę na potrzebę wszechstronnego przygotowania 

muzycznego duszpasterzy, katechetów duchownych i świeckich, członków instytutów 
życia zakonnego. Podkreślili też potrzebę opieki nad chórami kościelnymi, dążenia 
do  ich zakładania. Postulowali także, aby przy każdej parafii była schola cantorum 
oraz biblioteka muzyczna, zawierająca księgi liturgiczne, a zwłaszcza te, które są prze
znaczone dla śpiewu. Jako przedmiot specjalnej troski biskupi wymienili kształcenie 
i doskonalenie zawodowe organistów. Por. IEP 31−37.
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Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej. Podkomisja ds. organistow
skich, której obecnie przewodniczy ks. dr Grzegorz Piekarz, zajmuje 
się organizacją rekolekcji, dni skupienia i kursów szkoleniowych dla 
organistów, a także organizuje festiwale organistów diecezji76. Do
datkowym jej zadaniem jest sporządzenie i aktualizowanie ewidencji 
organistów diecezji tarnowskiej. W skład tej Podkomisji wchodzą: 
z urzędu każdorazowy dyrektor Diecezjalnej Szkoły Organistow
skiej i organista bazyliki katedralnej oraz pięciu organistów repre
zentujących poszczególne regiony diecezji. Podkomisja ds. chórów, 
schol, kantorów i psałterzystów pod obecnym przewodnictwem 
ks. prof. dra hab. Andrzeja Zająca troszczy się o organizowanie 
okresowych przeglądów (festiwali) chórów, schol liturgicznych 
oraz kursów dla psałterzystów. Przeglądy chórów i festiwale mają 
na celu propagowanie i upowszechnianie chóralnej muzyki sakralnej, 
integrację środowisk muzycznych i wymianę doświadczeń. Dają 
też okazję do zaprezentowania bieżącego repertuaru muzycznego 
coraz liczniejszym słuchaczom podczas koncertów i festiwali mu
zyki kościelnej. Festiwale sprzyjają także podwyższeniu poziomu 
kultury muzycznej oraz promocji regionu77. Podkomisja sporządza 
i aktualizuje spis istniejących chórów, schol i orkiestr oraz w miarę 
potrzeby organizuje szkolenia dla dyrygentów. Do zadań Podkomisji 
ds. budownictwa organowego należy:

76 Festiwale te  odbywały się pod koniec września w  latach 1999, 2004, 2009, 2013. 
W skład jury ostatniego festiwalu, który odbył się w Tarnowie 26−27 września 2013 
roku, wchodzili: prof. Józef Serafin, prof. Krzysztof Latała, dr Henryk Jan Botor z Aka
demii Muzycznej w Krakowie. Laureatami zostali: Paweł Batko (parafia pw. św. Pawła 
Apostoła w Bochni) – I miejsce, Anna Sak (parafia Miłosierdzia Bożego w Woli Rzę
dzińskiej) – II miejsce, Krystian Rąpała (parafia w Łękawicy) – III miejsce. Por. G. Pie
karz, Sprawozdanie z IV Festiwalu Organistów Diecezji Tarnowskiej CANTANTIBUS 
ORGANIS, Tarnów–Tuchów 2013 (26–27 września 2013), „Hosanna” (2013−2014) 1(20), 
s. 20−22.

77 W Tarnowie odbyły się cztery edycje Ogólnopolskiego Festiwalu Muzyki Chóralnej 
Sacra Ecclesiae Cantio − w latach: 2008, 2010, 2012, 2014. W ostatniej edycji wzięło 
udział 17 chórów, w  tym 9 z diecezji tarnowskiej. Por. G. Piekarz, IV Ogólnopolski 
Festiwal Muzyki Chóralnej SACRA ECCLESIAE CANTIO – Tarnów 2014, „Hosanna” 
22 (2014) nr 1, s. 28–30.
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• opiniowanie projektów związanych z budową nowych instru
mentów, szczegółowa kontrola ich realizacji wraz z końcową oceną, 
uwzględniającą zakres rzemieślniczy i artystyczny;

• nadzór nad przeprowadzaniem remontów i ważniejszych napraw 
instrumentów oraz opieka i nadzorowanie prac związanych z re
montem i konserwacją instrumentów zabytkowych (zatwierdzanie 
projektów nowych bądź remontowanych lub rekonstruowanych 
organów, dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremon
towanych bądź zrekonstruowanych organów);

• czuwanie nad stanem organów na terenie diecezji tarnowskiej 
poprzez aktualizację informacji o stanie każdego instrumentu;

• prowadzenie ewidencji i dokumentacji organów (zwłaszcza do
kładnych opisów ich powstania, charakteru ewentualnych zmian 
oraz parametrów technicznych);

• współpraca i  wymiana doświadczeń na  temat bieżącej dzia
łalności z podkomisjami ds. instrumentów muzycznych w innych 
diecezjach.

Podkomisją tą w diecezji tarnowskiej kieruje obecnie ks. mgr lic. Ste 
fan Król.

Analizując funkcjonowanie Wydziału Muzyki Kościelnej, nie 
można pominąć jego działalności wydawniczej, w  której ramach 
wydaje on kwartalnik „Hosanna” – czasopismo organistów diecezji 
tarnowskiej, które stara się zachowywać charakter naukowy i  for
macyjny. Zarezerwowano w nim miejsce na wymianę doświadczeń 
oraz obieg informacji ważnych dla środowiska związanego z muzyką 
kościelną. Kwartalnik „Hosanna” jest rozprowadzany po wszystkich 
parafiach diecezji tarnowskiej. Warto podkreślić dynamiczny rozwój 
czasopisma zarówno w aspekcie merytorycznym, jak i formalnym 
(zmiany szaty graficznej). Za  cenne należy uznać regularne za
mieszczanie artykułów naukowych oraz przybliżanie czytelnikom 
konkretnych postaci ze świata muzyki kościelnej. Ważne są także 
sugestie i propozycje duszpasterskie: wkładki nutowe czy propozycje  
pieśni.
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Na szczególną uwagę zasługuje cykl artykułów „Bóg i wielcy kom
pozytorzy”, poświęconych różnym aspektom życia religijnego takich 
kompozytorów, jak Jan Sebastian Bach, Ludwig van Beethoven, Franz 
Schubert, Richard Wagner, Giuseppe Verdi, Giacomo Puccini, Felix 
Mendelssohn Bartholdy78. W każdym numerze pisma jest zamiesz
czane także kalendarium „Z życia diecezji tarnowskiej”, w którym 
są omawiane bieżące wydarzenia związane z muzyką i śpiewem 
kościelnym79. Do cyklicznych artykułów można również zaliczyć 
teksty prezentujące organy w poszczególnych parafiach diecezji 
tarnowskiej. W każdym numerze prezentowany jest przynajmniej 
jeden instrument muzyczny wraz ze swą historią, uwzględniającą 
pochodzenie, przeprowadzone remonty i poprawki, a także moder
nizacje. Publikowane jest również zdjęcie prospektu organowego, 
kontuaru oraz dyspozycje wszystkich głosów i możliwych połączeń 
w instrumencie80.

W czasopiśmie „Hosanna” są także regularnie przedstawiane infor
macje dotyczące obowiązkowych rekolekcji dla organistów diecezji 
tarnowskiej, które są organizowane każdego roku81.

W każdym numerze pisma znajduje się również wkładka nutowa 
z kilkoma nowymi pieśniami kościelnymi, służąca systematyczne
mu poszerzaniu repertuaru pieśni kościelnych w parafiach diecezji 
tarnowskiej82. W tej wkładce nutowej znajdują się także partytury 
pieśni w opracowaniu chóralnym a capella albo z towarzyszeniem 
organów83.

78 Por. S. Zięba, Bóg i wielcy kompozytorzy, „Hosanna” 22 (2014–2015) nr 1, s. 17−21.
79 Na przykład „Hosanna” 22 (2014–2015) nr 1, s. 2−3.
80 Na przykład P.  Pasternak, Instrumentarium organowe parafii Łabowa, „Hosanna” 

22 (2014–2015) nr 1(), s. 17–21; P. Matoga, Starosądecki fenomen, czyli rzecz o pozyty‑
wach w klasztorze Sióstr Klarysek, „Hosanna” 19 (2013) nr 2, s. 25–32.

81 Na przykład „Hosanna” 22 (2014–2015) nr 1, s. 7.
82 Na przykład Misericordias Domini, opr. H. J. Botor; Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, 

muz. I. Pfeiffer; Bądź uwielbiony, miłosierny Boże, opr. S. Barszcz, „Hosanna” 19 (2013) 
nr 2, s. 19n.

83 Na przykład Przyjmij, o Najświętszy Panie, tłum. M. Rachwał, muz. norweska, harm. 
S. Barszcz; Przyjmij, Ojcze, tę ofiarę, tłum. E. Grimm, muz. I. Pfeiffer, harm. S. Barszcz; 
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Warto wspomnieć, że Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diece
zjalnej w Tarnowie posiada własną stronę internetową84, na której 
są umieszczane wszystkie aktualności, bieżące informacje, zarządze
nia i komunikaty. Na stronie można również znaleźć oferty pracy dla 
organistów zamieszczane przez parafie, a także oferty organistów 
po ukończonej Szkole Organistowskiej, którzy poszukują pracy. Stro
na internetowa jest dodatkową pomocą dla wszystkich organistów 
oraz osób zajmujących się muzyką kościelną, ponieważ zawiera ona 
również:

• dokumenty związane z prawodawstwem muzyki kościelnej;
• zarządzenia biskupa tarnowskiego;
• Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej;
• Regulamin organistów diecezji tarnowskiej;
• informacje dotyczące festiwalu organistów i chórów;
• przegląd parafialnych schol liturgicznych;
• informacje dotyczące Diecezjalnego Studium Organistowskiego;
• prezentację organów muzycznych diecezji tarnowskiej;
• muzyczne nowości wydawnicze;
• galerię zdjęć.
Wydział Muzyki Kościelnej działający w strukturach Kurii Die

cezjalnej w Tarnowie nie tylko monitoruje, kontroluje i ocenia stan 
życia muzycznego w poszczególnych parafiach, ale wychodząc na
przeciw oczekiwaniom organistów i księży proboszczów, proponuje 
im również konkretną pomoc i wsparcie w zakresie poszerzania 
repertuaru muzycznego, organizacji przeglądów, festiwali na tere
nie diecezji tarnowskiej, wskazań dotyczących budowy i remontów 
instrumentów organowych. Wydział służy także pomocą prawną 
w sprawach związanych z zatrudnianiem organistów i stosownymi 
umowami o pracę.

Racz wiekuiste, tłum. Głodkiewicz, muz. A. Chlondowski, harm. S. Barszcz; Racz wie‑
kuiste dać odpoczywanie 2011, opr. S. Barszcz, „Hosanna” 22 (2014–2015) nr 1, s. 23n.

84 Por. http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/ (4.01.2015).
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Analiza działań Wydziału Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie wskazuje, że przyczynia się on w znacznym stopniu 
do dynamicznego rozwoju muzyki sakralnej z zachowaniem obo
wiązujący norm prawnych i zaleceń liturgicznych.

5. Diecezjalne Studium Organistowskie

Natura liturgii mszy św.  i  różnych nabożeństw domaga się, aby 
każdy pełniący swoje zadania – zarówno duchowny, jak i świecki – 
spełniał to, co do niego należy na mocy przepisów liturgicznych85. 
W tym celu konieczne jest przygotowanie organistów, którzy po
siadając odpowiednie wykształcenie muzyczne, a także liturgiczne, 
z uwzględnieniem norm kościelnych, będą podejmowali właściwą 
posługę muzyczną. Systematyczne i zorganizowane kształcenie orga
nistów na terenie diecezji tarnowskiej nabrało wyraźnych kształtów 
zwłaszcza w okresie odnowy po II Soborze Watykańskim86. Jednak 
już w 1962 roku bp Jerzy Ablewicz powołał Komisję ds. Organi
stowskich87, która pod przewodnictwem ks. Kazimierza Pasionka 
opracowała program nauczania w Diecezjalnym Studium Organi
stowskim w Tarnowie88. Jako datę powstania Studium przyjmuje się 
wrzesień 1964 roku. Ponieważ sporo jego uczestników pochodziło 
z terenów Sądecczyzny, już w 1969 roku otwarto filię Studium przy 

85 Por. MS 6.
86 Por. G. Piekarz, Regulamin organistów diecezji tarnowskiej. Możliwa rzeczywistość czy 

fikcja?, Curr (2006) nr 7−9, s. 396.
87 W jej skład weszli: ks. dr P. Bednarczyk (przedstawiciel Kurii Diecezjalnej), ks. K. Pa

sionek (diecezjalny referent ds. muzyki kościelnej), p. W. Grzanka (organista w kościele 
pw. św. Jakuba w Tuchowie), p. P. Sitko (organista katedralny), p. S. Sokólski (organista 
w kościele pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu) i p. E. Sitko (organista z Klikowej). Por. 
A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
w: Cantate Domino canticum novum, red. S. Garnczarski, dz. cyt., s. 255.

88 Por. K.  Pasionek, Diecezjalne Studium Organistowskie, Curr 139 (1989) nr  10−12, 
s. 545−550.
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parafii pw. św. Małgorzaty w Nowym Sączu, a jej prowadzenie objął 
ks. Henryk Cempura (do czerwca 1982 roku)89.

Początkowo Diecezjalne Studium Organistowskie mieściło się przy 
ul. Dwernickiego 1 w Tarnowie, posiadając do dyspozycji jedynie 
salę katechetyczną, udostępnioną przez parafię pw. św. Józefa, i dwa 
niewielkie pomieszczenia w prywatnym mieszkaniu ks. Kazimierza 
Pasionka – dyrektora Studium. Całą bazę dydaktyczną stanowiło 
kilka stolików, kilkanaście krzeseł przekazanych przez Kurię Diece
zjalną (prawdopodobnie z rozwiązanego w 1963 roku tzw. Małego 
Seminarium), oraz trzy fisharmonie90. Dopiero zmiany ustrojowe 
po 1989 roku otworzyły nowe możliwości rozwoju i modernizacji 
Studium. Po śmierci abpa Jerzego Ablewicza (31 marca 1990 roku) 
jego następcą został bp Józef Życiński, który już w nowej rzeczywi
stości społecznopolitycznej podjął w diecezji tarnowskiej szereg 
inicjatyw, między innymi modernizację i reorganizację Studium. 
Od roku szkolnego 1993−1994 zatem Studium zaczęło nowy etap 
swojej działalności w tej samej siedzibie, ale w nowo wyposażonych 
salach wykładowych.

Obecnie Studium posiada cztery sale wykładowe i trzy pomiesz
czenia do indywidualnych lekcji gry. Od początku jego działalnością 
kierował ks. Kazimierz Pasionek, do którego zadań należało: orga
nizacja nauczania, przyjmowanie kandydatów, opracowanie planu 
zajęć, prowadzenie księgowości, dbanie o stan techniczny budynku 
i sprawność instrumentów, sporządzanie sprawozdań dla Kurii Die
cezjalnej, przygotowywanie indeksów i wypisywanie dyplomów91. 
Należy podkreślić, że od roku szkolnego 1992−1993 obowiązuje 
4letni system kształcenia. Wprowadzone zostały ćwiczenia z emisji 

89 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współcze‑
sność, dz. cyt., s. 256. Ciężka choroba ks. H. Cempury uniemożliwiła mu dalszą pracę. 
W związku z tym filia Studium w Starym Sączu przestała istnieć. Por. tamże, s. 257.

90 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
dz. cyt., s. 258.

91 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
dz. cyt., s. 257.
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głosu, praktyka muzycznoliturgiczna, formy muzyczne oraz chór 
powstały z połączonych roczników III oraz IV92.

Głównym celem Diecezjalnego Studium Organistowskiego jest 
przygotowanie osób do podjęcia pracy w zawodzie organisty. Zajęcia 
dydaktyczne obejmują indywidualną naukę gry na organach i for
tepianie oraz przygotowanie teoretyczne. Nauczanie przedmiotów 
teoretycznych ma na celu przekazanie uczestnikom Studium nie
zbędnego zasobu wiedzy z zakresu teorii i historii muzyki, budow
nictwa organowego oraz liturgiki. Do podstawowych przedmiotów 
należą:

1. Zasady muzyki93 – główny przedmiot w programie nauczania 
roku pierwszego, wykładany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo. 
Obejmuje następujące zagadnienia: natura i cechy dźwięku, podsta
wowe elementy notacji muzycznej, zjawiska metrorytmiczne, ago
gika, dynamika, istota systemu stroju muzycznego, skale muzyczne, 
tonacje, budowa gam krzyżykowych i bemolowych, interwały, dia
tonika i chromatyka, zamiana enharmoniczna dźwięków, sposoby 
artykulacji, skróty pisowni muzycznej. Proponowane są podręczniki: 
Podstawowe wiadomości z nauki o muzyce Józefa Karola Lasockiego 
oraz Zasady muzyki Franciszka Wesołowskiego.

2. Formy muzyczne94 – przedmiot wykładany na IV roku w wy
miarze jednej godziny tygodniowo. Jego celem jest zapoznanie 
uczniów z pojęciem formy muzycznej oraz omówienie najważniej
szych form muzyki wokalnej, instrumentalnej i wokalnoinstrumen
talnej. W trakcie wykładu omawiane są elementy dzieła muzycznego, 
rodzaje faktury muzycznej oraz podstawowe zasady kształtowania 
dzieła muzycznego, a następnie poszczególne formy muzyczne: for
my muzyki instrumentalnej, formy polifoniczne ścisłe, formy polifo
niczne swobodne, formy figuracyjne, uwertura, muzyka programowa 

92 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
dz. cyt.

93 Zasady muzyki – wykładowca: p. mgr lic. Jan Gładysz, od 2003.
94 Formy muzyczne – wykładowca: ks. dr Stanisław Garnczarski, od 2001.
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oraz ilustracyjna. Druga część wykładu traktuje o formach muzyki 
wokalnej, takich jak: recytatyw, pieśń solowa, pieśń chóralna, aria 
i jej odmiany, motet, madrygał, kantata, msza i requiem, oratorium, 
pasja i opera.

3. Harmonia95 – przedmiot wykładany na II i III roku w wymia
rze dwóch godzin tygodniowo, a na IV roku w wymiarze jednej 
godziny. Zakres nauczania: pojęcie funkcji harmonicznej, budowa 
trójdźwięków triady harmonicznej, przewroty trójdźwięków triady, 
dominanta septymowa i nonowa, trójdźwięki triady z dodaną sekstą, 
czterodźwięki septymowe II, III, VI i VII stopnia, zboczenia modu
lacyjne, dźwięki obce, figuracja, modulacje diatoniczne i chroma
tyczne, podstawowe elementy harmonii modalnej. Proponowanym 
podręcznikiem jest Harmonia Kazimierza Sikorskiego96.

4. Historia muzyki kościelnej97 – przedmiot wykładany na III 
i IV roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo w systemie dwu
letnim (naprzemiennie): w pierwszym roku historia muzyki po
wszechnej, w drugim historia muzyki polskiej. Celem wykładów 
jest ukazanie dziejów muzyki w poszczególnych epokach historycz
nych od średniowiecza do współczesności, sylwetek najważniejszych 
kompozytorów, prezentacja najwybitniejszych dzieł muzyki religij
nej. Wykład połączony jest ze słuchaniem muzyki. Proponowanymi 
podręcznikami są: Historia muzyki w zarysie i Zarys historii muzyki 
polskiej, oba autorstwa Andrzeja Zająca.

5. Zasady śpiewu gregoriańskiego98 – przedmiot wykładany 
na II roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Tematyka wy
kładu obejmuje następujące zagadnienia: historia chorału grego
riańskiego, pojęcie i cechy chorału gregoriańskiego, notacja, rytm, 
podstawowe formy chorału, psalmodia gregoriańska, cheironomia, 

95 Harmonia – wykładowcy: ks. mgr lic. Kazimierz Pasionek od 1964 do 1991 i ks. mgr 
lic. Stefan Król od 1991 do dziś. Każdy z wykładowców prowadzi swoją klasę przez cały 
cykl nauczania Harmonii.

96 K. Sikorski, Harmonia, Warszawa 2003.
97 Historia muzyki kościelnej – wykładowca: ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, od 1986.
98 Zasady chorału gregoriańskiego – wykładowca: ks. mgr lic. Stefan Król, od 1989.
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miejsce chorału w liturgii. Proponowane podręczniki to: Zasady 
śpiewu gregoriańskiego Grzegorza M. Sunola99 i Chorał gregoriański 
Edwarda Hinza100.

6. Organoznawstwo101 – przedmiot wykładany na IV roku w wy
miarze jednej godziny tygodniowo. Obejmuje następujące zagadnie
nia: historia organów, budowa piszczałek wargowych i językowych, 
głosy organowe, dyspozycja głosów, miechy, kanały powietrzne 
i wentylatory, specyfika traktury organowej, nowe tendencje w bu
downictwie organowym. Nauczanie prowadzone jest według pod
ręcznika Budowa organów Jana Chwałka102.

7. Liturgika103 – na I roku, w wymiarze jednej godziny tygodniowo, 
obejmuje dwa działy: liturgikę ogólną i liturgię mszy św. Propono
wanym podręcznikiem jest Liturgika Tarsycjusza Sinki (Gościko
wo–Paradyż 1988). Na roku II, w takim samym wymiarze godzin, 
prowadzone są  wykłady z  następujących działów liturgiki: rok 
liturgiczny i prawodawstwo muzyki liturgicznej. Proponowanymi 
podręcznikami są: Rok liturgiczny i Muzyka liturgiczna w świetle 
dokumentów Kościoła A. Zająca.

Podczas zajęć praktycznych uczestnicy Studium nabywają i do
skonalą umiejętności niezbędne w organizacji i realizacji warsztatu 
pracy organisty. Do najważniejszych zajęć praktycznych należą:

1. Gra na fortepianie104 – nauczana przez 7 semestrów w klasach 
prowadzonych przez wszystkich wykładowców Studium. Program 
nauczania wyznacza wykładowca wspólnie z uczniem, dla każdego 
ucznia indywidualnie – w zależności od jego możliwości i stopnia 

 99 G. M. Sunol, Zasady śpiewu gregoriańskiego, Poznań 1956.
100 E. Hinz, Chorał gregoriański, Pelplin 1999.
101 Organoznawstwo – wykładowca: ks. mgr lic. Stefan Król, od 1990.
102 J. Chwałek, Budowa organów, Warszawa 1971.
103 Liturgika – wykładowcy: ks. dr Stanisław Garnczarski, od 2001 (na I roku), ks. prof. 

dr hab. Andrzej Zając, od 1986 (na II roku).
104 Fortepian – klasy fortepianu prowadzą wszyscy nauczyciele Studium: mgr Ewa Świer

czek, ks. mgr lic. Stefan Król, ks. dr Stanisław Garnczarski, ks. prof. dr hab. Andrzej 
Zając, mgr lic. Jan Gładysz, ks. dr Grzegorz Piekarz.
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zaawansowania. Określone jest jednak minimum programowe, które 
każdy uczeń jest obowiązany opanować.

2. Gra na organach105 – program gry realizowany jest zasadniczo 
od II roku nauczania, chociaż niektórzy bardziej zaawansowani 
uczniowie sięgają po utwory organowe już w drugim semestrze 
I roku.

3. Śpiew liturgiczny106 – przedmiot, w którego zakres wchodzą 
śpiewy mszalne oraz śpiewy obrzędów pogrzebu. Śpiewy mszalne 
obejmują śpiewy w języku polskim i łacińskim, a także śpiewy wy
konywane w czasie nabożeństw poza mszą św., w czasie nabożeństw 
eucharystycznych i innych. Śpiewy pogrzebowe obejmują liturgię 
godzin oraz śpiewy podczas obrzędu pogrzebu. Proponowane po
moce to Śpiewnik kościelny J. Siedleckiego, Śpiewy międzylekcyjne 
ks. K. Pasionka oraz Rytuał obrzędu pogrzebu107.

4. Kształcenie słuchu (solfeż)108 – są to ćwiczenia realizowane 
na I  i II roku nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo. 
Zakres ćwiczeń na I roku obejmuje: umiejętność rozpoznawania, 
budowania, zapisu i śpiewania interwałów w ramach oktawy; umie
jętność zapisu melodii; umiejętność zapisu i zrealizowania prostego 
przebiegu rytmicznego; umiejętność samodzielnego przygotowa
nia i śpiewania pieśni kościelnych i ćwiczeń solfeżowych; umiejęt
ność rozpoznawania, budowania, zapisu i śpiewania trójdźwięków 
durowych, mollowych, zwiększonych i zmniejszonych. Na II roku: 
umiejętność rozpoznawania i zapisu dwóch interwałów melodycz
nych i harmonicznych; umiejętność zapisu melodii chromatycznej 
i wybranej pieśni kościelnej; umiejętność śpiewania ćwiczeń i pieśni 
kościelnych 1 i 2głosowych; umiejętność zrealizowania i zapisu 
podanego przebiegu rytmicznego; umiejętność budowania, roz

105 Organy – klasy organów prowadzą wszyscy nauczyciele Studium.
106 Śpiew liturgiczny – wykładowca: ks. dr Stanisław Garnczarski, od 2001.
107 OPog, Katowice 2002.
108 Kształcenie słuchu – nauczyciel przedmiotu: p. mgr Ewa Świerczek, organistka w ko

ściele pw. Błogosławionej Karoliny w Tarnowie, absolwentka muzykologii KULu.
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poznawania, zapisu i śpiewania trójdźwięków durowych i mollo
wych w przewrotach oraz dominantach septymowych. Zalecanymi 
podręcznikami są: Mały solfeż J. K. Lasockiego i Śpiewnik kościelny 
J. Siedleckiego.

5. Repertuar gregoriański109 – przedmiot realizowany na II roku 
nauczania w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Obejmuje na
stępujący program: Ordo missae, Missa VIII de  Angelis, Missa 
IV Cunctipotens Genitor Deus, Missa XVIII, Credo III, oraz śpiewy 
na poszczególne okresy roku liturgicznego, sekwencje, śpiewy eu
charystyczne i antyfony maryjne.

6. Dyrygentura chóralna110 – wykłady i ćwiczenia prowadzone 
na III roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Celem zajęć 
jest: podanie i nauczenie podstawowych zasad techniki dyrygowania, 
omówienie sposobów pracy dyrygenta nad partyturą, omówienie 
podstawowych zagadnień metodyki pracy z chórem oraz rozwój 
umiejętności gry na  fortepianie podanych partytur chóralnych. 
Proponowanym podręcznikiem są Podstawy dyrygentury chóralnej 
A. Zająca.

7. Repertuar chóralny111 – ćwiczenia z chórem, które odbywają 
się na III i IV roku w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Ucznio
wie IV roku wykorzystują praktycznie umiejętności z zakresu dy
rygentury chóralnej zdobyte na III roku w kontakcie z zespołem 
chóralnym, na utworach wybranych przez uczącego. Uczniowie 
roku III nabywają umiejętności śpiewania w chórze i zapoznają się 
z literaturą chóralną. Dla przykładu, w roku szkolnym 2003–2004 
uczniowie IV  roku przygotowali z  chórem następujące utwory: 
W. Menschick, Missa de Angelis; G. P. da Palestrina, Alma Redemp‑
toris Mater; T. Luis da Victoria, Ave Maria; S. Moniuszko, Panie, 
przed Twoim (Ps 137).

109 Repertuar gregoriański – nauczyciel przedmiotu: ks. mgr lic. Stefan Król.
110 Dyrygentura chóralna – autor podręcznika ks. prof. dr hab. Andrzej Zając prowadzi 

także zajęcia z tego przedmiotu.
111 Repertuar chóralny – nauczycielem prowadzącym jest ks. prof. dr hab. Andrzej Zając.
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Od początku działalności Studium zajęcia prowadziło w nim je
denastu wykładowców112, przy czym sześciu z nich już zmarło (ks. 
Kazimierz Pasionek, p. Stanisław Jaskólski, p. Piotr Sitko, p. Woj
ciech Grzanka, ks. Henryk Cempura i p. Eugeniusz Sitko). Obecnie 
wykłada siedmiu (ks. prof. dr hab. Andrzej Zając, p. mgr lic. Jan Mi
kołaj Gładysz, ks. mgr lic. Stefan Król, p. mgr Ewa DrwalŚwierczek, 
ks. dr Stanisław Garnczarski, ks. dr Grzegorz Piekarz i p. mgr Sła
womir Barszcz).

Diecezjalne Studium Organistowskie w ciągu czterdziestu lat 
działalności (1964–2004) ukończyło 346 osób: 73 siostry zakon
ne (21,09%) i 273 osoby świeckie (78,90%), w tym 249 mężczyzn 
(71,91%) i 24 kobiety (6,49%)113. Trudno jednak dokonać szczegó
łowej charakterystyki słuchaczy Studium, obejmującej także tych, 
którzy podjęli naukę w całym okresie jego działalności, ale z róż
nych powodów z niej rezygnowali. Nie jest to możliwe ze względu 
na pewne braki w dokumentacji, zwłaszcza z początkowego okresu 
działalności szkoły.

Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie jest bardzo 
prężnym i dynamicznym ośrodkiem, który od początku starał się 
dostosowywać do wyzwań eklezjalnych, muzycznych, edukacyj
nych i społecznych. Za cenną należy uznać modyfikację progra
mu nauczania oraz organizację procesu kształcenia dostosowującą 
go do potrzeb, oczekiwań, możliwości i predyspozycji słuchaczy. 
Pogłębiona analiza wskazuje na zróżnicowany poziom uzdolnień 
uczniów podejmujących naukę w Diecezjalnym Studium Organi
stowskim. Są wśród nich osoby obdarzone szczególnymi uzdolnie
niami muzycznymi, osiągające bardzo dobre wyniki, szczególnie 
w rozwijaniu umiejętności gry na fortepianie i organach114, chociaż 

112 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
dz. cyt., s. 257.

113 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
dz. cyt., s. 281n.

114 Por. A. Zając, Diecezjalne Studium Organistowskie w Tarnowie – historia i współczesność, 
dz. cyt., s. 286.
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zdecydowana większość uczniów rozpoczyna naukę, nie posiadając 
nawet podstawowych umiejętności w tym zakresie.

W  ostatnich latach zauważalne jest zjawisko zgłaszania się 
do Studium kandydatów posiadających dyplom ukończenia śred
niej szkoły muzycznej, szkoły muzycznej I stopnia, a przynajmniej 
ogniska muzycznego. Absolwenci, którzy nie decydują się lub nie 
znajdują miejsca pracy w zawodzie organisty, kontynuują dalsze 
studia muzyczne – najczęściej na Akademii Muzycznej w Krakowie, 
na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (specjalność – 
muzyka kościelna), w Instytucie Muzykologii Kościelnej Katolickie
go Uniwersytetu Lubelskiego, na Uniwersytecie Rzeszowskim lub 
Akademii Świętokrzyskiej w Kielcach.

Utworzenie i  pięćdziesięcioletnia działalność Diecezjalnego 
Studium Organistowskiego w Tarnowie (1964–2014) wpisuje się 
w nurt realizacji posoborowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji 
tarnowskiej. Jego działalność jest wyrazem troski Kościoła tarnow
skiego o staranne wykształcenie organistów pracujących zwłaszcza 
w parafiach diecezji. Funkcjonowanie Studium świadczy również 
o upowszechnieniu promowanej przez Vaticanum II świadomości, 
że odpowiednio przygotowani organiści, współpracując z biskupem, 
przyczyniają się do ubogacania muzycznego sprawowanej liturgii. 
Za jeden z przejawów troski o wysoki poziom sztuki muzycznej na
leży uznać wypracowanie przez wykładowców Studium Regulaminu 
organistów diecezji tarnowskiej, zatwierdzonego przez bpa Wiktora 
Skworca dekretem z dnia 4 kwietnia 2006 roku115.

* * *

Odnowa liturgiczna zapoczątkowana na II Soborze Watykańskim 
podjęła również zagadnienia związane z muzyką sakralną, ze szcze
gólnym uwzględnieniem jej świętości oraz doskonałości formy. 

115 Por. Regulamin organistów diecezji tarnowskiej, Tarnów 2006.
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Świętość muzyki religijnej można ujmować w podwójnym znacze
niu. Przede wszystkim jest ona włączana do kultu liturgicznego 
i poprzez łączność z tekstem liturgicznym staje się znakiem tajemnic 
zbawienia. W drugim znaczeniu ułatwia człowiekowi wierzącemu 
skupienie i skłania do kierowania myśli ku Bogu. Natomiast dosko
nałość jej formy wymaga, aby utwory muzyczne powstawały zgodnie 
z istniejącymi w Kościele regułami. Podejmując odnowę liturgiczną 
i muzyczną w diecezji tarnowskiej, starano się tego dokonać na wielu 
płaszczyznach, a zwłaszcza poprzez działanie Wyższego Semina
rium Duchownego w Tarnowie, przygotowanie pomocy muzycz
nych dla wiernych, opracowanie posoborowej agendy diecezjalnej 
oraz utworzenie Diecezjalnego Studium Organistowskiego. Wyższe 
Seminarium Duchowne w Tarnowie włączyło się w odnowę liturgicz
nomuzyczną zarówno poprzez odpowiednią formację muzyczną 
alumnów (chór seminaryjny, schola gregoriańska), jak i przygoto
wanie opracowań muzycznych pieśni religijnych, psalmów, hymnów 
i kantyków. Szczególną rolę w opracowywaniu utworów muzycznych 
odegrał ks. Kazimierz Pasionek. Dużą pomocą w realizacji śpiewów 
podczas liturgii odprawianej w kościołach były przygotowane opra
cowania muzyczne dla wiernych, dzięki którym nie tylko zwiększył 
się i wzbogacił repertuar śpiewów kościelnych, ale również mogła 
doskonalić się ich forma. Kościół tarnowski włączył się także w pod
trzymywanie i ubogacanie tradycji modlitw i nabożeństw liturgicz
nych przez przygotowanie agendy liturgicznej diecezji tarnowskiej, 
która jednocześnie stała się inspiracją do formowania życia litur
gicznego w poszczególnych wspólnotach parafialnych. Poprawne 
wykonywanie utworów w sensie muzycznej formy wymaga prawidło
wego i stałego przygotowania organistów, dlatego powołano do życia 
Diecezjalne Studium Organistowskie, które rozpoczęło działalność 
we wrześniu 1964 roku. Dzięki dużemu zaangażowaniu jego wy
kładowców wykształcono wiele osób, które uwzględniały założenia 
reformy odnowy muzyki kościelnej w praktyce parafialnej w die
cezji tarnowskiej. Analiza działań związanych z organizacją życia 
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muzycznego w diecezji tarnowskiej wskazuje, że w sposób planowy 
i konsekwentny dokonywano zmian liturgicznych oraz inicjowano 
przemiany muzyki kościelnej, wypływające zarówno z ducha samej 
liturgii, jak i z wprowadzenia do liturgii języka ojczystego.
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Rozdział III

Rola i znaczenie liturgicznych 
posług muzycznych w procesie 
odnowy muzyki sakralnej

Muzyka sakralna, a zwłaszcza liturgiczna, rozpatrywana w świe
tle odnowy posoborowej, jawi się jako szczególny sposób kontaktu 
człowieka z Bogiem1. Dotyka ona najgłębszych pokładów ludzkie
go „ja”, przemawia do człowieka, a zarazem staje się ważną formą 
ekspresji jego natury, osoby, przeżyć i doświadczeń. Ze względu 
na wagę żywego kontaktu człowieka z Bogiem potrzebne są działania 
katechetyczne, które przyczynią się do jego nawiązywania i umacnia
nia. Inicjowanie i pogłębianie wiary, wspierane przez zróżnicowane 
formy katechezy, wymaga powiązania z dorobkiem kultury religijnej, 
zwłaszcza kultury artystycznej, literackiej i muzycznej. Stąd wypły
wa postulat, aby wierni mieli dostęp do znaczących dzieł kultury 
muzycznej, wzmacniającej intensywność ich kontaktu z Bogiem. 
Znaczącą rolę może w tym procesie odegrać katecheza, która będzie 
wprowadzać katechizowanych w kulturę muzyczną, informować 
o niej, prezentować ją i motywować katechizowanych do korzystania 

1 Por. S. Garnczarski, Rola muzyki w życiu człowieka, w: Cantate Domino canticum 
novum, red. tenże, Tarnów 2004, s. 95–96; G. Piekarz, Regulamin organistów diecezji 
tarnowskiej. Możliwa rzeczywistość czy fikcja?, Curr (2006) nr 7–9, s. 396–397.
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z jej najwybitniejszych dzieł. Aby podane wyżej postulaty mogły zo
stać w pełni zrealizowane, potrzebne jest zaangażowanie wielu osób 
wprowadzających wierzących w kulturę muzyczną2. Ze względu 
na procesy socjalizacji kulturowej i religijnej, zachodzące zwłaszcza 
w dzieciństwie i okresie młodzieńczym, szczególnie ważne jest in
spirowanie i motywowanie dzieci i młodzieży do kontaktu z Bogiem 
w liturgii i sakramentach świętych. Przy czym w wielu sytuacjach 
znaczącą rolę może odgrywać muzyka czy kultura muzyczna. Nie
zbędne są zróżnicowane formy katechezy podejmowanej w parafii, 
aby młode pokolenie nie traktowało nauki religii jedynie jako przed
miotu szkolnego, ale dzięki bogatej katechezie parafialnej zyskiwało 
naturalną motywację i autentyczne wsparcie w kształtowaniu swego 
kontaktu z Jezusem Chrystusem3.

W tym procesie katechetycznym ważną rolę odgrywają ci wie
rzący, którzy swoim świadectwem potwierdzają żywotność relacji 
z Bogiem. W wychowaniu liturgicznopastoralnym duże znaczenie 
mają osoby zaangażowane w posługę muzyczną w liturgii4. Analiza 
historii liturgii wskazuje, że w Kościele powstawały i rozwijały się 
różne funkcje liturgiczne. Niektóre z nich zaniknęły, a inne trwają 
do dziś, zachowując swą wewnętrzną rację istnienia (posługa cele
bransa liturgii)5. Wiele z nich wypływa z tradycji Kościoła (posługa 

2 Por. PDK 71.
3 Por. PDK 106.
4 Analizując teksty Starego Testamentu, mamy do czynienia z  rzeczywistością posłu

gi religijnej spełnianej dla ludu Bożego przez osoby piastujące święte godności (por. 
Iz 61, 6; Ez 44, 11; Jl 1, 9). Podobny schemat[jw.] spotykamy w Nowym Testamencie: 
apostołowie pełnią posługę w  imię[jw.] Chrystusa i za to właśnie mają wejść razem 
z Nim – zgodnie z Jego obietnicą – do chwały Ojca (por. J 12, 26). Natomiast w Kościele 
pierwotnym mówi się już o różnorodności posług, na przykład o posługach material
nych niezbędnych w każdej społeczności, choćby o posłudze przy stole (por. Dz 6,1–4) 
czy zbiórce na rzecz ubogich (por. Dz 11, 29; 12, 25). Katalogi posług (charyzmatów?) 
podane przez św. Pawła zawsze wymieniają na początku funkcje związane z głoszeniem 
słowa Bożego, na przykład apostoła, proroka, nauczyciela, ewangelisty (por. Ef 4, 12; 
Rz 12, 7). Nie wyklucza to  jednak urzędów jako posług ściśle duszpasterskich. Por. 
X. LeonDufour, Słownik teologii biblijnej, Poznań–Warszawa 1985, s. 725–726.

5 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów 
Kościoła, Lublin 2001, s. 224.
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psałterzysty), choć niektóre z nich zmieniły współcześnie swój cha
rakter (posługa scholi czy chóru). Powstały też nowe funkcje (posługa 
komentatora)6. Dokumenty Kościoła określiły podział ról w liturgii 
związany z posługą muzyczną, co znalazło swoje odzwierciedlenie 
w Kościele partykularnym. W tym kontekście nasuwa się pytanie: 
jakie posługi muzyczne w liturgii występowały na terenie diecezji 
tarnowskiej po II Soborze Watykańskim oraz jaki zakres czynności 
obejmowały? Z myślą o odpowiedzi na nie zostaną zaprezentowane 
i omówione występujące w diecezji tarnowskiej posługi: kantora, 
psałterzysty, organisty, a następnie przybliżony zostanie zakres zadań 
powierzonych w liturgicznej posłudze scholi, chórowi parafialnemu, 
zespołowi instrumentalnemu oraz pueri cantores jako propagatorom 
polifonii kościelnej. To wszystko złoży się na obraz liturgicznych po
sług muzycznych, który wyłonił się z procesu realizacji posoborowej 
odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej.

1. Posługa kantora

Konstytucja o liturgii świętej wskazuje, że

czynności liturgiczne należą do całego Ciała Kościoła, uwidocznia
ją je i na nie oddziałują. Natomiast poszczególnych jego członków 
dosięgają w różny sposób, zależnie od stopnia święceń, urzędów 
i czynnego udziału7. W liturgii bowiem Bóg przemawia do swego 
ludu, Chrystus w dalszym ciągu głosi Ewangelię, lud zaś odpowia
da Bogu śpiewem i modlitwą. Co więcej, […] gdy Kościół modli się, 
śpiewa lub działa, wiara uczestników wzrasta, a dusze wznoszą się 
ku Bogu, aby Mu oddać duchowy hołd i otrzymać obfitszą łaskę8.

6 Por. F.  Greniuk, Funkcje w  zgromadzeniu liturgicznym, w:  Liturgika ogólna, red. 
R. Zielasko, Lublin 1973, s. 62.

7 Por. KL 26.
8 KL 33.
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Dużą pomocą w liturgicznej odpowiedzi ludu śpiewem jest po
sługa kantora, który przewodnicząc grupie muzycznej, wpływa 
na podniesienie jakości śpiewu. W diecezji tarnowskiej starano się 
stosować zalecenia zawarte w dokumentach Kościoła, dotyczące 
posługi kantora, spełnianych przez niego funkcji i zajmowanego 
w świątyni miejsca.

W starożytności kantorem nazywano muzyka–praktyka. Pierwszą 
wzmiankę na temat kantora spotyka się już w IV wieku, kiedy po
wstała schola cantorum, czyli zespół śpiewaków – w okresie sprzed 
reformy Grzegorza Wielkiego. Wówczas na czele scholi stał archi
kantor, który był jednocześnie dyrygentem i odpowiadał za wyko
nywany przez scholę śpiew. W związku z tym zajmował on znaczące 
miejsce podczas sprawowanej liturgii, zaraz po celebransie. Jednym 
ze śpiewów wykonywanych przez kantora było Alleluja przed ewan
gelią9. Do VI wieku kantorami byli przeważnie duchowni. Po Sobo
rze Trydenckim pojawiły się jednak wzmianki o kantorach świeckich. 
Ruch protestancki znacznie dowartościował kantorów, gdyż tylko 
oni odpowiadali za śpiewy wykonywane w zborach – byli zazwyczaj 
wykształconymi i dobrymi muzykami. Mistrz Jan Sebastian Bach 
przez dwadzieścia siedem lat piastował urząd kantora w Lipsku10. 

 9 Zachowała się notatka opisująca zdarzenie, do jakiego doszło w północnej Afryce pod
czas najazdu Wandalów 5 kwietnia 459 roku. W dzień Wielkanocy zabito w kościele 
kantora: strzała przebiła mu gardło w chwili, gdy śpiewał Alleluja. Por. I. Pawlak, Schola, 
kantor i psałterzysta w historii Kościoła, w: Służba ołtarza, red. R. Rak, Katowice 1982, 
s. 15.

10 Por. A. Schweitzer, Jan Sebastian Bach. Biografia, Warszawa 2009, s. 552. Jan Sebastian 
Bach uznawany jest za jednego z największych kompozytorów w dziejach. Niezrównany 
mistrz harmonii, geniusz kompozycji i techniki kontrapunktu. Zadziwiał różnorodnością 
uprawianych form, bogactwem wyobraźni i ekspresji. Do dzisiaj inspiruje muzyków, 
a jego utwory rozbrzmiewają w wielu kościołach i salach koncertowych. Bach pocho
dził z rodziny od pokoleń kultywującej tradycje muzyczne, dlatego już w dzieciństwie 
otrzymał w  tej dziedzinie staranne wykształcenie. Wcześnie osierocony, trafił pod 
opiekę brata i dosyć szybko się usamodzielnił. Pracował jako chórzysta, kapelmistrz, 
organista i kantor wielu zborów luterańskich, między innymi w Luneburgu, Weimarze, 
Köthen. Związany był również z polskim dworem królewskim – sukcesem zakończyły 
się jego starania o tytuł nadwornego kompozytora Augusta III Sasa. Dwukrotnie żonaty, 
miał dwadzieścioro dzieci (dziesięcioro dożyło pełnoletności), z których większość 
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W XX wieku znaczenie i funkcja kantora zaczęły słabnąć z powodu 
przejmowania tej funkcji przez organistę11. To właśnie on zamiast 
kantora intonował teraz śpiewy i pieśni kościelne, co było spowo
dowane także brakiem funduszy na utrzymanie ich obu. Dlatego in
strukcja Musicam sacram zaleca powołanie choćby jednego kantora, 
który wykonywałby podczas liturgii przynajmniej proste melodie, 
kiedy lud uczestniczy w przeznaczonej dla niego części, a także aby 
odpowiednio kierował wiernymi i podtrzymywał ich w śpiewie12. 
Mimo osłabienia funkcji kantora księgi liturgiczne przeznaczone 
do śpiewu, na przykład graduały, nadal wyodrębniały partie przezna
czone dla kantorów13 i korespondujące z nimi fragmenty utworów 
wykonywanych przez zespół. Określano nawet dokładnie, że w świę
ta zwykłe śpiewy powinien intonować kantor, w inne święta oraz 
niedziele dwóch, a w uroczystości – czterech kantorów.

Ponowne dowartościowanie posługi kantora nastąpiło oficjalnie 
z chwilą wydania posoborowej instrukcji Inter oecumenici z 26 wrze
śnia 1964 roku, w której zawarto wskazanie, że alumni powinni 
spełniać przysługujące im na mocy święceń funkcje liturgiczne: dia
kona, akolity, lektora, a ponadto komentatora i kantora14. Jednakże 
pełniejsze wyjaśnienie funkcji kantora podała dopiero instrukcja 

wybrała karierę muzyczną. Cierpiał na postępującą ślepotę, ale nie przeszkodziło mu to 
w twórczości kompozytorskiej. Za życia doceniano jego talent, po śmierci został jednak 
szybko zapomniany. Z niepamięci wydobył go dopiero Felix MendelssohnBartholdy. 
Do dziś zachwycają jego dzieła, z których znakomita część to muzyka kościelna oraz 
oratoryjnokantatowa.

11 Początki tego procesu sięgają już XVII wieku. Organista, akompaniując do pieśni ko
ścielnych, a także do chorału gregoriańskiego, przejmował stopniowo rolę intonującego 
[jw.] i wykonawcy psalmodii. W niektórych przypadkach dzielił tę funkcję z celebransem. 
Przykładem może być często celebrowane w kościołach parafialnych officium defuncto‑
rum, którego jedynymi wykonawcami byli najczęściej kapłan i organista. Por. I. Pawlak, 
Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 236.

12 Por. MS 21.
13 Kantorzy nie tylko intonowali poszczególne śpiewy do oznaczonego miejsca (asteriscus), 

ale także wykonywali psalmodię introitalną do połowy wersetu, śpiewali werset graduału, 
pierwsze[jw.] Alleluja i jego werset, wreszcie mogli śpiewać na przemian z chórem Kyrie, 
Gloria, sekwencję oraz Agnus Dei. Por. MS 21.

14 Por. IOe 13.
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Musicam sacram z 5 marca 1967 roku, w której zawarto polecenie, 
że jest rzeczą wskazaną, aby kantor znajdował się również przy ko
ściołach posiadających scholę „dla tych obrzędów, w których schola 
nie może brać udziału, a które wypada odprawić z pewną okazałością, 
a więc ze śpiewem”15.

Z analizy powyższych dokumentów w diecezji tarnowskiej wycią
gnięto następujące wnioski liturgicznopastoralne:

1. Posługa kantora powinna być sprawowana w każdym kościele 
w sposób ciągły i stały, choćby nawet zmieniał się skład osobowy 
kantorów. Stąd w żadnym wypadku nie powinno się wiązać tej po
sługi z jedną tylko konkretną osobą.

2. Kantor powinien być odpowiednio przygotowanym śpiewakiem, 
a  jego formacja winna obejmować zarówno sferę muzyczną, jak 
i liturgicznopastoralną16.

3. Kantor wypełnia swoją posługę poprzez włączanie się w śpiew 
scholi lub podczas wystąpienia samodzielnego, kiedy to intonuje lub 
wykonuje przeznaczone dla niego śpiewy na przemian z zespołem 
lub wiernymi. Należy jednak zaznaczyć, że dokumenty wykluczają 
łączenie posługi kantora i organisty.

W związku ze spełnianą przez kantora podczas liturgii funkcją 
nasuwa się pytanie: z którego miejsca świątyni kantor powinien 
spełniać swoją posługę? Na ten temat bardzo jasno wypowiedziano 
się w Ogólnym wprowadzeniu do Mszału rzymskiego z 26 marca 
1970 roku. Zalecono tam, aby było to miejsce w kościele ułatwiające 
zarówno dyrygowanie scholą, jak i prowadzenie śpiewu liturgicz
nego wiernych, jednak nie ambona, ponieważ z niej – jak zaznacza 
Wprowadzenie – „czyta się lekcję, psalm responsoryjny oraz orędzie 
wielkanocne; można też stąd wygłaszać homilię i odmawiać modli
twę powszechną, czyli modlitwę wiernych. Nie wypada jednak, aby 
na ambonie spełniali swoje funkcje: komentator, kantor i kierownik 

15 MS 21.
16 Por. MS 24.
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chóru”17. Dla kantora zatem powinno znaleźć się osobne miejsce. 
Sugeruje się, że jeśli kantor pozostaje jednocześnie dyrygentem ze
społu śpiewaczego, to powinien być tam, gdzie znajduje się chór 
czy schola, najczęściej w pobliżu ołtarza18. W innej sytuacji kantor 
mógłby spełniać swoją posługę na przykład na stopniach prowa
dzących do prezbiterium lub obok ołtarza, po stronie przeciwnej 
do ambony. Należy też zwrócić uwagę, że w każdym przypadku 
kantor powinien mieć łatwy dostęp do nagłośnienia świątyni, aby 
mógł nawiązać kontakt nie tylko z zespołem śpiewaczym, ale także 
z całym zgromadzeniem wiernych. To wszystko wydaje się konieczne 
dla właściwego wypełnienia przez niego posługi liturgicznej.

Przy sprawowaniu mszy św. śpiewanej z udziałem ludu ważną 
rolę odgrywa kantor, który inicjuje śpiew wiernych, podtrzymuje 
go i dyryguje nim. Z analizy pozycji i funkcji kantora w diecezji tar
nowskiej wynika, że już od lat sześćdziesiątych XX wieku starano się 
wprowadzać wskazania dokumentów II Soboru Watykańskiego oraz 
późniejszych dokumentów Kościoła dotyczących odnowy muzyki 
sakralnej. Z tego powodu w diecezji tarnowskiej, respektując wagę 
posługi kantora, starano się o zachowanie ciągłości tej posługi.

2. Posługa psałterzysty

W świetle Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego z roku 1970 
psałterzystą lub psalmistą jest kantor, który śpiewa lub recytuje psalm 
albo inny kantyk biblijny między czytaniami19. Aby mógł poprawnie  
spełniać swoją posługę, powinien odznaczać się umiejętnością 
wykonywania psalmodii i  prawidłowej wymowy i  dykcji, zrozu
miałe i  czytelne wykonywanie psalmów jest bowiem niezbędne, 

17 WMR 272.
18 Por. WMR 274.
19 Por. OWMR 36−67.
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aby wierni zgromadzeni w  kościele mogli w  nim uczestniczyć, 
wspólnie śpiewając ich refren. Uznając ważność psalmu w liturgii 
już w  IV wieku powierzano wykonywanie śpiewanych wersetów 
psalmodycznych odpowiednio przygotowanemu śpiewakowi20. 
Śpiew psalmów doceniano już u początków chrześcijaństwa. Św. Pa
weł przypominał, że  należy przemawiać „w  psalmach i  hymnach, 
i  pieśniach pełnych ducha, śpiewając i  wysławiając Pana w  [na
szych] sercach”21. Już na  początku IV  wieku antyfonalny śpiew 
psalmów występował na  terenie wschodniej Syrii, we  wspólno
tach chrześcijańskich, które przyczyniły się do  powstania życia 
monastycznego. Dwaj mnisi pochodzący z  tych wspólnot prze
nieśli ten sposób wykonywania psalmów do  Antiochii, skąd 
stopniowo dotarł do  Mediolanu i  innych ośrodków Kościoła  
łacińskiego22.

Należy zaznaczyć, że responsoryjny sposób wykonywania psal
mów należy do najstarszych śpiewów praktykowanych w Kościele 
zachodnim. Wiązało się to z reakcją na nauczanie gnostyków, sze
rzących błędne teorie o hymnach23. Śpiewanie psalmów miało być 
więc swoistym antidotum na gnostyckie poglądy, skądinąd bardzo 
niebezpieczne. W IV wieku antyfonalny śpiew psalmów został wzbo
gacony poprzez dodanie krótkiego tekstu, śpiewanego po każdym 
wersecie, a powtarzany refren nazwano antyfoną. Z czasem jed
nak zaczęto skracać wersety psalmu przeznaczone dla psałterzysty. 
W końcu zredukowano go do responsu i jednego wersetu. Śpiew ten 
nazwano graduałem. Twierdzi się, że wykonywanie większej liczby 
wersetów stało się zbędne z powodów duszpasterskich24, ze względu 
na obowiązujący wówczas w liturgii język łaciński.

20 Por. J. Gelineau, Canto e musica nel culto cristiano, Torino 1963, s. 127.
21 Ef 5, 19; por. Kol 3, 16.
22 Por. I. Pawlak, Śpiew psalmów w  liturgii godzin, w: http://www.kkbids.episkopat.pl/

uploaded/a21/ SPIW.pdf (22.11.2014). 
23 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 240.
24 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. 4, Poznań 1992, s. 142.
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W Polsce psalmy po polsku zaczęto śpiewać prawdopodobnie 
od XVIII wieku, podczas nieszporów odprawianych z udziałem ludu. 
Bardzo znany stał się przekład psalmów dokonany przez Franciszka 
Karpińskiego, rozpowszechniany stopniowo poprzez XIXwieczne 
śpiewniki oraz kancjonały. Pierwszy pełny zestaw psalmów w tłu
maczeniu Karpińskiego umieścił w swoim śpiewniku w 1802 roku 
Pankracy Folwarski. To tłumaczenie psalmów stało się podstawą 
nieszporów ludowych i przyczyniło do zachowania zarówno pięk
na języka polskiego, jak i upowszechnienia repertuaru nieszporów. 
Przekład ten funkcjonował w Polsce aż do reformy liturgii dokonanej 
na II Soborze Watykańskim25.

Szczególnej nobilitacji posługi psałterzysty dokonał  II  Sobór 
Watykański, jednak z  zastrzeżeniem, aby ta  posługa była wpro
wadzana tylko czasowo za  zgodą biskupa diecezjalnego26, co  sta
rano się również realizować w  diecezji tarnowskiej. Do  posługi 
psałterzysty nawiązuje także Ogólne wprowadzenie do  Mszału 
rzymskiego, sugerując, że  tam, gdzie nie ma  psałterzysty, psalm 
między czytaniami może wykonywać lektor27. Trzeba jednak pamię
tać, iż  istnieją sytuacje, kiedy posługa psałterzysty jest konieczna. 
Należy do  nich uroczysta liturgia z  udziałem biskupa. Ponieważ 
śpiewy, które przypadają między czytaniami, stanowią ważny mo
ment liturgiczny i duszpasterski, wypada, aby w celebracjach, któ
rym przewodniczy biskup, zwłaszcza w kościele katedralnym, brał 
udział psałterzysta lub kantor posiadający umiejętność wykonywa
nia psalmu i  odznaczający się odpowiednią formacją liturgiczno 
pastoralną28.

Uznawszy ważność psałterzysty i  kantora w  liturgii Kościoła, 
trzeba postawić pytanie, czym różni się posługa sprawowana przez 
kantora od posługi psałterzysty. Analiza dokumentów, literatury 

25 Por. I. Pawlak, Śpiew psalmów w liturgii godzin, dz. cyt., s. 242
26 Por. H. Riemann, Musiclexikon. Sachteil, Mainz 1967, s. 434−444.
27 Por. WMR 66.
28 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 241.
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przedmiotu i obowiązującej praktyki wskazuje, iż nie jest łatwo roz
różnić między tymi posługami. Niektórzy specjaliści uważają, że kan
tor i psałterzysta to jedna i ta sama funkcja, ponieważ kantor może 
wykonywać psalm na wejście, a także psalm responsoryjny29. Jednak 
w myśl Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Sobo
rze Watykańskim II z dnia 8 lutego 1979 roku podczas sprawowania 
konkretnej liturgii jeden kantor powinien spełniać wyłącznie funkcję 
psałterzysty, a drugi kantor (lub inni kantorzy) powinni wykonywać 
pozostałe śpiewy i nimi kierować30. W ten sposób nastąpi rozgrani
czenie obydwu funkcji zgodnie z normami zawartymi w Ogólnym 
wprowadzeniu do Mszału rzymskiego31.

Psałterzysta zgodnie z tradycją był wybierany z grupy odpowied
nio przygotowanych liturgicznie, pastoralnie i muzycznie mężczyzn 
i chłopców32. Obecnie do funkcji pomocniczych angażuje się rów
nież kobiety i dziewczęta. Przysługuje im zatem w tym względzie 
pełne prawo do posługi słowa na równi z mężczyznami33, co w kon
sekwencji przyczynia się do podjęcia przez nie tych samych obowiąz
ków dotyczących przygotowania czytania i śpiewu. A zatem posługa 
psałterzysty wpisuje się niewątpliwie w nurt realizacji posoborowej 
odnowy muzyki sakralnej.

W ramach zainicjowania i realizacji posoborowej odnowy muzyki 
sakralnej w diecezji tarnowskiej podjęto działania przygotowujące 
kandydatów do kapłaństwa do pełnienia funkcji psałterzysty, która 
była szczególnie ceniona podczas celebracji liturgicznych, zwłaszcza 
tych sprawowanych pod przewodnictwem biskupa tarnowskiego.

29 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 243.
30 Por. IEP 35.
31 Por. OWMR 64−66.
32 Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, Gościkowo–Paradyż 1985, s. 26−27.
33 Prawo angażowania się kobiet w liturgię reguluje instrukcja Inaestimabile donum z dnia 

3 kwietnia 1980 roku. Należy zaznaczyć, że przed jej ukazaniem się w społecznościach 
kobiecych, na  przykład w  żeńskich zgromadzeniach zakonnych, czytania mszalne 
i psalm responsoryjny wykonywano z  innego miejsca niż ambona, to  jest ze  stopni 
ołtarza lub spod ambony.
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3. Posługa organisty

Analiza tekstu soborowej Konstytucji o liturgii świętej pozwala od
kryć znaczenie, jakie ojcowi soborowi nadali muzyce organowej 
wykonywanej w świątyni podczas liturgii. W świetle powyższego 
dokumentu organy piszczałkowe są tradycyjnym instrumentem mu
zycznym, którego „brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje ma
jestatu, a umysły wiernych podnosi do Boga i spraw niebieskich”34. 
W tym kontekście należy zauważyć szczególną posługę organisty, 
który jak każdy wierny jest powołany do aktywnego uczestnictwa 
w liturgii, jednak przez swoją specyficzną służbę troszczy się o po
głębione rozumienie liturgii, jej doniosłość, a także pomaga uczestni
kom liturgii w świadomym, pełnym, aktywnym i owocnym udziale35.

Posługa organisty wyłoniła się najprawdopodobniej z istniejącego 
już wcześniej urzędu kantora. W miarę jak do kościołów zaczęto 
stopniowo wprowadzać organy, potrzebna stawała się także osoba, 
która nie tylko potrafiłaby śpiewać, ale także mogłaby grać na tym in
strumencie. Zrozumiały wydaje się zatem fakt, że w IX wieku papież 
Jan VIII (872−882) zażądał od biskupa Fryzów Annona36, aby razem 
z organami przysłał mu także zdolnego męża znającego sztukę gry 
na tym instrumencie. Stąd w wiekach średnich określenie „organista” 
oznaczało zarówno grającego na organach, jak i konstruktora oraz 
budowniczego tego instrumentu.

Początkowo organy tylko towarzyszyły śpiewom liturgicznym, 
a  ich muzyka przeplatała się ze  śpiewem psalmów i  kantyków. 
W okresie renesansu grano na organach transkrypcje utworów wo
kalnych. Należy zaznaczyć, że urząd organisty był szczególnie cenio
ny w kościołach protestanckich, w których organiście przysługiwał 

34 KL 120.
35 Por. W. Świerzawski, Kazanie o posłudze organisty w czasie sprawowania świętej liturgii, 

RBL (1986) nr 1, s. 77.
36 Por. J. Gołos, Organoznawstwo historyczne, Warszawa 2004, s. 73.
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także zaszczytny tytuł kantora37. Niestety, organiści różnili się przy
gotowaniem oraz jakością wykonywanych utworów, dlatego biskupi 
diecezjalni zalecali kształcenie organistów, które najczęściej odby
wało się poprzez prywatne lekcje u starszego organisty. Na ziemiach 
polskich w XIX wieku istniały trzy instytucje zajmujące się przygo
towaniem kadr organistowskich: seminaria nauczycielskie, zawo
dowe szkoły organistowskie oraz szkoły ogólnomuzyczne z klasą 
organów38. Najbardziej znaną szkołą dla organistów, która kształciła 
przyszłe kadry muzyków kościelnych na bardzo wysokim poziomie, 
była szkoła w Przemyślu, prowadzona przez księży salezjanów aż do 
1963 roku, kiedy została nieoczekiwanie zamknięta przez komu
nistyczne władze państwowe. Także w poszczególnych diecezjach 
zakładano studia organistowskie. Warto podkreślić, że w Tarnowie 
w 1888 roku powstało jedno z pierwszych na ziemiach polskich – 
Diecezjalne Studium Organistowskie.

Dokumenty Vaticanum II poświęcają wiele miejsca posłudze or
ganistów, ojcowie soborowi apelują przede wszystkim, „aby orga
niści nie tylko byli dobrymi instrumentalistami, ale także posiadali 
właściwego ducha liturgii”39. Nie wystarczy być dobrym organistą
rzemieślnikiem, ale konieczne jest również należyte przygotowanie 
duchowe, a także znajomość samej liturgii oraz jej obrzędów, aby 
w ten sposób uniknąć nieporozumień i pomyłek w trakcie gry oraz 
przygotowywania i doboru repertuaru muzycznego wykonywanego 
podczas liturgii. Uznając ważność gry organowej w liturgii, w diecezji 
tarnowskiej starano się zadbać, aby organiści byli dobrze przygoto
wani do gry na organach nie tylko od strony technicznej, ale również 
liturgicznej i pastoralnej, stąd starano się ich otoczyć opieką zarówno 
duchową, jak i pastoralnoliturgiczną.

37 Najbardziej znanym kantoremorganistą był Jan Sebastian Bach, który piastował urząd 
kantora w Lipsku przez siedemnaście lat i który kunszt gry na organach wzniósł na wy
żyny możliwości.

38 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 263.
39 KL 67.
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Na podstawie dokumentów Kościoła i literatury przedmiotu moż
na stwierdzić, że do podstawowych zadań organisty należy40:

1. Akompaniowanie do aklamacji i śpiewów całego zgromadzenia 
liturgicznego. Zwraca się jednak uwagę, że nie należy akompaniować 
do śpiewów solowych celebransa i diakona oraz podczas śpiewu 
prefacji.

2. Wykonanie wprowadzenia do śpiewów ludu w odpowiednich 
tonacji oraz i tempie. Zastosowanie harmonii prostej, opartej na gło
sach wyrazistych, pozwala na właściwe przygotowanie wszystkich 
zgromadzonych do wspólnego śpiewu.

3. Podawanie dźwięków w odpowiedniej tonacji celebransowi 
przed intonowaniem przez niego śpiewów wspólnych oraz dialogów 
z ludem, na przykład: Chwała, Wierzę, Ojcze nasz.

4. Wykonywanie organowe utworów solowych w czasie:
• gromadzenia się wiernych w kościele przed rozpoczęciem na

bożeństwa;
• podczas przygotowania darów;
• w trakcie rozdzielania Komunii św., po antyfonie lub pieśni, która 

ją zastępuje;
• kiedy wierni odprawiają dziękczynienie po Komunii św. – w spo

sób bardzo cichy i delikatny;
• gdy wierni wychodzą z kościoła.
Zwraca się jednak uwagę, że jeśli organista pełni funkcję kantora, 

to solowo śpiewa antyfonę na wejście i na komunię św., gdy nie jest 
ona wykonywana przez wiernych, chór czy scholę. Może również 
intonować Chwała i Wierzę oraz zaczynać inne śpiewy całego zgro
madzenia liturgicznego. W przypadku braku psałterzysty organista 
przejmuje jego funkcję i zajmuje miejsce przy ambonie. Gdy brakuje 
kantora i dyrygenta chóru, wtedy śpiew całego zgromadzenia powi
nien prowadzić organista.

40 Por. IV SDT, statut 271.
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Posługa muzyczna organisty ma duże znaczenie podczas mszy św. 
i innych nabożeństw. Ważna jest jego ścisła współpraca z celebran
sem, dlatego powinien szczegółowo omawiać wszystkie sprawy do
tyczące śpiewów z duszpasterzami. Do obowiązków organisty należy 
także przygotowanie odpowiedniej oprawy muzycznej na uroczysto
ści parafialne, co wymaga od niego, aby wcześniej nauczył wiernych 
śpiewów liturgicznych. Powinien także – jeżeli są takie możliwości 
w parafii – prowadzić zespoły śpiewacze, to znaczy chór i scholę. 
Winien również przygotowywać na wspólnych próbach kantorów 
i psałterzystów.

Ze względu na świętość i dostojeństwo liturgii organista powinien 
troszczyć się o stałą formację religijną poprzez kontakt modlitewny 
i sakramentalny z Bogiem, odbywane rekolekcje i indywidualny roz
wój duchowy. Praktyczna formacja duchowoliturgiczna powinna 
dokonywać się w parafii, w której organista pełni swoją posługę, 
we współpracy z proboszczem lub rektorem kościoła41. Należy jed
nak zaznaczyć, że proces formacji duchowej nie jest aktem jedno
razowym i zamkniętym, ale wymaga ciągłości i pogłębiania. Tylko 
organista, który prowadzi głębokie życie religijne, zdoła zaznaczyć 
służebną rolę muzyki w liturgii i będzie w stanie włączyć wszystkie 
swoje umiejętności w wydobycie za sprawą muzyki pełnego doświad
czenia sacrum w liturgii. U podstaw bowiem wielkiej muzyki sakral
nej znajduje się z konieczności „bojaźń i cześć, przyjęcie muzyki 
jako daru z pokory, która gotowa jest służyć w przekazywaniu tego 
wszystkiego, co już zaistniało. Tylko ten, kto przynajmniej z zasady 

41 Dobry organista ma  również starać się o  swój rozwój duchowy, a  także pogłębiać 
znajomość nauczania Kościoła na temat liturgii. Od kilku lat coraz powszechniejsza 
staje się praktyka organizowania przez poszczególne diecezje zamkniętych rekolek
cji dla organistów. Por. Z. Janiec, Formacja organisty (wybrane elementy formacyjne), 

„Anamnesis” (2002) nr 31, s. 49. Rekolekcje takie były organizowane w Diecezjalnym 
Domu Rekolekcyjnym w Ciężkowicach w latach 1982−2002. Po wybudowaniu Centrum 
Rekolekcyjno Szkoleniowego „Arka” w Gródku nad Dunajcem to w nim, zazwyczaj 
w czerwcu każdego roku, są organizowane rekolekcje. Uczestnictwo w nich jest dla 
każdego organisty diecezji tarnowskiej obligatoryjne.
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żyje w oparciu o taki obraz człowieka, może również tworzyć od
powiadającą temu obrazowi muzykę”42.

Prawidłowe pełnienie posługi muzycznej wymaga od organisty 
także doskonalenia warsztatu zawodowego, czemu służą spotkania 
formacyjnoszkoleniowe, kursy, warsztaty metodyczne podejmujące 
zagadnienia z zakresu liturgiki, muzykologii i teologii duchowości. 
Istotna wydaje się regularność takich spotkań, aby organista nie 
poprzestał na zdobytym wcześniej wykształceniu muzycznym, ale 
nieustannie doskonalił swoje umiejętności i wzbogacał warsztat za
wodowy. W diecezji tarnowskiej znaczącą rolę zarówno w przygoto
waniu organistów, jak i doskonaleniu ich umiejętności zawodowych 
spełnia Diecezjalne Studium Organistowskie, którego słuchacze nie 
tylko nabywają wiedzę z zakresu teorii muzyki, ale także rozwijają 
umiejętność gry na organach i innych instrumentach muzycznych. 
Dzięki uczestnictwie w Diecezjalnym Studium Organistowskim 
organiści nawiązują między sobą kontakty, co ułatwia im później 
wymianę doświadczeń, rozbudowę warsztatu muzycznego oraz wza
jemne wsparcie43.

W świątyniach na terenie diecezji tarnowskiej coraz częściej sto
suje się rzutnik i ekran, co ułatwia wiernym czynny udział w śpiewie 
liturgicznym. Dzięki wykorzystaniu techniki diapozytywów teksty 
pieśni są wyświetlane na ekranie, zazwyczaj widocznym ze wszyst
kich miejsc w  kościele. Niestety, zdarza się, że  jest on  tak duży, 
iż raczej rozprasza uwagę wiernych, aniżeli pomaga im w przeżyciu 
powagi i dostojeństwa celebracji liturgicznej. Rzutnik i ekran okazują 
się szczególnie przydatne, kiedy potrzebna jest znajomość tekstów 
nabożeństw gorzkich żali, Litanii loretańskiej oraz innych litanii, 
modlitw i pieśni. Dzięki temu dokonuje się ujednolicenie śpiewów, 

42 J. Ratzinger, Kościół – ekumenizm – polityka, Poznań–Warszawa 1990, s. 108.
43 Por. A. Jeż, List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii z okazji 

jubileuszu 50‑lecia działalności Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie, 
Curr 165 (2015) nr  4, s.  423−424; G.  Piekarz, Organista  – zawód czy powołanie?, 
w: Cantate Domino canticum novum, dz. cyt., s. 300.
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gdyż wszyscy wierni korzystają z tego samego tekstu. Rozwój tech
niki komputerowej i  ogólna dostępność druku sprawia, że  w  die
cezji tarnowskiej jest wiele parafii, które wydają własne śpiewniki, 
a przynajmniej zestawy wybranych pieśni, co ma szczególne zna
czenie przy nauce nowych pieśni. Często też na potrzeby procesji 
Bożego Ciała czy procesji rezurekcyjnej są  opracowywane całe 
zestawy śpiewów i pieśni wykonywanych w ich trakcie. Nie sposób 
wymienić wszystkich takich pomocy z tej racji, że zazwyczaj są to 
materiały okolicznościowe, ulotne, kopiowane na kserokopiarkach. 
Muzyka przyczynia się do bardziej świadomego i głębszego przeży
cia przez wiernych liturgii mszy św., innych nabożeństw, procesji, 
pielgrzymek oraz różnego rodzaju spotkań formacyjnomodlitew
nych. Muzyka sakralna jest w  liturgii wspaniałym aktem adoracji  
nadchodzącego Pana44.

W misterium odkupienia, które uobecnia się podczas każdej Eu
charystii, ma swój aktywny udział i organista. Jego posługa jest bo
wiem z jednej strony wyrazem jego indywidualnej wiary, z drugiej zaś 
świadomym przyjęciem służby dla dobra całej wspólnoty wiernych45. 
Dlatego duże znaczenie ma zarówno formacja duchowa, świadomość 
liturgicznopastoralna, jak i przygotowanie techniczne organisty. 
Jego dobra współpraca z celebransem wpływa na prawidłowy dobór 
śpiewów oraz utworów instrumentalnych wykonywanych w czasie 
liturgii. Dobrze dobrana pieśń jest jednocześnie obwieszczeniem 
wiary, a także przypomnieniem ważnych zagadnień teologicznych. 
Niejednokrotnie dzięki powtarzaniu tekstów pieśni religijnych na
stępuje przypomnienie prawd wiary, a także ich objaśnienie. W tym 
kontekście duże znaczenie mają spotkania organisty z wiernymi, 
podczas których uczy on ich nowych pieśni religijnych i dba, aby 

44 Taki niedużych rozmiarów śpiewnik, najczęściej złożony z kilku części, jest bardzo 
pomocny w prowadzeniu procesji czy innych nabożeństw. Por. W. Świerzawski, Zako‑
rzenić sztukę liturgiczną w teologii, w: Sztuka w liturgii, red. W. Świerzawski, Kraków 
1996, s. 224.

45 Por. G. Piekarz, Organista – zawód czy powołanie?, dz. cyt., s. 301.
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wierni wykonywali je prawidłowo, tak aby nie dochodziło do zmiany 
tekstu wpływającej na rozumienie i przyjęcie podstawowych prawd 
wiary. Podobnie jeśli organista dostrzega, iż wierni wykonują jakąś 
pieśń religijną, modyfikując jej tekst, co czyni ją niepoprawną teo
logicznie, winien zadbać o zaprezentowanie tekstu poprawnego. 
Posługa organisty ma również ogromne znaczenie w budowaniu 
wspólnoty wiernych. Wykonywane wspólnie pieśni wzmacniają po
czucie jedności, zwielokrotniają radość, budzą ufność w miłosierdzie 
Boże i uwznioślają oddawanie czci Bogu. Sumienne wykonywanie 
przez organistę swoich obowiązków winno łączyć się z kulturą osobi
stą, otwartością, życzliwością i uprzejmością zarówno w odniesieniu 
do kapłanów, jak i ludzi świeckich46.

Zgodnie z Regulaminem organistów diecezji tarnowskiej, zatwier
dzonym przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca 4 kwietnia 
2006 roku, praca organisty jest traktowana jako służba całej wspól
nocie kościelnej, ze szczególnym udziałem w liturgii47. W związku 
z  tym Kościół tarnowski, powierzając organistom ten szczególny 
rodzaj służby, stawia im wysokie wymagania, oczekuje od nich ducha 
oddania i ofiary, a także dążenia do osobistej świętości. Odpowie
dzialni za  muzykę sakralną w  diecezji tarnowskiej dbają o  kwali
fikacje zawodowe organistów, wymagając zgodnie z  artykułem  3 
§1 Regulaminu48 odpowiedniego wykształcenia muzycznego, znajo
mości przepisów związanych z muzyką kościelną i liturgią, a także 
przykładnego życia religijnego. Wskazują również na trzy kategorie 
stanowisk organistowskich. Do pierwszej należą: kościół katedralny, 
kościoły posiadające tytuł bazyliki mniejszej oraz parafie liczące 

46 Por. A. Jeż, List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii…, dz. cyt., 
s. 423−424.

47 Por. W. Skworc, Dekret zatwierdzający „Regulamin organistów diecezji tarnowskiej”, 
Curr 156 (2006) nr 2, s. 214; Regulamin organistów diecezji tarnowskiej, http://www.
muzyka.diecezja.tarnow.pl/index. php?page=regul_org (22.11.2014); W. Skworc, Dekret 

„pro memoria” w sprawie budownictwa kościelnego, inwestycji parafialnych, remontów 
i ochrony zabytków sakralnych, Curr 160 (2010) nr 2, s. 271−272.

48 Por. Regulamin organistów diecezji tarnowskiej.
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powyżej 8 tys. wiernych. Do kategorii drugiej zalicza się znaczące 
kościoły w diecezji (sanktuaria, kolegiaty, kościoły, z których trans
mitowana jest msza św.) i parafie od 4 do 8 tys. wiernych. Natomiast 
do trzeciej są włączone parafie poniżej 4 tys. wiernych oraz pozosta
łe parafie i ośrodki duszpasterskie. W zależności od tego, w parafii 
z której grupy organista podejmuje pracę, stawia mu się nieco inne 
wymagania, przy czym najwyższe są stawiane organistom pracują
cym w parafiach należących do pierwszej kategorii49.

Biskup tarnowski i odpowiedzialni za muzykę sakralną w diecezji 
tarnowskiej w artykule 5 Regulaminu organistów diecezji tarnowskiej 
określają dokładnie obowiązki organisty, uwzględniając jego cechy 
osobowości, konieczność otwartości na kontakty z proboszczem 
i wiernymi z danej parafii oraz wymóg udziału w rekolekcjach50, 
dniach skupienia i kursach organistowskich51. W artykule 5 §5 za
prezentowano szczegółowe obowiązki organisty, do których należą:

a. towarzyszenie na organach w śpiewie wiernych oraz jego pro
wadzenie podczas obrzędów liturgicznych i  innych nabożeństw 
zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami kościelnymi,

b. poprawne wykonywanie wartościowej muzyki organowej za
równo podczas liturgii, jak i poza nią, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami,

c. prowadzenie chóru lub scholi liturgicznej,
d. nauczanie wiernych śpiewu w kościele w formie ustalonej z pro

boszczem parafii,
e. przygotowanie psałterzystów do liturgii,
f. doskonalenie swoich umiejętności technicznych i poszerzanie 

repertuaru muzyki organowej,

49 Por. Regulamin organistów diecezji tarnowskiej.
50 Por. Regulamin organistów diecezji tarnowskiej.
51 Por. Regulamin organistów diecezji tarnowskiej.
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g. dbanie o stan techniczny organów, a w razie potrzeby zgłaszanie 
proboszczowi parafii konieczności przeprowadzenia prac związa
nych ze strojeniem lub przeglądem technicznym instrumentu,

h. sporządzenie i aktualizowanie na bieżąco wykazu pieśni śpie
wanych przez wiernych w parafii,

i. sporządzenie i prowadzenie inwentarza śpiewników, materia
łów nutowych i innych pomocy muzycznych będących własnością 
parafii,

j. zachowanie w należytym stanie kontuaru organów (dbać o jego 
czystość, zamykać pokrywę po każdym graniu i wyłączać klucze 
registrowe) i utrzymanie porządku na chórze52.

Przykładem prezentacji umiejętności organistów diecezji tarnow
skiej są między innymi zorganizowane dotychczas cztery festiwale 
organistów. Pierwszy Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej 
Cantantibus Organis odbył się w dniach 28−29 września 1999 roku 
w Tarnowie oraz Tuchowie i obejmował przesłuchania konkurso
we w sanktuarium Matki Bożej Tuchowskiej w Tuchowie i bazylice 
katedralnej w Tarnowie53. Drugi Festiwal odbył się 22−23 września 
2004 roku w Tuchowie i Tarnowie54. Trzeci miał miejsce w dniach 
24−25  września 2009 roku, również w  Tarnowie i  Tuchowie55. 

52 Por. tamże.
53 Laureaci Festiwalu: I miejsce: Cezary Chmiel – Wojnicz; II miejsce: Wiesław Kaczor – 

Szynwałd; III miejsce: Piotr Taczanowski – Tymbark; I wyróżnienie: Mariusz Łabędź – 
Tarnów; II wyróżnienie: Sławomir Barszcz – Tarnów; wyróżnienie specjalne za najlepiej 
wykonaną pieśń kościelną: Cezary Chmiel – Wojnicz; Adam Dudek – Tarnów; wyróż
nienie specjalne za najlepiej wykonany chorał: Mariusz Łabędź; wyróżnienie specjalne 
za wykonanie Toccaty e‑moll Maxa Regera: Sławomir Barszcz. Por. Pierwszy Festiwal 
Organistów Diecezji Tarnowskiej, w: http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?
page =festorg (22.11.2014).

54 Laureaci: I miejsce: Wiesław Kaczor – Szynwałd;  II miejsce: Krzysztof Kościółek – 
Bochnia;  III miejsce: Cezary Chmiel – Wojnicz; I wyróżnienie: Sławomir Biernat – 
Gawłów; II wyróżnienie: Mariusz Łabędź – Tarnów. Por. Drugi Festiwal Organistów 
Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka. diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festorg 
(22.11.2014).

55 Laureaci: I  miejsce: Krzysztof Klimkowski  – Szczurowa;  II  miejsce: nie przyzna
no;  III  miejsce: Dawid Rzepka  – Tarnów; I  wyróżnienie: Krzysztof Klimkowski  – 
Szczurowa;  II  wyróżnienie: Dawid Rzepka  – Tarnów;  III wyróżnienie: Wojciech 
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Czwarty, ostatni do tej pory, zorganizowano w dniach 26−27 wrze
śnia 2013 roku w Tuchowie i Tarnowie56. Kolejne edycje Festiwalu 
Organistów Diecezji Tarnowskiej Cantantibus Organis przyczyniają 
się do podnoszenia jakości warsztatu muzycznego organistów, do za
uważenia i docenienia ich pracy, a także uwrażliwienia wiernych 
na piękno muzyki sakralnej.

Od 2006 roku Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej 
w Tarnowie wydaje „Hosanna. Pismo organistów diecezji tarnow
skiej”57. Przez pierwsze dwa lata ukazywał się on jako kwartalnik, 
a od 2008 roku wychodzi jako półrocznik. W latach 2006−2013 
ukazało się dziewiętnaście numerów tego periodyku. Na jego łamach 
poruszane są różne ważne dla organistów diecezji tarnowskiej za
gadnienia. Pismo posiada także dział dotyczący formacji organistów, 
w którym prezentowane są kwestie przyczyniające się do perma
nentnej formacji duchowej oraz liturgicznopastoralnej organistów 
diecezji tarnowskiej.

Dużą pomocą dla organistów diecezji tarnowskiej w kwestiach 
technicznych związanych z naprawą i konserwacją jest Regulamin 
przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania używa
nych organów w diecezji tarnowskiej58, zatwierdzony przez bisku
pa tarnowskiego Wiktora Skworca 1 września 2010 roku, a także 

Szczerba – Szalowa. Por. Trzeci Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej, http://www.
muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festorg (22.11.2014).

56 Laureaci: I  miejsce: Paweł Batko  – Bochnia;  II  miejsce: Anna Sak  – Wola Rzędziń
ska; III miejsce: Krystian Rąpała – Tarnów; wyróżnienie za najlepiej wykonany utwór dowol
ny: Mateusz Marta; wyróżnienie za wykonanie chorału: s. Helena Sieniawska; wyróżnienie 
za najlepiej wykonane preludium i fugę: Anna Sak; wyróżnienie za najlepiej wykonany 
akompaniament do pieśni: s. Helena Sieniawska. Por. Czwarty Festiwal Organistów Diecezji 
Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festorg (22.11.2014).

57 Por. „Hosanna. Pismo organistów diecezji tarnowskiej”, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/index.php?page=hosanna (22.11.2014).

58 Por. Regulamin przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania używanych 
organów w diecezji tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?pa
ge=organy (22.11.2014).
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Podstawowe zasady użytkowania i konserwacji organów59. Dzięki 
Regulaminowi przeprowadzania remontów oraz Podstawowym 
zasadom organiści diecezji tarnowskiej dysponują szczegółowymi 
wskazaniami co do prawidłowego postępowania w sytuacji napraw, 
użytkowania i konserwacji, remontu i przeniesienia, a także odbioru 
technicznego organów60.

Z regulaminu wynika, że w diecezji tarnowskiej otacza się wyjąt
kową troską organistów z zachowaniem przepisów kodeksu pracy 
i odpowiednich dokumentów Kościoła, co potwierdza, że podjęto 
w niej recepcję wskazań dotyczących muzyki sakralnej zawartych 
w  dokumentach  II  Soboru Watykańskiego. Kościół partykular
ny w Tarnowie docenia znaczenie muzyki kościelnej i  jej ścisłe  
powiązanie ze służbą liturgiczną, stąd zachowując zasady i przepisy 
kościelnej tradycji i dyscypliny zawarte w dokumentach Kościoła, 
troszczy się o to, aby kompetentni i odpowiednio uformowani or
ganiści przyczyniali się do uwielbienia Boga i uświęcenia wiernych 
podczas liturgii61.

4. Posługa scholi liturgicznej

Muzyka liturgiczna jest bezpośrednio związana z przekazem słowa 
Bożego62, dzięki niej bowiem teksty biblijne mogą być wyrażone 
w pieśniach. Podczas liturgii słowa wszyscy wierni słuchają słowa 
Bożego, przez które Jezus Chrystus przemawia do swojego ludu. 
W dni powszednie słyszą dwa czytania, jedno ze Starego Testamen
tu lub Dziejów Apostolskich, listów lub Apokalipsy (zależy to od 
układu czytań w danym roku) i z Ewangelii, natomiast w niedziele 

59 Por. Podstawowe zasady użytkowania i  konserwacji organów, http://www.muzyka.
diecezja.tarnow.pl/ index.php?page=organy (22.11.2014).

60 Por. J. Białobok, Poświęcenie organów i II Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w Mielcu 
w kościele Matki Bożej Nieustającej Pomocy, Curr 137 (1987) nr 4−6, s. 167−168.

61 Por. G. Piekarz, Jubileusz organistów (28 lipca 2011 r.), Curr 161 (2011) nr 7−8, s. 850.
62 Por. J. P. Longeat, Muzyka liturgiczna i kontemplacyjna, ComP (2001) nr 2, s. 76.
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i uroczystości słuchają pierwszego czytania ze Starego Testamentu, 
drugiego z Nowego Testamentu i trzeciego z Ewangelii. Pomiędzy 
pierwszym a drugim czytaniem śpiewany jest psalm a przed czyta
niem tekstu z Ewangelii śpiewana jest aklamacja Alleluja. Psalm wi
nien być wykonywany przez psałterzystę lub kantora. Teksty biblijne 
ze Starego i Nowego Testamentu mogą być słyszane przez wiernych 
także podczas homilii lub w śpiewanych pieśniach liturgicznych. 
Dzięki zastosowanej melodii następuje łatwiejsze utrwalenie tekstu, 
stąd wierni mogą do niego częściej powracać i w ten sposób karmić 
się słowem Bożym. Trzeba jednak pamiętać o rozważnym stoso
waniu pieśni religijnych stanowiących element dziedzictwa kultury 
chrześcijańskiej. Nie wolno dopuszczać, aby orędzie słowa Bożego 
było tak zdeformowane pod względem językowym, aby zagrażało 
to przekazowi depozytu wiary. Od strony metodologicznej bardzo 
ważne jest, aby tekst zachowywał poprawność teologiczną, a dzięki 
właściwej linii melodycznej pomagał w utrwaleniu depozytu wiary63.

Wydaje się, że szczególnie w dzisiejszej, zsekularyzowanej rzeczy
wistości społecznej należy się starać, aby stale wzmacniać chrześcijan 
w wierze. A do tego potrzebne jest poszukiwanie odpowiednie
go języka, który byłby czytelny i zrozumiały dla dzieci, młodzieży 
i osób starszych, ze szczególnym uwzględnieniem różnych grup 
zawodowych, osób z niepełnosprawnością intelektualną, ale również 
intelektualistów, naukowców oraz osób znajdujących się na etapie 
poszukiwań religijnych. Niezbędne jest zastosowanie języka, któ
ry nie wprowadza w błąd, ale przekazuje naukę Jezusa Chrystusa 
w sposób dostępny współczesnym katechizowanym64.

W związku z  dużym znaczeniem tekstu dla rozwoju wiary wier
nych potrzebna jest właściwa ocena wartości pieśni kościelnych65. 

63 Por. CT 53. 
64 Por. CT 59.
65 Por. Papieska Rada ds. Środków Społecznego Przekazu, Etyka w środkach społecznego 

przekazu, Watykan 2000, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikal
ne/r_komunik_spol/etyka_ srsp_04062000.html (22.11.2014); Papieska Rada ds. Środ
ków Społecznego Przekazu, Etyka w internecie, Watykan 2002, http://www.opoka.org.



Rola i znaczenie liturgicznych posług muzycznych… 143

Najczęściej podkreśla się następujące wymogi dotyczące tekstu pie
śni kościelnej:

1. Musi być przystępny, ale nie może być nazbyt uproszczony.
2. Nie może zawierać archaizmów, które wymagałyby zbyt wielu 

objaśnień.
3. Nie może być ani suchym traktatem teologicznym, ani utworem 

poetyckim lekceważącym poprawność teologiczną.
4. Powinien być podany językiem zrozumiałym dla współczesnych 

odbiorców.
5. Powinien uwzględniać nie tylko podstawowe założenia komuni

kacji interpersonalnej, ale również perspektywę teologiczną, w tym 
hierarchię prawd wiary.

6. Walory artystyczne tekstu nie mogą przesłaniać jego rangi teo
logicznej, biblijnej, liturgicznej i katechetycznej.

7. Nie powinien mieć charakteru nadmiernie umoralniającego, ale 
winien prowadzić do Jezusa Chrystusa jako pierwszego Nauczyciela 
i Głosiciela słowa.

Powyższe kryteria oceny tekstu odnoszą się zarówno do pieśni 
nowych, wprowadzanych dopiero do liturgii Kościoła, jak i do pieśni 
dawnych.   W drugim przypadku należy jednak wziąć pod uwagę 
fakt, że mimo iż użyte w pieśniach pewne sformułowania budzą 
zastrzeżenia, to pieśnie te dobrze zapisały się w rozwoju pobożności 
w danym regionie. Ich proste, bliskie życiu teksty wspierają wierzą
cych w codziennych sytuacjach i ułatwiają kontakt z Bogiem.

pl/biblioteka/W/WR/rady_pontyfikalne/r_komunik_spol/ internet_etyka_22022002.
html# (22.11.2014); R. Czekalski, Katecheza komunikacją wiary. Studium z katechetyki 
fundamentalnej, Płock 2006; E. Osewska, Modele komunikacji interpersonalnej i  ich 
znaczenie dla katechezy, w: Wybrane zagadnienia z katechetyki, red. J. Stala, Tarnów 
2003, s. 111−142; A. Jeż, Jezus Chrystus w kontekście ludzkiej komunikacji, Tarnów 2002; 
R. Czekalski, Fenomen komunikacji interpersonalnej w refleksji naukowej, w: Komunika‑
cja wiary w Trzecim Tysiącleciu, red. S. Dziekoński, Olecko 2000, s. 135−148; J. Nowak, 
Apostolski wymiar liturgii, Poznań 1999; L. Kuc, Krótki traktat o  teologii komunikacji, 
Leszno 1997; K. Mrowiec, Kryteria oceny pieśni kościelnych, RBL (1978) nr 3, s.  149.
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Natomiast jeśli chodzi o wymogi dotyczące strony muzycznej, 
to zazwyczaj wskazuje się na następujące kwestie66:

1. Urzeczywistnianie w pieśni związku między słowem a dźwię
kiem albo – mówiąc dokładniej – między mową a muzyką. Schemat 
stroficzny i melodia stanowią bowiem formułę, która kształtuje całą 
pieśń. O jej jakości decyduje zatem sposób, w jaki obydwa te elemen
ty harmonizują ze sobą. Dobra melodia nie może więc być skompo
nowana po prostu tylko do jednej strofy, lecz jej twórca musi zadbać 
o wyraz muzyczny całości.

2. Pieśń – jako utwór muzyczny – ma posiadać wartość artystyczną. 
Wymóg ten jest spełniony wtedy, gdy wszystkie elementy dzieła, to jest 
melodia, rytm, struktura formalna, a w wielogłosowym ujęciu szata 
harmoniczna i polifoniczna, wykazują znaczne walory estetyczne.

3. Pieśń ma być utrzymana w stylu odpowiadającym treści utworu, 
przeznaczeniu do służby Bożej i miejscu wykonania67. A zatem nowa 
i wartościowa twórczość zależy niewątpliwie od talentu, doświad
czenia i zaangażowania religijnego nie tylko współczesnych twórców, 
ale i wykonawców pieśni kościelnych.

W pierwszych wiekach historii Kościoła zespół śpiewaków wyko
nujących pieśni podczas liturgii nie miał specjalnie wyodrębnionego 

66 Por. K. Mrowiec, Kryteria oceny pieśni kościelnych, dz. cyt., s. 150.
67 Obecnie lansuje się – zwłaszcza na Zachodzie – modne stwierdzenie, że pieśń musi być 

Gemeinde gemäss. Jak rozumieć to określenie? Przecież wspólnota religijna w naszych 
czasach nie przestała być heterogeniczna i trudno jej znaleźć wspólny dla wszystkich 
język muzyczny dla pieśni. Nie chcąc upraszczać problemu, autorzy często opowiadają 
się za szeroką interpretacją terminu Gemeinde gemäss. Według nich oznacza on pieśń 
w nowym, współczesnym stylu, pisaną najnowszymi technikami, na przykład dodeka
foniczną, czego udany przykład – chyba zresztą wyjątkowy – spotkać można w szwedz
kim śpiewniku kościelnym. A zatem chodzi o styl, który odpowiadałby mentalności 
i wrażliwości muzycznej człowieka współczesnego. Nie ma chyba wątpliwości co do 
słuszności takiego postulatu. Cała jednak trudność polega na określeniu, jakie cechy 
musi lub może mieć styl nowoczesnej pieśni, aby mogła ona spełniać swoją wzniosłą 
rolę w służbie Bożej. Chodzi więc o styl, który umie pogodzić zadania stawiane przez 
Kościół z wymogami czysto artystycznej natury. Dlatego istotną rzeczą wydaje się pod
kreślanie, że muzyka religijna – jak długo pozostaje na usługach liturgii – musi mieć 
własny język, różny od tego, jakim posługuje się piosenka rozrywkowa. Por. K. Mrowiec, 
Kryteria oceny pieśni kościelnych, dz. cyt., s. 151.
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miejsca. Nie przykładano także szczególnej wagi do obecności zespo
łu śpiewaków, gdyż podejmowano wówczas śpiew prosty, a często 
również improwizowany, wykonywany przez wszystkich zgroma
dzonych podczas liturgii. Dopiero po edykcie mediolańskim (313 r.), 
z chwilą budowania nowych świątyń, zaczęły samoistnie wyodręb
niać się grupy śpiewaków, które wykonywały muzykę i śpiew pod
czas zgromadzeń liturgicznych. W XV i XVI wieku zaczęto w tych 
zespołach stopniowo zastępować głosy chłopięce głosami kobie
cymi68. Stopniowo zmieniano również miejsce zespołu śpiewaków 
w świątyni. Początkowo zespół znajdował się blisko ołtarza, później 
został przeniesiony na balkon nad drzwiami wejściowymi do świąty
ni. Przy kościołach katedralnych zaczęto zakładać szkoły dla chłop
ców (scholares), przygotowujące ich do służby Bożej, w których śpiew 
był jednym z ważniejszych przedmiotów69. Po Soborze Trydenc
kim, kiedy powstawały seminaria duchowne, zalecano tworzenie 
w nich scholi gregoriańskiej. W dokumentach kościelnych pojawiły 
się terminy „schola” oraz „chór”. Schola zazwyczaj oznaczała zespół 
wykonujący chorał gregoriański lub inne śpiewy podtrzymujące 
śpiew wiernych w kościele, natomiast za chór uznawano zespół 
śpiewaków – nieraz bardzo rozbudowany – wykonujący muzykę  
wielogłosową70.

Zgodnie ze wskazaniami dotyczącymi scholii, zawartymi w doku
mentach Kościoła, schola jest częścią zgromadzenia liturgicznego, 
a jej głównym celem jest podtrzymywanie śpiewu wszystkich zgro
madzonych wiernych. Nadto schola powinna71:

1. Śpiewać antyfony na wejście i komunię św.
2. Wykonywać – na przemian z ludem – śpiewy o charakterze 

dialogowym, na przykład Panie, zmiłuj się nad nami, Chwała na wy‑
sokości Bogu.

68 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 244−245.
69 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 247.
70 Por. OWMR 103.
71 Por. OWMR 103, 104.
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3. Wykonywać śpiew przed ewangelią.
4. Śpiewać odpowiednie utwory na przygotowanie darów i pod

czas komunii św.
Schola może śpiewać samodzielnie także przed rozpoczęciem 

liturgii i po obrzędzie rozesłania, kiedy może bardziej swobodnie 
dobierać wykonywane utwory. Stąd należy pamiętać, aby członkowie 
scholi przynajmniej podczas prób muzycznych otrzymywali podsta
wowe przygotowanie muzyczne. Warto zatroszczyć się o dobór osób 
należących do scholi, tak aby odznaczały się one wrodzoną muzykal
nością, umiejętnością śpiewu w grupie i dobrą dykcją. W ten sposób 
udział w scholi będzie przyczyniał się do uwielbienia Boga podczas 
liturgii, a jednocześnie będzie przynosił wykonawcom satysfakcję, 
zadowolenie i radość, przybliżając ich do Boga i przyczyniając się 
do ich rozwoju religijnego.

Po II Soborze Watykańskim postuluje się, aby członków scholi 
objąć także wychowaniem liturgicznopastoralnym72. Powinni oni 
posiadać podstawowe wiadomości dotyczące roku liturgicznego, teo
logicznego znaczenia poszczególnych obrzędów, ich funkcji i kolej
ności w ceremoniach, ale również rozwijać umiejętności niezbędne 
do świadomego, aktywnego, pełnego i owocnego udziału w liturgii. 
Powyższe sugestie znajdują się między innymi w Instrukcji o muzyce 
w świętej liturgii, w której zaleca się, aby

udzielać członkom zespołu również odpowiednich wiadomości 
z dziedziny liturgii i życia duchowego, tak by wykonywane przez nich 
zadania liturgiczne nie tylko podnosiły piękno świętych obrzędów 
i były zbudowaniem dla wiernych, ale także by dla nich samych były 
źródłem duchowego dobra. Temu praktycznemu i wewnętrznemu 
wyrobieniu zespołu znacznie pomagają stowarzyszenia muzyki sa
kralnej, diecezjalne, krajowe i międzynarodowe, zwłaszcza te, które 
są zatwierdzone i wielokrotnie zalecane przez Stolicę Apostolską73.

72 Por. I. Pawlak, Przygotowanie członków scholi, w: Służba ołtarza, dz. cyt., s. 46−60.
73 MS 24−25.
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Tak pojęta formacja scholi liturgicznej spowoduje, że zespół będzie 
sprawował wyznaczone mu funkcje w duszpasterstwie parafialnym 
w sposób świadomy, odpowiedzialny i zgodny z założeniami liturgii 
Kościoła.

Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, trosz
cząc się o rozwój i  formację członków scholi parafialnych, zapla
nował na dzień 29 września 2007 roku Pierwszy Przegląd Schol 
Diecezji Tarnowskiej74 w kościele Matki Bożej Fatimskiej w Tar
nowie i w auli Domu Katechetycznego Jana Pawła II przy katedrze 
w Tarnowie. Głównym celem Przeglądu miało być propagowanie 
i upowszechnianie śpiewu liturgicznego wśród dzieci i młodzieży, 
podnoszenie jakości poziomu artystycznego wykonywanej muzyki 
liturgicznej, budowanie wspólnoty i konsolidacja grup muzycznych 
diecezji tarnowskiej, umożliwienie dzielenia się dotychczasowymi 
doświadczeniami, a także wzmacnianie satysfakcji i radości płynącej 
z podejmowania śpiewu scholi. W Regulaminie przeglądu zadbano 
o to, aby jego uczestnicy nie tylko wykonali wybraną przez siebie 
pieśń liturgiczną, ale również zaprezentowali jedną z zapropono
wanych części stałych mszy św. w języku łacińskim. W ten sposób 
schole miały wykonać zarówno współczesne pieśni sakralne, jak i hi
storyczne utwory liturgiczne w języku łacińskim75. Niestety, Pierwszy 
Przegląd Schol Diecezji Tarnowskiej nie odbył się z powodu braku 
uczestników. Prawdopodobnie wysokie wymagania repertuarowe 
organizatorów skutecznie odstraszyły potencjalnych uczestników 
do wzięcia w nim udziału. Przegląd miał również wpłynąć na upo
wszechnienie utworów liturgicznych w języku łacińskim, natomiast 
wszyscy członkowie scholi mieli zyskać możliwość spotkania się 
z innymi zespołami muzycznymi działającymi w diecezji tarnowskiej 
i nawiązania kontaktów sprzyjających ubogaceniu repertuaru mu
zycznego. Wielka szkoda, że nie udało się tej inicjatywy zrealizować.

74 Por. Pierwszy Przegląd Schol Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.
pl/index.php? page=przegl_schol (22.11.2014).

75 Por. tamże.
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Odpowiedzialni za muzykę sakralną w diecezji tarnowskiej, uzna
jąc, że śpiew jest integralną częścią liturgii, starają się o powstawanie 
w poszczególnych parafiach scholi, które starannie przygotowane 
pod względem muzycznym, liturgicznym i katechetycznym mogą 
uczestniczyć w liturgii Kościoła, wspierając śpiew zgromadzenia 
liturgicznego. W diecezji tarnowskiej zachowuje się wszystkie wska
zania zawarte w Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej 
po Soborze Watykańskim II, ze szczególnym uwzględnieniem wska
zówek odnoszących się do wykonywania utworów muzycznych przez 
scholę i zespoły śpiewacze. Wśród nich warto wymienić następujące:

• repertuar utworów (czy to śpiewanych, czy to wykonywanych 
na instrumentach) musi zgadzać się z myślą przewodnią dnia litur
gicznego lub przynajmniej zgadzać się z okresem liturgicznym, a jed
nocześnie odpowiadać treściowo danej czynności liturgicznej;

• ponieważ liturgia jest dziełem całego ludu Bożego, dlatego 
podczas jej sprawowania należy mieć na względzie dobro duchowe 
wszystkich zgromadzonych, a nie tylko poszczególnych jednostek. 
Trzeba o tym pamiętać przy włączaniu w ramy liturgii odpowiednich 
śpiewów;

• wszystkie śpiewy przeznaczone do użytku liturgicznego mają 
mieć aprobatę Konferencji Episkopatu Polski, a przynajmniej władzy 
diecezjalnej. Nie wolno w liturgii wykonywać utworów o charakterze 
świeckim76.

Należy podkreślić, iż Wydział Muzyki Kościelnej Kurii Diece
zjalnej w Tarnowie, działając w porozumieniu z Wydziałem Ka
techetycznym tejże Kurii, dba o wychowanie liturgiczne zarówno 
zespołów liturgicznych, jak i zespołów muzycznych, przygotowując 
ich członków intelektualnie i duchowo do udziału i przeżywania ob
rzędów liturgicznych77. Duże znaczenie katechetycznoliturgiczne 
mają spotkania scholi, podczas których dzieci i młodzież nie tylko 

76 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, w: A. Fi
laber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, Warszawa 1997, s. 83.

77 Por. PDK 110.
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wykonują pieśni sakralne, ale również uczestniczą w procesie for
macji liturgicznej78. Za pośrednictwem ich głosu w każdej liturgii 
jest budzona w sercach wiernych nieprzerwana modlitwa do Je
zusa Chrystusa, który wszystko otrzymuje od Ojca i który oddaje 
Mu chwałę w mocy Ducha Świętego79. W ten sposób ujawnia się 
kontemplacyjny rys muzyki liturgicznej, która porusza serce w jego 
najgłębszym pragnieniu życia i miłości.

5. Posługa chórów parafialnych

W  soborowej odnowie liturgicznej dużą wagę przywiązywano 
do wartości muzyki sakralnej, stawiając kościelnym zespołom śpie
waczym nowe zadania. W myśl konstytucji Sacrosanctum Concilium 
należy popierać działalność zespołów śpiewaczych, aby przyczyniały 
się do aktywnego udziału wiernych w liturgii, a jednocześnie ubo
gacały liturgię80. Śpiew wykonywany w trakcie liturgii jest jednym 
z przejawów zaangażowania ludu Bożego. Ranga muzyki sakralnej 
w służbie Bożej wynika między innymi z faktu, że podczas liturgii 
przybiera ona najczęściej formę śpiewu81, pozostając integralną czę
ścią liturgii Kościoła.

Zgodnie z założeniami instrukcji Musicam sacram muzyka litur
giczna powinna charakteryzować się nie tylko doskonałością formy, 
ale również wymiarem sakralnym, jej celem pozostaje bowiem za
równo uwielbienie Boga, jak i uświęcenie uczestników zgromadzenia 
liturgicznego82. Śpiew liturgiczny sprzyja jedności zgromadzonych 
wiernych i otwiera ich na tajemnicę roku liturgicznego, a w związku 

78 Por. G. Piekarz, Jubileuszowy zjazd chórów i schol diecezji tarnowskiej (Tarnów – bł. Ka‑
rolina, 24 września 2011 r.), Curr 161 (2011) nr 10, s. 1120−1122.

79 Por. J. Nowak, Apostolski wymiar liturgii, dz. cyt., s. 80−81.
80 Por. KL 114−16; A. Jeż, List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w li‑

turgii…, dz. cyt., s. 423.
81 Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 1999, s. 211.
82 Por. MS 4a; KL 112.
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z tym każda czynność liturgiczna wymaga dobrego przygotowania 
zarówno pod względem liturgicznym, jak i muzycznym83. Muzyka 
sakralna pomaga w wyrażaniu tajemnic liturgicznych, uobecnia sło
dycz (suavitas) i smak chrześcijańskiego misterium celebrowanego 
w liturgii84, ale również objawia głębię uczuć, jakie wywołuje w ludz
kim sercu wydarzenie zbawcze („cordis ima concinat”). Tę myśl 
wyrażał już św. Augustyn, kiedy wspominał:

Nie mogłem się w owych dniach nasycić cudowną słodyczą rozmy
ślania o głębi Twojego planu zbawienia. Ileż łez wylałem, słuchając 
hymnów Twoich i kantyków, wstrząśnięty błogim śpiewem Twe
go Kościoła. Głosy te brzmiały potężnie w moich uszach, do serca 
sączyła się Twoja prawda, a z niej wznosiło się i ogarniało mnie 
gorące uczucie pobożnego oddania, z oczu płynęły łzy, a były to łzy 
szczęścia85.

Z tekstu św. Augustyna wynika, że odpowiednio opracowana mu
zyka kościelna może wzbudzać uczucia miłości, oddania, wdzięczno
ści, bojaźni Bożej, dlatego należy zadbać o jej staranne przygotowanie 
zarówno pod względem doboru repertuaru muzycznego, jak i moż
liwości wykonawców. Uznając rangę śpiewu liturgicznego przy spra
wowaniu Eucharystii z udziałem wiernych, należy pamiętać o dwóch 
znaczących kwestiach:

1. Pierwsza z nich to czynne uczestnictwo w celebracji, które wy
raża się nie tylko w osobistym geście, ale także poprzez patrzenie, 
słuchanie, wewnętrzne poruszenie i upodobanie, uwagę pomaga
jącą w rozumieniu. W tym kontekście dużego znaczenia nabiera 
chór parafialny, który nie tylko wykonuje znane śpiewy, ale też je in
terpretuje. Uzyskany w ten sposób contentus niesie zadowolenie 

83 Por. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 
4−5, dz. cyt., s. 82−90.

84 Por. I. Biffi, Teologiczne refleksje nad muzyką sakralną, ComP (2001) nr 2, s. 35.
85 Św. Augustyn, Wyznania, Warszawa 1978, s. 161.
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całemu Kościołowi, który rozkoszuje się słuchaniem śpiewu, chłonie 
go i w nim współuczestniczy. Dostrzega w nim swój własny obraz 
dowartościowujący siebie i wznosi swą myśl ku Jezusowi Chrystuso
wi. W ten sposób wdzięk i piękno liturgii i muzyki są ofiarowywane 
Bogu przez wszystkich: stanowią chrystologiczny i trynitarny śpiew 
„wznoszony” przez zgromadzenie86. Są symbolem, w którym wszyscy 
się odnajdują i z którego wszyscy odnoszą pożytek, nawet jeśli nie 
wszyscy osobiście i bezpośrednio uczestniczą w jego wykonywaniu87. 
Jest to swoiste „proficere omnibus”, także w postaci duchowego i ar
tystycznego wychowania i udoskonalenia.

2. Druga kwestia dotyczy formy wyrazu muzycznego w liturgii. 
Ponieważ w niej na różne sposoby wyraża się głębokie doświadczenie 
misterium chrześcijańskiego, powinna ona proponować środki wy
razu właściwe religijności eklezjalnej. Dlatego prawdziwie eklezjalna 
sztuka muzyczna znajduje swój początek w głębokim przeżyciu 
historii zbawienia. Zresztą cała tradycja muzyki sakralnej zapewnia, 
że miara czy też „umiar” liturgii nie gasi natchnienia88, lecz wznieca 
i podtrzymuje jego płomień.

Mówiąc o wartości muzyki sakralnej w liturgii Kościoła, należy 
zauważyć, że w diecezji tarnowskiej ważną rolę odgrywają chóry 
parafialne. Proboszczowie poszczególnych parafii dbają o powołanie 
chórów parafialnych, które wykonują utwory muzyczne podczas 
mszy św.  i  innych nabożeństw liturgicznych z zachowaniem sza
cunku wobec przewodniczącego liturgii. Dzięki działaniom chóru 
parafialnego zgromadzenie wiernych może włączyć się w śpiew litur
giczny i w ten sposób wyrażać swoją wiarę i pobożność. Szczególnie 
uroczysta liturgia jest ubogacana śpiewem wielogłosowym chóru; 
co prawda śpiew nie jest wykonywany przez wiernych, ale sprzy
ja budzeniu w nich uczuć bojaźni Bożej, czci, szacunku i miłości. 

86 Por. J. Ratzinger, Muzyka a liturgia, ComP (2001) nr 2, s. 51−52.
87 Por. J. Ratzinger, Muzyka a liturgia, dz. cyt., s. 53.
88 Por. J. P. Longeat, Muzyka liturgiczna i kontemplacyjna, dz. cyt., s. 81.
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Zgodnie z nauczaniem II Soboru Watykańskiego, dotyczącym odno
wy liturgicznej, zadania chóru parafialnego zyskały nowe znaczenie, 
gdyż ma on nie tylko wykonywać śpiewy zgodne z poszczególnymi 
częściami liturgii, ale także wspierać wiernych w ich zaangażowaniu 
liturgicznym. Wydaje się również, że chóry parafialne sprzyjają roz
wojowi kultury muzycznej i wychowaniu liturgicznopastoralnemu 
swoich członków. W ten sposób zyskują one także znaczenie kate
chetyczne, przyczyniając się do rozwijania poznania wiary, wycho
wania wspólnotowego i liturgicznomodlitewnego. Udział w chórze 
parafialnym wspiera chrześcijanina w jego przeżyciach religijnych 
i wspomaga w pogłębionym doświadczeniu liturgii, stając się pewną 
formą katechezy dorosłych89.

W nurcie posoborowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji tar
nowskiej do 2015 roku zorganizowano cztery edycje Ogólnopolskiego 
Festiwalu Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio oraz pięć Festi
walu Chórów Diecezji Tarnowskiej. Trzeci Ogólnopolski Festiwal 
Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio oraz Piąty Festiwal Chórów 
Diecezji Tarnowskiej odbyły się 29 września 2012 roku w bazylice ka
tedralnej w Tarnowie i w kościele Matki Bożej Fatimskiej90. II Ogól
nopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra Ecclesiae Cantio oraz 
IV Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej odbyły się 25 września 
2010 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie i w kościele Matki 
Bożej Fatimskiej91. I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej Sacra 
Ecclesiae Cantio odbył się 27 września 2008 roku w bazylice kate
dralnej w Tarnowie i  kościele Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie92.  

89 Por. PDK 25.
90 III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” oraz V Festiwal 

Chórów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?pa
ge=festiwal (22.11.2014).

91 Por. II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” oraz IV Festiwal 
Chórów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?pa
ge=festiwal (22.11.2014).

92 Por. I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio”, http://www.
muzyka. diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festiwal (22.11.2014).
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II Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej odbył się w dniu 23 wrze
śnia 2006 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie i w kościele Matki 
Bożej Fatimskiej w Tarnowie93.

Organizowane w diecezji tarnowskiej festiwale muzyki chóralnej 
i festiwale chórów przyczyniają się do propagowania i upowszech
niania sakralnej muzyki chóralnej, a także umożliwiają dzielenie się 
przez chóry parafialne doświadczeniami muzycznymi. Sprzyjają 
w ten sposób umocnieniu się kultury muzycznej nie tylko w diece
zji tarnowskiej, ale także w całej Polsce. Chóry podczas kolejnych 
edycji festiwalów mogą prezentować się w jednej z trzech kategorii: 
jako zespoły kameralne do 20 osób; jako chóry jednorodne powyżej 
20 osób; jako chóry mieszane powyżej 20 osób94.

Zgodnie ze wskazaniami II Soboru Watykańskiego oraz doku
mentami posoborowymi dotyczącymi muzyki sakralnej w diecezji 
tarnowskiej podejmuje się działania sprzyjające powstawaniu chó
rów parafialnych przyczyniających się do rozwijania wielogłosowej 
muzyki kościelnej95. Niektóre parafie posiadają bibliotekę muzycz
ną zawierającą śpiewniki, nuty kompozycji wielogłosowych i inne 
pomoce, które ułatwiają działalność chórów parafialnych. Kapłani, 
organiści i katecheci oraz inne osoby odpowiedzialne za muzykę 
sakralną w diecezji tarnowskiej starają się motywować wiernych 
do uczestnictwa w chórach parafialnych, aby w ten sposób mogli 
uwielbiać Boga i uświęcać siebie i cały lud zgromadzony podczas 
liturgii.

93 Por. II Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/
index.php? page=festiwal (22.11.2014).

94 Por. Festiwal chórów, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festiwal 
(22.11.2014); P. Osiński, I Gala Muzyki Chrześcijańskiej „Muzyczne Dary 2010”, Curr 
161 (2011) nr 5, s. 625−626.

95 Por. G.  Piekarz, Jubileuszowy zjazd chórów i  schol diecezji tarnowskiej…, dz.  cyt., 
s. 1120−1122.
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6. Posługa orkiestr dętych

Kultowi religijnemu właściwie we wszystkich religiach świata od naj
dawniejszych czasów towarzyszył śpiew i muzyka, w tym muzyka 
instrumentalna. Również judaizm i chrześcijaństwo w różnym stop
niu wykorzystywały instrumenty. W Starym Testamencie czytamy, 
że w czasie poświęcenia świątyni król Salomon wydał polecenie gry 
na instrumentach96. Miało to na celu podkreślenie znaczenia uroczy
stego momentu oraz nadanie tej uroczystości szczególnie podniosłej 
wymowy. Na kartach Pisma Świętego, a szczególnie w Księdze Psal
mów, wiele razy można spotkać zachętę do oddawania czci Panu 
Bogu poprzez grę na instrumentach. Pismo Święte wymienia ich kon
kretne nazwy: harfa, cytra, bęben, róg, flet, lutnia, trąba, cymbały, 
dudy, psalterium itp.97. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa zre
zygnowano z towarzyszenia różnych instrumentów w czasie liturgii. 
Istniała poważna obawa o desakralizację kultu oraz o to, że muzyka 
instrumentalna będzie się kojarzyć z obrzędami pogańskimi, którym 
bardzo często towarzyszyła98. Od VII wieku zaczęto bardzo ostrożnie 
zezwalać na wykonywanie podczas liturgii muzyki na organach. Taki 
stan rzeczy trwał mniej więcej do XV wieku. Rozwój muzyki instru
mentalnej, szczególnie w okresie renesansu i baroku, dał poważny 
impuls do komponowania oraz wykonywania takiej muzyki podczas 
nabożeństw. Zakazy czy też ograniczenia w jej stosowaniu szczegól
nie wyraźnie sformułowano po Soborze Trydenckim. W XVI wieku 
zakazy i różne uwagi miały wyeliminować i usunąć z liturgii muzy
kę czysto świecką (np. tańce, utwory i miniatury muzyczne oparte 
na motywach ludowych, a także piosenki „swawolne”). Były one wy
konywane przez barkowe kapele albo orkiestry dworskie. Poziom mu
zyczny i dobór repertuaru nie licował z powagą i dostojnością kultu99.

96 Por. 2 Krn 5, 11−13.
97 Por. Dn 3, 8−11.
98 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 108.
99 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 201.
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Wprawdzie encyklika papieża Benedykta XIV Annus qui z 1749 
roku zezwalała na używanie w liturgii obok organów także innych 
instrumentów, ale wykluczała stanowczo instrumenty dęte, takie jak: 
róg (horn), waltornia, tuba, flet i piszczałka. Według tego dokumentu 
owe instrumenty kojarzą się wiernym z tańcami oraz dworskością100, 
dlatego w liturgii należy unikać „sceny i teatru”101. Taki stan rzeczy 
trwał mniej więcej do czasów papieża Piusa X, czyli do początku 
XX wieku. Pius X zezwolił na używanie w liturgii instrumentów 
dętych, z pewnym jednak zastrzeżeniem:

Surowo jest zakazane, aby tak zwane orkiestry grywały w kościo
łach; tylko w pojedynczym danym wypadku, jeśli Rządca Diecezji 
pozwoli, można dopuścić instrumenty dęte i to w bardzo ograni
czonej liczbie, wybranej i  dostosowanej do  rozmiarów kościoła, 
byle zarówno utwór sam, jak i towarzyszenie mające być wykona
ne były napisane w stylu poważnym, odpowiednim i podobnym 
we wszystkim do właściwości organów102.

Bardzo podobnie rzecz ma się z procesjami, w których instrumen
ty dęte oraz orkiestry są bardzo przydatne:

W  procesjach poza kościołem może Rządca Diecezji pozwolić 
na  orkiestry, byle tylko nie wykonywały utworów świeckich. By
łoby pożądane w takich wypadkach, aby udział ich ograniczał się 
do towarzyszenia jakimś pieniom pobożnym, wykonywanym w ła
cińskim lub ludowym języku przez śpiewaków lub pobożne stowa
rzyszenia, biorące udział w procesji103.

100 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 163.
101 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 163.
102 Pius X, Motu proprio o muzyce świętej Inter pastoralis officii sollicitudines, w: A. Filaber, 

Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 15.
103 Pius X, Motu proprio o muzyce świętej….
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Papież Pius XII w encyklice Musicae sacra disciplina z 1955 roku 
również dopuszczał używanie różnych instrumentów (szczególnie 
instrumentów smyczkowych), ale jednocześnie przestrzegał przed 
„światowością i hałaśliwością”:

Oprócz organów dopuszczone są  jeszcze inne instrumenty mu
zyczne, mogące przyczynić się skutecznie do  osiągnięcia wznio
słego celu, jaki ma  przed sobą muzyka sakralna. W  ich użyciu 
wszakże nie może być nic światowego, nic hałaśliwego czy krzy
kliwego, gdyż to uchybiałoby powadze miejsca i świętości obrzędu 
liturgicznego104.

Pius XII jest także otwarty na nowe formy muzyczne, które w przy
szłości mogą się przyczynić do głębszego przeżywania liturgii:

Jeśli nie zawierają nic trącącego światowością, nic niewłaściwego 
ze względu na świętość miejsca i czynności liturgiczne, jeżeli nie 
wywodzą się ze  czczej pogoni za oryginalnością i niezwykłością, 
to  trzeba im otworzyć nasze kościoły, gdyż przyczynić się mogą 
niemało do  uświetnienia obrzędów świętych i  do rozniecenia 
prawdziwej pobożności w duszach wiernych105.

Bardzo podobne stanowisko spotykamy w postanowieniach II So
boru Watykańskiego, gdyż w Konstytucji o liturgii świętej znajduje 
się wskazówka, że oprócz organów można dopuścić do liturgii inne 
instrumenty, „jeśli nadają się do użytku sakralnego i rzeczywiście 
przyczyniają się do zbudowania wiernych”106.

104 Pius XII, Enc. Musicae sacrae disciplina, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki litur‑
gicznej, dz. cyt., s. 32.

105 Pius XII, Enc. Mediator Dei, http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x195/encyklikame
diatordei/ (11.09.2015).

106 KL 120.
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W innym nieco tonie wypowiadała się o instrumentach, w tym 
o instrumentach dętych, instrukcja Musicam sacram z 1967 roku, 
która przypomniała bardzo dokładne praktyczne wskazania oraz 
podawała, jakie cechy powinna mieć muzyka instrumentalna wy
konywana w czasie obrzędów:

1. Świętość – winna nadawać się do sprawowania kultu Bożego 
z wykluczeniem wszystkiego, co ma charakter świecki.

2. Doskonałość formy – wysoki poziom muzyki, odpowiedni styl, 
odrzucenie kiczu i chałtury.

3. Powszechność – podporządkowanie liturgii jej wspólnotowe
mu charakterowi. Liturgia nie jest koncertem do podziwiania i nie 
może się stać samym tylko występem artystycznym, nawet choćby 
wykonywana muzyka była na najwyższym poziomie artystycznym.

Na temat orkiestr dętych wypowiadał się także IV Synod Diece
zji Tarnowskiej, nie tylko nie zabraniając ich stosowania w liturgii, 
ale wręcz zachęcając, aby korzystać z ich doświadczenia i bogatej 
kultury muzycznej. Należy jednak pamiętać, aby orkiestry nie grały 
zbyt głośno oraz aby ich gra nie przerodziła się w koncert jedynie 
do słuchania i podziwiania przez wiernych. Przypomniana została 
więc zasada, że instrumenty mają pomagać wiernym w śpiewie, a nie 
wyręczać ich pod tym względem. IV Synod Diecezji Tarnowskiej 
w statucie 280 postanowił:

Orkiestry dęte i  inne zespoły instrumentalne działające przy ko
ściołach niech nadal przechowują i  rozwijają religijną kulturę 
muzyczną. Ich rola, zwłaszcza w  procesjach i  nabożeństwach 
odprawianych poza kościołem jest cenna i potrzebna. Włączone 
w wyjątkowych wypadkach w liturgię, niech ściśle przestrzegają jej 
przepisów, a  swoją grą niech nie zagłuszają i nie wyłączają wier
nych ze śpiewu107.

107 IV SDT, statut 280.
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W świetle tych wskazań i dokumentów kościelnych łatwiej bę
dzie zrozumieć zamysł Kościoła dotyczący używania instrumentów 
dętych oraz udziału orkiestr w życiu liturgicznym. Gdy mowa o or
kiestrach dętych, to chodzi o zespół grający określony utwór mu
zyczny, wykorzystujący do tego instrumenty dęte. Partię smyczków 
z orkiestry symfonicznej przejmują w takiej orkiestrze klarnety oraz 
flety108. W poszczególnych orkiestrach aparat wykonawczy może 
się nieco różnić, ale zasadniczy trzon instrumentarium pozostaje 
niezmieniony i wygląda następująco109:

Instrumenty dęte drewniane: flety poprzeczne (z fletem picco
lo, rzadziej fletem picculiną), oboje (w niektórych składach orkie
stry z rożkiem angielskim), fagoty (raczej rzadko z kontrafagotem), 
klarnety (standardowo strojony in Bb, dodatkowo klarnet basowy, 
w opracowaniach z bogatszym składem dodaje się mały klarnet Es, 
a w opracowaniach amerykańskich także klarnet altowy Es), sakso
fony (standardowo altowe Es [2 głosy], tenorowy Bb [zwykle 1 głos, 
choć niekiedy także 2] i barytonowy Es, czasem też sopranowy Bb [za 
obój] i basowy Bb).

Instrumenty dęte blaszane: trąbki – zwykle 2–3 głosy na flu
gelhorny (skrzydłówka, a  w  innym nazewnictwie kornet), rogi 
(zwykle pisze się partie na 2 rogi w stroju F, ale w opracowaniach 
starszych nawet na 4 głosy), sakshorny altowe (najczęściej w stro
ju Es, coraz rzadziej stosowane, zwykle zastępują rogi), sakshorny 
tenorowe, sakshorn barytonowy (w stroju B, zwykle instrumentuje 
się na 1–2 głosy tenorów i 1 głos barytonowy), eufonium (odmiana 
tenorowa tuby, często traktowana jako instrument solowy, zwykle 
dubluje partię fagotu), puzony (tenorowe i basowe – zwykle instru
mentuje się na 2–3 głosy), tuby (zwykle dwa głosy).

Instrumenty perkusyjne: werbel, bęben wielki, czynele, zestaw 
perkusyjny (czyli mix wyżej wymienionych).

108 Por. S. Śledziński, Orkiestra dęta, Kraków 1975, s. 196.
109 Por. A. Bryk, Instrumentacja na orkiestrę dętą, Warszawa 1974, s. 193.
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Inne instrumenty (opcjonalne): lira marszowa (rodzaj dzwon
ków noszonych podczas marszu i uderzanych jedną pałeczką).

Pozostałe instrumenty opcjonalne są wykorzystywane jedynie 
na koncertach, nie na przemarszach paradnych: zestaw perkusyjny 
i różnego rodzaju perkusja dodatkowa, na przykład dzwonki, kotły 
(zwykle 2 środkowe), ksylofon, wibrafon, krowie dzwonki (zbyrcoki), 
gongi i inne, harfa (stosowana w naprawdę dużych składach orkiestr 
dętych symfonicznych – symphonic band), kontrabas lub bas stru
nowy (np. gitara basowa) w występach orkiestry dętej w sali kon
certowej, a nie w marszu. Wyżej wymieniony skład orkiestr dętych 
pozwala zrozumieć, że orkiestra to występ nawet sześćdziesięciu 
instrumentalistów110. Jest to zatem bardzo mocno rozbudowany 
aparat wykonawczy. Najczęściej jednak są to mniejsze orkiestry, 
szczególnie te parafialne i strażackie. Struktura muzyków pozostaje 
stała i niezmienna.

W świetle przypomnianych postanowień warto zaznaczyć, że mu
zyka instrumentalna (w tym także wykonywana na instrumentach 
dętych blaszanych i drewnianych) ma służyć jako akompaniament 
do śpiewu ludu. Trzeba uważać, aby śpiewu nie zagłuszała. Doku
menty Kościoła jednoznacznie stwierdzają, że w liturgii jest miejsce 
na  muzykę instrumentalną, także tę  pisaną na  instrumenty dęte 
blaszane i dęte drewniane oraz wykonywaną przez orkiestry dęte. 
Rozwój i rozkwit orkiestr dętych w diecezji tarnowskiej datuje się 
na koniec XIX wieku oraz na początek XX wieku. Można wskazać 
na dwie zasadnicze przyczyny rozwoju orkiestr w diecezji tarnow
skiej:

1. Prężny okres zakładania i powstawania jednostek Ochotniczej 
Straży Pożarnej w wielu parafiach, mniejszych miasteczkach oraz 
różnych ośrodkach administracyjnych na ziemiach polskich znaj
dujących się w granicach AustrioWęgier.

110 Por. M. Drobner, Instrumentoznawstwo i akustyka, Kraków 1997, s. 271.
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2. Poważne funkcje przemysłowe i militarne niektórych miast 
i ośrodków przemysłowych diecezji.

W XIX wieku orkiestry powstawały przy zakładanych w wielu 
ówczesnych parafiach ochotniczych strażach pożarnych (strażach 
ogniowych, jak je czasem nazywano w zaborze austriackim). Nie
rzadko ich założycielami i prezesami byli proboszczowie (np. w Bie
gonicach111, Ciężkowicach112, Grybowie113, Krościenku114, Lipnicy 
Murowanej115, Łącku116, Mikluszowicach117, Okulicach118, Pilźnie119, 
Rzochowie120, Szczawnicy121, Szczucinie122, Zakliczynie123). Straże 
ogniowe powstające w Galicji na terenie zaboru austriackiego nie 
tylko służyły jako ochrona przeciwpożarowa i przeciwzagrożeniowa, 
ale odgrywały też ważną rolę społeczną i kulturotwórczą. To właśnie 
podczas służby w straży wielu młodych chłopców nauczyło się grać 
na różnego rodzaju instrumentach. Jednostki strażackie w wielu 
miejscowościach bardzo często tworzyły orkiestry dęte, które gry
wały podczas różnego rodzaju festynów i zabaw ludowych. Bardzo 
często występowały także w kościołach i parafiach diecezji tarnow
skiej podczas uroczystości kościelnych i patriotycznych.

W niektórych miastach znajdujących się w granicach diecezji tar
nowskiej, od XVIII wieku pozostającej pod panowaniem Austriaków, 
lokowane były koszary wojskowe (Nowy Sącz, Tarnów, Bochnia). 

111 Por. http://nowysacz112.pl/index.php/osp/109 (11.09.2015).
112 Por. https://www.facebook.com/OspIMdpCiezkowice (11.09.2015).
113 Por. http://www.grybow.osp.org.pl/index.php?option=com_content&view=article&id= 

92&Itemid=52 (11.09.2015).
114 Por. http://www.kroscienkonaddunajcem.pl/kroscienko/historia/ (11.09.2015).
115 Por. http://www.strazlipnica.republika.pl/ (11.09.2015).
116 Por. http://www.osp.lacko.pl/historia.html (11.09.2015).
117 Por. http://ospmikluszowice.cba.pl/news.php (11.09.2015).
118 Por. http://www.zopzosprpwbochni.masternet.pl/jednostki/jednostki/rzezawa/okulice/

osp.okulice.htm (11.09.2015).
119 Por. http://89.161.136.45/historiaosp2 (11.09.2015).
120 Por. http://rzochow.osp.org.pl/index.php?pid=6 (11.09.2015).
121 Por. http://www.osp.szczawnica.pl/historia.html (11.09.2015).
122 Por. http://www.szczucin.osp.org.pl/historia.html (11.09.2015).
123 Por. https://m.facebook.com/home.php?ref_component=mbasic_home_header&ref_ 

page=%2Fwap%2 Fpages_timeline.php&refid=17 (11.09.2015).



Rola i znaczenie liturgicznych posług muzycznych… 161

Stacjonowały w nich pułki wojskowe, przy których zawsze istniała 
wojskowa orkiestra dęta. Po odzyskaniu niepodległości w kosza
rach lokowano jednostki odrodzonego Wojska Polskiego. W dwóch 
miejscach diecezji tarnowskiej znajdowały się duże jednostki woj
skowe ze swymi orkiestrami: w Nowym Sączu, w którym stacjono
wał 1 Pułk Strzelców Podhalańskich, oraz w Tarnowie, w którym 
stacjonował 5 Pułk Strzelców Konnych (pod koniec lat trzydziestych 
przeniesiony do Dębicy). W Tarnowie stacjonował również 16 Pułk 
Piechoty124. Warto wymienić orkiestrę pułkową 5 Pułku Strzelców 
Konnych z Tarnowa i Dębicy125, a także orkiestrę 1 Pułku Strzel
ców Podhalańskich z Nowego Sącza126. Te dwie orkiestry osiągnęły 
wysoki poziom artystyczny i w związku z tym były bardzo cenione 
w całym kraju127.

W Nowym Sączu przed II wojną światową istniała wojskowa or
kiestra 1 Pułku Strzelców Podhalańskich, w której grali muzycy wy
wodzący się najczęściej z okolic Starego Sącza, Podegrodzia, Łącka, 
Grybowa, Mystkowa, Mogilna, a nawet spod Ropy i Gorlic128. Po 
II wojnie światowej w Nowym Sączu zostały Wojska Ochrony Po
granicza, przekształcone w latach dziewięćdziesiątych XX wieku 
w Straż Graniczną. Orkiestra Wojsk Ochrony Pogranicza zainaugu
rowała swą działalność w 1956 roku129. Od 1973 roku zaczęła pełnić 
funkcję Orkiestry Reprezentacyjnej. Po reorganizacji struktur Mi
nisterstwa Obrony Narodowej, w Nowym Sączu została Kompania 

124 Por. Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918−1939, Warszawa 2007, s. 68.
125 Por. Wielka księga kawalerii – 5 Pułk Strzelców Konnych, t. 35, red. E. Juśko, M. Małozięć, 

Warszawa 2013, s. 38.
126 Por. Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918−1939, dz. cyt., s. 64.
127 Świadczy o  tym między innymi fakt, że orkiestrę dętą 5 Pułku Strzelców Konnych 

z Tarnowa Generalny Inspektorat Sił Zbrojnych zaprosił na Wielką Rewię Kawalerii, 
która odbyła się na Błoniach krakowskich w dniu 12 października w 1933 roku. Występ 
orkiestry, podobnie jak i przemarsz samego 5 Pułku Strzelców z Tarnowa, „według 
świadków był przyjęty owacyjnie”. Por. D. Waligórski, Wielka Rewia Kawalerii, Kraków 
2013, s. 35; K. Plisowski, Święto kawalerii polskiej w Krakowie, „Przegląd Zrzeszenia 
Kół Pułkowych Kawalerii” [Londyn] nr 8 (1957), s. 12.

128 Por. Z. Jagiełło, Piechota Wojska Polskiego 1918−1939, dz. cyt., s. 67.
129 Por. http://www.orkiestra.strazgraniczna.pl/ (11.09.2015).
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Reprezentacyjna Straży Granicznej wraz z Orkiestrą Reprezentacyj
ną Straży Granicznej130.

Na mszę św. kanonizacyjną bł. Kingi w Starym Sączu, sprawowaną 
przez ojca świętego Jana Pawła II w dniu 16 czerwca 1999 roku, wy
boru repertuaru muzycznego dokonał ks. Andrzej Zając131. Utwory 
w opracowaniu na chóry i orkiestry dęte, wykonywane przez połą
czone chóry diecezjalne i orkiestry dęte z Ziemi Sądeckiej, a także 
z innych części diecezji tarnowskiej, obejmowały zarówno części 
stałe mszy św., jak i części zmienne. Na tę okazję zostały wydane 
specjalnie przez Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos ma
teriały nutowe dla chórów i orkiestr dętych132. Tak przygotowany 
i zrealizowany program muzyczny pozwolił wiernym, przybyłym 

130 Bez wątpienia to jedna z najbardziej znanych i rozpoznawalnych orkiestr dętych zwią
zanych z diecezją tarnowską. Chociaż jest to orkiestra wojskowa, to  jednak często 
występuje podczas uroczystości kościelnych. Tak było chociażby 16 czerwca 1999 roku, 
kiedy w Starym Sączu odbyła się kanonizacja bł. Kingi, a oprawę muzyczną zapewniała 
wtedy właśnie Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, połączona 
z wieloma innymi orkiestrami dętymi z terenu całej diecezji tarnowskiej. Por. http://
www.orkiestra.strazgraniczna.pl/ (13.08.2016).

131 Bezpośrednia relacja telewizyjna mogła też ukazać wszystkim odbiorcom piękno kul
tury muzycznej diecezji tarnowskiej oraz dbałość o jej przygotowanie i wykonanie. Por. 
Kanonizacja bł. Kingi, Stary Sącz, 16 czerwca 1999. Program muzyczny Mszy św. spra‑
wowanej przez Ojca Świętego Jana Pawła II (Materiały dla chóru), Tarnów 1999, s. 2.

132 Zostały w niej zawarte następujące pozycje: Tu es Petrus ks. W. Gieburowskiego, Ziem 
sądeckich sławna Pani – tekst i muz. ks. W. Wojtoń TJ, Jak przed wiekami spójrz, Kin‑
go święta – tekst T. Zworska OSC, muz. ks. K. Pasionek, Msza jubileuszowa – Panie, 
zmiłuj się nad nami, w opracowaniu ks. K. Pasionka, inwokacja Kingo, Sądecka Pani, 
strojna w świętości blask – tekst i muz. ks. K. Pasionek, Msza jubileuszowa – Gloria, 
w opracowaniu ks. K. Pasionka, Alleluja – Haec dies – muz. J.  Jongen (1895), Affe‑
rentur regi A. Brücknera (1861), Jaka piękna jesteś, Kingo, w miłosierdzia swego zo‑
rzy – tekst M. Skwarnicki, muz. J. Gładysz, Msza jubileuszowa – Święty, Święty, oprac. 
ks. K. Pasionek, Amen, śpiewane po doksologii modlitwy eucharystycznej, Msza jubi‑
leuszowa – Baranku Boży, oprac. ks. K. Pasionek, Tantum ergo A. Brücknera, Bądźże 
pozdrowiona – pieśń eucharystyczna na komunię św., Ave verum F. Peeteresa, op. 63 I, 
Zróbcie Mu miejsce – pieśń eucharystyczna na komunię św., Bądź uwielbiony – pieśń 
eucharystyczna na dziękczynienie, O Boże, dzięki Ci  składamy za  ten wielki trud – 
pieśń eucharystyczna na dziękczynienie, Cóż Ci, Jezu, damy – pieśń eucharystyczna 
na dziękczynienie, Laudate Dominum – muz. K. Gounod, oprac. ks. K. Pasionek,  
Toast I, oprac. E. Gluziński i S. Cetwiński, Toast II, oprac. A. Orłowski. Por. Kanonizacja 
bł. Kingi, Stary Sącz, 16 czerwca 1999…, dz. cyt., s. 2−44.
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na uroczystości kanonizacyjne do Starego Sącza, godnie przeżyć 
i uczestniczyć w mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem Jana 
Pawła II133.

Oprócz orkiestr kościelnych i  parafialnych należy wspomnieć 
o orkiestrach zakładowych, związanych z zakładami pracy i wyko
nywanymi zawodami. W przemyśle, zwłaszcza górniczym, dbając 
o prestiż zawodu, organizowano zespoły instrumentalne utrzymy
wane z  środków zakładowych. Stąd orkiestra górnicza w  Bochni 
swoimi początkami sięga już 1880 roku. Podobnie przy innych du
żych zakładach pracy powstających w ramach Centralnego Okręgu 
Przemysłowego, takich jak: Zakłady Chemiczne TarnówMościce 
(1928)134, Zakłady Lotnicze Mielec (1938)135, Zakłady Stomil Dę
bica (1940)136, Zakłady Naprawy Taboru Kolejowego Nowy Sącz 
(1950)137 powoływano do życia orkiestry dęte. Nie były one może 
tak sławne jak orkiestry wojskowe, ale im  właśnie zawdzięczamy 
szkolenie muzyczne oraz pasje wielu muzyków, którzy włączali się 
w ubogacenie muzyczne ceremonii kościelnych w parafiach diecezji 
tarnowskiej.

W diecezji tarnowskiej do dzisiaj istnieje wiele orkiestr dętych 
reprezentujących wysoki poziom artystyczny. Na pewno można 
spośród nich wymienić wspomnianą już Orkiestrę Reprezentacyj
ną Straży Granicznej z Nowego Sącza138. Należy również wskazać 

133 Por. W. Skworc, Słowo pasterskie Biskupa Tarnowskiego przed wizytą Ojca Świętego 
Jana Pawła II w Starym Sączu (16 stycznia 1999), Curr 149 (1999) nr 1, s. 29−33; tenże, 
Słowo powitania Ojca św. Jana Pawła II w Starym Sączu przez biskupa tarnowskiego 
Wiktora Skworca, Curr 149 (1999) numer specjalny, s. 19−21.

134 Por. http://powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/1928orkiestragrupyazotygrajuz
85lat (13.09.2015).

135 Por. http://www.encyklopediamiastamielca.pl/domkulturyzakladowydomkultury
wskrobotniczecentrumkulturywskmiejskiosrodekkulturydomkulturysamorza
dowegocentrumkultury (13.09.2015).

136 Por. http://kosmos.mokdebica.pl/kosmosstaleformypracy/miejskaorkiestradeta 
(13.09.2015).

137 Por. http://www.ptaszkowa.pl/stowarzyszenia.php#chor (13.09.2015).
138 Por. http://www.orkiestra.strazgraniczna.pl/ (13.09.2015).
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na działające orkiestry strażackie (np. z Baczkowa139, Ciężkowic140, 
Dobrynina141, Filipowic142, Florynki143, Grobli144, Korzennej145, Kro
ścienka146, Leszczyny147, Łącka148, Mogilna, Ochotnicy Dolnej149, 
Rzepiennika Strzyżewskiego150, Szerzyn151, Szczucina152, Tęgobo
rza153, Wojnicza154, Woli Rzędzińskiej155, Zakliczyna156, Żegociny157, 
Żurowej158), orkiestry parafialne (z GrybowaSiołkowej159, Krzyża
nowic160, Laskowej161, Mikluszowic162, Okulic163, Pasierbca164, Ptasz

139 Por. http://www.orkiestrabaczkow.pl/ (13.09.2015).
140 Por. http://www.encyklopedia.ciezkowice.pl/pl/haslo,113,00134,inne (13.09.2015).
141 Por. http://www.dobrynin.pl/historia/ (13.09.2015).
142 Por. http://www.zakliczyninfo.pl/index.php/orkiestrafilipowice (13.09.2015).
143 Por. http://www.gminagrybow.pl/pl/674/0/orkiestradetazflorynki.html (13.09.2015).
144 Por. http://www.orkiestragrobla.pl/ (13.09.2015).
145 Por. http://www.korzenna.pl/kultura/centrumkulturywkorzennej/zespoly/orkiestra

deta (13.09.2015).
146 Por. https://www.facebook.com/pages/OrkiestraD%C4%99taOSPwKro%C5% 

9BcienkunadDu naj cem/1541143432836068 (13.09.2015).
147 Por. http://www.trzciana.pl/kultura/zespoly/orkiestradeta.htm (13.09.2015).
148 Por. http://www.orkiestra.lacko.pl/ (13.09.2015).
149 Por. http://www.pieninyinfo.pl/aktualnosci/30latorkiestrydetejzochotnicydol

nej3367 (13.09.2015).
150 Por. http://www.rzepiennik.pl/index.php/gmina/8aktyalnosci/115kolejnysukcesor

kiestrystrazackiejzrzepiennikastrzyzewskiego (13.09.2015).
151 Por. http://ospszerzyny.pl/?page_id=56 (13.09.2015).
152 Por. https://zpanel.avanet.net.pl/ (13.09.2015).
153 Por. http://tegoborze.blogspot.com/2013/01/orkiestradetaospzapraszanaproby.

html (13.09.2015).
154 Por. https://www.facebook.com/pages/OrkiestraD%C4%99taMiastaWojni

cza/587932111240318? sk=info&tab=page_info (13.09.2015).
155 Por. https://www.facebook.com/pages/StowarzyszenieOrkiestraD%C4%99taOSPWO

LARZ%C4% 98DZI%C5%83SKA/281776471837588 (13.09.2015).
156 Por. http://www.osp.com.pl/Malopolskie/tarnowski/Zakliczyn/onas/orkiestradeta 

(13.09.2015).
157 Por. https://www.facebook.com/orkiestrazegocina (13.09.2015).
158 Por. http://orkiestrazurowa.za.pl/ (13.09.2015).
159 Por. http://www.gminagrybow.pl/pl/567/0/orkiestrawsiolkowej.html (13.09.2015).
160 Por. https://www.facebook.com/pages/OrkiestraD%C4%99taGminyKrzy%C5%BCano

wice/265220573 610567?sk=info (13.09.2015).
161 Por. http://www.laskowa.pl/kultura/zespolymuzyczne/parafialnaorkiestradetazla

skowej (13.09.2015).
162 Por. http://zsg.baczkow.eu/baczkow/mlodziezowaorkiestradeta/ (13.09.2015).
163 Por. http://www.orkiestraokulice.pl/ (13.09.2015).
164 Por. http://tymbark.in/strazackaorkiestrawpasierbcu/ (13.09.2015).
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kowej165, Ryglic166, Siedlisk167, Sobolowa168, Sanktuarium Matki Bożej 
w Tuchowie169), orkiestry zakładów pracy (Orkiestra Kopalni Soli 
w Bochni170, Orkiestra Zdrojowa z KrynicyZdroju171, Orkiestra 
Zakładów Azotowych z TarnowaMościc172). Orkiestry te bardzo 
pomagają wiernym przeżywać szczególnie uroczyste i podniosłe 
ceremonie kościelne, odbywające się również poza świątyniami173. 
Akompaniament orkiestr dętych wpisał się już na stałe w obycza
jowość i zwyczaje diecezji tarnowskiej. Stosunkowo duża liczba 
orkiestr dętych może świadczyć o wysokiej kulturze muzycznej, 
a także o przywiązaniu do tradycji diecezji tarnowskiej, która została 
wypracowana przez wieki. Dokumenty kościelne wskazują, że obec
ność w liturgii orkiestr dętych, a także innych instrumentów sprzyja 
jej ubogaceniu i nadaje jej odświętny i uroczysty charakter.

7. Posługa zespołów instrumentalnych

Jednym z zadań muzyki liturgicznej jest umożliwienie wiernym do
świadczenia modlitwy kontemplacyjnej, w której uczestniczy cały 
człowiek, nie tylko jego rozum, lecz również ciało i zmysły, pozwala
jąc mu na przybliżenie się do tajemnicy Boga174. Zdaniem muzyko

165 Por. http://www.ptaszkowa.pl/stowarzyszenia.php#chor (13.09.2015).
166 Por. http://www.ryglice.tarman.pl/ok/zespoly/zalasowa/orkiestra/ (13.09.2015).
167 Por. http://www.orkiestrasiedliska.eu/ (13.09.2015).
168 Por. http://www.orkiestrasobolow.pl/ (13.09.2015).
169 Por. http://www.sod.tuchow.pl/ (13.09.2015).
170 Por. https://www.facebook.com/ogksbochnia (13.09.2015).
171 Por. http://www.orkiestrazdrojowa.krynica.pl/ (13.09.2015).
172 Por. http://powiat.okay.pl/index.php/aktualnosci/1928orkiestragrupyazotygrajuz

85lat (13.09.2015).
173 Podczas uroczystości, zwłaszcza procesji rezurekcyjnej czy procesji Bożego Ciała, 

obecność orkiestr dętych wydaje się nieoceniona. Por. Z. Warzecha, Jubileusz orkiestr 
dętych (24 lipca 2011 r.), Curr 161 (2011) nr 7−8, s. 848−849.

174 W obdarowanym łaską człowieku obecny jest sam odwieczny, Trójjedyny Bóg, który 
wprowadza go w swoje wewnątrztrynitarne życie. A więc to, co Bóg czyni w człowieku, 
pozwalając zarazem skutecznie na  jego wzrost aż do eschatycznej pełni, jest czymś 
niestworzonym; jest po prostu Nim samym jako Bogiem komunikującym się ze swoim 
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logów muzyka może przyczyniać się do modlitwy kontemplacyjnej, 
bowiem jednym ze znaczących elementów muzyki sakralnej jest 
współbrzmienie dźwięków, czyli harmonia prowadząca do wycisze
nia, skupienia i pełniejszego przeżywania tajemnicy Boga175. Duże 
znaczenie harmonii muzycznej podkreślali już ojcowie pustyni, 
a także ojciec Kościoła Klemens Aleksandryjski, który nawiązywał 
do mówiących o harmonii wszechświata teorii pitagorejskich176. 
Kontakt z muzyką sakralną może pomagać człowiekowi w dostoso
waniu swojego wnętrza do spotkania z Jezusem Chrystusem, wsłu
chania się w Jego słowo i uwewnętrznienia Jego wezwania. Analiza 
dorobku twórców muzyki sakralnej pozwala odkryć piękno muzyki 
z jednej strony oddającej cześć Bogu, a z drugiej przygotowującej 
człowieka na spotkanie ze swoim Stwórcą.

W  dokumentach Kościoła znajdują się zalecenia wskazujące, 
że muzyka winna być podczas liturgii wykonywana „na żywo”, nie 
może być zastępowana muzyką odtwarzaną177. W związku z tym 
w Kościele dużą wagę przywiązuje się do instrumentów muzycz
nych. Zaleca się, aby podczas liturgii stosować organy piszczałkowe, 
ewentualnie fisharmonię.

Poza organami wolno używać w  liturgii innych instrumentów, 
z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost przeznaczone 

stworzeniem. Nie naruszając stworzonej tożsamości człowieka, pozwala mu mieć 
udział we własnej niestworzonej i niezmiennej pełni życia. Por. J. P. Longeat, Muzyka 
liturgiczna i kontemplacyjna, dz.  cyt., s. 74; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, dz.  cyt., 
s. 121−122.

175 Por. B. Pociej, Muzyka i sacrum, „Arcana” (1995) nr 2, s. 125−231; I. Pawlak, Muzyka 
liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 69

176 „Bóg na sposób harmonijny zorganizował wszechświat i zestroił dysonanse elementów 
w układy współbrzmiące, aby cały świat był harmonią […]. A Ten, który pochodzi 
od Dawida i który był przed nim, Boski Logos, gardząc lirą i cytrą, bezdusznymi in
strumentami, i harmonizując ten świat i mikrokosmos, człowieka, jego duszę i ciało 
z Duchem Świętym, wielbi Boga na instrumencie o wielu głosach i łączy Swój śpiew 
z tym właśnie instrumentem, którym jest człowiek”. Klemens Aleksandryjski, Le Pro‑
treptique I, Paris 1976, s. 2.

177 Por. Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, 
30, dz. cyt., s. 82−90.
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do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się 
z użytku liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak 
fortepian, akordeon, mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wi
brafon itp.178.

Wśród instrumentów muzycznych dopuszczonych do  użytku 
w kościele podczas nabożeństw liturgicznych pierwszeństwo mają 
organy179, ponieważ ich brzmienie dobrze harmonizuje ze śpiewami 
i obrzędami liturgicznymi, dodając im wspaniałości i artyzmu180. 
Oficjalne papieskie zezwolenie na  używanie organów w  liturgii 
w kościołach łacińskich zostało wydane przez papieża Witaliana 
w latach sześćdziesiątych VII wieku. Pozwolenie papieskie dotyczyło 
instrumentu mającego za zadanie wspieranie śpiewu ludu, ale także 
oddziałującego na wyobraźnię wiernych. Dość często organy wybie
rano na królewski podarunek. Cesarz Bizancjum Kopronin VI poda
rował w 757 roku organy Pepinowi. Na ich wzór zbudowane zostały 
organy umieszczone w katedrze w Akwizgranie. Najwięcej organów 
powstawało w okresie baroku181. Pracownie organmistrzowskie znaj
dowały się w wiodących ośrodkach muzyki, czyli na terenie Niemiec 

178 A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 29.
179 Por. A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 32.
180 Początki historii organów piszczałkowych sięgają czasów starożytnej Grecji. Można się 

dopatrzeć podobieństwa tego instrumentu do fletni Pana – instrumentu pasterskiego. 
Grecki inżynier Ktesibios z Aleksandrii ok. III w. przed Chrystusem zbudował tzw. or
gany wodne, które były wykorzystywane przy okazji igrzysk sportowych. Podobną rolę 
odgrywały organy w cesarstwie rzymskim. Por. A. Reginek, Śpiew i muzyka w kościele, 
w: Sztuka w liturgii, dz. cyt., s. 214.

181 W dobie największego rozkwitu barokowej muzyki instrumentalnej w Kościele papież 
Benedykt XIV w encyklice Annus qui z dnia 19 lutego 1748 roku podkreślił, że poza 
organami dopuszczalne są  tylko te  instrumenty, które podtrzymują śpiew i go nie 
zagłuszają. Podał zarazem wykaz takich instrumentów, które z tego właśnie względu 
są w kościele zakazane; znalazły się na nim np. trąby, flety, oboje itp. Na niewiele zdały 
się jednak te zakazy, skoro kompozytorzy zaliczający się do klasyki wiedeńskiej, tym 
właśnie instrumentom przypisywali w swych utworach szczególną rolę, tak że zakazy 
trzeba było wciąż zawieszać, co uczynił także w końcu papież Pius X. Por. L. Eisenhofer, 
Handbuch der katholischen Liturgik, Freiburg 1932, s. 250; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, 
dz. cyt., s. 214.
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i Niderlandów182. W Polsce organy budowano w Krakowie, Poznaniu, 
Kaliszu, Przemyślu i Gnieźnie. Do dzisiaj zachowały się zabytki sztuki 
organmistrzowskiej pochodzące z tych miast.

Dokumenty  II  Soboru Watykańskiego zawierają odniesienia 
do muzyki organowej. W Konstytucji o liturgii świętej organy pisz
czałkowe określono jako tradycyjny instrument muzyczny, którego 

„brzmienie ceremoniom kościelnym dodaje majestatu, a umysły wier
nych podnosi do Boga i spraw niebieskich”183. Ta definicja podkreśla 
rangę organów jako instrumentu bezpośrednio przyczyniającego 
się do kontaktu wiernych z Bogiem i zbliżającego ich do tajemnic 
zbawienia. Według dokumentów Kościoła gra na organach piszczał
kowych może przybierać dwojaką formę:

1. tła i akompaniamentu do śpiewu ludu, scholi, chóru i kantora,
2. gry solowej.
Stosowanie obydwu form muzyki organowej regulują szczegółowe 

przepisy kościelne. Organiście wolno akompaniować do śpiewu psal
mu responsoryjnego, modlitwy powszechnej i modlitwy Ojcze nasz. 
Nie wolno mu natomiast grać przy solowych śpiewach celebransa 
i diakona. Często spotykanym błędem jest akompaniament organisty 
do śpiewu prefacji. Poza liturgią eucharystyczną akompaniament or
ganowy znajduje zastosowanie również podczas innych nabożeństw, 
na przykład w liturgii nieszporów podczas śpiewu psalmów. Jego 

182 Swoją techniczną, jak też (zdaniem wielu, obecnie już nieosiągalną) artystyczną naj
wyższą formę (wielość różnych odcieni dźwiękowych, bogactwo górnych tonów itd.) 
organy uzyskały w 1. poł. XVIII wieku. W XIX wieku zostały wyposażone − w krytycznie 
obecnie oceniane − pomoce do grania (pedał do crescendo, pneumatyczne registry itp.), 
stając się w ten sposób nie tyle odrębnym instrumentem muzycznym, ile raczej złożoną 
aparaturą pozwalająca naśladować wiele innych instrumentów oraz całe ich zespoły. 
Przekształciły się w ten sposób w „organy koncertowe”, a potem w elektroniczne, aby 
w końcu stać się syntezatorem. Nic więc dziwnego, że w tak zwanym ruchu organowym, 
zakorzenionym w niemieckim protestantyzmie, w powrocie do organów barokowych 
widziano jedyną drogę wiodącą do  ich odrodzenia. Wychodzono bowiem z tego za
łożenia, iż muzykę z różnych epok należy wykonywać na typowych dla tych okresów 
instrumentach. Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, dz. cyt., s. 214.

183 KL 120.
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zadanie polega na podtrzymywaniu śpiewu i ułatwianiu zrozumienia 
treści pieśni, dlatego winien on jednoczyć wiernych we wspólnym 
śpiewie, natomiast nie może śpiewu zagłuszać184.

Gra solowa na organach dopuszczona jest na początku mszy św., 
zanim kapłan przystąpi do ołtarza, jeszcze przed pieśnią na wej
ście, podczas przygotowania darów ofiarnych, w czasie dłuższego 
rozdzielania Komunii św., na dziękczynienie oraz na zakończenie 
mszy św., a także po błogosławieństwie i rozesłaniu wiernych. Za
kończenie liturgii mszy św., po pieśni końcowej, jest najodpowied
niejszym momentem, aby przypomnieć wiernym niektóre zabytki 
kościelnej muzyki organowej. Wyraźny zakaz solowej gry na orga
nach dotyczy Triduum Sacrum: obejmuje czas od hymnu Gloria 
w Wielki Czwartek do Gloria w Wielką Sobotę185. Na terenie Polski 
ze względu na tradycję pozwala się na grę organową w okresie Ad
wentu i Wielkiego Postu, przy czym dokumenty Kościoła domagają 
się, aby organiści posiadali odpowiedniego „ducha liturgii”, dobrze 
dobierając pieśni i utwory organowe186.

Dokumenty Kościoła dotyczące muzyki sakralnej pozwalają także 
na stosowanie innych instrumentów muzycznych. W tej sprawie do
kumenty Stolicy Apostolskiej jednoznacznie postanawiają, że muszą 
to być instrumenty przystosowane do użytku sakralnego. Wyłącza 
się z nich instrumenty hałaśliwe i nadające się wyłącznie do wyko
nywania muzyki świeckiej. A zatem w zastosowaniu instrumen
tu muzycznego w świątyni nie może się ujawniać nic hałaśliwego, 
krzykliwego, wprowadzającego dysonans muzyczny i naruszającego 
powagę i świętość miejsca187.

Oprócz organów dopuszczalne są jeszcze inne instrumenty mu
zyczne, przyczyniające się skutecznie do osiągnięcia wzniosłego celu, 

184 Por. A. Reginek, Śpiew i muzyka w kościele, dz. cyt., s. 216.
185 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 306−308.
186 Por. OWMR 40.
187 Por. WMR 75; I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., 

s. 355.
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jakiemu służy muzyka sakralna188. Pierwszeństwo wśród nich mają 
instrumenty smyczkowe189, ponieważ zarówno same, jak i z towarzy
szeniem organów lub innych instrumentów doskonale oddają uczu
cia sprzyjające modlitwie, kontemplacji i medytacji. Można zatem 
mówić o pełnieniu przez nie szczególnie istotnej funkcji liturgicznej, 
ponieważ służą i sprzyjają pogłębieniu pobożności i ducha religijne
go. Najczęściej wymienia się następujące formy posługi liturgicznej 
z zastosowaniem instrumentów muzycznych190:

1. Służą przygotowaniu do głównych uroczystości bądź podkre
śleniu ich świątecznego charakteru, wykraczając poza same obrzędy 
liturgiczne;

2. Służą uwydatnieniu specyfiki różnych okresów liturgicznych;
3. Tworzą kontekst, który ułatwia głoszenie słowa Bożego, na przy

kład czytanie Ewangelii;
4. Służą zwiedzającym i turystom jako pomoc w lepszym zro

zumieniu sakramentalnego charakteru Kościoła poprzez koncerty 
instrumentalnoorganowe odbywające się o określonej porze. Ze
zwolenie „per modum actus” na zorganizowanie koncertu w budyn
ku kościoła wydaje biskup diecezjalny191.

188 Spośród wypowiedzi papieskich na temat używania instrumentów muzycznych w litur
gii Kościoła na uwagę zasługuje motu proprio Tra le sollecitudini Piusa X. Zwraca się 
w nim uwagę, aby nie powtarzać błędów poprzednich epok, w których dopuszczano 
się koncertowania podczas liturgii. Dlatego wyraźnie zakazano używania fortepianu, 
a także takich instrumentów, jak bęben, kocioł, talerze itp. Wyłączono także z użytku 
liturgicznego instrumenty, które charakteryzują się tzw. próżnością brzmienia: harfę, 
celestę, gitarę, bębenek, tamburyn, triangel, ksylofon. Dopuszczono natomiast instru
menty smyczkowe: skrzypce, wiolę, wiolonczelę, kontrabas, gdyż podobnie jak organy 
wydają one tzw. tony poważne. Z pewnym zastrzeżeniem tolerowano wprowadzenie 
do liturgii instrumentów dętych: fletu, klarnetu, oboju, fagotu, trąbki. Winny one być 
używane w sposób umiarkowany. Należy zaznaczyć, że papież Pius X negatywnie od
niósł się do zespołów instrumentalnych, choć decyzję co do ich wprowadzenia zostawił 
ordynariuszom miejsca. Por. TS 20−21.

189 Por. A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 32.
190 Por. A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, dz. cyt., s. 107.
191 Biskup diecezjalny, jeśli uzna to za niezbędne, może – zgodnie z Kodeksem prawa 

kanonicznego – przeznaczyć kościół niesłużący już kultowi Bożemu na audytorium, 
w którym będą się odbywały koncerty muzyki sakralnej lub religijnej, a także muzyki 
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Uwzględniając szeroką definicję instrumentów muzycznych, 
można do nich zaliczyć również dzwony i dzwoneczki, które po
czątkowo – ze względu na ich zastosowanie w kultach pogańskich 
oraz związane z ich używaniem praktyki („obrona przed złymi du
chami”) – nie były w chrześcijańskiej liturgii traktowane jako in
strumenty muzyczne192. Jednak w środowiskach monastycznych 
(obok używanej do dzisiaj w klasztorach prawosławnych drewnianej 
kołatki – simandronu) wprowadzono je w IV wieku jako narzędzie 
służące do przywoływania lub ostrzegania – oczywiście poza litur
gią. Stopniowo dzwony znalazły swe zastosowanie liturgiczne – ich 
dźwięk traktowano jako znak rozpoczęcia służby Bożej. Nie ma jed
nak dowodów na to, aby korzystano z nich oficjalnie w czynnościach 
liturgicznych Kościoła przed VII wiekiem. Później, wraz z rozwojem 
sztuki ludwisarskiej, pojawiły się – zwłaszcza w klasztorach – od
powiednie przepisy dotyczące używania większych lub mniejszych 
dzwonów z okazji świąt lub innych wydarzeń. Natomiast dzwonek 
ołtarzowy193 pojawił się prawdopodobnie w kontekście rozwijanej 
w średniowieczu pobożności eucharystycznej,, a centralny moment 
jego zastosowania wypadał podczas podniesienia konsekrowanych 
postaci eucharystycznych. Dźwięk dzwonków ołtarzowych służył 
zatem podkreśleniu ważniejszych momentów, w których ukazywano 
wiernym święte postacie (podniesienie, błogosławieństwo euchary
styczne), a także towarzyszył zabieraniu ich z ołtarza i zanoszeniu 
chorym. Wzywał wiernych do oddania im czci.

W kontekście zastosowania instrumentów muzycznych w liturgii 
Kościoła ujawnia się również zagadnienie doboru muzycznego reper
tuaru instrumentalnego. Wykonywany utwór ma stanowić w pew
nym sensie preparację, czyli przygotowanie, na przykład do procesji 

świeckiej, pod warunkiem jednakże, że nie będzie się to sprzeciwiało świętości miejsca. 
Por. KPK 1222 §2.

192 Por. M. Kunzler, Liturgia Kościoła, dz. cyt., s. 214−215.
193 Por. J. Braun, Das christliche Altargerät in seinem Sein und in seiner Entwicklung, Mün

chen 1932, s. 214−215.
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na wejście, czy komentarz do przygotowania darów194. Postawiono 
więc przed muzykamiinstrumentalistami nowe zadanie. W swojej 
posłudze winni oni jednak pamiętać, iż mają przede wszystkim zwra
cać myśli słuchaczy „ku Bogu i sprawom niebieskim”195.

Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tar
nowskiej196, zatwierdzony 4  kwietnia 2006 roku przez biskupa 
tarnowskiego Wiktora Skworca, wyraża troskę o stan organów pisz
czałkowych, podając w artykule 2 §9, iż niezbędne jest:

a. wizytowanie organów w parafiach diecezji tarnowskiej i spo
rządzenie ich dokumentacji;

b. zatwierdzanie projektów nowych bądź remontowanych lub 
rekonstruowanych organów;

c. dokonywanie odbioru nowo wybudowanych, wyremontowa
nych bądź zrekonstruowanych organów;

d. współpraca z redakcjami kwartalnika „Hosanna” i rocznika 
„Maestro”197.

W diecezji tarnowskiej stosowane są zawarte w dokumentach 
Kościoła zalecenia dotyczące muzyki wykonywanej przez zespoły 
instrumentalne,, widoczna jest też troska o to, aby muzycy nie tylko 
potrafili sprawnie grać na instrumencie muzycznym, ale posiadali 
również znajomość liturgii i cenili jej sakralny charakter.

8. Pueri cantores jako propagatorzy  
polifonii kościelnej

W diecezji tarnowskiej istnieją zespoły propagujące polifonię ko
ścielną, przy czym najbardziej znany jest zespół Pueri Cantores, 

194 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II…, dz. cyt., s. 208.
195 KL 120.
196 Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej, http://www.mu

zyka.diecezja. tarnow.pl/index.php?page=statut (22.11.2014).
197 Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej.
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związany z osobą ks. prof. dra hab. Andrzeja Zająca198. Jako muzy
kolog, pełniąc funkcję diecezjalnego referenta ds. muzyki kościelnej, 

198 Ks. Andrzej Zając urodził się 21 października 1944 roku w Ryglicach w powiecie tarnowskim. 
Ojciec Kazimierz był organistą w parafii Ryglice w latach 1948−1988, a matka Irena, z domu 
Bojan, zajmowała się domem. Miał troje rodzeństwa: dwie siostry i brata. Po ukończeniu 
w 1958 roku szkoły podstawowej w Ryglicach wstąpił do Małego Seminarium Duchowne
go w Tarnowie, a następnie podjął naukę w Instytucie Teologicznym w Tarnowie. Studia 
teologiczne ukończył w 1969 roku i uzyskał tytuł zawodowy magistra teologii na Wydziale 
Teologicznym KUL. W dniu 21 maja 1969 roku w bazylice katedralnej w Tarnowie otrzymał 
z rąk bpa J. Ablewicza święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w parafii Borzęcin Górny 
(1969−1971) i w parafii katedralnej w Tarnowie (1971−1972), w której pełnił także funkcję 
dyrygenta chóru katedralnego i dziewczęcej scholi liturgicznej. W latach 1972−1977 studiował 
muzykologię w Instytucie Muzykologii Kościelnej KUL i uzyskał licencjat z teologii oraz 
magisterium z muzykologii kościelnej. Po ukończeniu studiów przez rok (1977−1978) był 
wikariuszem w parafii Matki Bożej Fatimskiej w Tarnowie, w której prowadził chór parafialny 
i dziewczęcą scholę liturgiczną (do 1981 roku). Od 1978 roku jest pracownikiem naukowym 
Instytutu Teologicznego w Tarnowie (obecnie WTST). W latach 1977−1997 wykładał muzykę 
kościelną w Wyższym Seminarium Duchownym Ojców Redemptorystów w Tuchowie. Przez 
osiemnaście lat (1978−1996) był dyrygentem Chóru Wyższego Seminarium Duchownego 
w Tarnowie. W latach 1987−1991 pełnił funkcję diecezjalnego referenta muzyki kościelnej. 
Z Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie jest związany od 1977 roku, pro
wadząc zajęcia z organoznawstwa (1977−1989) i kształcenia słuchu (1977−1981). Obecnie 
wykłada historię muzyki kościelnej (od 1986 roku) i  liturgikę (od 1986 roku), prowadzi 
ćwiczenia z dyrygentury chóralnej (od 1979 roku) i metodyki prowadzenia chóru (od 1994 
roku). Uczy gry na fortepianie i organach (od 1977 roku). Do użytku wewnętrznego słucha
czy Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Tarnowie opracował i wydał podręczniki 
w formie skryptów: Organoznawstwo (1978), Podstawy dyrygentury chóralnej (1980), Zarys 
historii muzyki polskiej (2000), Liturgika: Rok liturgiczny, prawodawstwo muzyki liturgicznej 
(2001). W latach 1987−1991 był diecezjalnym referentem ds. muzyki kościelnej. W 1995 
roku w Akademii Muzycznej w Poznaniu uzyskał kwalifikacje pierwszego stopnia (doktorat), 
a w 2000 roku kwalifikacje drugiego stopnia (habilitację) w zakresie dyscypliny artystycznej 

„Prowadzenie zespołów wokalnych i wokalnoinstrumentalnych”. Od października 2001 
roku jest zatrudniony na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie (dawniej PAT), 
gdzie był kierownikiem Katedry Muzyki Kościelnej na Wydziale Historii i Dziedzictwa 
Kulturowego (do 2014). Po przeprowadzeniu postępowania profesorskiego na Wydziale 
Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki Akademii Muzycznej w Poznaniu 
postanowieniem prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego z 21 lutego 2005 uzyskał tytuł 
profesora sztuk muzycznych. 27 września tego samego roku otrzymał stanowisko profesora 
nadzwyczajnego, a 22 grudnia 2011 roku stanowisko profesora zwyczajnego UPJPII w Krako
wie. Prowadzi również zajęcia w utworzonym w 2008 roku Międzyuczelnianym Instytucie 
Muzyki Kościelnej. Por. S. Garnczarski, Ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Zając, 
TST XXXIII (2014) nr 2, s. 8; J. Stala, Księża diecezji tarnowskiej w służbie nauki, w: „Słowo 
jego płonęło jak pochodnia” (Syr 48, 1). Księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tade‑
usza Brzegowego, red. P. Łabuda, Tarnów 2011, s. 263−274; A. Zając, Diecezjalne Studium 
Organistowskie w Tarnowie, w: Cantate Domino canticum novum, dz. cyt., s. 273−275.
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prowadząc jednocześnie wykłady z muzyki kościelnej w Wyższym 
Seminarium Duchownym Ojców Redemptorystów w Tuchowie i na
uczając w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie – 
z polecenia biskupa tarnowskiego Jerzego Ablewicza – w 1981 roku 
założył przy bazylice katedralnej w Tarnowie chłopięcomęski Chór 
Katedralny Pueri Cantores Tarnovienses, którego dyrektorem i dyry
gentem był do 2008 roku (jego następcą został ks. dr G. Piekarz)199.  
W 1992 roku założył Polską Federację Pueri Cantores200 i przez 
dwanaście lat (1992–2004) pełnił funkcję jej prezydenta. A zatem 
nazwa chóru nawiązuje zarówno do wielowiekowej tradycji śpiewu 
chłopców podczas liturgii, jak i do znanej powszechnie w krajach 
Europy Zachodniej Federacji Pueri Cantores.

Do II Soboru Watykańskiego Międzynarodową Federację Pueri 
Cantores tworzyły wyłącznie chóry chłopięce lub chłopięce z głosami 
męskimi i tylko one mogły być członkami Federacji. Po ogłoszeniu 
instrukcji Musicam sacram, która znosiła wszelkie ograniczenia 
co do składu osobowego chórów kościelnych201, statut Federacji 
został odpowiednio dostosowany do tych zmian. W rezultacie od tej 
pory do Federacji mogą należeć chóry chłopięce z głosami męskimi 

199 Por. S. Garnczarski, Ksiądz profesor doktor habilitowany Andrzej Zając, dz. cyt., s. 8; 
G. Piekarz, Jubileusz 30‑lecia działalności artystycznej Chłopięcego Chóru Katedral‑
nego „Pueri Cantores Tarnovienses” (11 czerwca 2011 r.), Curr 161 (2011) nr 6, s. 721–
722; R.J., „Pueri Cantores Tarnovienses” na festiwalu w Poznaniu, Curr 139 (1989)  
nr 4–6, s. 221.

200 Za datę powstania Międzynarodowej Federacji Pueri Cantores przyjmuje się 11 listo
pada 1944 roku. Głównym założeniem ruchu, sformułowanym przez kard. Emmanuela 
Suharda, było utworzenie federacji skupiającej chóry chłopięce z różnych krajów świata. 
W lipcu 1947 roku odbył się w Paryżu I Kongres Pueri Cantores, w którym wzięło udział 
90 chórów z Francji, Tunisu, Belgii, Holandii, Kanady i Szwajcarii. Po tym Kongresie 
Federacja uzyskała akceptację Episkopatu Francji jako Ruch Akcji Katolickiej dla Śpie
wu Kościelnego. W 1949 i 1951 roku w Rzymie odbyły się dwa kolejne kongresy, które 
zgromadziły po kilka tysięcy śpiewaków. W 1956 roku papież Pius XII ustanowił św. Do
minika Savio patronem Federacji, a w 1965 roku Sekretariat Stanu Stolicy Apostolskiej 
zatwierdził statut Federacji i odtąd Międzynarodowa Federacja Pueri Cantores uznana 
została za oficjalny ruch Kościoła. Por. A. Zając, Ruch „Pueri Cantores” spadkobiercą 
i kontynuatorem kulturowej liturgicznej tradycji Kościoła, LS (2002) nr 1, s. 94.

201 Por. MS 22.
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(lub bez nich), chóry dziewczęce oraz chóry młodzieżowe mieszane, 
złożone z młodzieży w wieku szkolnym. Nie istnieją natomiast ogra
niczenia wieku dla tenorów i basów w chórach chłopięcomęskich.

Podstawowym warunkiem przynależności wymienionych ro
dzajów chórów do Federacji jest ścisły związek z liturgią Kościoła, 
co oznacza, że wykonywanie śpiewów liturgicznych zgodnie z obo
wiązującymi przepisami Kościoła przyjmują one za swoje główne 
zadanie202. Rzeczą znamienną jest, że o przynależności do Federa
cji Pueri Cantores decyduje nie to, czy działa on przy określonym 
kościele lub parafii, ale fakt, że ma w swoim repertuarze i faktycz
nie wykonuje podczas liturgii różne formy śpiewu liturgicznego, 
uwzględniając aktualne przepisy Kościoła. Chodzi o chorał grego
riański, ludowe pieśni religijne oraz utwory z bogatego repertuaru 
muzyki chóralnej dawnej i współczesnej. Podstawowym zadaniem 
Federacji jest wspieranie należących do niej chórów w ich aktywności 
muzycznej, liturgicznej, kulturowej i wychowawczej. Chóry należące 
do Federacji zobowiązane są do pielęgnowania chóralnej muzyki 
religijnej, a przede wszystkim do śpiewania podczas celebracji litur
gicznych Kościoła. Ponadto winny troszczyć się o należytą forma
cję śpiewaków w duchu głównych idei Federacji, do których należą: 
realizacja chrześcijańskich zasad życia i postępowania, budowanie 
relacji międzyludzkich na zasadach otwartości i przyjaźni, szerzenie 
idei pokoju między narodami, Kościół bowiem od samego początku 
swego istnienia kładł nacisk na wychowanie człowieka203. Poprzez 
swoje struktury, zwłaszcza poprzez krajowe i regionalne oddziały, 
Federacja inspiruje, wspiera i koordynuje tę wielopłaszczyznową 
działalność. Należy dodać, że Federacja Pueri Cantores jest ruchem 
działającym w ramach Kościoła katolickiego i działalność formacyjną 
swoich członków opiera na chrześcijańskim systemie wartości. Ten 
system wartości jest formułą ugruntowaną i sprawdzoną poprzez 

202 Por. A. Zając, Ruch „Pueri Cantores” spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej litur‑
gicznej tradycji Kościoła, dz. cyt., s. 95.

203 Por. J. Mastalski, Zarys teorii wychowania, Kraków 2002, s. 104.
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wieki praktyki w wychowywaniu młodego człowieka. Patrząc na Ruch 
Federacji Pueri Cantores można mówić o tak zwanym wychowaniu 
muzycznym, ale też o wychowaniu całościowym przez muzykę i mu
zykalność204. Głównym zadaniem, jakie wyznacza sobie Federacja, 
jest edukacja młodych ludzi poprzez wartości chrześcijańskie oraz 
wartościową muzykę kościelną. Chóry należące do Federacji są wręcz 
zobowiązane do śpiewania w czasie ceremonii kościelnych205.

Powołanie tej organizacji w Polsce było możliwe dopiero po prze
łomie społecznopolitycznym, jaki dokonał się w 1989 roku. Inicja
torem utworzenia w Polsce krajowego oddziału Międzynarodowej 
Federacji Pueri Cantores był ks. Andrzej Zając206, który od wcze
snych lat osiemdziesiątych utrzymywał żywe kontakty z Federacją 
i jej władzami, a także chórami zrzeszonymi w Federacji, głównie 
z Niemiec, Francji i Włoch. Kontakty te stały się zatem bezpośred
nią inspiracją do utworzenia podobnej organizacji na terenie Polski. 

204 Por. R. Tyrała, Wychowanie i formacja na przykładzie Federacji „Pueri Cantores”, TST 
XXXIII (2014) nr 2, s. 207.

205 Por. R. Tyrała, Wychowanie i formacja na przykładzie Federacji „Pueri Cantores”, dz. cyt., 
s. 208.

206 14 marca 1992 roku odbył się w Tarnowie zjazd założycielski, na którym przedstawiciele 
ośmiu chórów chłopięcych (były to: ChłopięcoMęski Chór Katedralny Pueri Cantores 
Tarnovienses, Poznański Chór Katedralny, Chłopięcy Chór Katedralny Cantores Minores 
z Warszawy, Chłopięcy Chór parafii św. Mikołaja w Bochni, ChłopięcoMęski Chór 
kościoła Ojców Bernardynów w Rzeszowie, Chór Chłopięcy kościoła Matki Bożej 
Bolesnej w Limanowej, ChłopięcoMęski Chór parafii św. Stanisława Kostki w Pozna
niu, Chłopięcy Chór parafii św. Teresy w ZabrzuMikulczycach) powołali do istnienia 
Polską Federację Pueri Cantores. Obradom przewodniczył ks. prof. Zdzisław Bernat 
z Poznania (1930−1994), były wieloletni dyrygent Poznańskiego Chóru Katedralnego, 
zasłużony na polu chóralistyki chłopięcej w Polsce. Członkowie zjazdu przyjęli statut 
Federacji, wybrali przewodniczącego i zarząd, wystosowali pismo do Sekretariatu Epi
skopatu Polski, informujące o utworzeniu Polskiej Federacji Pueri Cantores, prosząc 
równocześnie o zatwierdzenie statutu i akceptację wyboru przewodniczącego. Prze
wodniczącym został ks. Andrzej Zając, zastępcą – ks. Szymon Daszkiewicz (dyrygent 
Poznańskiego Chóru Katedralnego), sekretarzem – Alfred Stefankiewicz (prezes Chóru 
Cantores Minores z Warszawy), skarbnikiem – Mieczysław Maćkowiak (chórzysta 
Poznańskiego Chóru Katedralnego), kapelanem – ks. Tadeusz Bukowski (sekretarz 
biskupa tarnowskiego). Tytuł honorowego przewodniczącego Federacji przyznano ks. 
Zdzisławowi Bernatowi. Por. A. Zając, Ruch „Pueri Cantores” spadkobiercą i kontynu‑
atorem kulturowej liturgicznej tradycji Kościoła, dz. cyt., s. 103.
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Pierwsze obrady założycielskie miały miejsce 14 marca 1992 roku 
w Tarnowie. Podjęte wówczas prace zaowocowały 27 lipca 1992 roku, 
kiedy to Sąd Wojewódzki w Tarnowie zarejestrował Polską Fede
rację Pueri Cantores i nadał jej osobowość prawną, a Konferencja 
Episkopatu Polski w dniu 25 sierpnia tego samego roku zatwierdziła 
wybór przewodniczącego Federacji i wyraziła zgodę na jej przystą
pienie do Federacji Międzynarodowej. W dniu 28 września 1992 
roku w Paryżu na posiedzeniu Walnego Zebrania Międzynarodowej 
Federacji Pueri Cantores, na wniosek przewodniczącego ks. Andrzeja 
Zająca, Polska Federacja Pueri Cantores została formalnie przyjęta 
do Federacji Międzynarodowej.

Jedną z form działalności Polskiej Federacji Pueri Cantores są kra
jowe kongresy organizowane na wzór kongresów międzynarodo
wych. Pierwszy Krajowy Kongres odbył się w Tarnowie w dniach 
26−29 czerwca 1997 roku pod hasłem Cantate Domino in laetitia. 
Uczestniczyło w nim 15 chórów chłopięcych i chłopięcomęskich 
oraz 2 dziewczęce. Gośćmi Kongresu byli prezydent Międzynaro
dowej Federacji Pueri Cantores Wim Buys z Holandii oraz przedsta
wiciele Federacji z Niemiec, Holandii i Hiszpanii. Następny Krajowy 
Kongres odbył się w Krakowie w dniach 23−35 czerwca 2000 roku 
i został włączony w program imprez kulturalnych pod nazwą Festi
wal Kraków 2000. Kongres zbiegł się także z uroczystymi obchodami 
Jubileuszu 1000lecia Archidiecezji Krakowskiej, stąd jego hasło 
brzmiało Jubilate Deo. Uczestniczyły w nim dwadzieścia trzy chóry. 
Kolejny – a więc trzeci – Krajowy Kongres Pueri Cantores odbył się 
w Poznaniu w dniach 26−29 czerwca 2003 roku.

Należy przy tym podkreślić, że Polska Federacja Pueri Cantores 
realizuje w polskich warunkach idee Międzynarodowej Federacji. 
Jest zatem organizacją znajdującą się w nieustannym rozwoju207. 

207 W 2012 roku minęło dwadzieścia lat od powstania Polskiej Federacji Pueri Cantores. 
Od chwili założenia Federacji liczba chórów zwiększyła się prawie pięciokrotnie. Obec
nie należy do niej trzydzieści dziewięć chórów, w tym sześć chłopięcych, dwadzieścia 
jeden chłopięcomęskich, dziewięć dziewczęcych i trzy młodzieżowe. Por. A. Zając, 
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W ten sposób wnosi – oczywiście na miarę swoich możliwości – 
nieoceniony wkład w dorobek chrześcijańskiej kultury Polski, bę
dąc niewątpliwie prawdziwym propagatorem polifonii kościelnej, 
zwłaszcza w diecezji tarnowskiej.

Dawna polifonia sakralna stanowi wraz z chorałem gregoriań
skim prawdziwy skarbiec muzyki kościelnej. Jej początki sięgają 
IX i X wieku, kiedy pojawiła się technika polegająca na prowadze
niu dwóch równoległych głosów w odległości kwarty lub kwinty208. 
Początkowy okres wielogłosowości charakteryzował się tendencją 
do komponowania muzyki w oparciu o istniejące już melodie gre
goriańskie. W XIV i XV wieku szczególnie rozpowszechnioną formą 
była msza wielogłosowa.

W nieco późniejszym okresie bardzo modną formą muzyczną stał 
się motet. Motety komponowali liczni twórcy, jak Orlando di Lasso, 
Andrea i Giovani Gabrieli czy też Giovanni Pierluigi da Palestrina. 
Ten ostatni jest najwybitniejszym przedstawicielem szkoły rzym
skiej, słynącej właśnie z doskonałych kompozycji polifonicznych. 
Reprezentowała ona styl, który szczególnie podkreślał rolę tekstu. 
Każdy głos miał kunsztownie rozwiniętą linię melodyczną, a łącznie 
wszystkie głosy idealnie ze sobą współbrzmiały. Styl tej szkoły zyskał 
aprobatę Soboru Trydenckiego i stał się wzorowym stylem muzyki 
kościelnej. W XVI wieku polifonia a capella osiągnęła szczyty swego 
rozwoju, ale od tego czasu zaczęła być stopniowo usuwana na dalszy 
plan na korzyść muzyki instrumentalnej209. Kolejne wieki i epoki 
muzyczne upływały już pod znakiem twórczości instrumentalnej, 
ze szczególnym uwzględnieniem muzyki organowej i symfonicznej. 
Taki stan trwał do XIX wieku, kiedy to wraz z ogólną odnową muzyki 
kościelnej, propagowaną przez tak zwany ruch cecyliański, zapocząt
kowany w Bamberdze przez ks. Franciszka Haberla i ks. Franciszka 

Ruch „Pueri Cantores” spadkobiercą i kontynuatorem kulturowej liturgicznej tradycji 
Kościoła, dz. cyt., s. 105.

208 Por. A. Reginek, Śpiew i muzyka w kościele, dz. cyt., s. 205.
209 Por. A. Reginek, Śpiew i muzyka w kościele, dz. cyt., s. 208.
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Witta, na nowo zaczęło wzrastać zainteresowanie kościelną muzyką 
polifoniczną z czasów jej świetności.

II Sobór Watykański podkreślił znaczenie i wartość muzyki chóral
nej, która ze swej natury nieodłącznie jest związana z polifonią i mu
zyką wielogłosową. W Konstytucji o liturgii świętej znajduje się zapis, 
że należy popierać zespoły śpiewacze, zwłaszcza działające przy ko
ściołach katedralnych, aby w każdej czynności liturgicznej wiążącej się 
ze śpiewem wszyscy wierni byli w stanie czynnie uczestniczyć w spo
sób im właściwy210. Ponadto podkreśla się, że członkowie chóru speł
niają prawdziwą funkcję liturgiczną, dlatego powinni wykonywać swój 
urząd ze szczerą pobożnością i dokładnością, tak jak to przystoi wznio
słej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom ludu Bożego211.

Chór może pełnić w liturgii różnorodne funkcje. Jedną z nich jest 
jednoczesny śpiew chóru i wiernych, przy czym wierni wykonują me
lodię główną, a chór niejako akompaniuje wielogłosowo212. W takiej 
sytuacji wprawdzie chóru nie słychać zbyt dobrze, ale za to chórzyści 
uczestniczą w liturgii i spełniają wobec wspólnoty liturgicznej funk
cję służebną. Dzięki nim wierni mogą pełniej i głębiej uczestniczyć 
w nabożeństwach. Obecnie daje się również zauważyć tendencję 
do wykonywania śpiewów polifonicznych w sposób dialogowany, 
to jest na przemian z ludem213, najczęściej podczas liturgii mszy 
św. oraz liturgii godzin, a zwłaszcza śpiewu nieszporów niedzielnych. 
Śpiew naprzemienny łączy chórzystów z innymi członkami zgro
madzenia liturgicznego. Współcześni kompozytorzy coraz częściej 
piszą muzykę opartą na śpiewie dialogowym. Zalecenia odnowionej 
liturgii posoborowej wyraźnie wskazują, że najkorzystniejszym miej
scem ustawienia chórzystów jest prezbiterium, jak najbliżej ołtarza214.

210 Por. KL 114.
211 Por. KL 29.
212 Por. I. Pawlak, Nowe zadania zespołów śpiewaczych, HD (1971) nr 40, s. 41.
213 Por. A. Reginek, Śpiew i muzyka w kościele, dz. cyt., s. 209.
214 W tym ustawieniu można się doszukać odniesień do antycznego chóru w starożytnej 

Grecji, który zajmował miejsce jak najbliżej ołtarza ofiarnego. Por. Z. Szygenda, Chór 
w odnowionej liturgii, AK (1980) nr 72, s. 247.



Rozdział III180

Szczególną misją chóru jest uświetnianie liturgii podczas uroczy
stości i świąt. Oczywiście, śpiew w czasie nabożeństwa powinien być 
dla chóru nie tyle okazją do popisów, ile wypełnieniem liturgicznego 
posłannictwa. Przypominał o tym papież Pius XII w encyklice Musi‑
cae sacrae disciplina. Nadto ważna jest jakość i poziom wykonywanej 
przez dany zespół muzyki. Dokumenty Kościoła wiele razy apelują 
do każdego zespołu śpiewaczego o perfekcjonizm, co już podkre
ślała instrukcja Musicam sacram z 1967 roku, zalecając, aby raczej 
dobrze wykonywać utwory skromne, aniżeli porywać się na rzeczy 
trudniejsze, nie mając przy tym odpowiednich instrumentów, tu
dzież rozwiniętych umiejętności. Podobne sformułowania zawiera 
instrukcja Episkopatu Polski z 1979 roku215.

Po pięćdziesięciu latach od wydania konstytucji Sacrosanctum 
Concilium i podjęcia prac nad wprowadzeniem jej zasad w życie 
można stwierdzić, że Kościół tarnowski ceni liturgię jako centrum 
swojego życia, z którego wypływają wiara, nadzieja i miłość.

* * *

Kościół tarnowski, odwołując się do dokumentów Kościoła, a zwłasz
cza do soborowej Konstytucji o liturgii świętej, instrukcji Musicam 
sacram z 1967 roku, Wprowadzenia ogólnego do Mszału rzymskiego 
z 1975 roku oraz Instrukcji Episkopatu Polski o muzyce liturgicz
nej po Soborze Watykańskim II z 1979 roku, uwzględniając zwy
czaje i tradycje charakterystyczne dla swojego regionu, zatroszczył 
się o podstawowe posługi muzyczne sprawowane podczas liturgii. 
Od indywidualnych posług kantora, psałterzysty, organisty, po po
sługi grupowe – scholi liturgicznej, chóru parafialnego, zespołów 
instrumentalnych i zespołów propagujących polifonię kościelną, 

215 Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej po Soborze Watykańskim II, dz. cyt., 
s. 82−92.
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ze szczególnym uwzględnieniem pueri cantores. Dbając o wszyst
kie posługi, powołano Diecezjalną Komisję Muzyki Kościelnej216, 
złożoną z trzech podkomisji: ds. organistowskich; ds. chórów, schol, 
kantorów i psałterzystów; ds. budownictwa organowego. Każda 
z podkomisji, zgodnie ze Statutem Diecezjalnej Komisji Muzyki 
Kościelnej Diecezji Tarnowskiej217, zatroszczyła się o powierzone 
jej posługi muzyczne, współpracując z redakcjami kwartalnika „Ho
sanna” i rocznika „Maestro”. Wyrazem działań Komisji i podkomisji 
jest podniesienie jakości posług muzycznych sprawowanych podczas 
liturgii w diecezji tarnowskiej, a także organizowanie festiwali or
ganistów, przeglądów chórów, schol liturgicznych, orkiestr dętych 
oraz prowadzona ewidencja organów piszczałkowych. W diecezji 
tarnowskiej można zaobserwować troskę zarówno o jakość posług 
muzycznych, jak i stałą formację liturgicznopastoralną wszystkich 
osób pełniących posługę muzyczną.

216 Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.
php?page= komisja (22.11.2014).

217 Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej, dz. cyt.





183

Rozdział IV

Udział wiernych  
w muzyce liturgicznej

Inicjacja i  podtrzymywanie odnowy życia liturgicznego, w  tym 
odnowy muzyki sakralnej, w  diecezji tarnowskiej to  znaczący 
proces na drodze realizacji jednego z głównych celów Kościoła,  
jakim jest

przyczyniać się do coraz większego rozwoju życia chrześcijańskie
go wśród wiernych, lepiej dostosować do potrzeb naszych czasów 
podlegające zmianom instytucje, popierać to, co  może ułatwić 
zjednoczenie wszystkich wierzących w  Chrystusa, i  umocnić to, 
co prowadzi do powołania wszystkich ludzi na łono Kościoła, dla
tego [Kościół] uznał, że w szczególny sposób należy zatroszczyć się 
także o odnowienie i rozwój liturgii1.

Przyjęcie z pełną świadomością i aplikowanie ze zrozumieniem 
przemian doktrynalnych i  liturgicznych w  diecezji tarnowskiej 
wpłynęło na odnowę życia liturgicznego wiernych i przyczyniło się 
do jego ożywienia.

1 KL 1.
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Bardzo wymowne są w tym kontekście słowa papieża Jana Paw
ła II zawarte w Przesłaniu do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dys
cypliny Sakramentów2:

Reforma liturgiczna  II  Soboru Watykańskiegoprzyniosła obfite 
owoce, ale trzeba przejść od  fazy odnowy do pogłębienia, aby li
turgia mogła wywierać coraz bardziej znaczący wpływ na  życie 
poszczególnych osób i wspólnot, stając się źródłem świętości, ko
munii i misyjnego zapału3.

Aby słowa papieża Jana Pawła II znalazły oddźwięk również w die
cezji tarnowskiej, niezbędne było zaangażowanie wszystkich diece
zjan w proces odnowy modlitewnej, liturgicznej i pastoralnej.

W każdej wspólnocie celebrującej liturgię Kościoła zgromadzenie 
liturgiczne tworzą ludzie ochrzczeni, którzy odpowiadając na Boże 
zaproszenie, spotykają się w tym samym miejscu na wspólnej modli
twie i oddawaniu Bogu należnej czci4. W ten sposób wierni włączają 
się we wspólnotowe wielbienie Boga w liturgii Kościoła oraz podczas 
spotkań wspólnotowomodlitewnych. Sprawę uczestnictwa wier
nych w sprawowanych obrzędach oraz zakres włączania się wiernych 

2 Jan Paweł II, przebywając w Poliklinice im. Gemellego w Rzymie, skierował 3 marca 
2005 roku przesłanie do uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Kultu Bożego 
i Dyscypliny Sakramentów. Obrady, którym przewodniczył prefekt Kongregacji kardynał 
Francis Arinze, były poświęcone potrzebie pogłębienia życia liturgicznego po II Soborze 
Watykańskim, formacji liturgicznej oraz ars celebrandi. Właśnie ars celebrandi wyraża – 
zdaniem papieża – zdolność wyświęconych szafarzy oraz całej zgromadzonej na liturgii 
wspólnoty do wyrażania i przeżywania sensu każdego aktu liturgicznego. Jest to sztuka 
ściśle związana z wymogiem kontemplacji i konsekwentnego życia chrześcijańskiego. 
Por. Jan Paweł II, Przesłanie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
OsRomPol (2005) nr 6, s. 36−37.

3 Jan Paweł II, Przesłanie do Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, 
dz. cyt., s. 37; por. R. Stafin, Reforma liturgiczna Soboru Watykańskiego II, Curr 145 
(1995) nr 2, s. 252−260; P. Nowakowski, Problematyka liturgiczna w międzywyznaniowej 
polemice po Unii Brzeskiej (1596−1720), Kraków 2004.

4 Por. Jan Paweł  II, Powołanie świeckich do  świętości, w: Świeccy we wspólnocie chrze‑
ścijańskiej. Pamiątka pielgrzymki apostolskiej Ojca Świętego Jana Pawła  II do Polski, 
30.05.1997–10.06.1997, Poznań 1997, s. 22–23.
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w życie liturgiczne Kościoła jasno określa soborowa Konstytucja 
o liturgii świętej, w której znajduje się wskazanie, że odnowienie 
liturgii „ma polegać na takim układzie tekstów i obrzędów, aby ja
śniej one wyrażały święte tajemnice, których są znakiem, i aby lud 
chrześcijański, o ile to możliwe, łatwo mógł je zrozumieć i uczest
niczyć w nich w sposób pełny, czynny i społeczny”5, to znaczy, aby 
lud chrześcijański czerpał ze świętej liturgii obfitsze owoce. Dlatego 
uczestnictwo wiernych w liturgii oraz muzyce liturgicznej Kościoła 
powinno mieć w pierwszym rzędzie charakter społeczny, czynny, 
świadomy i pobożny6.

Dokonując analizy wskazań II Soboru Watykańskiego dotyczących 
odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej po Soborze Waty
kańskim II, ze szczególnym uwzględnieniem udziału wiernych w mu
zyce liturgicznej, w rozdziale czwartym zostanie najpierw ukazane 
uczestnictwo ludu w mszy św., następnie jego udział w życiu sakra
mentalnym, praktyka sakramentaliów i udział w liturgii pogrzebowej, 
aby w ostatniej części ukazać działanie wierzących w liturgii rodzinnej.

1. Uczestnictwo w mszy św.

Udział wiernych w liturgii mszy św. domaga się wcześniejszej for
macji liturgicznej, która dokonuje się poprzez nauczanie oraz sam 
udział w liturgii. Wierzący ma otrzymać wiedzę liturgiczną, dzięki 
której czynności liturgiczne przestaną być dla niego zespołem nie
zrozumiałych konwencji, a staną się rzeczywistą celebracją wiary. 
Wprowadzanie do  liturgii ma zmierzać do tego, aby zdobywana 
wiedza przekształcała się w konkretne zaangażowanie liturgiczne7. 

5 KL 21.
6 Por. Współczesna katecheza liturgiczna. Liturgia w katechezie i  szkolnym nauczaniu 

religii, red. A. Offmański, Szczecin 2010; Celebracje w katechezie, red. S. Kulpaczyński, 
Lublin 1999. 

7 Por. P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, Wskazania do przygotowania liturgii Nie‑
dzieli Chrztu Pańskiego w Roku Jubileuszu Diecezji Tarnowskiej, Curr 160 (2010) nr 4, 
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Odpowiednie wprowadzenie domaga się współdziałania katechezy 
rodzinnej, nauczania religii w szkole oraz katechezy parafialnej. Przy 
czym wspólnota wiary, która sprawuje liturgię, pozostaje inicjator
ką aktywności liturgicznej8. Wspólnota zgromadzonych na liturgii 
osób wierzących jest podmiotem akcji liturgicznej, który należy 
rozumieć jako zjednoczone i spójne przedsięwzięcie, przekraczające 
działania poszczególnych osób zgromadzonych9. To wspólnotowe 
działanie jest jednak czymś o wiele większym niż wspólne działa

s. 586–588; P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski,Wskazania liturgiczno‑pastoralne 
dla przygotowania uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 
161 (2011) nr 1, s. 92–93; P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, Wskazania liturgicz‑
no‑pastoralne dla przygotowania uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym Diecezji 
Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 2, s. 208–224; P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, 
Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania uroczystych celebr w Roku Jubile‑
uszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 3, s. 386–387; P. Płatek, J. Bartoszek, 
S. Garnczarski, Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania uroczystych celebr 
w Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 4, s. 494−495; P. Pła
tek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania 
uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 5, 
s. 607−608; P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, Wskazania liturgiczno‑pastoralne 
dla przygotowania uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 
161 (2011) nr 6, s. 713−714; P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, Wskazania liturgicz‑
no‑pastoralne dla przygotowania uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym Diecezji 
Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 7−8, s. 831−832; P. Płatek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, 
Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania uroczystych celebr w Roku Jubile‑
uszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 9, s. 960−961; P. Płatek, J. Bartoszek, 
S. Garnczarski, Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania uroczystych celebr 
w Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 10, s. 1096−1097; P. Pła
tek, J. Bartoszek, S. Garnczarski, Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania 
uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym Diecezji Tarnowskiej, Curr 161 (2011) nr 11, 
s. 1207−1208.

8 Por. DOK 25.
9 Zapowiedział to obrazowo już Stary Testament: wspólnota Ludu Przymierza była 

miejscem obecności Boga Żywego. Potwierdzeniem tego jest obietnica samego Jezusa, 
że będzie obecny wśród tych, którzy się zgromadzą w Jego imię (por. Mt 18, 20). Obec
ność ta jednak nie ma charakteru psychologicznego lub moralnego, ale jest w najwyż
szym stopniu rzeczywista, a zatem ludzka wspólnota i braterskie przyjmowanie siebie 
nawzajem przez osoby wierzące stanowią tę przestrzeń, w której dokonuje się życio
dajna łączność z Bogiem. Również każda indywidualna modlitwa błagalna oddziałuje 
na całą wspólnotę i zostaje przez wspólnotę włączona w modlitwę tejże wspólnoty. Por. 
Y. Congar, Das Mysterium des Tempels: Die Geschichte der Gegenwart Gottes von der 
Genesis bis zur Apokalypse, Salzburg 1960, s. 95; M. Kunzler, Liturgia Kościoła, Poznań 
1999, s. 258−259.
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nie poszczególnych osób zgromadzonych, dlatego ta przekraczają
ca wszelkie wewnątrzświatowe odniesienia czy relacje wspólnota 
wiernych buduje się wciąż na nowo, kiedy trwają oni w osobistym 
odniesieniu do Boga, pozostając w jedności. Dlatego w katechezie 
i działaniach pastoralnych Kościoła nie można zapomnieć o wycho
waniu do życia wspólnotowego, opartego na założeniu, że istnieje 
podobieństwo między jednością osób boskich a  braterskimi i sio
strzanymi relacjami wierzących. Przygotowanie to musi uwzględniać 
różne społeczności, w których żyją chrześcijanie, nie może więc 
poprzestawać jedynie na przygotowaniu do życia we wspólnotach 
naturalnych, ale ma wprowadzać również do wspólnoty Kościo
ła, w tym wspólnoty liturgicznej. Szczególnie obecnie w sytuacji 
dystansowania się niektórych wiernych do Kościoła, wdrażanie 
do wspólnoty eklezjalnej staje się znaczącym wyzwaniem pastoralno 

katechetycznym10.
Przyjmując zawarte w dokumentach soborowych wskazania do

tyczące liturgii i muzyki kościelnej, dla wzmocnienia społecznego, 
czynnego, świadomego oraz pobożnego uczestnictwa wiernych 
w mszy św. „należy – jak zaleca konstytucja – pobudzać wiernych 
do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów, antyfon i pieśni”11. 
Wyraźny tutaj staje się nacisk, jaki należy położyć na uświadomienie 

10 Por. DOK 28; W. Skworc, Wskazania pastoralno‑liturgiczne do celebracji jubileuszy 
małżeńskich, Curr 160 (2010) nr 4, s. 570−573; W. Skworc, Zarządzenie w sprawie 
uroczystości jubileuszowych i ponadparafialnych w bazylikach, Curr 161 (2011) nr 4, 
s. 480; W. Lechowicz, List do księży proboszczów w związku z zarządzeniem biskupa 
tarnowskiego w sprawie uroczystości jubileuszowych i ponadparafialnych w bazylikach, 
Curr 161 (2011) nr 4, s. 523−524; Wskazania liturgiczno‑pastoralne dla przygotowania 
uroczystych celebr w Roku Jubileuszowym, Curr 160 (2010) nr 4, s. 597−598; Z. Zieliński, 
Kościół w Polsce 1944−2002, Radom 2003; A. Dudek, R. Gryz, Komuniści i Kościół w Pol‑
sce (1945−1989), Kraków 2003; S. H. Zaręba, Dynamika świadomości religijno‑moralnej 
młodzieży w warunkach przemian ustrojowych w Polsce (1988−1998), Warszawa 2003; 
K. Skoczylas, Wartości młodych katolików regionu konińskiego. Studium katechetyczno‑

‑pastoralne na przykładzie wybranych szkół ponadgimnazjalnych regionu konińskiego, 
Toruń 2011; K. Święs, Przemiany religijności miejskiej w czasie transformacji systemowej, 
Lublin 2011.

11 KL 30.
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wiernym tego, co się dzieje przy i na ołtarzu, aby mogli to wszyst
ko zrozumieć, i wreszcie, aby zechcieli jak najpełniej uczestniczyć 
w liturgii, czynnie się w nią angażując.

Na kształt i rozwój śpiewu związanego z liturgią mszy św. mia
ły wpływ synagogalne formy muzyczne, a  także muzyka grecka. 
Wpływ synagogalny ujawnia się szczególnie w psalmodii. Natomiast 
motywy greckich hymnów są dostrzegalne w kompozycjach śpie
wów mszalnych. Z pewnością czasy prześladowań były okresem 
„wyciszenia” śpiewów w liturgii, nie zdołały one jednak pozbawić 
celebry jej uroczystego i podniosłego charakteru. Opracowaniom 
muzycznym podlegały stałe części mszy św. – ordinarium missae, 
i części zmienne – proprium missae12. Początkowo znano tylko dwie 
muzyczne części stałe: Kyrie i Gloria, ale stopniowy rozwój muzyki 
kościelnej doprowadził do ukształtowania cyklu pięcioczęściowego: 
Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei13. Funkcje poszczególnych 
śpiewów mszalnych należących zarówno do celebransa, jak i  wier
nych w ciągu kolejnych wieków ulegały przemianie.

Obecnie znawcy muzyki religijnej i liturgiści dokonują następu
jącego podziału śpiewów mszalnych:

A. Śpiewy mszalne we właściwym znaczeniu, czyli:
a: Części stałe – Kyrie, Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dei;
b: Części zmienne – śpiew na wejście, na przygotowanie darów, 

na komunię św. i na zakończenie mszy św.;
B.  Recytatywy solowe i wspólne, a więc oracje i śpiewane czy

tania,
Modlitwy eucharystyczne, śpiew responsoryjny i Ojcze nasz;
C. Dialogi i aklamacje: Alleluja, śpiew przed ewangelią.
Uczestnictwo wiernych w mszy św. – świadome, czynne, pełne 

i owocne – łączy się z wykonywaniem przez nich podczas liturgii 
eucharystycznej odpowiednich śpiewów. Zostaną one dokładnie 

12 Por. I. Pawlak, Śpiewy „ordinarium missae” w świetle odnowy liturgicznej, Curr (1967) 
nr 3, s. 162.

13 Por. I. Pawlak, Śpiewy „ordinarium missae” w świetle odnowy liturgicznej, s. 192.
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omówione z uwzględnieniem podziału na śpiewy mszalne we właści
wym znaczeniu, recytatywy solowe i wspólne oraz dialogi i aklamacje.

Śpiewy mszalne we właściwym znaczeniu zawierają części sta
łe i zmienne. Do pierwszej grupy zalicza się: Kyrie, Gloria, Credo, 
Sanctus i Agnus Dei. Do drugiej grupy zaś należą: śpiew na wej
ście, na przygotowanie darów, na komunię św.  i na zakończenie 
mszy św. Warto dokonać ich analizy i prześledzić, jak kształtowały 
się śpiewy zarówno pierwszej, jak i drugiej grupy.

Kyrie początkowo było odpowiedzią wiernych na wezwania mo
dlitwy powszechnej, którą odmawiano tuż przed przygotowaniem 
darów ofiarnych. Papież Gelazy I (492−496) przeniósł Kyrie na po
czątek liturgii słowa, a Grzegorz Wielki skrócił ten śpiew tak zna
cząco, że w praktyce pozostało jedynie tylko trzykrotne zawołanie: 
Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison. Szczególne znaczenie 
spełniał ten śpiew w mszy papieskiej. Towarzyszył on składaniu 
przysięgi posłuszeństwa przez kardynałów i był śpiewany tak długo, 
jak długo trwał ten obrzęd. Obecnie śpiew Panie, zmiłuj się nad nami 
ma formę dialogu pomiędzy celebransem a ludem. Każde wezwanie 
śpiewa się zwykle dwa razy. Jednak w artystycznym opracowaniu 
Kyrie może być nieco inaczej. Ponieważ śpiew Panie, zmiłuj się nad 
nami powinien zachować charakter litanijny, dlatego najbardziej 
stosownym sposobem jego wykonania jest śpiew naprzemienny14.

Gloria jako hymn jest najbardziej uroczystym śpiewem w obrzę
dach wstępnych mszy św. W śpiewie tym „Kościół zgromadzony 
w Duchu Świętym wysławia i błaga Boga Ojca i Baranka”15. Wzmian
ki o śpiewie Gloria sięgają II wieku, kiedy prawdopodobnie powstał 
on na Wschodzie jako modlitwa poranna. W III wieku śpiew ten 
włączono do liturgii mszalnej w uroczystość Bożego Narodzenia. 
Papież Symmachus (498−514) nakazał śpiewanie Gloria w każdej 
niedzielnej mszy św. W liturgii rzymskiej śpiew ten był początkowo 

14 Por. OWMR 30−31.
15 OWMR 31.
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zastrzeżony tylko dla biskupów. Kapłani mogli ów hymn intonować 
jedynie w rocznicę swoich święceń kapłańskich. Do istoty hymnu 
należy fakt wykonywania go w formie śpiewanej. W liturgii można 
śpiewać Gloria po intonacji celebransa albo wspólnie przez całe 
zgromadzenie, albo z podziałem na scholę, chór i lud w sposób na
przemienny16.

Credo pierwotnie było stosowane tylko przy obrzędach chrztu. 
Nie było wówczas jeszcze częścią śpiewaną, lecz jedynie recytowaną 
formą wyznania wiary. Do liturgii mszalnej wprowadzono Credo 
w V wieku w Antiochii, później w Konstantynopolu, a następnie 
w innych Kościołach wschodnich. Do liturgii rzymskiej Credo zosta
ło wprowadzone w 1014 roku, za pontyfikatu papieża Benedykta VIII17. 
W formie śpiewanej było wykonywane w ten sposób, że celebrans in
tonował pierwszy werset, a następnie wierni albo schola podejmowali 
ten śpiew. W XV wieku ujawniła się tendencja do kunsztownego 
wielogłosowego opracowania muzycznego tej części mszy św. Cre‑
do mszalne nosi nazwę Symbolu nicejsko‑konstantynopolitańskie‑
go, ponieważ zawiera sformułowania ustalone na Soborze w Nicei 
(325), potwierdzone na Soborze w Konstantynopolu (381)18. Zgod
nie z postulatem Ogólnego wprowadzenia do Mszału rzymskiego 
(nr 44) zachęca się wykonywanie Credo na przemian przez cele
bransa i lud lub chór i lud, a nie tylko przez sam chór. Fragmen
ty śpiewane przez chór mogą być opracowywane wielogłosowo19.

Sanctus to najstarszy śpiew w liturgii mszy św., stanowiący radosną 
aklamację, którą wierni wspólnie z kapłanem śpiewają po prefacji. 
Wielu średniowiecznych autorów potwierdza, że do tego śpiewu 
włączały się organy. Dzisiejszym wymogiem rubryk jest wspólny 
śpiew Sanctus, wykonywany przez wszystkich wiernych. Toteż tylko 

16 Por. OWMR 53.
17 Por. B. Bartkowski, Credo, w: Encyklopedia katolicka, t. III, red. R. Łukaszyk i in., Lublin 

1979, kol. 625−626.
18 Por. tamże.
19 Por. OWMR 30−31.
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w wyjątkowych okolicznościach można ten śpiew powierzyć chórowi. 
Przez swój uroczysty charakter śpiew Sanctus podkreśla element 
modlitwy eucharystycznej, który jest zasadniczy w liturgii mszy św.20.

Agnus Dei weszło do liturgii za pontyfikatu papieża Sergiusza I 
(687−701), aby wypełnić lukę powstałą na skutek przedłużającego 
się łamania chleba. Początkowo poszczególne inwokacje były po
wtarzane tak długo, jak to było konieczne. Od IX wieku spotyka się 
świadectwa trzykrotnego powtarzania Baranku Boży. Natomiast 
od X wieku zaczęto zastępować ostatnie zawołanie Miserere nobis 
słowami Dona nobis pacem. Wydaje się, że w pewnym okresie Agnus 
Dei było śpiewem komunijnym, stanowiąc jakby dalszy ciąg śpiewu 
błagalnego o pokój21. Obecnie Baranku Boży jest rytem samodziel
nym i zwyczajowo towarzyszy obrzędowi łamania chleba, a śpiew 
może zostać wydłużony, zwłaszcza w mszy koncelebrowanej, przy 
czym ostatnim wezwaniem powinna być prośba o pokój22.

Z  analizy historycznej stałych śpiewów mszalnych wynika, 
że w większości były one wykonywane przez zgromadzony lud Boży, 
który poprzez poszczególne śpiewy wyrażał prośbę o zmiłowanie 
się Boga nad swoim ludem, uwielbiał Go, wyznawał wiarę, włączał 
śpiew Kościoła niewidzialnego i prosił o obdarowanie pokojem. Jako 
części stałe poszczególne śpiewy były powtarzane w każdej liturgii 
eucharystycznej.

Natomiast części zmienne, zgodnie ze swoją nazwą, mogły − ale 
nie musiały – wystąpić w liturgii eucharystycznej.

Śpiew na wejście w dawnych księgach liturgicznych nazywał 
się Antiphona ad introitum. Nazwa ta została zachowana w Msza
le rzymskim do 1960 roku. Powstanie tej antyfony jest związane 
z reformą liturgiczną przeprowadzoną przez Grzegorza Wielkiego. 
W celebrze mszy papieskiej według dokumentów pochodzących 

20 Por. I. Pawlak, Śpiewy „ordinarium missae” w świetle odnowy liturgicznej, dz. cyt., s. 162.
21 Por. I. Pawlak, Śpiewy „ordinarium missae” w świetle odnowy liturgicznej, s. 163.
22 Por. OWMR 56.



Rozdział IV192

z VII wieku śpiew na wejście był wykonywany przez scholę. W póź
niejszych wiekach przeszedł on całkowicie na wiernych. W myśl 
odnowionej liturgii śpiew na wejście należy do wszystkich zgro
madzonych. Rozpoczyna on  celebrację liturgiczną i  przyczynia 
się do wytworzenia atmosfery wspólnoty. Śpiew ten wprowadza 
też wiernych w tajemnicę dnia lub okresu liturgicznego. Może być 
on wykonywany przez chór albo na przemian przez kantora i lud23. 
Zamiast antyfony na wejście może być wykonywana inna pieśń na
wiązująca do danego okresu liturgicznego, przy czym jej tekst po
winien być zatwierdzony przez Konferencję Episkopatu.

Śpiew na przygotowanie darów ofiarnych sięga co najmniej 
IV wieku24, kiedy wykonywano go podczas procesji z darami. Wraz 
z zanikaniem zwyczaju procesji z darami towarzyszący jej śpiew 
ulegał skracaniu. W XI wieku pozostała jedynie sama antyfona, zwa
na offertorium25. Dzisiaj procesji z darami towarzyszy śpiew przy 
składaniu darów i trwa on przynajmniej do momentu złożenia ich 
na ołtarzu26. Śpiew ten można wyrazić stosowną pieśnią liturgicz
ną, która jest wykonywana przez wiernych, chór albo na przemian. 
W czasie składania darów wierni śpiewem wyrażają gotowość czyn
nej, oddanej i wzajemnej miłości27.

Śpiew na komunię jest wykonywany podczas rozdzielania Eu
charystii. Księgi liturgiczne nakazują śpiewanie antyfony z psalmem 
lub bez psalmu28. W dawnych wiekach diakon lub celebrans śpiewali 
werset z Psalmu 33: „Skosztujcie i zobaczcie, jak dobry jest Pan”, 
wierni zaś odpowiadali wspólnym śpiewem. Jak zaznacza Ogólne 
wprowadzenie do Mszału rzymskiego: „Śpiew na komunię ma wy
razić przez jedność głosów duchowe zjednoczenie przyjmujących 

23 Por. OWMR 26.
24 Por. T. Sinka, Liturgika, Kraków 1994, s. 194.
25 Por. T. Sinka, Liturgika, dz. cyt., s. 194.
26 Por. OWMR 50.
27 Por. I. Pawlak, Śpiew na przygotowanie darów, „Msza Święta” (1978) nr 5, s. 114.
28 Por. T. Sinka, Liturgika, dz. cyt., s. 209.
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komunię”29. Śpiew ten można również zastąpić pieśniami o Naj
świętszym Sakramencie30.

Śpiew na zakończenie mszy św. jest wykonywany jako ostatnia 
pieśń religijna liturgii eucharystycznej. Zgodnie z instrukcją Musi‑
cam sacram śpiew na zakończenie mszy św. jest równie ważny jak 
inne śpiewy mszalne. Łączy się on z obrzędem rozesłania wiernych, 
dlatego winien stanowić zachętę do czynienia dobra, umacniać 
do chrześcijańskiego przeżycia tygodnia i napełniać wiernych nową 
nadzieją. Treść śpiewu na zakończenie ma stanowić nawiązanie 
do tajemnicy liturgii dnia lub też okresu liturgicznego31.

Śpiewy zmienne wykonywane przez wiernych podczas mszy św. 
nawiązują do tajemnicy dnia lub okresu liturgicznego, budują jed
ność wspólnoty liturgicznej, umacniają właściwe postawy, pod
kreślają ścisły związek z Jezusem Eucharystycznym oraz duchowe 
zjednoczenie z całym Ciałem Mistycznym.

W liturgii eucharystycznej duże znaczenie mają także recytatywy 
solowe i wspólne. Recytatyw liturgiczny, który służy do uroczystego 
wypowiadania słów oracji i czytań, nazywa się kantylacją. Wystę
pujące w niej zwroty melodyczne są związane z interpunkcją tekstu 
i służą temu, aby tekst był zrozumiały i łatwy w odbiorze. Można 
wyliczyć następujące recytatywy: oracje, śpiewane czytania, modli
twy eucharystyczne, śpiew między czytaniami i Ojcze nasz.

Oracje są to modlitwy, do których zalicza się: modlitwę dnia, czyli 
kolektę, modlitwę nad darami oraz modlitwę po komunii. Ich wyko
nanie należy do celebransa32. Do tej grupy modlitw należy również 
oracja kończąca modlitwę powszechną. Z dawnych łacińskich tonów 
oracji w nowym Mszale rzymskim pozostawiono zasadniczo dwa: 
jako główny dawny tonus simplex i dawny tonus solemnis33. Podczas 

29 OWMR 56.
30 Por. T. Sinka, Liturgika, dz. cyt., s. 209.
31 Por. I. Pawlak, Śpiew na zakończenie Mszy, „Msza Święta” (1979) nr 1, s. 18.
32 Por. I. Pawlak, Śpiew na zakończenie Mszy, dz. cyt., s. 18.
33 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. IV, Poznań 1992, s. 130.
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śpiewania oracji powinny zamilknąć organy i inne instrumenty, tak 
aby wierni mogli z uwagą słuchać słów celebransa. Natomiast on sam 
powinien śpiewać wyraźnie i powoli.

Śpiewane czytania. Wprowadzenie teologicznopastoralne do II 
wzorcowego wydania Lekcjonarza mszalnego z 21 stycznia 1981 roku 
przypomina o możliwości śpiewania czytań biblijnych w mszy św. 
Śpiew ten nie powinien jednak zaciemniać słów, ale raczej je eks
ponować. Nie wszystkie czytania nadają się do śpiewu, ale niektóre 
z nich wprost domagają się śpiewu, np. Prolog Ewangelii św. Jana, 
Osiem błogosławieństw czy też czytania o zabarwieniu hymnicz
nym34. Dobrą okazją sprzyjającą przygotowaniu śpiewanych czytań 
jest celebrowanie mszy św. w Wielki Czwartek i w uroczystość Ciała 
i Krwi Pańskiej.

Modlitwa eucharystyczna. Na  szczególną uwagę zasługuje 
kantylacja prefacji i kanonu jako centralny i zasadniczy element 
mszy św. Nie wolno w tym czasie wykonywać żadnej muzyki organo
wej, a jedynie sam celebrans może śpiewać niektóre części modlitwy 
eucharystycznej oraz słowa samego przeistoczenia. Jednoznaczne 
wskazania dotyczące modlitwy eucharystycznej zawiera instrukcja 
Episkopatu Polski z 1979 roku35.

Śpiew między czytaniami. Formę kantylacji posiada również 
psalm responsoryjny, który następuje po pierwszym czytaniu i jest 
wykonywany przez psałterzystę. Ze względu na recytacyjny charak
ter tego utworu nie powinien być on wykonywany przez chór lub 
scholę. Istniejący obecnie w Kościele sposób śpiewania psalmu mię
dzy czytaniami został przejęty z synagogi żydowskiej, w której kantor 
intonował refren, powtarzany przez wiernych po kilku wersetach. 
W okresie wielkanocnym można wykonywać psalm allelujatyczny, 
w którym refrenem jest aklamacja Alleluja. Do tej grupy śpiewów 
zalicza się również sekwencje. W odnowionej liturgii pozostawiono 

34 Por. I. Pawlak, Śpiewane czytania, „Msza Święta” (1979) nr 2, s. 38.
35 Por. IEP 19.
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dwie obowiązkowe sekwencje, to jest na Wielkanoc i uroczystość 
Zesłania Ducha Świętego, wykonywane po drugim czytaniu36.

Natomiast śpiew Ojcze nasz jest przykładem kantylacji zespoło
wej. Po wezwaniu celebransa wierni w postawie stojącej wyśpiewują 
Modlitwę Pańską. W tym śpiewie wyraża się jedność całego zgroma
dzenia liturgicznego, które zanosi gorące prośby do swego Ojca37.

Recytatywy i oracje są głównie wypowiadane lub śpiewane przez 
celebransa, z wyjątkiem śpiewu między czytaniami i śpiewu Ojcze 
nasz. Śpiew celebransa musi być wykonywany w taki sposób, aby był 
czytelny, jasny i zrozumiały dla słuchających wiernych. Natomiast 
wspólne wykonywanie przez wiernych refrenów psalmu responso
ryjnego i aklamacji Alleluja utrwala treść psalmu i umacnia jedność 
wspólnoty wierzących.

Natomiast pozdrowienia, wezwania i  odpowiedzi wiernych 
w liturgii mszy św. stanowią formę dialogu, który jednoczy zgro
madzonych i podkreśla wspólnotowy charakter liturgii. Aklamacja 
jest wyrażeniem zgody, symbolem przyzwolenia na jakąś propozycję 
albo działanie. Na szczególniejsze omówienie zasługuje tu śpiew 
Alleluja, który pochodzi z  języka hebrajskiego i  jest zawołaniem 
oznaczającym zachętę do chwalenia Boga (hallelujah – ‘wysławiajmy 
Jahwe’). Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa Alleluja stało 
się bardzo popularnym zawołaniem i wiązało się przede wszystkim 
z okresem wielkanocnym38. Alleluja akcentuje zasadniczo radość 
ludu Bożego cieszącego się zbawczą opieką Boga, ale jest także rado
ścią paschalną wynikającą ze zmartwychwstania Jezusa Chrystusa39, 
którą się wyraża w postawie stojącej. W odnowionej liturgii mszalnej 
Alleluja nie śpiewa się tylko w Wielkim Poście, kiedy to wykony
wana jest aklamacja Chwała Tobie, Królu wieków. Schemat śpiewu 
przed ewangelią jest następujący: Alleluja + werset + Alleluja. Jest 

36 Por. OWMR 36.
37 Por. IEP 19.
38 Por. I. Pawlak, Alleluja z wersetem w liturgii mszalnej, RBL (1977) nr 5, s. 245.
39 Por. J. Waloszek, Alleluja. Śpiew przed ewangelią, „Muzyka w Liturgii” (1986) nr 1, s. 245.
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to tzw. budowa ABA, choć powtórzenie Alleluja nie jest konieczne. 
Nie należy rezygnować ze wspólnego śpiewu Alleluja na rzecz jego 
recytacji40.

Głównym zadaniem śpiewów mszalnych jest przygotowanie wier
nych do angażującego słuchania, które w konsekwencji ma przyczy
niać się do udzielenia aktywnej odpowiedzi na wezwanie Boga. Jeśli 
muzyka liturgiczna nie sprzyja uważnemu słuchaniu, interioryzacji 
słowa Bożego i jego owoców w codziennym życiu, to traci ona swo
je znaczenie. W liturgii bowiem tylko tak przeżywane słuchanie 
wewnętrzne jest źródłem modlitwy, uświęcenia człowieka i  jego 
codziennego zaangażowania w życie zgodne z wezwaniem Boga41. 
Dodatkowo modlitwa przeżywana we wspólnocie liturgicznej jako 
modlitwa wspólna umacnia wierzących, buduje ich postawę chrze
ścijańską i pogłębia relację z Bogiem i ludźmi. Jeśli modlitwa jest 
jednym z najwznioślejszych aktów ludzkiego życia, to sposób od
mawiania modlitw liturgicznych i włączania się w liturgiczny śpiew 
powinien jak najlepiej tę wzniosłość wyrażać. Do tej myśli nawiązał 
papież Benedykt XVI, przypominając:

Moje serce przepełniają w  tych godzinach dwie przeciwstawne 
emocje. Z jednej strony poczucie, że jestem niegodny, oraz ludzki 
niepokój wobec odpowiedzialności, z  jaką wiąże się powierzony 
mi  wczoraj urząd, który mam sprawować w  Kościele powszech
nym jako następca apostoła Piotra na Stolicy Rzymskiej. Z drugiej 
strony jestem głęboko wdzięczny Bogu, który – jak mówią słowa 
pieśni liturgicznej – nie opuszcza swojej owczarni, ale przeprowa
dza ją przez kolejne epoki, posługując się tymi, których sam wybrał 
na namiestników swego Syna i ustanowił pasterzami42.

40 Por. tamże, s. 246.
41 Por. J.P. Longeat, Modlitwa liturgiczna i kontemplacyjna, ComP (2001) nr 2, s. 80.
42 Uroczysta msza św. została odprawiona w kaplicy Sykstyńskiej 20 kwietnia 2005 roku. 

Po Eucharystii papież wygłosił po łacinie swoje pierwsze orędzie do Kościoła i świata, 
transmitowane przez radio i telewizję, oraz udzielił błogosławieństwa apostolskiego. Por. 
Benedykt XVI, Aby głosić światu żywą obecność Chrystusa, OsRomPol (2005) nr 6, s. 4.
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Słowa Benedykta XVI przypominają wszystkim wiernym, że Bóg 
jest nadal obecny wśród swojego ludu, w szczególny sposób podczas 
liturgii eucharystycznej, kiedy stając wobec tajemnicy dokonującej 
się w czasie Eucharystii, mimo swoich słabości i wad otrzymują 
moc do przemiany życia i działania zgodnie z wezwaniem Jezusa 
Chrystusa.

2. Udział w życiu sakramentalnym

Sakramenty należą do najbardziej istotnej części liturgii, to zna
czy do całkowitego i publicznego kultu Mistycznego Ciała Jezusa 
Chrystusa43. Wiążą one człowieka z Chrystusem i Kościołem. Mają 
zatem charakter teocentryczny i personalistyczny. Są też wielkimi 
znakami wiary44. Sakramenty przynoszą bowiem łaskę Boga. Moż
na powiedzieć, że wyrażają interwencję Boga z zewnątrz, w której 
pod ustanowionymi przez Chrystusa znakami udzielana jest łaska, 
mająca decydujące znaczenie dla zbawienia45.

Określenie „sakrament” pochodzi od  łacińskiego słowa sacra‑
mentum. Zostało ono wzięte z rzymskiej terminologii prawniczej, 
w której oznaczało pewną sumę pieniędzy złożoną w świątyni przez 
strony sporu sądowego. Ten, kto przegrywał, oddawał zdeponowaną 
sumę na cele świątynne. Termin sacramentum odnoszono również 
do przysięgi wojskowej na sztandar46. U ojców Kościoła łacińskie 
słowo sacramentum było odpowiednikiem greckiego mysterion. 
Od IV wieku oznaczało już właściwy obrzęd ustanowiony przez 
Jezusa Chrystusa, wyrażający łaskę otrzymaną dzięki zasługom Zba
wiciela. Stąd poprzez sprawowanie sakramentów liturgia uczestniczy 
w „pragnieniu Jezusa wypowiedzianym w Wieczerniku: «Gorąco 

43 Por. W. Granat, Sakramenty święte, t. I, Lublin 1961, s. 7−11.
44 Por. W. Schenk, Liturgia sakramentów świętych, Lublin 1962, s. 5−15.
45 K. Rahner, Sakramenty Kościoła, Kraków 1997, s. 10.
46 Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, dz. cyt., s. 259−261.
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pragnąłem spożyć tę Paschę z wami […] aż się spełni w królestwie 
Bożym» (Łk 22, 15−16)”47. Sakramenty są więc prawdziwymi aktami 
liturgicznymi. wierni mają świadomość, że oprócz znaczenia kulto
wego są one znakami widzialnymi wyrażającymi niewidzialną łaskę, 
którą oznaczają i sprawiają48.

W liturgii sakramentów należy wyróżnić elementy istotne, nie
zmienne, ustanowione przez Jezusa Chrystusa, oraz składniki 
drugorzędne, które podlegają zmianom. O wszystkich zmianach 
w obrzędach sakramentalnych decyduje zawsze kompetentna władza. 
Ona również decyduje o znaczeniu śpiewu w liturgii poszczególnych 
sakramentów. W ciągu wieków Kościół wielokrotnie zmieniał śpiewy 
w liturgii sakramentów w celu większego otwarcia na uczestnictwo 
wiernych i pogłębienia ich przeżycia. Potwierdza to instrukcja Musi‑
cam sacram z 1967 roku, według której „niektóre sakramenty i sakra
mentalia powinny być sprawowane ze śpiewem tak, aby podniosłość 
obrzędów przyczyniała się do większej skuteczności duszpaster
stwa”49. Z zapisów w tym dokumencie wynika, że powiązany z sa
kramentami i sakramentaliami śpiew wzmacnia uroczysty charakter 
obrzędów, pogłębia doświadczenie wiernych i wpływa na większą 
efektywność działań pastoralnych50. Dlatego rzeczą istotną wydaje 
się dokonanie analizy poszczególnych obrzędów sakramentalnych 
z uwzględnieniem udziału wiernych.

Chrzest jest sakramentem, który włącza ochrzczonego do wspól
noty ludu Bożego, a  równocześnie usuwa grzech pierworodny. 
Od tego sakramentu rozpoczyna się właściwie życie każdego chrze
ścijanina. O podniosłym charakterze liturgii sakramentu chrztu 
decyduje fakt, że każdy wierzący przyjmuje go jednorazowo w oto
czeniu nie tylko innych wiernych, ale najbliższych mu osób – matki, 

47 KKK 1130.
48 Por. A. Walulik, Katecheza inicjacyjna, Kraków 2002.
49 MS 43.
50 Por. H. Słotwińska, W. Głowa, Przepowiadanie o sakramentach w katechezie i w homilii, 

Lublin–Przemyśl 2001.
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ojca i rodziców chrzestnych. Do sprawowanej liturgii sakramentu 
chrztu wprowadza się śpiew, który buduje klimat bliskości, otwar
tości, miłości i życzliwości, sprzyjający zaangażowaniu religijnemu 
wiernych. We Wprowadzeniu ogólnym do obrzędów chrztu uznaje 
się, że śpiew

jest wielką pomocą w  obrzędach chrztu, stwarza […] atmosferę 
jedności wśród obecnych, sprzyja wspólnej modlitwie i  wyraża 
radość paschalną, którą te  obrzędy winny rozbrzmiewać. Dlate
go niech Konferencje Episkopatu wezwą kompozytorów, aby za
opatrzyli w melodie teksty liturgiczne przeznaczone do śpiewania 
przez wiernych51.

Liturgiści wskazują, że współudział wiernych w liturgii chrztu wy
raża się przede wszystkim w śpiewie dialogów i aklamacji52. W litur
gię chrzcielną dobrze wkomponowują się pieśni wielkanocne i śpiewy 
z liturgii wielkosobotniej po poświęceniu wody, na przykład Com 
przyrzekł Bogu przy chrzcie raz lub Przez chrztu świętego wielki dar53.

Pieśń Com przyrzekł Bogu przy chrzcie raz jest dla naszego zagad
nienia szczególne cenna i interesująca. Melodię do niej skomponował 
ks. Kazimierz Pasionek, wielokrotnie tutaj przywoływany. To także 
jest przykładem poważnego zainteresowania środowiska tarnow
skiego tematem odnowy liturgicznej i dużego wkładu w realizację 
odnowy. W czasie samego obrzędu śpiew występuje wielokrotnie. 
Pierwszy raz rozbrzmiewa w chwili, gdy kapłan udaje się do drzwi ko
ścioła lub do miejsca, w którym są zgromadzeni rodzice oraz rodzice 
chrzestni wraz z dziećmi54. Przepisy pozwalają wówczas na wykona
nie stosownego pieśni lub psalmu, na przykład Psalmu 112 (Chwalcie, 

51 OCHD 33.
52 Por. I. Pawlak, Śpiew i muzyka w obrzędach chrztu dzieci, RBL (1972) nr 2, s. 118.
53 Propozycje śpiewów, hymnów i pieśni, które można wykorzystać w liturgii chrzcielnej, 

są zamieszczone w: Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 1994, s. 140−144.
54 Por. OCHD 30.



Rozdział IV200

o dziatki, najwyższego Pana). Po znaku krzyża uczynionym na czole 
dziecka celebrans wzywa wiernych do udziału w liturgii słowa. Jeżeli 
trzeba się udać procesyjnie do miejsca, gdzie ma się ona odbywać, 
to przewidziany jest śpiew psalmu, na przykład Psalmu 84 (Jak miłe 
przybytki) lub Psalmu 8 (O Panie, nasz Panie).

Następnie w liturgii słowa po pierwszym czytaniu wykonywany 
jest śpiew psalmu responsoryjnego. Po drugim czytaniu śpiewa się 
Alleluja z odpowiednim wersetem55. Natomiast po homilii i chwili 
ciszy następuje odpowiedni śpiew, na przykład zwrotka pieśni poda
nej w obrzędzie. W tym miejscu można również zaśpiewać pieśń Nie 
zna śmierci Pan żywota. Zarówno modlitwę wiernych, jak i Litanię 
do Wszystkich Świętych powinien zaśpiewać dobrze przygotowany 
kantor lub schola56. W drodze rodziców z dzieckiem i rodziców 
chrzestnych do chrzcielnicy obrzęd zaleca śpiew Psalm 23 (Pan jest 
moim pasterzem)57. Przy chrzcielnicy odbywa się błogosławieństwo 
wody. Można wtedy wykorzystać prefacyjną melodię z Mszału rzym
skiego, ponieważ tekst błogosławieństwa jest zaczerpnięty z liturgii 
wielkosobotniej. W kolejną część liturgii chrztu – Wyznanie wia‑
ry – włączają się wszyscy obecni. Przepisy podają, że może być ono 
wyrażone śpiewem.

Po samym obrzędzie chrztu następują obrzędy wyjaśniające i ob
rzędy zakończenia. Gdy wierni z zapalonym świecami udają się 
do ołtarza, także dobrze jest zaśpiewać pieśń58, na przykład Zwy‑
cięzca śmierci. Potem następuje modlitwa Ojcze nasz, którą również 
można zaśpiewać. Po uroczystym, zaśpiewanym błogosławieństwie 
śpiewana jest pieśń na zakończenie. Obrzędy proponują śpiew Ma‑
gnificat59. Jest on jak najbardziej uzasadniony, ponieważ w wielu pa
rafiach istnieje zwyczaj zanoszenia dzieci przed ołtarz Najświętszej 

55 Por. OCHD 40.
56 Por. OCHD 47−48.
57 Por. OCHD 52.
58 Por. OCHD 67.
59 Por. OCHD 71.
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Maryi Panny. Należy zaznaczyć, że podobny schemat sprawowania 
sakramentu chrztu wraz z podanymi wyżej śpiewami obowiązuje 
zarówno wtedy, gdy obrzęd jest połączony z liturgią mszy św., jak 
i wtedy, kiedy jest sprawowany obrzęd przyniesienia do kościoła 
dziecka już ochrzczonego.

Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych. Do
świadczenia w krajach misyjnych wykazały, że obrzędy chrztu do
rosłych zawarte w Rituale Romanum są mało przydatne. Dlatego 
skierowano do władz kościelnych prośbę o przywrócenie katechume
natu60. Odpowiadając na te sugestie, Kongregacja Obrzędów w dniu 
16 kwietnia 1962 roku pozwoliła na używanie sześciostopniowego 
rytuału chrztu dorosłych. Pracę nad odnowionym rytuałem chrze
ścijańskiego wtajemniczenia dorosłych ukończono w 1966 roku, 
a opublikowano w roku 1972.

Całość obrzędów podzielona jest na sześć następujących roz
działów: obrzędy uroczystego katechumenatu wielostopniowego (I), 
obrzędy uproszczonej inicjacji (II), skrócony obrzęd na wypadek 
niebezpieczeństwa śmierci katechumena (III), przygotowanie 
do bierzmowania i Eucharystii dorosłych, którzy przyjęli chrzest 
jako dzieci, ale nie otrzymali pouczenia w wierze (IV), obrzędy ini
cjacji dla kandydatów w wieku szkolnym (V) oraz teksty do wyboru 
stosowane w obrzędach wtajemniczenia dorosłych (VI).

Zagadnienia dotyczące śpiewu znajdują się już w rozdziale I, gdzie 
jest omawiane tzw. przyjęcie do katechumenatu. Podczas tego ob
rzędu, bezpośrednio po pozdrowieniu, wspólnota wiernych śpiewa 
Psalm 63. Następnie przy wprowadzeniu kandydatów do świątyni 
w liturgii słowa również podejmuje się śpiew. Ryt wybrania odprawia 
się w czasie mszy św., stąd też wykonywane wówczas śpiewy winny 
być dostosowane do sprawowanej celebry. Kolejny stopień obejmuje 
już sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego. Z reguły sakra
menty te są udzielane w Wigilię Paschalną. Wówczas bezpośrednio 

60 Por. T. Sinka, Zarys liturgiki, dz. cyt., s. 284.
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po modlitwie z egzorcyzmem podejmuje się śpiew, na przykład 
Psalmu 6, 32, 38 lub 40. Kolejnym ważnym momentem jest śpiew 
Litanii do Wszystkich Świętych. Dobrze, jeśli odpowiedni śpiew jest 
wykonywany również pomiędzy przyjęciem przez dorosłego sakra
mentu chrztu a otrzymaniem sakramentu bierzmowaniem61.

Rozdział II zawiera obrzędy uproszczonego wtajemniczenia do
rosłych. Zasadniczo są one sprawowane podczas mszy św., stąd 
wykonuje się pieśni i śpiewy stosowane podczas uroczystej celebry 
mszalnej62.

W rozdziale III podany jest obrzęd wtajemniczenia dorosłych, 
którzy są w niebezpieczeństwie śmierci. Ze względu na ogranicze
nia czasowe Obrzędy nie przewidują żadnych śpiewów, ale wydaje 
się, że na zakończenie tego obrzędu można zaśpiewać jakąś pieśń, 
na przykład Pod Twą obronę. Wzmianka o śpiewie pojawia się jesz
cze przy okazji omawiania obrzędów wtajemniczenia dzieci, które 
osiągnęły już wiek szkolny. Zasady stosowania śpiewów są wtedy 
podobne do stosowanych podczas wtajemniczenia dorosłych, bo
wiem w sytuacji wtajemniczenia dzieci również zachowany jest trój
stopniowy schemat wprowadzający do Kościoła63.

W rozdziale IV zawarte są modlitwy i teksty wprowadzające do po
szczególnych obrzędów. Są to teksty uzupełniające, a  ich wybór 
zależy od celebransa. Należy zaznaczyć, że w naszym kraju obrzę
dy te są stosowane dość rzadko, stąd brakuje literatury dokładnie 
omawiającej śpiew w poszczególnych stopniach wtajemniczenia 
chrześcijańskiego64.

Komunia św. i kult tajemnicy Eucharystii poza mszą św. Eucha
rystia stanowi ośrodek całego życia chrześcijańskiego zarówno dla 
Kościoła powszechnego, wspólnot miejscowych tego Kościoła, ro
dziny – Kościoła domowego, jak i każdego chrześcijanina. Pozostałe 

61 Por. OCHWD 214−227.
62 Por. OCHWD 251.
63 Por. OCHWD 294.
64 Por. OCHWD 304.
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sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, 
wiążą się z Eucharystią, z niej czerpią swoją moc i siłę oraz do niej 
zmierzają. W Najświętszej Eucharystii zawiera się zatem całe du
chowe dobro Kościoła – Jezus Chrystus65, który podczas przemiany 
eucharystycznej zamienia chleb i wino w swoje Ciało i Krew, aby 
nakarmić sobą wszystkich wierzących i zapewnić im życie wieczne. 
Zasadniczo Eucharystia jest rozdzielana w czasie mszy św., ale nie 
należy jej odmawiać wiernym, którzy o nią proszą ze słusznej przy
czyny także poza mszą świętą66. Przywoływane wskazania zawarte 
są w instrukcji Komunia św. i kult tajemnicy eucharystycznej poza 
Mszą św.67, która ukazała się w 1985 roku. Podzielona ona została 
na cztery rozdziały: Komunia św. poza Mszą św. (I); Różne formy 
kultu Najświętszej Eucharystii (II), Procesja na uroczystość Naj
świętszego Ciała i Krwi Chrystusa (III) oraz Teksty do wyboru przy 
udzielaniu Komunii św. (IV).

Rozdział I obejmuje obrzęd z dłuższą i krótszą liturgią słowa Bo
żego, podczas której wykonuje się śpiew psalmu responsoryjne
go. Natomiast teksty czytań mogą pochodzić albo z liturgii dnia, 
albo z Lekcjonarza mszy wotywnych o Najświętszej Eucharystii 
czy o Najdroższej Krwi Jezusa z tomu VII68. W czasie rozdzielania 
Komunii św. wierni mogą zaśpiewać stosowną pieśń eucharystycz
ną69. W Obrzędach proponuje się również śpiewanie pieśni podczas 
dziękczynienia70. Całość obrzędu kończy błogosławieństwo szafarza. 
Podobny jest schemat obrzędu z krótszą liturgią słowa. Opuszcza 
się wówczas czytania i psalm na rzecz krótkiego fragmentu Pisma 
Świętego.

65 Por. KSKTE 1.
66 Por. KSKTE 14; Odkryć Eucharystię – żyć Eucharystią, red. A. E. Klich, Kraków 2005; 

T. Balewski, Sakrament pokuty i katecheza, Warszawa 2000. 
67 Por. KSKTE 2.
68 Por. KSKTE 24.
69 Por. KSKTE 35.
70 Por. KSKTE 37.
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W rozdziale II omówione są różne formy kultu eucharystycznego: 
obrzęd wystawienia i błogosławieństwa, procesje eucharystyczne 
i kongresy eucharystyczne. Przy obrzędzie wystawienia podana jest 
uwaga, że należy „tak ułożyć modlitwy i śpiewy, aby adorujący sku
pili swą uwagę na Chrystusie Panu”71, zatem wskazane są pieśni 
uwielbienia i dziękczynienia. Przy błogosławieństwie końcowym 
proponowany jest śpiew hymnu Sław, języku, tajemnicę72. Podobnie 
podczas procesji eucharystycznej powinny być wykonywane śpiewy 
sprzyjające tworzeniu atmosfery skupienia, oddawania czci i uwiel
bienia Jezusa obecnego w Eucharystii73. Powyższe zasady obowiązują 
również przy organizacji kongresów eucharystycznych.

Rozdział III poświęcony jest procesji z okazji uroczystości Naj
świętszego Ciała i Krwi Jezusa Chrystusa. W Obrzędach podane 
są tytuły pieśni, które należy wykorzystać przy poszczególnych oł
tarzach. W czasie procesji do pierwszej stacji śpiewa się pieśń Twoja 
cześć, chwała. Po przyjściu do pierwszego ołtarza śpiewa się pieśń 
Bądź pochwalon na wieki. Podobnie jest w drodze do ołtarza drugie
go. Wówczas śpiewana jest pieśń Zróbcie Mu miejsce, a po dojściu 
do ołtarza pieśń Jezu, miłości Twej. Gdy procesja rusza do trzeciego 
ołtarza, proponuje się śpiew pieśni Niebo, ziemia, świat i morze, zaś 
po przyjściu do ołtarza O, święta uczto. Wreszcie przy czwartym 
ołtarzu wierni śpiewają Bądźże pozdrowiona74. W drodze powrotnej 
do kościoła zalecany jest śpiew hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy. 
Procesję kończy błogosławieństwo według zasad podanych w roz
dziale II.

Rozdział IV zawiera teksty do wyboru przy udzielaniu Komunii św. 
poza Mszą św. Na samym końcu zamieszczone są śpiewy, które mogą 
zastąpić psalmy responsoryjne75.

71 KSKTE 71.
72 Por. KSKTE 73.
73 Por. KSKTE 77.
74 Por. KSKTE 99, 105, 112, 118.
75 Por. KSKTE 132−138.
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Bierzmowanie. W świetle nauczania Vaticanum II wszystkie 
trzy sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego ściśle wiążą 
się ze sobą, gdyż chrzest rozpoczyna nowe życie, bierzmowanie 
je umacnia, a Eucharystia jest pokarmem umożliwiającym prze
mianę wierzącego wedle wzoru Jezusa Chrystusa76. Bierzmowanie 
jest więc sakramentem dojrzałości chrześcijańskiej, który wyciska 
niezatarte znamię w przyjmującym ten sakrament. Mimo wskazań 
Soboru i odnowionych Obrzędów bierzmowania77 (1971) twierdzi 
się, że sakrament ten jest wciąż niezrozumiały i pozostaje jakby 
na marginesie innych sakramentów78. Być może z tego powodu po
wstało mało publikacji odnoszących się do zagadnienia śpiewu, który 
jest przewidziany podczas związanej z nim liturgii. „Wprowadze
nie teologicznopastoralne” do Obrzędów bierzmowania podkreśla, 
że należy dbać o to, aby „miały one charakter świąteczny i uroczysty 
ze względu na ich znaczenie dla Kościoła miejscowego”79. Skoro 
liturgia sakramentu bierzmowania winna być uroczysta i świątecz
na, to nie może w niej zabraknąć podniosłego śpiewu. O śpiewie 
przepisy pierwszy raz wzmiankują przy okazji odnowienia przyrze
czeń chrzcielnych, po dialogu, w którym kandydaci wyrzekają się 
szatana i wyznają swą wiarę, przy czym zamiast podanego dialogu 
można zaśpiewać odpowiednią pieśń, w której wspólnota jedno
głośnie wyraziłaby swą wiarę80. Podobnie jak przy chrzcie, pieśnią 
tą może być Wierzę w Boga Jedynego. Po włożeniu rąk i odpowiedniej 
modlitwie, gdy szafarz kreśli znak krzyża na czołach kandydatów, 
przepisy zezwalają na śpiewanie odpowiednich pieśni81. Obrzędy 
w rozdziale V podają przykładowo dwie pieśni: hymn O Stworzy‑
cielu, Duchu, przyjdź i sekwencję Przybądź, Duchu Święty. W ich 

76 Por. KKK 1275.
77 OB 15.
78 Por. B. Margański, Potwierdzić wiarę chrztu, w: W duchu i prawdzie. Katechizm Kościoła 

Katolickiego w refleksji i życiu, red. Cz. Noworolnik, M. Zając, Tarnów 1997, s. 130.
79 OB 18.
80 Por. OB 23.
81 Por. OB 29.
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miejsce można wykonać inne pieśni nawiązujące do zesłania Ducha 
Świętego, na przykład Przybądź, Stwórco, Duchu Boży (hymn nie
szporny), Pamiątkę dnia świątecznego lub Przyjdź, Duchu Święty, 
ja pragnę. Po liturgii sakramentu bierzmowania następuje modlitwa 
powszechna, którą również można zaśpiewać82. Ostatnim elemen
tem śpiewanym w liturgii sakramentu bierzmowania jest uroczyste 
błogosławieństwo. W stosunkowo krótkich obrzędach sakramentu 
bierzmowania znajduje się wiele miejsc, które pozwalają na wyko
nanie śpiewu. Potwierdza to tezę, że żadna czynność liturgiczna nie 
powinna być go pozbawiona.

Pokuta i pojednanie. „Wprowadzenie teologicznopastoralne” 
do Obrzędu pokuty podejmuje temat śpiewu dopiero wtedy, gdy 
omawia porządek obrzędów pojednania wielu penitentów z indy
widualną spowiedzią i rozgrzeszeniem. Ryt ten jest bowiem zwykłym 
nabożeństwem rozpoczynającym się śpiewem. Przepisy propo
nują śpiew psalmu, antyfony lub innej stosownej pieśni83. Pieśnią 
na wejście rozpoczynającą to nabożeństwo może być na przykład 
Bądź mi litościw, Boże nieskończony lub U Ciebie, Boże, miłosier‑
dzia wzywam. Następnie kapłan pozdrawia wiernych i wprowadza 
ich w to nabożeństwo. Po modlitwie celebransa następuje liturgia 
słowa. Po pierwszym czytaniu odpowiednio przygotowany psałte
rzysta śpiewa psalm responsoryjny. Obrzędy podają dwa psalmy 
pokutne: Psalm 25 i Psalm 51, wraz z refrenami: „Zmiłuj się, Boże, 
bo jesteśmy grzeszni” i „Sercem skruszonym nie pogardzisz, Panie”84. 
Można również wybrać inne psalmy responsoryjne, które są podane 
na końcu Obrzędów85. Po liturgii słowa następują homilia, rachu
nek sumienia i indywidualna spowiedź. Po spowiedzi wszystkich 
penitentów w ramach dziękczynienia można zaśpiewać psalm lub 
odpowiednią pieśń. Obrzędy proponują w tym miejscu śpiew Magni‑

82 Por. OB 30.
83 Por. OP 49. 
84 Por. OP 52.
85 Por. OP 127−141.
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ficat, Psalmu 136 lub też jednego z psalmów podanych do wyboru86. 
Po błogosławieństwie celebransa również można zaśpiewać pieśń 
na rozesłanie, na przykład Błogosław, Panie, nas. Podobny sche
mat należy zachować przy obrzędzie pojednania wielu penitentów 
z ogólną spowiedzią i rozgrzeszeniem, a także przy nabożeństwie 
pokutnym. Ponieważ nabożeństwa pokutne odbywają się najczęściej 
w Wielkim Poście, dlatego można śpiewać podczas nich pieśni z tego 
właśnie okresu, na przykład Ach, mój Jezu, Wisi na krzyżu czy Ludu, 
mój ludu. Należy zauważyć, że odpowiednio dobrane śpiewy mogą 
bardzo pomóc penitentom w przeżywaniu przez nich sakramentu 
pokuty i pojednania, mogą przyczyniać się do budzenia pogłębio
nego żalu za grzechy, szczerego wyznawania grzechów, motywują 
do postanowienia poprawy oraz naprawy wyrządzonych krzywd.

Namaszczenie chorych. Jezus Chrystus podczas swojego ziem
skiego życia szczególną troską otaczał słabych, chorych i cierpią
cych. Odwiedzał ich, podnosił na duchu, leczył i odpuszczał grzechy. 
Kościół, idąc za przykładem swego Mistrza, również pragnie nieść 
chorym pociechę i ulgę właśnie poprzez sakrament namaszczenia 
chorych87. Ponieważ najczęściej jest on udzielany ludziom chorym 
i bliskim śmierci Obrzędy przewidują stosunkowo mało śpiewów. 
Nawet psalmy, które w innych obrzędach są zazwyczaj śpiewane, 
według wskazań Obrzędu sakramentu chorych winny być recytowa
ne. Wskazania dotyczące śpiewu pojawiają się dopiero w rozdziale II, 
kiedy opisywana jest Komunia chorych. Po przyjściu do domu cho
rego i pozdrowieniu zebranych kapłan składa Najświętszy Sakrament 
na stole i adoruje go. Trwająca adoracja może być wzmocniona 
poprzez śpiew pieśni eucharystycznej, na przykład Panie dobry jak 
chleb lub Bądźże pozdrowiona88.

86 Por. OP 57.
87 Por. Z. Wit, Troska liturgiczna o człowieka chorego w świetle polskich rytuałów potry‑

denckich (1631−1964), Lublin 1995; J. Tarnawa, Katecheza o cierpieniu i umieraniu 
w nauczaniu Jana Pawła II, Kraków 2002.

88 Por. SCH 56.
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Podobną zasadę należy zastosować podczas skróconego obrzędu 
Komunii chorych, oraz przy udzielaniu Wiatyku89. Obrzędy sakra
mentu chorych pouczają, że jeśli namaszczenie chorych odbywa się 
podczas dużego zgromadzenia wiernych (np. z okazji pielgrzymki, 
Dnia Chorych czy też w szpitalu) albo w czasie mszy św., należy 
uwzględnić odpowiednie śpiewy, które „pobudzą wiernych do jed
nomyślności, podtrzymają wspólnotę w modlitwie i pozwolą wy
powiedzieć paschalną radość właściwą temu obrzędowi”90. Trzeba 
wówczas zadbać o wybór właściwej pieśni, na przykład U drzwi 
Twoich stoję, Panie, oraz wybór odpowiedniego psalmu responso
ryjnego i o właściwe przygotowanie modlitwy powszechnej91.

Małżeństwo. Związek małżeński dwojga ludzi jest dobrem i świę
tością, gdyż jest dziełem Bożym92. Sakramentu małżeństwa udzielają 
sobie sami nowożeńcy w obecności kapłana. Podczas liturgii sakra
mentu małżeństwa również nie może zabraknąć elementów śpiewu 
i muzyki. „Wprowadzenie teologicznopastoralne” do Obrzędu sa
kramentu małżeństwa podkreśla, że wykonywane śpiewy powinny 
być dostosowane do obrzędów małżeństwa i wyrażać wiarę Kościoła. 
Należy także zwrócić uwagę na znaczenie psalmu responsoryjnego 
w czasie liturgii słowa oraz wybór odpowiednich dzieł muzycznych93.

Obrzęd sakramentu małżeństwa rozpoczyna się procesją do oł
tarza od drzwi kościelnych lub od razu od ołtarza94. W obydwu 
wypadkach rubryki wskazują na wykonywanie przez wiernych pie
śni na wejście. Kiedy odbywa się procesja do ołtarza, wtedy można 
wykonać jakieś organowe dzieło muzyczne, podkreślające doniosły 
charakter liturgii tego sakramentu. Po wprowadzeniu i kolekcie na
stępuje liturgia słowa, podczas której psałterzysta wykonuje psalm 

89 Por. SCH 126.
90 SCH 109.
91 Por. SCH 123.
92 Por. Rdz 2, 18.
93 Przepis ten potwierdza znaczenie psalmu responsoryjnego w liturgii oraz zwraca uwagę 

na właściwy dobór pieśni. Por. OSM 30.
94 Por. OSM 45−48.
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responsoryjny. Zalecane czytania biblijne oraz wybór propono
wanych psalmów Obrzędy podają w rozdziale I. Rubryki wskazują 
na Psalmy 33, 148, 103, 128, 34 i 112. Po ewangelii i homilii następuje 
liturgia sakramentu. Celebrans zadaje nowożeńcom pytania, a na
stępnie wzywa wszystkich wiernych do modlitwy do Ducha Świętego, 
którą jest starożytny hymn: O Stworzycielu. Jest on oparty na melodii 
chorału gregoriańskiego. Wierni w postawie stojącej śpiewają trzy 
zwrotki tego hymnu95. Obowiązkowo śpiewa się zwrotkę pierwszą 
i ostatnią, a z pozostałych można wybrać dowolną. Nuty do tego 
hymnu zamieszczone są na końcu Obrzędu z uwagą, że można też 
wykorzystać inne melodie, pod warunkiem jednak, że zostały za
twierdzone przez odpowiednią władzę kościelną96. Po przysiędze 
małżeńskiej i nałożeniu obrączek następuje modlitwa powszechna, 
którą psałterzysta powinien zaśpiewać. W dalszej części liturgia mszy 
św. przebiega jak zwykle. Po modlitwie Ojcze nasz celebrans opuszcza 
embolizm Wybaw nas, Panie i udziela nowożeńcom specjalnego 
błogosławieństwa97. Przewidziane są cztery formuły błogosławień
stwa, które celebrans może zaśpiewać. W Obrzędach znajduje się 
zapis w notacji gregoriańskiej lub melodia gregoriańska do tych 
błogosławieństw.

Zbliżony schemat śpiewów i muzyki obowiązuje wtedy, gdy sa
krament zawarcia małżeństwa jest sprawowany poza mszą św. i gdy 
zawierany jest związek małżeński pomiędzy osobą należącą do Ko
ścioła katolickiego i niechrześcijaninem lub katechumenem. Podob
nie wygląda również liturgia mszy św. sprawowana z racji jubileuszu 
małżeńskiego. Wtedy również zaleca się śpiew hymnu O Stworzy‑
cielu, Duchu, przyjdź98. Podczas mszy jubileuszowej, w ramach 
dziękczynienia po komunii można zaś śpiewać Magnificat lub hymn 

95 Por. OSM 61.
96 Por. OSM 28.
97 Por. OSM 76.
98 Por. OSM 15.
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Ciebie, Boga, wysławiamy99. W liturgii sakramentu małżeństwa jest 
więc wiele śpiewów (hymnów i pieśni), które powinno się dobrze 
przygotować i wykonać w tym celu, aby obrzęd był przez wiernych 
przeżyty jak najpełniej.

Sakrament święceń. Odnowione Obrzędy święceń zatwierdził 
papież Paweł VI w 1968 roku konstytucją Pontificalis Romani100. 
Księga zawiera obrzędy święceń diakonów, prezbiterów i biskupów. 
Każdy z trzech obrzędów święceń jest udzielany w czasie mszy św., 
dlatego wykonywane wówczas śpiewy winny być z  jednej strony 
zgodne z założeniami jej celebracji, z drugiej zaś winny odnosić 
się do przeżywanych święceń. Udzielanie wszystkich trzech stopni 
święceń, od święceń diakonatu, przez święcenia prezbiteratu, aż po 
święcenia biskupie, odbywają według zbliżonego rytu. Po homilii 
następuje prezentacja osoby/osób, które mają przyjąć święcenia, 
a po przemówieniu biskupa i przyrzeczeniach następuje śpiew Li‑
tanii do Wszystkich Świętych. Po litanii rozpoczyna się modlitwa 
konsekracyjna, która może być również zaśpiewana przez biskupa. 
Dla ułatwienia Obrzęd podaje nuty gregoriańskie. Po modlitwie kon
sekracyjnej diakonów ubiera się w dalmatyki, zaś przy święceniach 
prezbiterów są oni ubierani w ornaty. Można wówczas zaśpiewać 
Psalm 83 z antyfoną Błogosławieni, którzy mieszkają w domu Two‑
im, Panie101. Następnie wyświęceni diakoni podchodzą do biskupa, 
który podaje im księgę Ewangelii. Można wtedy zaśpiewać Psalm 
145 z antyfoną Jeśli kto mi służy, uczci go mój Ojciec, który jest w nie‑
bie. Po skończonym obrzędzie święceń liturgia mszy św. przebiega 
według stałych zasad i zgodnie z nimi w liturgii stosowane są pieśni 
religijne102. Podobny przebieg ma liturgia święceń biskupa, podczas 
której również wykonuje się śpiew Litanii do Wszystkich Świętych. 

 99 Por. OSM 27.
100 Polski przekład aprobatę Stolicy Świętej otrzymał 18 lutego 1972 roku. Por. T. Sinka, 

Zarys liturgiki, dz. cyt., s. 328.
101 Por. Obrzędy święceń diakonów, kapłanów i biskupa, Warszawa 2004.
102 Por. Obrzędy święceń diakonów, kapłanów i biskupa,dz. cyt.
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Można również zaśpiewać modlitwę konsekracyjną, a po wręczeniu 
nowemu biskupowi pastorału jest zazwyczaj śpiewany Psalm 95 z an
tyfoną Idźcie na cały świat, alleluja, i nauczajcie wszystkie narody. 
Po ukończeniu modlitwy po komunii Obrzęd zaleca zaśpiewanie 
hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy dla podkreślenia podniosłego 
charakteru liturgii święceń biskupich103.

Celem sakramentów jest zarówno uświęcenie człowieka, jak 
i umocnienie Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa i oddanie czci 
Bogu. Sakramenty zakładają wiarę osoby, która je przyjmuje, ale rów
nież wiarę podtrzymują, utwierdzają i wyrażają, stąd są nazywane 
sakramentami wiary. Z jednej strony udzielają one łaski Bożej, z dru
giej zaś usposabiają wierzących do jej przyjmowania, pełnienia dzieł 
miłości i oddawania kultu Bogu104. Liturgia sakramentów uświęcona 
łaską Bożą płynącą z misterium męki, śmierci i zmartwychwstania 
Jezusa Chrystusa dąży do uwielbienia Boga i uświęcenia człowieka105. 
Dlatego sprawowana liturgia sakramentów domaga się zachowania 
świętości muzyki, śpiewów liturgicznych. Gdzie Bóg spotyka się 
z człowiekiem, tam zwyczajne słowo nie wystarcza106, niezbędne 
jest dotknięcie tajemnicy Boga, który oddaje siebie człowiekowi, aby 
go zbawić i uświęcić. W czasie liturgii sakramentów doznają poru
szenia najskrytsze pokłady wnętrza człowieka, który reaguje sponta
nicznie modlitwą i śpiewem. A mówiąc inaczej: to, co jest najbardziej 
specyficzne dla człowieka, okazuje się już niewystarczające w stosun
ku do tego, co musi on wyrazić; nie pozostaje mu więc nic innego, jak 
wezwać całe stworzenie do śpiewania wraz z nim pieśni uwielbienia: 
„Zbudź się, duszo moja, zbudź harfo i cytro! Chcę obudzić jutrzenkę. 
Wśród ludów będę chwalił Cię Panie; zagram Ci wśród narodów, 
bo Twoja łaskawość aż do niebios, a wierność Twoja po chmury”107. 

103 Por. Obrzędy święceń diakonów, kapłanów i biskupa, dz. cyt.
104 Por KL 59.
105 Por. KL 61.
106 Por. J. Ratzinger, Muzyka a liturgia, ComP (2001) nr 2, s. 39.
107 Ps 57,9−11.
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Liturgia sakramentów ubogacona muzyką i śpiewem liturgicznym 
sprawia, że każde wydarzenie z życia chrześcijanina zostaje uświę
cone łaską Bożą i przyczynia się do uwielbienia Boga.

3. Praktyka sakramentaliów

Wyjaśnienie pojęcia sakramentu, a w konsekwencji również warto
ści i znaczenia udziału wiernych w życiu sakramentalnym tworzy 
jednocześnie właściwe odniesienie dla zrozumienia sensu praktyki 
sakramentaliów108. W tej kwestii ojcowie soborowi w Konstytucji 
o liturgii świętej podają, że sakramentalia to

znaki święte, które z  pewnym podobieństwem do  sakramentów 
oznaczają skutki, przede wszystkim duchowe, a osiągają je przez 
modlitwę Kościoła. Przygotowują one ludzi do przyjęcia główne
go skutku sakramentów i  uświęcają różne okoliczności życiowe. 
Tak więc liturgia sakramentów i  sakramentaliów sprawia, że pra
wie każde wydarzenie w życiu odpowiednio usposobionych wier
nych zostaje uświęcone przez łaskę, wypływającą z  paschalnego 
misterium męki, śmierci i  zmartwychwstania Chrystusa, z  któ
rego czerpią swoją moc wszystkie sakramenty i  sakramentalia; 
w  ten sposób niemal każde godziwe użycie rzeczy materialnych 
może zostać skierowane do  uświęcenia człowieka i  uwielbienia  
Boga109.

108 Należy zaznaczyć, że  praktyka sakramentaliów jest wcześniejsza niż teologiczna 
refleksja nad ich istotą i  znaczeniem. Są one bowiem zakotwiczone z  jednej strony 
w strukturze psychofizycznej człowieka, a z drugiej – w bezpośrednim stosowaniu ich 
w Starym Przymierzu. Ruch liturgiczny (J. Pinsk, R. Guardini, L. Bopp) przyczynił się 
znacznie do pogłębienia sensu sakramentaliów i wyznaczenia ich miejsca w  liturgii 
Kościoła, co znalazło swój wyraz w Konstytucji o  liturgii świętej Soboru Watykań
skiego II. Por. P. De Clerck, La sacramentalité et les sept sacrements, RSR (1987) nr 75,  
s. 215.

109 KL 60−61.
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A zatem sakramentalia są znakami Bożego działania, towarzyszą 
chrześcijaninowi oraz wskazują na obecność łaski Jezusa Chrystusa 
w różnych sytuacjach w życiu człowieka.

W trosce o obrzędy sakramentaliów II Sobór Watykański usta
lił zasady ich odnowy, wskazując na potrzebę zastosowania języka 
ojczystego, konieczność przygotowania rytuałów krajowych dosto
sowanych do miejscowych potrzeb i tradycji110. Aby wprowadzić 
odnowione obrzędy zgodnie ze wskazaniami II Soboru Watykań
skiego, przygotowano w  Polsce odpowiednie księgi liturgiczne, 
do których należy zaliczyć przede wszystkim Obrzędy błogosła
wieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich z 1994 roku, 
których przekład został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. 
Całość została podzielona na pięć części: błogosławieństwa osób, 
błogosławieństwa pomieszczeń, błogosławieństwa rzeczy służących 
w budynkach kościelnych do sprawowania liturgii, błogosławień
stwa rzeczy przeznaczonych do wspierania pobożności wiernych 
i błogosławieństwa różne111. Księga zawiera 82 błogosławieństwa, 
które wskazują na zbawczą obecność Boga w świecie oraz w różnych 
formach pośrednictwa kościelnego. Wszystkie błogosławieństwa po
siadają dokładnie określoną strukturę obrzędową. Składa się na nią 
pięć następujących po sobie części: obrzęd rozpoczynający, liturgia 
słowa (stąd zawierają śpiew psalmu responsoryjnego), uwielbienie 
Bożej dobroci i prośba o pomoc, modlitwa błogosławieństwa i ryt 
zakończenia112.

W związku z wprowadzeniem w życie odnowionych Obrzędów 
błogosławieństw duchowieństwu i wiernym została przekazana spe
cjalna instrukcja Episkopatu Polski z 25 listopada 1993 roku. Zawiera 
on również wytyczne dotyczące stosowania śpiewu w obrzędach 
błogosławieństw. W punkcie piątym omawianego dokumentu pod
kreślono:

110 Por KL 62−63.
111 Por. OBŁ 7−11.
112 Por. OBŁ 5.
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Ponieważ formularze błogosławieństw przewidują zwykle różne 
elementy do wyboru, każde sprawowanie błogosławieństw powin
no być stosownie przygotowane. Należy dokonać przewidzianego 
wyboru śpiewów i czytań, wyznaczyć ich wykonawców i sprawdzić 
ich przygotowanie113.

Powyższe zalecenie odnosi się zatem do starannego przygoto
wania danego obrzędu, wyznaczenia odpowiednich osób (lektor, 
psałterzysta), a także do sprawdzenia ich przygotowania. W kolej
nym punkcie instrukcji zawarte jest odniesienie do odpowiednich 
pieśni i hymnów:

Przy uroczystym błogosławieństwie należy wybrać pieśni dobrze 
znane miejscowej wspólnocie i  dostosowane do  treści błogosła
wieństwa. Można wykorzystać hymny z  liturgii godzin, których 
treść odpowiada okolicznościom. Ich wykonanie należy starannie 
przygotować114.

Instrukcja wymaga zatem od szafarza błogosławieństwa właści
wego rozeznania i znajomości tych pieśni, które są dobrze znane 
lokalnej wspólnocie.

Warto w tym miejscu zwrócić uwagę na propozycję wykorzysta
nia w danym obrzędzie hymnu liturgii godzin. Może to być hymn 
jutrzni, hymn nieszporów danego dnia lub któraś z pieśni zastępu
jących hymn w danym okresie. I tak w Adwencie można stosować 
następujące pieśni: Boże wieczny, Boże żywy, Stworzycielu gwiazd 
świecących lub Zdrowaś bądź, Maryja, niebieska lilija115. W okresie 
zaś Narodzenia Pańskiego: Anioł pasterzom mówił, Bóg się rodzi, moc 
truchleje, Dzień to jest dziś wesela królewskiej rodziny oraz Pan z nie‑

113 Instrukcja Episkopatu Polski o obrzędach błogosławieństw, w: Dokumenty duszpaster‑
sko‑liturgiczne Episkopatu Polski 1966−1993, Lublin 1994, s. 360.

114 Instrukcja Episkopatu Polski o obrzędach błogosławieństw, dz. cyt.
115 Por. LG, t. I, s. 1348.
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ba i z łona Ojca przychodzi116. Natomiast w okresie Wielkiego Postu 
można zastosować następujące pieśni: Króla wznoszą się ramiona, 
Krzyżu święty nade wszystko117. Analogicznie w okresie wielkanocnym 
w obrzędzie błogosławieństw można śpiewać: O dniu radosny, Nie zna 
śmierci Pan żywota, Zwycięzca śmierci. Wreszcie w okresie zwykłym 
można śpiewać następujące pieśni: Twórco światła, co z nicości, Już 
słońce schodzi ogniste118. Wykorzystanie zatem tych ogólnie znanych 
pieśni pozwala wiernym głębiej przeżyć sam obrzęd błogosławieństwa.

Struktura obrzędu domaga się, aby śpiew wykonać dopiero wtedy, 
gdy zgromadzą się już wszyscy jego uczestnicy. Śpiewem tym może 
być jedna z wyżej wymienionych pieśni, hymn brewiarzowy lub 
któryś z psalmów. Po znaku krzyża szafarz wypowiada lub śpiewa 
pozdrowienie, na przykład: „Łaska i pokój od Boga naszego Ojca, 
i od Pana Jezusa Chrystusa niech będą z wami”119. Każdy obrzęd 
błogosławieństwa zawiera co najmniej jeden psalm. Przy niektórych 
z obrzędów podano kilka psalmów do wyboru. Psalm, hymn lub inną 
pieśń można też wykonać po homilii zgodnie ze wskazaniami120. 
Treść psalmu nawiązuje do czytanego słowa Bożego i sprawowane
go obrzędu. Psalm zawiera zwykle od dwóch do czterech zwrotek. 
W dalszej części śpiew można wykorzystać w modlitwie powszechnej, 
wykonując poszczególne wezwania. Księga Obrzędów błogosła
wieństw domaga się, aby szafarz po modlitwie błogosławieństwa 
wezwał wiernych do zaśpiewania antyfony Pod Twoją obronę lub też 
pieśni maryjnej, na przykład Matko Odkupiciela, Witaj, Królowo lub 
Zdrowaś Maryja121. Po modlitwie na zakończenie całego obrzędu 
szafarz udziela wiernym błogosławieństwa, po którym należy wyko
nać odpowiedni śpiew. Przy niektórych obrzędach śpiew ten jest już 

116 Por. LG, t. I, s. 1349 −1351.
117 Por. LG, t. II, s. 1813.
118 Por. LG, t. III, s. 1702.
119 OBŁ 75.
120 Por. OBŁ 147.
121 Por. OBŁ 228−229.
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zaproponowany122. Najczęściej pojawia się pieśń Błogosław, Panie, 
nas123. Śpiew na zakończenie pozwala wiernym jeszcze raz powrócić 
myślą do przeżywanej treści danego błogosławieństwa.

Wypowiedzi II Soboru Watykańskiego dotyczące śpiewu litur
gicznego odnoszą się do każdego sprawowania liturgii, a zwłaszcza 
liturgii godzin. Śpiewanie poszczególnych godzin oficjum jest do
skonalszym sposobem modlitwy brewiarzowej. Albowiem tak zwa
ny śpiew w chórze jest elementem wspólnej modlitwy124. Odgrywa 
tu rolę środka ekspresji – dynamizuje modlitwę i nadaje jej mistycz
ną pasję. Potwierdza to św. Augustyn, kiedy mówi o wspólnotowym 
śpiewie jako o cantus interior (‘wewnętrznym śpiewie’) człowieka 
w jego kontakcie z Bogiem125. Natomiast Konstytucja o liturgii świętej 
zawiera zapis, że „czynność liturgiczna przybiera godniejszą postać, 
gdy służba Boża odbywa się uroczyście, ze śpiewem, przy udziale 
asysty i przy czynnym uczestnictwie wiernych”126. Dlatego wszystkim 
celebrującym oficjum w chórze lub we wspólnocie ojcowie II Soboru 
Watykańskiego zalecają usilnie, aby odprawiali je, śpiewając, „gdyż 
taki sposób bardziej odpowiada istocie tej modlitwy. Czyni ją bardziej 
uroczystą i pełniej wyraża jedność serc oddanych wielbieniu Boga”127.

Właściwe oficjum domaga się zatem uszanowania znaczenia i za
stosowania wszystkich jego części, w tym również śpiewu. Zgodnie 
z tą zasadą ustala się, które z nich się go domagają128. Wśród nich 
znajdują się hymny poszczególnych godzin, antyfony z psalmami, 
modlitwy wstawiennicze oraz Ojcze nasz. W oficjum śpiewanym 
można stosować zasadę tak zwanego stopniowania uroczystości. 
Wymaga ona, aby śpiewać te części, które ze swej natury są przezna
czone do śpiewania, natomiast pozostałe części można recytować. 

122 Por. OBŁ 445.
123 Por. OBŁ 20−22.
124 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. II, Poznań 1991, s. 255.
125 Por. św. Augustyn, Mowa 336, 1: PSP XII, Warszawa 1973, s. 269−276.
126 KL 113.
127 KL 99; por. OWLG 268.
128 Por. OWLG 277.
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Bez wątpienia najbardziej do śpiewania nadają się psalmy, owe staro
testamentalne pieśni kultyczne i częściowo również pozakultyczne, 
o których muzycznym przeznaczeniu świadczy, obok struktury, cały 
szereg uwag wykonawczych w tytułach i treści (wzmianki o śpiewie, 
tańcu, instrumentach, chórze i przewodniku śpiewu)129. Kościół 
przejął synagogalną tradycję wykonywania psalmów i w ciągu wie
ków powstało sporo ich opracowań nutowych. Najbardziej znane 
melodie opierają się na ośmiu tonach psalmodycznych, wykorzystu
jących notację gregoriańską i dodatkowy tonus peregrinus. Powinno 
się zatem wykorzystywać wszystkie możliwości, na jakie zezwalają 
przepisy w odniesieniu do śpiewanego oficjum. Z jednej strony bo
wiem urozmaica to sprawowaną liturgię, a z drugiej daje możliwość 
podkreślenia różnicy pomiędzy poszczególnymi świętami lub też 
między świętami a dniami powszednimi130.

Psalmy nie są więc przeznaczone do czytania, nie są też utworami 
pisanymi prozą, lecz utworami poetyckimi i pieśniami uwielbienia. 
Mimo że niekiedy mogły być wykonywane w formie czytań, to jed
nak ze względu na ich rodzaj literacki nazywają się po hebrajsku 
tehilim, czyli pieśni uwielbienia, a po grecku psalmoi i oznaczają 
pieśni wykonywane przy dźwięku harfy131. Przy śpiewie psalmów 
serce śpiewającego otwiera się na te uczucia, którymi są one prze
pełnione – każdy zgodnie ze swoim rodzajem literackim132. Tak 
więc ten, kto modli się, śpiewając psalmy w chórze, zwraca uwagę 
na ich dosłowny i praktyczny sens, a one dzięki temu jeszcze mocniej 
do niego przemawiają133.

Zgodnie z  różnymi sposobami, potwierdzonymi tradycją lub 
doświadczeniem, psalmy śpiewa się lub odmawia w sposób ciągły, 
na przemian, dzieląc wiersze pomiędzy dwie strony chóru czy też 

129 Por. J. Waloszek, Teologia muzyki, Opole 1997, s. 195.
130 Por. C. Braga, Instructio de Musica in Sacra Liturgia: Commentarium, EL (1967) nr 81, 

s. 231.
131 Por. OWLG 103.
132 Por. OWLG 106.
133 Por. OWLG 107.
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grupy je  wykonujące, lub też na  sposób responsoryjny134. Każdą 
godzinę brewiarzową otwiera odpowiedni hymn. W  odnowionej 
liturgii godzin hymny są tak ułożone, aby mogły być śpiewane na sta
re melodie chorałowe. Trzeba również zaznaczyć, że dla każdego 
psalmu oraz dla określonej grupy psalmów wymagana jest melodia 
najbardziej zbliżona do charakteru danego utworu. I tak Psalm 21, 
który ma charakter lamentacji, nie może mieć identycznej melodii 
jak Psalm 150, który posiada charakter pochwalny135. Przy omawia
niu tej kwestii należy również wspomnieć o celebrze liturgii niesz
porów z udziałem ludu. Otóż nie tylko nie można ich zaniedbywać, 
lecz należy czynić wszystko, aby je ożywić i uroczyście celebrować. 
Podobnie w kościołach katedralnych i kolegiackich nie można za
pomnieć o starym zwyczaju śpiewania tak zwanej ciemnej jutrzni, 
czyli Modlitwy Kościoła w dniach męki, śmierci i spoczynku Pana.

Wymienione nabożeństwa należą do modlitw Kościoła, które 
tradycyjnie wykonuje się, śpiewając określone psalmy, pieśni i kan
tyki. Sam zaś sposób śpiewania oficjum powinien być uważany nie 
za element jedynie ozdobny, lecz za coś, co nadaje celebrze uroczy
sty charakter i jest pełniejszym sposobem sprawowania modlitwy 
wspólnotowej. W tym przypadku raz jeszcze potwierdzona zostaje 
zasada, że muzyka i śpiew są integralną częścią uroczystej liturgii136.

Według Konstytucji o liturgii świętej liczba sakramentaliów nie 
jest zamknięta137. Oprócz wspomnianych powyżej błogosławieństw 
występują również następujące zestawy sakramentaliów138:

1. Orens – odmówienie Ojcze nasz,
2. Tinctus – aspersja,
3. Edens – błogosławienie chleba,
4. Confessus – recytowanie wyznania grzechów,

134 Por. OWLG 122.
135 Por. B. Margański, Celebra liturgii godzin, w: Liturgia uświęcenia czasu, red. W. Świe

rzawski, Kraków 1996, s. 185.
136 Por. OWLG 274.
137 Por. KL 79.
138 Por. B. Nadolski, Liturgika, t. III, Poznań 1992, s. 219.
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5. Dans – jałmużna,
6. Benedicens – odmówienie modlitwy pochwalnej, uczynienie 

znaku krzyża.
Wymienia się także: crux (znak krzyża), aqua (znak krzyża uczy

niony wodą z kropielnicy), nomen (wzywanie imienia Jezus), unqu‑
ens (namaszczenie po chrzcie), iurans (egzorcyzm). Należy jednak 
zaznaczyć, że we współczesnej terminologii liturgicznej Pater noster 
i  jałmużna nie są wymieniane, ponieważ nie zostały ustanowione 
przez Kościół139. Sakramentalia są więc oficjalnym działaniem Ko
ścioła i przejawem jego życia sakramentalnego – oczywiście w sze
rokim znaczeniu. Stąd Kościół ma prawo do odpowiedniego doboru 
ich szafarzy. W dzisiejszej praktyce udzielającymi sakramentaliów 
są: biskup, kapłan, diakon i wierny świecki. Swoją skuteczność zatem 
czerpią one nie tylko ze świętości członków Kościoła, ale przede 
wszystkim ze świętości otrzymanej od Jezusa Chrystusa – Głowy 
Mistycznego Ciała.

Według Konstytucji o liturgii świętej obrzędy sakramentaliów 
należy opracowywać zgodnie z zasadą o świadomym, czynnym i ła
twym do zrealizowania udziale wiernych, przy uwzględnieniu ich 
potrzeb. Stąd można dodawać nowe sakramentalia140. Natomiast 
sakramentalia mające duże znaczenie dla całej wspólnoty parafialnej 
powinny być sprawowane ze śpiewem141. Zatem udział wiernych 
w sprawowaniu sakramentaliów może być ubogacony śpiewem reli
gijnym, szczególnie w sytuacjach, w których sakramentalia odnoszą 
się do całej wspólnoty parafialnej.

139 Stąd rozróżnia się sakramentalia ustanawiające (constitutivae) i upraszające (invoca‑
tivae). Pierwsze z nich są z zasady niepowtarzalne. Polegają na przeznaczeniu osoby 
lub rzeczy do specjalnego celu. Drugie natomiast zarówno w odniesieniu do osób, jak 
i rzeczywistości kosmicznych są powtarzalne. Wyrażają one uwielbienie dobroci Boga 
i prośbę o właściwy użytek danej rzeczy lub o takie działanie danej osoby w konkretnej 
sytuacji życia, które byłoby znakiem królestwa Bożego i przynosiło chwałę Bogu. Por. 
B. Nadolski, Liturgika, t. III, Poznań 1992, s. 219.

140 Por. KL 79.
141 Por. MS 43.
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4. Udział w liturgii pogrzebowej

Polski przekład Obrzędów pogrzebu142 został zatwierdzony przez 
Konferencję Episkopatu Polski w kwietniu 1976 roku, a w czerwcu 
tego samego roku instrukcja otrzymała aprobatę Świętej Kongregacji 
Obrzędów. Cała księga została podzielona na dziesięć rozdziałów 
obejmujących następującą tematykę: nabożeństwo słowa Bożego 
przy zmarłym, nabożeństwo nad ciałem złożonym do trumny, trzy 
formy pogrzebu z odpowiednią liczbą stacji, wprowadzenie ciała 
do kościoła, trzy formy pogrzebu dzieci i wreszcie teksty modlitw 
do wyboru, które są przewidziane na różnego rodzaju okoliczności. 
Opracowanie Obrzędów stanowiło odpowiedź na wskazania II So
boru Watykańskiego zalecającego, aby – oprócz oddzielnych ob
rzędów namaszczenia chorych i wiatyku – ułożyć obrzęd ciągły, 
w którym namaszczenia udzielać się będzie choremu po spowiedzi, 
a przed przyjęciem Wiatyku143. Ojcowie II Soboru Watykańskiego 
odnośnie do liturgii pogrzebowej postulowali, aby jaśniej wyrażała 
ona paschalny charakter śmierci chrześcijanina i lepiej odpowiadała 
warunkom i tradycjom w różnych regionach144.

Soborowe założenia można odnaleźć również w Katechizmie Ko
ścioła katolickiego, w którym znajduje się zapis, że „śmierć jest koń
cem ziemskiej pielgrzymki człowieka. Gdy zakończy się jeden jedyny 
bieg naszego ziemskiego żywota, nie wrócimy już do kolejnego życia 
ziemskiego”145. A ponieważ przechodzeniu człowieka do nowej rze
czywistości towarzyszy smutek, ból i cierpienie, Kościół towarzyszy 
chorym i ich bliskim poprzez modlitwę oraz udzielenie sakramentu 
namaszczenia, natomiast po śmierci poprzez sprawowanie liturgii 
pogrzebowej, która zmarłym przynosi duchową pomoc, pozostałym 
wierzącym zaś daje pociechę płynącą z nadziei życia wiecznego.

142 Por. OPog, s. 5.
143 Por. KL 74.
144 Por. KL 81.
145 KKK 1013.
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Należy zaznaczyć, że przy obrzędach pogrzebowych obowiązek 
posługi wobec zmarłego został powierzony wszystkim, którzy na
leżą do ludu Bożego. Pośród nich wymienia się: rodziców i innych 
krewnych, ludzi zajmujących się pogrzebem, społeczność lokalną 
oraz duszpasterza, który jako nauczyciel wiary i zwiastun pociechy 
przewodniczy146 liturgii pogrzebowej i  sprawuje Ofiarę Euchary
styczną. Sprawowanie liturgii pogrzebowej nie jest zatem sprawą 
prywatną, lecz działaniem całej wspólnoty parafialnej i  stanowi 
akt eklezjalny.

„Wprowadzenie teologicznopastoralne” do Obrzędów pogrzebu, 
uwzględniając wartość eklezjalną, a zarazem egzystencjalną liturgii 
pogrzebu, proponuje zastosowanie w niej psalmów:

Ponieważ w  liturgii za  zmarłych Kościół posługuje się przede 
wszystkim psalmami, aby wyrazić żałobę i umocnić nadzieję, niech 
duszpasterze gorliwie się starają przez odpowiednią katechezę 
prowadzić wiernych do lepszego i głębszego zrozumienia przynaj
mniej niektórych psalmów używanych w liturgii pogrzebu147.

Jeśli psalm wyznaczony lub zalecany ze względu na przewodnią 
myśl liturgii mógłby nastręczać pewnych trudności duszpasterskich, 
to stosuje się inny, który można wybrać na jego miejsce. A jeśli jakiś 
wiersz w psalmie wyda się mniej stosowny, można go z racji dusz
pasterskich opuścić148.

W nabożeństwie słowa Bożego przy zmarłym po krótkim wpro
wadzeniu do obrzędu śpiewa się Psalm 25 z antyfoną Okaż mi, Panie, 

146 Liturgia pogrzebowa może być sprawowana także pod przewodnictwem diakona, jednak 
z wyjątkiem mszy św. pogrzebowej. Gdy wymaga tego sytuacja duszpasterska, Kon
ferencja Biskupów za zgodą Stolicy Apostolskiej może wyznaczyć również człowieka 
świeckiego. W razie braku kapłana lub diakona poleca się, aby w pierwszej formie 
pogrzebu stację w domu zmarłego i na cmentarzu sprawowali świeccy. Mogą oni 
przewodniczyć liturgii pogrzebowej przy zmarłym.

147 OPog, s. 12.
148 Por. OPog, s. 24.
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swoje miłosierdzie149. Następnie stosuje się czytania i śpiewa psalm 
responsoryjny. Najczęściej proponowane są psalmy z następującymi 
refrenami: „Pan mym pasterzem, nie brak mi niczego”, „W krainie 
życia ujrzę dobroć Boga” i „Idźmy z radością na spotkanie Pana”. 
W dalszej części obrzędu przewidziana jest modlitwa Ojcze nasz, 
którą również można zaśpiewać. Natomiast w modlitwie nad ciałem 
złożonym do trumny do wyboru są dwa Psalmy: 130 i 23, z refrenami: 
„Bóg miłosierny daje odkupienie” i „W królestwie Twoim wspomnij 
na mnie, Panie”.

W Obrzędach pogrzebu podanych jest kilka form pogrzebu; inny 
rytuał pogrzebu zachowuje się w odniesieniu do dzieci.

Pierwsza forma pogrzebu z trzema stacjami: w domu zmarłego, 
w kościele i przy grobie – jest formą najbardziej uroczystą i zawiera 
wiele śpiewów. W śpiewie psalmów obowiązuje stosowana dotych
czas melodia – 8 gregoriańskich tonów psalmodycznych. W domu 
zmarłego jest śpiewany Psalm 130 lub 23 z refrenem: „Bóg miłosierny 
daje odkupienie”, natomiast w czasie procesji do kościoła celebrans 
lub zespół śpiewaczy wykonują Psalm 50 przeplatany modlitwą Do‑
bry Jezu, a nasz Panie150. Obrzędy zalecają śpiewanie pieśni podczas 
procesji do kościoła151. Śpiew ten można opuścić, jeżeli według miej
scowego zwyczaju odmawia się jutrznię lub nieszpory za zmarłych152.

Następnie sprawowana jest msza św. Obrzędy podają dwa wa
rianty śpiewów zastępujących akty pokuty. Śpiewy te wykonuje ce
lebrans153. Po kolekcie następuje liturgia słowa, która może zawierać 
trzy czytania154. Po pierwszym z nich jest śpiewany psalm respon
soryjny. Propozycje śpiewów responsoryjnych zawarte są na końcu 
Obrzędów. Następnie liturgia mszy św. pogrzebowej przebiega jak 
zwykle, aż do momentu komunii św., po której następuje ostatnie po 

149 OPog, s. 30.
150 Por. OPog, s. 48.
151 Por. OPog, s. 50.
152 Por. OPog, s. 52.
153 Por. OPog, s. 55.
154 Por. OPog, s. 56.
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żegnanie155. Celebrans i wierni wykonują wówczas śpiew pożegnalny 
Przybądźcie z nieba na głos naszych modlitw. Może też wybrać inną 
pieśń podaną w Obrzędach, na przykład U Ciebie, Boże, miłosierdzia 
wzywam, Stanę przed Stwórcą i przed moim Bogiem, Mój Odkupiciel, 
Chrystus zmartwychwstały albo Na Twoje słowo, Panie Jezu Chryste. 
Po pokropieniu i okadzeniu trumny wynosi się ciało z kościoła przy 
śpiewie pieśni Niech aniołowie zawiodą cię do raju. W czasie pro
cesji na cmentarz śpiewa się Psalm 113 z antyfoną W krainie życia 
będę widział Boga. Po przyjściu do grobu celebrans śpiewa modlitwę 
powszechną156. Po odpowiednich modlitwach, błogosławieństwie 
i złożeniu ciała do grobu śpiewany jest hymn Witaj, Królowo, Matko Mi‑
łosierdzia157, który jest tłumaczeniem łacińskiego hymnu Salve Regina 
i opiera się na melodii gregoriańskiej. Obrzędy pozwalają na odśpiewa
nie w tym miejscu także Magnificat lub dowolnej pieśni wielkanocnej.

Druga forma pogrzebu z dwiema stacjami – w kaplicy cmen
tarnej i przy grobie – ma taki sam przebieg. Opuszczona jest tylko 
msza święta158. Kolejność oraz dobór śpiewów jest identyczny jak 
przy pierwszej formie pogrzebu.

W trzeciej formie pogrzebu przewidziana jest tylko jedna stacja. 
Śpiew jest wykonywany w czasie liturgii słowa (psalm responsoryjny). 
Pozostała część liturgii pozostaje bez zmian159.

W sytuacji wprowadzenia ciała do kościoła – jeśli bezpośred
nio po tym nie następuje liturgia słowa Bożego – używa się pie
śni na ostatnie pożegnanie160. W czasie liturgii słowa wykonuje się 
Psalm 23 z własną antyfoną W królestwie Twoim wspomnij na mnie, 
Panie. Śpiewający wykonuje również modlitwę powszechną i dok
sologię końcową.

155 Por. OPog, s. 61.
156 Por. OPog, s. 72.
157 Por. OPog, s. 78.
158 Por. OPog, s. 80.
159 Por. OPog, s. 80.
160 Por. OPog, s. 80.
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Trzy ostatnie stacje w  Obrzędach pogrzebu są  przewidziane 
na wypadek pogrzebu dzieci. Analogicznie jak w przypadku do
rosłych podane są trzy możliwości: obrzęd z trzema, dwiema lub 
jedną stacją. W czasie pogrzebu dzieci śpiewa się jednak inne psalmy. 
W domu zmarłego dziecka kapłan śpiewa Psalm 8 z refrenem „Usta 
Twych dzieci głoszą Tobie chwałę”. W czasie procesji do kościoła 
śpiewany jest Psalm 148 z refrenem: „Niech wszystkie dzieci chwa
lą imię Pana”161. Obrzędy pozwalają, aby w czasie procesji śpiewać 
pieśni maryjne. W trakcie mszy św., podczas liturgii słowa wybiera 
się jeden z podanych psalmów responsoryjnych. Ostatnie poże
gnanie zawiera śpiew Mój Odkupiciel, Chrystus zmartwychwstały. 
Na zakończenie obrzędu przewidziany jest śpiew Niech aniołowie 
zawiodą cię do raju. W drodze na cmentarz śpiewa się Psalm 138 
z refrenem: „Wobec aniołów psalm zaśpiewam Panu”. Stacja przy 
grobie obejmuje modlitwę powszechną162, błogosławieństwo i śpiew 
w polskim tłumaczeniu starochrześcijańskiego hymnu Ave Maris 
Stella163. Można również zaśpiewać Magnificat lub dowolną pieśń 
wielkanocną.

Druga forma pogrzebu dzieci przebiega tak samo jak pierwsza, 
z tą tylko różnicą, że opuszczona jest stacja w kościele. Układ śpie
wów jest taki sam, jak przy pierwszej formie pogrzebu dzieci164. Przy 
przekroczeniu bramy cmentarnej proponowany jest śpiew jednej 
z antyfon: Niech aniołowie zawiodą cię do raju albo Ja jestem Zmar‑
twychwstanie165.

Trzecia forma pogrzebu zawiera tylko jedną stację. Przewidziany 
jest śpiew wezwań skierowanych do Chrystusa, psalm responsoryjny 
oraz pieśni na ostatnie pożegnanie166.

161 Por. OPog, s. 80.
162 Por. OPog, s. 173.
163 Por. OPog, s. 177.
164 Por. OPog, s. 178.
165 Por. OPog, s. 178.
166 Por. OPog, s. 179.
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Analiza liturgii pogrzebowej wskazuje na głęboką myśl teolo
giczną zawartą w psalmach i pieśniach, które są śpiewane podczas 
ostatniego pożegnania zmarłego. Pozwala to wiernym lepiej i głębiej 
przeżyć liturgię chrześcijańskiego pogrzebu. Należy jeszcze wspo
mnieć o możliwości zaśpiewania jutrzni lub nieszporów za zmarłych. 
W dodatku do Obrzędów pogrzebu zawarty jest tekst oraz podane 
nuty do jutrzni i nieszporów. Hymny tych dwóch godzin mogą być 
stosowane w liturgii jako samodzielne pieśni. Jutrznię i nieszpory 
za zmarłych można łączyć z mszą św. zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa liturgicznego.

Życie każdego człowieka jest poddane śmierci, ale jednocześnie 
nosi w sobie nadzieję nieśmiertelności, która jest nie tylko potrze
bą przedłużenia życia, ale przede wszystkim nadzieją na ponowne 
spotkanie się z tymi, których się kochało. Chrześcijanin zachowuje 
nadzieję, że mimo śmierci dojdzie kiedyś do spotkania z bliskimi 
sobie ludźmi i spotkania z Bogiem167. Współcześnie, mimo że śmierć 
staje się tematem tabu, często przywołuje się słowa wypowiedziane 
przez papieża Benedykta XVI na zakończenie konklawe:

Śmierć Ojca Świętego Jana Pawła II i dni, które po niej nastąpiły, 
były dla Kościoła i całego świata niezwykłym czasem łaski. Wielki 
ból spowodowany przez jego odejście oraz poczucie pustki, jakiego 
doznali wszyscy, zostały złagodzone dzięki działaniu zmartwych
wstałego Chrystusa, co wyraziło się w wielodniowym, powszech
nym przypływie wiary, miłości i  duchowej solidarności, które 
znalazły swój szczególnie intensywny wyraz podczas uroczystości 
pogrzebowych. Możemy powiedzieć, że pogrzeb Jana Pawła II był 
doświadczeniem naprawdę niezwykłym, pozwalającym w pewien 
sposób odczuć moc Boga, który poprzez swój Kościół pragnie 
utworzyć z wszystkich narodów jedną wielką rodzinę, za sprawą 

167 Por. E. Osewska, Od katakumb do wirtualnych cmentarzy. Postrzeganie śmierci w chrze‑
ścijańskiej starożytności i współcześnie, w: Człowiek chory i umierający. Możliwości 
wsparcia i formy pomocy, red. J. Stala, Kraków 2014, s. 23−34.



Rozdział IV226

jednoczącej siły Prawdy i Miłości. W godzinie swojej śmierci Jan 
Paweł II, na podobieństwo swojego Mistrza i Pana, godnie uwień
czył długi i owocny pontyfikat, utwierdzając w wierze lud chrze
ścijański, gromadząc wokół siebie i umacniając poczucie jedności 
całej ludzkiej rodziny. Czyż moglibyśmy nie czuć się pokrzepieni 
tym świadectwem? Czyż mogliśmy nie nabrać otuchy po tym do
świadczeniu łaski?168.

5. Uczestnictwo w liturgii Kościoła domowego

Liturgiczne zaangażowanie wiernych nie ogranicza się do liturgii 
celebrowanej w świątyni, ale obejmuje także liturgię sprawowaną 
w rodzinie jako Kościele domowym. W liturgii Kościoła domowe
go można wyróżnić dwa nurty: od ludzi do Boga (kultyczny), aby 
Go czcić i uwielbiać, oraz od Boga do ludzi (zbawczy), aby uświę
cać wszystkich członków rodziny. Nurt uwielbienia Boga dokonuje 
się w rodzinie poprzez jej życie modlitewne, sakramentalne oraz 
składanie ofiary duchowej169. Dobrze, kiedy wszyscy członkowie 
rodziny uczestniczą we wspólnych modłach, zawierających nie tylko 
znane modlitwy, ale również śpiew psalmów, pieśni religijnych, hym
nów i kantyków. Szczególnie w rodzinach z małymi dziećmi warto 
stosować krótkie modlitwy śpiewane, które zdynamizują modlitwę 
rodzinną, ułatwią dzieciom zapamiętanie treści modlitwy i pozwolą 
na uwielbianie Boga muzyką, śpiewem i gestem. Duże znaczenie 
ma również modlitwa oparta na czytaniu i rozważaniu słowa Boże
go, przy czym warto zachęcić członków rodziny do zapamiętania 
krótkiego tekstu biblijnego, najważniejszego zdania z niego. Dużą 
pomocą w zapamiętaniu może być zastosowanie melodii. Litur
gia rodzinna obejmuje również proste celebracje sakramentaliów, 

168 Benedykt XVI, Aby głosić całemu światu żywą obecność Chrystusa, dz. cyt., s. 4−5.
169 Por. DA 11; KL 2; A. Hajduk, Katecheza i liturgia, Kraków 1999.
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na przykład błogosławieństwo dzieci, chleba, stołu, które również 
może być połączone z prostym śpiewem uwielbienia Boga. Ważnym 
elementem związanym z liturgią rodzinną jest również przygotowa
nie wszystkich członków rodziny do przyjęcia sakramentów i udziału 
w liturgii eucharystycznej170.

Z  każdą rodziną chrześcijańską, także z  rodziną z  diecezji tar
nowskiej, związane są obrzędy, ryty i  zwyczaje religijne charakte
rystyczne dla danego regionu171. Poszczególne obrzędy i zwyczaje 

170 Por. E. Osewska, Katecheza rodzinna, w: Katechetyka szczegółowa, red. J. Stala, Tarnów 
2003, s.  255−284; J.  Stala, Tradycja katechezy rodzinnej w  diecezji rodzinnej, Tar
nów 1999.

171 Por. W. Czamara, Przemiana religijno‑moralna współczesnego człowieka w nauczaniu 
Jana Pawła II, Poznań 1997; P. Duksa, Metody aktywizujące ewangelizację młodzieży 
w środowisku szkolnym, w: Młodzież a ewangelizacja w perspektywie wyzwań XXI wieku, 
red. W. Nowak, Olsztyn 2000, s. 113−133; P. Duksa, Strategie skuteczności szkolnego 
nauczania religii w Polsce. Studium pedagogiczno‑religijne w wymiarze interdyscyplinar‑
nym, Olsztyn 2007; P. Duksa, Metody katechezy młodzieży, w: Abyśmy podtrzymywali 
nadzieję, red. P. Tomasik, Warszawa 2005, s. 168−178; L. Dyczewski, Polacy w Bawarii. 
Tożsamość etniczno‑kulturowa. Wchodzenie w społeczeństwo niemieckie, Lublin 1993; 
L. Dyczewski, Tożsamość społeczno‑kulturowa w globalizującym się świecie, „Kultura 
i Społeczeństwo” (2000) nr 1, s. 27−42; W. Kądziołka, Pedagogiczna i duszpasterska 
działalność biskupa Piotra Bednarczyka, Kraków 2004; H. Koszałka, Religijność katoli‑
ków polskojęzycznych w Hamburgu, Ząbki 2002; Kościół i religijność Polaków 1945−1999, 
red. W. Zdaniewicz, T. Zambrzuski, Warszawa 2000; W. Osial, Historia katechizmu. 
Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku, Warszawa 2013; 
W. Osial, Pierwsza ewangelizacja i nawrócenie. Refleksja katechetyczno‑pastoralna 
w kontekście ewangelizacyjnych wyzwań pod adresem Kościoła – część I,  „Katecheta” 
53 (2009) nr 1, s. 3−12; W. Osial, Pierwsza ewangelizacja i nawrócenie. Refleksja ka‑
techetyczno‑pastoralna w kontekście ewangelizacyjnych wyzwań pod adresem Kościo‑
ła – część II, „Katecheta” 53 (2009) nr 2, s. 3−9; W. Osial, Katechetyka w odnowionym 
pastoralnym programie ewangelizacji – wyzwania pod adresem integracji refleksji 
katechetycznej z programowaniem duszpasterskim Kościoła, w: Katechetyka i katecheza 
u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, s. 219−241; A. Potocki, Wychowanie 
religijne w polskich przemianach. Studium socjologiczno‑pastoralne, Warszawa 2007; 
Postawy społeczno‑religijne diecezjan tarnowskich, red. W. Zdaniewicz, T. Zambrzuski, 
Warszawa 2001; Rodzina – w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji. Szkice 
monograficzne, red. W. Korzeniowska, A. Murzyn, U. Szuścik, Katowice 2007; Wkład 
ks. Walentego Gadowskiego (1861−1956) w rozwój katechetyki, red. J. Stala, Kraków 
2006; Wychowanie rodzinne w teorii i praktyce. Rozwój pedagogicznej orientacji fami‑
liologicznej, red. A. W. Janke, Toruń 2008; Wyjazdy zarobkowe. Szansa czy zagrożenie? 
Perspektywa społeczno‑moralna, red. K. Glombik, P. Morciniec, Opole 2005; Wymiary 
życia społecznego. Polska na przełomie XX i XXI wieku, red. M. Marody, Warszawa 2007; 
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w  dużym stopniu wiążą się z  przeżywaniem kolejnych okresów 
roku liturgicznego172. W  Adwencie wykonywany jest wieniec ad
wentowy, na  którym zapala się cztery świece. W  okresie Bożego 
Narodzenia przygotowuje się szopkę, żłóbek, dekoruje choinkę, 
czyli Boże drzewko, i przygotowuje stół wigilijny. W okresie zwy
kłym wierni często w domach lub w najbliższym otoczeniu (przy 
krzyżu lub figurze maryjnej) odmawiają koronkę do miłosierdzia 
Bożego i  litanie. W  okresie Wielkiego Postu przygotowują koro
nę cierniową, podejmują postanowienia wielkopostne, śpiewają 
gorzkie żale i odprawiają w rodzinach nabożeństwo drogi krzyżo
wej. Przed Niedzielą Palmową przygotowują palmy. W  Wielkim 
Tygodniu, uczestnicząc w  liturgii w  świątyni, przenoszą atmos
ferę celebracji męki i  śmierci Pana Jezusa do  wspólnoty rodzin
nej, ograniczając korzystanie z  mass mediów, śpiewając pieśni 
wielkopostne i  przygotowując pokarmy do  poświęcenia. W  okre
sie wielkanocnym przygotowują i  eksponują figurę baranka 
wielkanocnego lub Jezusa Zmartwychwstałego, śpiewają pieśni  
wielkanocne173.

Na terenie diecezji tarnowskiej bardzo bogate są zwyczaje i ob
rzędy nawiązujące do  kultu maryjnego. Zarówno w  rodzinach, 
jak i  małych wspólnotach religijnych, na  przykład w  kołach ró
żańcowych, jest odmawiany różaniec, natomiast w  maju Litania 
do Najświętszej Maryi Panny. Podczas świąt i uroczystości maryj
nych wierni dekorują obrazy Maryi, uczestniczą w pielgrzymkach 
do poświęconych jej sanktuariów, odmawiają różaniec. Szczególnie 
cenny w kontekście muzyki religijnej jest podejmowany w rodzinach 
i wspólnotach śpiew pieśni maryjnych zarówno w maju, jak i paź
dzierniku jako miesiącach poświęconych Maryi, a  także podczas 

T. Żmuda, Postulaty moralno‑religijnej odnowy rodziny w nauczaniu Jana Pawła  II, 
Kraków 2007.

172 Por. KL 102−111.
173 Por. E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, Kielce 2003, s. 229−258; 

J. Wysocki, Rytuał rodzinny, Olsztyn 1981, s. 21nn.
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świąt maryjnych, na przykład w uroczystość Wniebowzięcia174. Rok 
liturgiczny w dalszym ciągu jest osnową regulującą różne wątki życia 
rodziny. Niestety, obecnie rytm roku liturgicznego coraz częściej 
jest zaburzany, np. przez jego instrumentalizację praktykowaną 
przez właścicieli supermarketów, którzy z powodów komercyjnych 
przyspieszają przygotowania do obchodów najważniejszych świąt, 
rozciągając je maksymalnie175.

Każdej niedzieli rodzina chrześcijańska obchodzi spotkanie 
ze Zmartwychwstałym, co wymaga od niej odpowiedniego przygo
towania. Członkowie rodziny zazwyczaj dbają o sprzątnięcie miesz
kania czy domu, świąteczne ubrania, wspólny niedzielny posiłek, 
wspólne spędzanie czasu. Rezygnują z wykonywania prac zarobko
wych, a przede wszystkim biorą udział w niedzielnej mszy świętej176. 
W związku z tym potrzebna jest katecheza, która ułatwi członkom 
rodziny poznanie znaków i czynności liturgicznych, a także tajemnic, 
które one wyrażają. Doskonałym przygotowaniem do świadome
go uczestnictwa w mszy św. jest zwracanie przez rodziców uwagi 
na zwykłe codzienne słowa, gesty, zachowania, które zostały przenie
sione do liturgii, na przykład na właściwy przebieg posiłku i podzię
kowania za niego177. Dobrym przygotowaniem dzieci do aktywnego 
udziału w liturgii może być wyjaśnienie w domu prostych formuł 
liturgicznych i sensu pieśni religijnych. Ważne jednak, aby dzieci nie 
tylko zdobywały wiedzę na temat liturgii, ale także od początku mogły 
w niej uczestniczyć. Stąd cenny jest udział całej rodziny w mszy św., 
podczas której dzieci mogą śpiewać adekwatne do ich etapu rozwoju 

174 Por. M. Chłopowiec, Wychowanie religijno‑moralne dziecka w rodzinie, Wrocław 1998; 
E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, dz. cyt., s. 229−258.

175 Por. J. Stala, Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu. Biskupa 
Piotra Bednarczyka ujęcie katechezy rodzinnej, Tarnów 2011; „Ut gaudens catechizem”. 
10. rocznica śmierci biskupa Piotra Longina Bednarczyka, biskupa pomocniczego diecezji 
tarnowskiej, red. J. Stala, B. Połeć, Tarnów 2011. 

176 Por. J. Wysocki, Rytuał rodzinny, dz. cyt., s. 20.
177 Por. A. Dongi, Gesty i słowa, Kraków 1999; H. Drewniak, Znaki liturgiczne i symbole 

jako narzędzie i treść katechizacji, Kraków 2001.
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pieśni religijne, uczestniczyć w homilii dialogowanej, przynosić dary 
ofiarne do ołtarza, a jednocześnie obserwować rodziców biorących 
udział w liturgii eucharystycznej. Przykład rodziców w naturalny 
sposób będzie skłaniał najmłodszych członków rodziny do naśla
downictwa. Ważne jest również, aby wspólnota rodzinna dawała 
swoim członkom możliwość doświadczania Boga w codziennych 
sytuacjach rodzinnych, a nie tylko podczas spotkania w świątyni178.

Wprowadzenie w świat obrzędów liturgicznych i muzyki sakral
nej zaczyna się już bardzo wcześnie, kiedy dziecko odkrywa wiele 
znaków naturalnych, przyjmuje je i otrzymuje ich chrześcijańską in
terpretację. Szczególnie w przypadku małych dzieci werbalizacja ich 
codziennego doświadczenia może być połączona z pieśnią i tańcem, 
tak aby spotkanie z Bogiem było przez nie przeżywane w kategoriach 
radosnej i osobowej relacji179. Zazwyczaj rodzina kultywuje różne 
zwyczaje przekazywane w niej z pokolenia na pokolenie, a jednocze
śnie wypracowuje nowe. Wydaje się, że rodziny z diecezji tarnowskiej 
zachowały świadomość przynależności do Kościoła, co wyrażają 
nie tylko poprzez udział w mszy św. i nabożeństwach, ale również 
poprzez swoje codzienne życie180.

178 Por. F. Adamski, Rodzina między sacrum a profanum, Poznań 1987; W. Bołoz, Promocja 
osoby w rodzinie, Warszawa 1998; Drogi katechezy rodzinnej, red. E. Osewska, J. Stala, 
Poznań 2002; Dzisiejsze aspiracje katechezy rodzinnej. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, 
Kielce 2005; L. Kocik, Wzory małżeństwa i rodziny, Kraków 2002; Nauki o rodzinie 
w służbie rodziny, red. J. Stala, Kraków 2014; E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy 
rodzinnej, dz. cyt., s. 229−258; Rodzina. Bezcenny dar i zadanie, red. J. Stala, E. Osewska, 
Radom 2006; Rodzina. Diagnoza, profilaktyka i wsparcie, red. K. DurajNowakowa, 
U. GrucaMiąsik, Rzeszów 2009; J. Stala, Katecheza o małżeństwie i rodzinie w Polsce 
po Soborze Watykańskim II. Próba oceny, Tarnów 2004; J. Stala, W kierunku integralnej 
edukacji religijnej w rodzinie. Próba refleksji nad nauczaniem Jana Pawła II w kontekście 
polskich uwarunkowań, Tarnów 2010; W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium 
teoretyczno‑empiryczne. Problemy i wyzwania, red. J. Stala, E. Osewska, Tarnów 2007; 
W trosce o rodzinę. W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna, red. M. Ryś, M. Jankowska, 
Warszawa 2007; Wysocki, Rytuał rodzinny, dz. cyt., s. 20.

179 Por. E. Osewska, J. Stala, W kierunku katechezy rodzinnej, dz. cyt., s. 194−204.
180 Por. J. Stala, Ręce mego ojca i usta mojej matki powiedziały mi najwięcej o Bogu, dz. cyt.; 

„Ut gaudens catechizem”…, dz. cyt.; J. Stala, Tradycja katechezy rodzinnej w diecezji 
rodzinnej, dz. cyt.; Postawy społeczno‑religijne diecezjan tarnowskich, dz. cyt.



Udział wiernych w muzyce liturgicznej 231

Niewątpliwie doniosłą rolę w przekazie tradycji religijnej odgrywa
ją nadal dziadkowie, którzy przypominają wnukom praktyki poboż
nościowe, uczą modlitwy oraz wskazują na potrzebę nieustannego 
składania Bogu ofiary duchowej.

* * *

Szczegółowa analiza udziału wiernych w mszy św., sakramentach 
i sakramentaliach, liturgii pogrzebowej i w liturgii Kościoła domo
wego, ze szczególnym uwzględnieniem ich zaangażowania w muzykę 
i śpiew sakralny, prowadzi do uwzględnienia wniosków duszpaster
skoliturgicznych, podkreślających potrzebę:

• intensyfikacji wychowania liturgicznego dzieci, młodzieży i do
rosłych;

• mądrego wychowania do życia z innymi, prowadzącego do ufor
mowania w wierzących umiejętności funkcjonowania we wspólnocie 
liturgicznej;

• odnowienia tradycji i rytuałów rodzinnych, tak aby rodzina mo
gła w pełni stawać się Kościołem domowym;

• odpowiedniego wychowania muzycznego kapłanów, aby mogli 
wspierać wierzących w wykonywaniu stałych i zmiennych muzycz
nych części mszy św.;

• stworzenia w parafiach odpowiednich warunków dla działalno
ści chórów kościelnych, kościelnych, scholi, grup muzycznych, które 
ułatwią wiernym wykonywanie muzycznych części liturgii;

• stałej troski o to, aby przed mszą św. organiści przypominali 
wiernym pieśni religijne oraz muzyczne części liturgii.

Ponieważ muzyka i śpiew liturgiczny są integralnymi elementami 
liturgii, należy zabiegać o to, aby śpiew przyczyniał się do zjednocze
nia wiernych (przy uwzględnieniu ich różnych funkcji), a nie tylko 
uświetnienia liturgii. Wydaje się, że w diecezji tarnowskiej po II So
borze Watykańskim podjęto działania, których celem jest wzmoc
nienie uczestnictwa wiernych w mszy św., życiu sakramentalnym, 
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sakramentaliach i liturgii pogrzebowej oraz w liturgii Kościoła domo
wego, ze szczególnym uwzględnieniem ich zaangażowania w muzykę 
i śpiew liturgiczny. Przy czym przyjęto założenie, że dzieło odnowy 
liturgicznej ma dokonywać się stopniowo. Stąd aż do 1970 roku nie 
wprowadzano wszystkich możliwych zmian liturgicznych, aby nie 
wzbudzić w wiernych poczucia obcości. Dopiero od pierwszej nie
dzieli Adwentu w 1970 roku zaczęto stopniowo utrwalać wszystkie 
zasady odnowy liturgicznej dokonanej przez II Sobór Watykański, 
angażując i włączając wiernych w śpiewy mszalne, odnowioną litur
gię sakramentów i sakramentaliów oraz rytuał rodzinny.
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Zakończenie

Muzyka sakralna nie jest jedynie ozdobnikiem liturgii, ale stanowi 
znaczący fenomen teologicznoantropologiczny w zbawczym dia
logu Boga i człowieka. Dzięki muzyce sakralnej zostaje utrzymana 
dynamika liturgii zarówno w jej wymiarze zewnętrznym, jak i we
wnętrznym, bowiem zgodnie ze stwierdzeniem II Soboru Watykań
skiego jej celem jest chwała Boża i uświęcenie wiernych1. Z jednej 
strony przyczynia się do pełniejszego i bardziej uroczystego odda
wania czci Bogu, z drugiej sprzyja rozwojowi wiary uczestników 
mszy św., nabożeństw oraz sakramentów2. Autentyczne uczestnic
two w liturgii zawsze jest spotkaniem osoby z działającym Trójjedy
nym Bogiem. Właściwie dobrana oprawa muzyczna liturgii sprzyja 
otwartości i autentycznemu wyrażaniu wiary, przy czym zawsze 
należy zachować godną i pobożną celebrację liturgiczną i integral
ność czynności liturgicznych3.

Uznając ważność muzyki sakralnej w procesie kultycznym i zbaw
czym, a więc i doniosłość zmian w tej dziedzinie zainicjowanych przez 
Vaticanum II, w niniejszej rozprawie podjęto temat recepcji wska
zań II Soboru Watykańskiego dotyczących odnowy muzyki sakralnej. 
Jest to studium liturgicznopastoralne opracowane na przykładzie 

1 Por. KL 112.
2 Por. G. Zotto, Amen vestrum, Padova 1994, s. 459.
3 Por. MS 11.
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diecezji tarnowskiej. Jego celem było przedstawienie przyjęcia 
i zastosowania posoborowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji 
tarnowskiej, ze szczególnym uwzględnieniem podstaw i założeń 
prawnoliturgicznnych organizacji życia muzycznego, roli i znaczenia 
posług muzycznych w liturgii oraz udziału wiernych. Wszechstronne 
ukazanie badanego zagadnienia wymagało zaprezentowania nastę
pujących szczegółowych kwestii badawczych: wskazania podstaw 
prawnoliturgicznych, przedstawienia przebiegu i zakresu recepcji 
posoborowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej, opi
su osób i instytucji, które przyczyniły się do jej przeprowadzenia, 
określenia roli i znaczenia różnych posług muzycznych, ustalenia 
udziału wiernych w mszy św. i innych nabożeństwach, sakramentach, 
sakramentaliach, liturgii Kościoła domowego. Autor starał się prze
śledzić, które zasady i założenia dotyczące odnowy muzyki sakralnej 
zawarte w dokumentach Kościoła zostały przyjęte i zastosowane, 
a które pominięte; ocenić proces realizacji posoborowej odnowy 
muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej, wydobywając te elementy, 
poprzez które najbardziej ujawniła się w niej realizacja posoborowej 
odnowy muzyki sakralnej; opisać, w jakim zakresie proces recepcji 
posoborowej odnowy muzyki sakralnej dotyczył wiernych świeckich.

Na podstawie przeprowadzonych badań można stwierdzić, 
że w diecezji tarnowskiej posoborową odnowę liturgiczną poprze
dziły prekursorskie działania liturgicznopastoralne, które zosta
ły zapoczątkowane już w XIX wieku. W odpowiedzi na wydany 
w 1884 roku przez papieża Leona XIII zespół reguł odnoszących 
się do muzyki sakralnej ówczesny biskup tarnowski Ignacy Łobos 
założył Towarzystwo św. Wojciecha w celu wspieraniu w diecezji 
muzyki kościelnej. W 1888 roku z inicjatywy Towarzystwa powstała 
w Tarnowie Diecezjalna Szkoła Organistów, co potwierdza zacho
wany w Archiwum Kapituły Katedralnej Inwentarz Towarzystwa 
św. Wojciecha. Na podstawie zawartych w nim informacji moż
na stwierdzić, że Towarzystwo słynęło z podtrzymywania tradycji 
związanych z muzyką kościelną, co zostało przypomniane podczas 
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Synodu odbywającego się w Tarnowie już po II wojnie światowej, 
w 1948 roku. Uchwalono na nim aż siedem statutów podejmujących 
problematykę śpiewu i muzyki sakralnej. Dużo miejsca poświęcono 
w nich na wyjaśnienie i skomentowanie przepisów liturgicznych 
dotyczących omawianego zagadnienia, między innymi zachęcano 
do kultywowania w liturgii dawnych polskich pieśni kościelnych, 
wyrażających żywą wiarę.

Nawiązując do bogatego dziedzictwa muzycznego diecezji tar
nowskiej, bp Jerzy Ablewicz w 1963 roku powołał do istnienia Die
cezjalne Studium Organistowskie, a jego kierownictwo powierzył ks. 
Kazimierzowi Pasionkowi. Następnie – zgodnie z zaleceniem II So
boru Watykańskiego – z myślą o przeprowadzeniu posoborowej 
odnowy liturgicznej powołał w 1965 roku Diecezjalną Komisję Mu
zyki i Śpiewu Kościelnego. Biskupowi tarnowskiemu podczas prze
prowadzania soborowej odnowy w diecezji towarzyszyła maksyma: 
„Ad imaginem Ecclesiae universalis”4. Chodziło zatem o działanie 
stopniowe, podzielone na etapy, nienarażające na wstrząsy, któ
re mogłyby przynieść niekorzystne skutki dla pobożności ludowej. 
Takie podejście miało swoje głębokie uzasadnienie, gdyż do Polski 
zaczęły docierać z zagranicy wieści o negatywnych efektach wpro
wadzania zbyt szybkich zmian w liturgii Kościoła. Aby zapobiec po
chopnym rozstrzygnięciom liturgicznym na terenie diecezji, bp Jerzy 
Ablewicz powołał zespół roboczy Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, 
który opracował trzy kolejne programy wprowadzenia w diecezji 
tarnowskiej odnowy obrzędów mszy św. z udziałem wiernych.

Program pierwszy (minimalny) obowiązywał od  1 stycznia 
1966 roku. Badania przedstawione w niniejszej rozprawie wykazały, 
że w okresie jego obowiązywania msze św. były jeszcze odprawiane 
po łacinie, ale czytania, śpiew Święty po prefacji oraz Baranku Boży 
przed komunią św. wykonywano w języku polskim. Dopuszczano 
także możliwość używania języka polskiego w modlitwie wiernych.

4 LG 23.
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Program drugi (poszerzony) wprowadzono w życie 1 stycznia 
1968 roku. Polegał on na dopuszczeniu pewnych zmian w obrzędach 
mszy św. z udziałem wiernych. Przede wszystkim wprowadzono 
funkcje komentatora, kantorów i zespołu śpiewaków. Ponadto ure
gulowane zostały przepisy o wykonywaniu stałych części mszy św. 
W związku z tym pojawiła się na przykład modlitwa powszechna 
jako stały element mszy św. z udziałem wiernych.

Krytyczna analiza dostępnych materiałów archiwalnych wykazuje, 
że w diecezji tarnowskiej od 1966 do 1977 roku ułożono dziesiątki 
zestawów modlitwy wiernych na różne rodzaje mszy św. i różne 
okoliczności. Najczęściej melodie do nich układał ks. Kazimierz 
Pasionek. W tym okresie trwało również przygotowanie do wpro
wadzenia programu trzeciego (pełnego), który zaczął funkcjo
nować od I niedzieli Adwentu w 1970 roku. Przyniósł on przede 
wszystkim uproszczenie formuł, gestów oraz czynności liturgicznych 
w obrzędach mszy św. z udziałem wiernych. Wprowadził ponadto 
duże ułatwienia w wyborze modlitw mszalnych, które zwłaszcza 
w dni powszednie okresu zwykłego mogły pochodzić z jednej spo
śród jego 34 niedziel lub z mszy wotywnych. Jedną z nowości stała 
się możliwość składania przez wiernych darów ofiarnych. Należy 
przyznać, że dzięki biskupowi tarnowskiemu Jerzemu Ablewiczowi 
proces realizacji trudnego dzieła soborowej odnowy liturgii, w tym 
muzyki sakralnej, przebiegał planowo i systematycznie, z zachowa
niem wskazań zawartych w dokumentach Kościoła powszechnego 
i instrukcjach Konferencji Episkopatu Polski.

Dobrym zaczynem apostolskim realizacji soborowej odnowy 
liturgicznej były te parafie diecezji tarnowskiej, w których – za ze
zwoleniem bpa Jerzego Ablewicza – na pół roku przed terminami 
ustalonymi dla całości diecezji – inicjowano kolejne etapy soborowej 
odnowy (m.in. Błonie k. Tarnowa), organizując scholę i przygotowu
jąc kantorów i lektorów. Stopniowo na stałe do tradycji tej parafii we
szło praktykowanie częstej komunii św., wspólnotowy śpiew całego 
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zgromadzenia podczas liturgii, przyjmowanie odpowiednich postaw 
oraz recytowanie tekstów modlitewnych głośno, powoli, z cezurami.

Trzeba pamiętać, że wielkim utrudnieniem we wprowadzaniu od
nowionych obrzędów mszy św. z udziałem wiernych był brak nowego 
lekcjonarza w języku polskim. Wprawdzie w 1969 roku Kongregacja 
Kultu Bożego przygotowała czytania mszalne w języku łacińskim, ale 
ich tłumaczenie na język polski wymagało czasu. W związku z tym 
Kongregacja w instrukcji z 20 października 1969 roku postanowiła, 
że dopóki nie będzie nowych tekstów czytań mszalnych, dopóty 
należy utrzymać czytania z dotychczasowego Mszału rzymskiego, 
jednak zaznaczono, że można korzystać również ze zbiorów czytań 
mszalnych zatwierdzonych na próbę. W diecezji tarnowskiej z ważną 
inicjatywą wyszło pismo „Currenda”, które od 1970 roku publikowało 
in extenso czytania z psalmem responsoryjnym na następujące dni: 
niedziele Adwentu, uroczystość Niepokalanego Poczęcia i Bożego 
Narodzenia, obchody świąt św. Szczepana i Świętej Rodziny, okta
wę Bożego Narodzenia, uroczystość Objawienia Pańskiego, kolejne 
niedziele okresu zwykłego, Środę Popielcową i  niedziele Wielkiego 
Postu, na Triduum Sacrum i   Wielkanoc, Niedzielę Wielkanocną, 
uroczystości Wniebowstąpienia, Zesłania Ducha Świętego, Trój
cy Świętej i Bożego Ciała oraz Chrystusa Króla. Został też podany 
wykaz czytań mszalnych na dni tygodnia – na grudzień, styczeń 
i luty. „Currenda” zamieszczała również uwagi na temat obrzędów 
mszy św. według nowego Ordo missae. W ten sposób w diecezji 
tarnowskiej zaradzono brakowi lekcjonarzy, które drukiem zaczęły 
wychodzić dopiero od Adwentu 1972 roku.

Należy zaznaczyć, że w diecezji tarnowskiej – w oparciu o nowe 
Wprowadzenie ogólne do Mszału rzymskiego – w 1969 roku zostały 
sporządzone przepisy liturgiczne, które weszły do programu trze
ciego soborowej odnowy obrzędów mszy św. z udziałem wiernych. 
Program ten o nazwie Msza święta z udziałem wiernych został wy
drukowany w kalendarzu liturgicznym na rok 1970, razem z zarzą
dzeniem bpa Jerzego Ablewicza, aby od I niedzieli Adwentu, to jest 
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od 29 listopada 1970 roku wszystkie msze św. z udziałem wiernych 
były celebrowane zgodnie z normami ogólnymi i szczegółowymi, 
podanymi w tym programie. Wyjaśniono też, że msze św. bez udzia
łu wiernych mogą być celebrowane w języku łacińskim, lecz rów
nież według nowego Ordo. W 1971 roku program trzeci ukazał się 
w rozbudowanej formie w tarnowskim kalendarzu liturgicznym jako 
instrukcja diecezjalna.

Opisując recepcję odnowy posoborowej muzyki sakralnej, trzeba 
docenić wysiłki księży wchodzących w skład zespołu roboczego Die
cezjalnej Komisji Liturgicznej, szczególnie ks. Kazimierza Pasionka 
i ks. Piotra Gajdy, którzy pracowali nad posoborowymi publikacjami 
muzycznymi, na przykład nad edycją ciągłą Doboru pieśni na msze 
niedzielne i świąteczne roku kościelnego, obejmującej śpiewy na wej
ście, śpiewy międzylekcyjne, śpiewy na przygotowanie darów ofiar
nych, śpiewy po Sanctus i podczas komunii św. Należy podkreślić, 
że Dobór pieśni był opracowywany stopniowo i dostarczany przez 
Kurię Diecezjalną od początku Adwentu 1967 roku do wszystkich 
parafii diecezji. W kolejnych partiach Doboru podawano pieśni, któ
re można śpiewać po mszy św. A w partii pt. Pieśni eucharystyczne 
i do Najświętszego Serca Jezusowego 22 pieśni zostały włączone jako 
Śpiew po Komunii św. (dziękczynienie). Bardzo cenne okazało się 
spostrzeżenie, iż w zestawie pieśni na okres Wielkiego Postu brak 
w Polsce pieśni postnych, które nawiązywałyby do kwestii chrztu, 
nawrócenia, przemiany życia oraz pokuty, dlatego ks. Kazimierz 
Pasionek i ks. Piotr Gajda przygotowali na niedziele Wielkiego Po
stu zestawy pieśni okolicznościowych, które ubogaciły tarnowską 
tradycję muzyki sakralnej.

Znaczącą rolę w dziele wprowadzania w życie odnowy soborowej, 
zwłaszcza w dziedzinie musica sacra, spełnił ks. Kazimierz Pasio
nek, który poświęcił swoje życie dziełu odnowy muzyki sakralnej, 
działając w zespole roboczym Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, 
prowadząc chóry, ucząc kleryków muzyki i śpiewu oraz kształcąc 
i formując kilka pokoleń organistów. Jego ujęcia różnych problemów 
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można rozpoznać także w statutach IV Synodu Diecezji Tarnowskiej 
(1982−1986) o sakralnej muzyki i śpiewu.

Zgodnie z dokumentami II Soboru Watykańskiego muzyka ko
ścielna jest tym świętsza, im ściślej wiąże się z czynnością litur
giczną5, zaś śpiew wykonywany w trakcie liturgii stanowi wyraz 
czynnego w niej udziału ludu Bożego6. Odnowa muzyki kościelnej 
napotykała pewne trudności, które należało pokonać, jak choćby 
trzeba było ściślej zespolić zmienne części mszy św. – tradycyjne 
proprium: introitus, offertorium, communio – z określoną muzyką 
liturgiczną, a także sprawić, aby nowe ordinaria mszalne wspólnota 
mogła śpiewać na przemian z jakimś zespołem śpiewaczym, a na
wet z chórem wielogłosowym. Coraz to słabsza znajomość języka 
łacińskiego – zarówno wśród duchownych, jak i świeckich – sprawia, 
że tak wysoko oceniany przez Vaticanum II śpiew gregoriański staje 
się obcy współczesnej kulturze muzycznej, niekiedy wręcz bywa 
traktowany jak zabytek muzealny, więc trudno spodziewać się, aby 
był on powszechnie wykonywany.

Skoro śpiewy liturgiczne posiadają zakorzenienie biblijne, to dzię
ki temu stają się integralną częścią liturgii7. Śpiew zatem daje lepsze 
zrozumienie słowa Bożego, wydobywając z niego wartości ukryte. 
Muzyka natomiast „uwalnia” przesłanie tekstu biblijnego; objawia 
je w sposób łatwiej trafiający do serca człowieka. Dzięki temu me
lodia nabiera znaczenia znaku widzialnego rzeczywistości niewi
dzialnej8. Następuje wcielenie słowa. Przemawiający Jezus Chrystus 
w liturgii9 za pomocą muzyki przenika do wnętrza człowieka jako 
Emmanuel, czyli Bóg zamieszkujący w człowieku10. Można zatem 
śmiało stwierdzić, że musica sacra jest na usługach dialogu zbaw
czego.

 5 Por. KL 112.
 6 Por. KL 30.
 7  Por. KL 112.
 8 Por. KL 2.
 9 Por. KL 7; KL 33.

10 Por. Mt 1, 23.
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Z przeprowadzonych badań wynika, że muzyka i śpiew liturgiczny, 
kryjąc w sobie wymiar pneumatohagijnoforyczny 11, stanowią o na
turze wydarzenia celebracji liturgicznej. Mając na uwadze, że liturgia 
Kościoła posiada charakter wspólnotowy, oba te wymiary Ducha 
Świętego dotykają już z ontycznej struktury członków ludu Bożego, 
a poniekąd z niej wynikają. W takim razie człowiek jest w stanie 
zrozumieć, iż wykonując muzykę sakralną czy śpiew, służy drugiemu 
człowiekowi w pogłębieniu wiary. Można więc bez wahania powie
dzieć, że muzyka i śpiew liturgiczny, skoro prowadzą do uświęcenia 
ludzi12, mają wymiar apostolski. Badania wykazały, że w tym wy
miarze odnajduje się bez wątpienia dzieło Pueri Cantores, istniejące 
w diecezji tarnowskiej od 1992 roku. Jego historia sięga 1981 roku, 
kiedy to ks. Andrzej Zając założył chłopięcomęski Chór Katedralny 
o nazwie Pueri Cantores Tarnovienses. Nazwa chóru nawiązywała za
równo do tradycji śpiewu chłopców w liturgii, jak i  znanej powszech
nie w krajach Europy Zachodniej Federacji Pueri Cantores, której 
podstawowym zadaniem jest wspieranie chórów ją tworzących w ich 
aktywności muzycznej, liturgicznej, kulturowej i wychowawczej. 
Ks. A. Zając odegrał w dziele Pueri Cantores niezwykle ważną rolę.

Przeprowadzone badania na temat realizacji posoborowej odno
wy musica sacra w diecezji tarnowskiej ukazały także intensywne 
działania na rzecz formacji i dokształcania organistów. Wspomniany 
już wielokrotnie ks. Kazimierz Pasionek dbał nie tylko o kształcenie 
muzyczne organistów, ale także − poprzez opracowanie Programu 
rekolekcyjnego dla organistów − o ich formację religijną.

Psychologowie słusznie podkreślają, że zmiana mentalności oraz 
przyzwyczajeń nie dokonuje się łatwo, ludzie bowiem obawiają 

11 Inspirację muzyczną znajduje się w rzeczywistości Ducha Bożego, a przez śpiew w zgro
madzeniu liturgicznym następuje dzielenie się przez wszystkich członków Duchem, 
dzięki czemu wszyscy są Nim napełnieni. Każdy poprzez śpiew pomaga innym członkom 
zgromadzenia liturgicznego w pogłębianiu wiary. Por. P. Wiśniewski, Aspekt kerygma‑
tyczny muzyki liturgicznej, http://www.kkbids.episkopat.pl/uploaded/a50/5021.pdf 
(2.09.2016).

12 Por. KL 112; DA 6.
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się nowej rzeczywistości, której nie znają. Podobne obawy wy
stąpiły zarówno wśród duszpasterzy, jak i wiernych świeckich nie 
tylko w  diecezji tarnowskiej, ale także w  całej Polsce. O  trudno
ściach we wprowadzaniu w życie odnowionych obrzędów mszy św. 
z  udziałem wiernych świadczy na  przykład fakt, że  Konferencja 
Episkopatu Polski 4 września 1970 roku wprowadziła Zarządzenie 
w  sprawie: gestów i  postaw wiernych podczas Mszy św., znaków 
czci należnej ołtarzowi i  księdze Ewangelii, znaku pokoju, po
zwolenia na  dwa tylko czytania w  czasie Mszy św.  celebrowanej 
w  niedziele i  święta nakazane, a  26 listopada 1974 roku je  po
wtórzyła. Dzięki Zarządzeniu uczestnicy liturgii byli zachęcani 
przez kapłanów do  świadomego, czynnego, pełnego i  owocnego 
udziału w  liturgii mszy św.  Rozwijający się po  II Soborze Waty
kańskim ruch liturgiczny zwrócił większą uwagę na  skuteczność 

„ex opere operantis”, dlatego w diecezji tarnowskiej podejmowano 
różne działania, aby uczynić liturgię bardziej zrozumiałą, między 
innymi poprzez tłumaczenie tekstów na język polski, wyjaśnianie 
symboliki gestów i  rytów, podkreślanie znaczenia misterium do
konującego się pod osłoną znaków liturgicznych. Zwrócono także 
uwagę na słowa, muzykę i pieśni wykonywane podczas mszy św., 
a także sprawowania innych sakramentów, sakramentaliów i litur
gii pogrzebowej. Ważnym przygotowaniem do aktywnego udziału 
w liturgii, a zarazem potwierdzeniem rangi Kościoła domowego jest 
życie modlitewne rodziny, a szczególnie przyjęty przez nią rytuał 
przeżywania różnych okresów roku kościelnego oraz wspólnotowy 
udział w Eucharystii.

W wyniku przeprowadzonych badań można stwierdzić, że pełne 
wprowadzenie i utrwalenie zasad dokonanej odnowy liturgicznej 
było zależne w dużym stopniu od biskupa diecezjalnego i duszpa
sterzy, którzy − kierując się zaleceniami kolejnych biskupów – dbali, 
by w diecezji tarnowskiej całe Mistyczne Ciało Chrystusa było zjed
noczone w miłości i postępowało zgodnie ze wskazaniami zawartymi 
w dokumentach Kościoła.
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Obecnie łatwo można zauważyć, jak doniosłą rolę w odnowie 
liturgii Kościoła i muzyki sakralnej odegrał II Sobór Watykański. 
Z działań liturgicznopastoralnych ostatnich trzydziestu lat zrodziły 
się owoce, spośród których należy wymienić następujące: podkre
ślenie chrześcijańskiej tradycji muzycznej, powstanie różnorodnych 
materiałów i pomocy muzycznych (głównie modlitewników i śpiew
ników), przygotowanych dla wiernych, powstanie posoborowej agen
dy diecezjalnej, założenie Studium Organistowskiego, wyróżnienie 
posług muzycznych w liturgii (kantora, psałterzysty, organisty, scholi, 
chóru, zespołu instrumentalnego, w tym Pueri Cantores jako zespołu 
propagującego polifonię kościelną), odnowienie udziału wiernych 
w mszy św., życiu sakramentalnym, praktyce i liturgii pogrzebowej 
oraz w liturgii Kościoła domowego, z uwzględnieniem aspektów 
muzycznych. Przyjęta zasada stopniowego wprowadzania założeń 
liturgicznych dotyczących muzyki sakralnej w diecezji tarnowskiej 
pozwoliła na łagodne przeprowadzenie odnowy muzyki sakralnej. 
Całość podjętych działań należy, mimo drobnych błędów, ocenić 
pozytywnie dzięki dużemu zaangażowaniu biskupów i osób odpo
wiedzialnych za poziom muzyki sakralnej.

Trudności przy pisaniu rozprawy doktorskiej brały się przede 
wszystkim z tego, że zachowała się stosunkowo mała ilość materia
łów źródłowych, to jest tych dokumentów Kościoła tarnowskiego, 
które pozwalałyby na opis całokształtu przedsięwzięć związanych 
z realizacją posoborowej odnowy muzyki sakralnej w diecezji. Trze
ba też wziąć pod uwagę, że niniejsza praca jest pierwszym studium, 
w  którym podjęto naukową refleksję na  ten temat, i  w  związku 
z tym dopiero jej napisanie odkryło przed autorem kolejne problemy 
badawcze. Należy do nich choćby analiza posoborowych publika
cji i opracowań muzycznych pod kątem doboru pieśni do liturgii 
sakramentu kapłaństwa, ustalenie związku między muzyką sakral
ną a  przestrzenią architektoniczną świątyni, a  także określenie 
specyfiki przygotowania wiernych do organizacji liturgii Kościoła  
domowego.
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Kodeks prawa kanonicznego, Poznań 1984.

2. Dokumenty Kościoła w Polsce

2.1. Formacja kapłańska
Zasady formacji kapłańskiej w Polsce, Częstochowa 1999.
2.2. Katecheza
Konferencja Episkopatu Polski, Dyrektorium katechetyczne Kościoła ka

tolickiego w Polsce, Kraków 2001.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce, Kraków 2001.
Konferencja Episkopatu Polski, Podstawa programowa katechezy Kościoła 

katolickiego w Polsce, Kraków 2010.
Konferencja Episkopatu Polski, Program nauczania religii rzymskokato

lickiej w przedszkolach i szkołach, Kraków 2010.
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2.3. Mszał
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja dla duchowieństwa w związ

ku z wydaniem nowego Mszału ołtarzowego, w: Dokumenty duszpa‑
stersko‑liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1993, opr. Cz. Krakowiak, 
L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 57–69.

Konferencja Episkopatu Polski, Zalecenia duszpasterskie w związku z „Dy
rektorium o mszach św. z udziałem dzieci”, w: Dokumenty duszpa‑
stersko‑liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1993, opr. Cz. Krakowiak, 
L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 37–45.

2.4. Muzyka
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o muzyce liturgicznej po Sobo

rze Watykańskim II, w: A. Filaber, Prawodawstwo muzyki liturgicznej, 
Warszawa 1997, s. 82–90.

2.5. Sakramenty i błogosławieństwa
Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska o udzielaniu sa

kramentu chrztu św. dzieciom, w: Dokumenty duszpastersko‑liturgicz‑
ne Episkopatu Polski 1966–1993, opr. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, 
Lublin 1994, s. 13–23.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja duszpasterska dotycząca sakramen 
tu bierzmowania, w: Dokumenty duszpastersko‑liturgiczne Episkopatu 
Polski 1966–1993, opr. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994, 
s. 29–37.

Konferencja Episkopatu Polski, Instrukcja o obrzędach błogosławieństw, 
w: Dokumenty duszpastersko‑liturgiczne Episkopatu Polski 1966–1993, 
opr. Cz. Krakowiak, L. Adamowicz, Lublin 1994, s. 359–365.

2.6. II Synod Plenarny
Konferencja Episkopatu Polski, II Polski Synod Plenarny (1991–1999), Po

znań 2001.
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3. Dokumenty i materiały Kościoła tarnowskiego

3.1. Niedrukowane
a. Archiwum Kancelarii Biskupa Tarnowskiego

Jeż A., Homilia: Poświęcenie organów i  sztandaru bazyliki, Grybów, 
16 sierpnia 2015.
b. Archiwum Kurii Diecezjalnej Tarnowie

Teczka OG. I – 2: Księża studiujący.
Teczka OG. I – 6/57/84: Sprawy duchowointelektualne.
Teczka OB. I – 8: Program Kongregacji Księży Dziekanów.
Teczka OG. I – 9: Dokształcanie księży.
Teczka: Schole i chóry kościelne.
Protokoły Rady Kapłańskiej.

c. Archiwum Diecezjalne w Tarnowie
Ablewicz J., Przemówienie na zimowej sesji Komisji Duszpasterstwa Epi

skopatu w 1968.
Ablewicz J., Przemówienie skierowane do abpa Karola Wojtyły po otrzy

maniu paliusza.
Ablewicz J., Rekolekcje stanisławowskie, 1978.
Decretum reformationis (1962−2004).
Orzech W., Chór chłopców, Krościenko 1928.
Orzech W., Działalność kościelno‑muzyczna ks. infułata Franciszka Wal‑

czyńskiego.
Orzech W., Święty śpiew Kościoła w parafii.
Protocollum Gestorumm Consistori Episcopalis Tarnoviensis 1911–1939.
Prysak J., Liturgia eucharystyczna, Tarnów 1954.
Prysak J., Modlitewna część Mszy św., Tarnów 1954.
Szczurek T., Szkic życia ks. bp. Jerzego Ablewicza.
Węgiel W., Kazanie na pogrzebie ks. J. Prysaka.
Teczka: Akta personalne bpa J. Ablewicza.
Teczka: Ks. W. Orzech.
Teczka: Ks. J. Prysak.
Teczka: Ks. W. Węgiel.
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d. Archiwum Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie
Matricula studiorum s. Theologiae in Institutio Theologico Diocesano Tar‑

noviensi 1893–1942.
Regulamin dla alumnów (mps).

e. Archiwum Muzeum Diecezji Tarnowskiej
Teczki: Prace artystyczne 1986–1987, 1988–1989.

f. Archiwum prywatne ks. dra Piotra Gajdy
Gajda P., Liturgiczna służba ministrantów (Tarnów 1975).
Księga protokołów Diecezjalnej Komisji Liturgicznej w Tarnowie.
Propozycje intencji do modlitwy powszechnej.
Propozycje. Referat liturgiczny wygłoszony w Wydziale Duszpasterstwa 

Ogólnego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie w dniu 12.09.1969.
Sprawozdanie z liturgicznego dnia skupienia 21–23.04.1965.

g. Archiwum prywatne ks. dra Bolesława Margańskiego
Margański B., Analiza obrzędów sakramentu bierzmowania.
Margański B., Bierzmowanie jako sakrament wtajemniczenia.
Margański B., Celebra sakramentu pokuty w świetle odnowionego „Ordo 

paenitentiae” – referat.
Margański B., Odnowiona liturgia sakramentu małżeństwa – referat z 1975.

h. Wywiady ustne z księżmi diecezji tarnowskiej1
ks. Brzegowy Dariusz, ks. Bukowiec Bolesław, ks. Drożdż Alojzy, ks. Du

dek Józef, ks. Dutka Stanisław, ks. Dziubaczka Karol, ks. Gajda Piotr, 
ks. Garnczarski Stanisław, ks. Gawenda Piotr, ks. Główczyk Jan, ks. Ja
kóbczyk Czesław, ks. Jasiurkowski Józef, ks. Kmak Józef, ks. Kmiecik 
Zbigniew, ks. Kostrzewa Władysław, ks. Mikulski Paweł, ks. Mularz 
Kazimierz, ks. Mularz Józef, ks. Orzeł Krzysztof, ks. Pabjan Tadeusz, 
ks. Pasionek Kazimierz, ks. Paszyński Czesław, ks. Piwowarski Tadeusz, 
ks. Poręba Rafał, ks. Ptak Jerzy, ks. Ruchała Stanisław, ks. Rzeszuto 
Edwin, ks. Sadko Zdzisław, ks. Sorota Ryszard, ks. Szewczyk Marek, 
ks. Święs Kazimierz, ks. Urbaś Albert, ks. Wąchała Krzysztof, ks. Zając 
Andrzej, ks. Zając Marian.

1 Materiał w posiadaniu autora pracy.



251Bibliografia

i. Wywiady z osobami świeckimi2
Barszcz Sławomir – organista z bazyliki katedralnej w Tarnowie, Drwal 

Ewa – organistka z parafii pw. bł. Karoliny w Tarnowie, Gładysz Jan – 
organista z bazyliki Najświętszej Marii Panny w Tuchowie, Jarosz 
Leon – kościelny z bazyliki pw. św. Katarzyny w Grybowie, Karaś Berna
detta – organistka z parafii w Chorzelowie, Smaczniak Leon – kościelny 
z parafii pw. św. Marka MielcuRzochowie, Tulik Stanisław – organista 
z parafii Matki Bożej Niepokalanie Poczętej w Mielcu.

3.2. Drukowane
a. Abp Jerzy Ablewicz

Akta biskupa tarnowskiego – abpa Jerzego Ablewicza (Dokumenty. Listy 
pasterskie. Homilie i kazania. Komunikaty i zaproszenia. Inne), Curr 
152 (2002) numer specjalny (wrzesień 2002), s. 84–98.

Zbiory

Ablewicz J., „Będziecie moimi świadkami”. Rekolekcje watykańskie 8–14 mar‑
ca 1981, Kalwaria Zebrzydowska 1982.

Ablewicz J., „Kościołowi napisz”. Listy, odezwy, modlitwy okolicznościowe 
1962–1989, Katowice 1991.

Pielgrzymka papieska w 1979 r.

Ablewicz J., Słowo Biskupa Tarnowskiego z okazji przyjazdu papieża Jana 
Pawła II do Polski, Curr 129 (1979) nr 9–12, s. 304–306.

IV Synod Diecezji Tarnowskiej

Ablewicz J., List Biskupa Tarnowskiego zapowiadający Czwarty Synod 
Diecezji Tarnowskiej. Wielki Post 1982 r., Curr 12  (1982) nr  5–8, 
s. 98–101.

Ablewicz J., List pasterski bpa Jerzego Ablewicza zapowiadający zakoń‑
czenie Synodu i Rok Jubileuszowy dla uczczenia dwusetnej rocznicy 
powstania diecezji tarnowskiej (do odczytania 23 lutego, w II niedzielę 
Wielkiego Postu 1986 r.), Curr 136 (1986) nr 4–6, s. 107–112.

Ablewicz J., Słowo Biskupa Ordynariusza przed rozesłaniem (na zakończe‑
nie IV Synodu), Curr 136 (1986) nr 7–9, s. 224.

2 Materiał w posiadaniu autora pracy.
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Ablewicz J., Słowo wstępne bpa Jerzego Ablewicza na zakończenie IV Sy‑
nodu Diecezji Tarnowskiej w bazylice katedralnej w Tarnowie w dniu 
13 marca 1986 r., Curr 136 (1986) nr 7–9, s. 224.

Ablewicz J., Przemówienie bpa J Ablewicza na zakończenie IV Synodu Die‑
cezji Tarnowskiej, 13 marca 1986 w bazylice katedralnej w Tarnowie, 
Curr 136 (1986) nr 7–9, s. 226–229.

Ablewicz J., Teologia IV Synodu Biskupów, TST VI (1977), s. 5–27.
Wizyta Jana Pawła II w Tarnowie i beatyfikacja  
Karoliny Kózkówny w 1987 roku

Ablewicz J., Słowo Biskupa Tarnowskiego przed wizytą Ojca św. Jana Paw‑
ła II w Polsce, Curr 133 (1983) nr 5–8, s. 149–150.

Ablewicz J., Słowo Biskupa Tarnowskiego zapraszające na przyjęcie Ojca 
św. Jana Pawła II w Tarnowie, Curr 137 (1987) nr 7–9, s. 265–266.

Ablewicz J., Przemówienie powitalne biskupa Jerzego Ablewicza przed be‑
atyfikacją czcigodnej sługi Bożej Karoliny Kózkówny w Tarnowie (Tar‑
nów, 10 czerwca), Curr 137 (1987), numer okolicznościowy, s. 32.

Ablewicz J., Słowo Biskupa Tarnowskiego po wizycie Ojca św. Jana Paw‑
ła II w Tarnowie, Curr 137 (1987) nr 7–9, s. 267–269.

Ablewicz J., Słowo Biskupa Tarnowskiego zapowiadające obchód diecezjal‑
nego dziękczynienia za wyniesienie na ołtarze bł. Karoliny Kózkówny 
dokonane przez Ojca Świętego Jana Pawła II 10 czerwca 1987 w Tar‑
nowie, Curr 138 (1988) nr 10–12, s. 553.

Różne

Ablewicz J., Przemówienie abpa Jerzego Ablewicza wygłoszone podczas 
Mszy św. w katedrze dnia 14 XI 1987, Curr 137 (1987) nr 10–12, s. 396–
401.

Ablewicz J., Przemówienie przed nieszporami eucharystycznymi do ducho‑
wieństwa na placu Katedralnym w Tarnowie, Curr 137 (1987), numer 
okolicznościowy, s. 77.
b. Bp Józef Życiński

Akta biskupa tarnowskiego – bpa Józefa Życińskiego (Dokumenty. Listy 
pasterskie. Homilie i kazania. Komunikaty i zaproszenia. Inne), Curr 
152 (2002) numer specjalny (wrzesień 2002), s. 98–104.
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Michalik A., Bibliografia opublikowanych w „Currendzie” dokumentów, 
sprawozdań, kazań księdza biskupa Józefa Życińskiego, Curr 147 (1997) 
numer specjalny (czerwiec 1997), s. 83–91.
c. Bp Wiktor Skworc

Akta biskupa tarnowskiego – bpa Wiktora Skworca (Dokumenty. Listy 
pasterskie. Homilie i kazania. Komunikaty i zaproszenia. Inne), Curr 
152 (2002) numer specjalny (wrzesień 2002), s. 104–113.

Dokumenty wydane przez biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca w latach 
1998–2011, na podstawie „Currendy. Pisma urzędowego diecezji tar‑
nowskiej” (Dekrety. Zarządzenia. Statuty. Wskazania), Curr 161 (2011) 
numer specjalny (grudzień 2011), s. 66–92.

Kalendarium posługi pasterskiej biskupa Wiktora Skworca w diecezji tar
nowskiej 1998–2011, Curr 161 (2011) numer specjalny (grudzień 2011), 
s. 6–41.

Lechowicz W., List do księży proboszczów w związku z zarządzeniem bi‑
skupa tarnowskiego w sprawie uroczystości jubileuszowych i ponadpa‑
rafialnych w bazylikach, Curr 161 (2011) nr 4, s. 523–524.

Skworc W., Słowo pasterskie Biskupa Tarnowskiego przed wizytą Ojca 
Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu (16 stycznia 1999), Curr 149 
(1999) nr 1, s. 29–33.

Skworc W., Słowo powitania Ojca św. Jana Pawła II w Starym Sączu przez 
biskupa tarnowskiego Wiktora Skworca, Curr 149 (1999) numer spe
cjalny, s. 19–21.

Skworc W., Dekret zatwierdzający „Regulamin organistów diecezji tarnow
skiej”, Curr 156 (2006) nr 2, s. 214.

Skworc W., Dekret pro memoria w sprawie budownictwa kościelnego, in
westycji parafialnych, remontów i ochrony zabytków sakralnych, Curr 
160 (2010) nr 2, s. 271–272.

Skworc W., Wskazania pastoralnoliturgiczne do celebracji jubileuszy mał
żeńskich, Curr 160 (2010) nr 4, s. 570–573.

Skworc W., List Biskupa Tarnowskiego do ministrantów, lektorów i ceremoniarzy, 
w: „Jak sadzonki oliwki dokoła stołu Chrystusa, Chleba Życia”. Słowo papieży 
i polskich biskupów do ministrantów, opr. G. Rzeźwicki, Tarnów 2011, s. 11–20.
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Skworc W., Regulamin budowy organów, przeprowadzanie remontów i re
nowacji oraz sprowadzania używanych organów w diecezji tarnowskiej, 
Curr 160 (2010) nr 3, s. 398–402.

Skworc W., Regulamin organistów diecezji tarnowskiej (Aneks: Podsta
wowe zasady użytkowania i konserwacji organów), Curr 156 (2006) 
nr 2, s. 214–227.
d. Bp Andrzej Jeż

Jeż A., List pasterski Biskupa Tarnowskiego na temat roli muzyki w liturgii 
z okazji jubileuszu 50‑lecia działalności Diecezjalnego Studium Orga‑
nistowskiego w Tarnowie, Curr 165 (2015) nr 4, s. 421–426.

Jeż A., Homilia: 50‑lecie Studium Organistowskiego w Tarnowie. Odsłonię‑
cie tablicy poświęconej ks. Kazimierzowi Pasionkowi, Curr 165 (2015) 
nr 4, s. 427–431.

Jeż A., Homilia: Msza św. w ramach sympozjum „Gloriam Dei per musical 
pronuntiare”, Curr 165 (2015) nr 4, s. 442–446.

Jeż A., Homilia: 30‑lecie Chóru Katedralnego „Puellae Orantes”, Curr 165 
(2015) nr 3, s. 314–317.

Jeż A., Wskazania dotyczące celebracji liturgii Wigilii Paschalnej, Curr 163 
(2013) nr 1, s. 64.
e. IV Synod Diecezji Tarnowskiej

IV Synod Diecezji Tarnowskiej, red. P. Gajda, A. Kmiecik, A. Kokoszka, 
A. Paciorek, Tarnów 1990.

Statut IV Synodu Diecezji Tarnowskiej, Curr 131 (1981) nr 9–12, s. 223–224.
f. Agendy liturgiczne

Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, red. B. Margański, R. Biel, Tarnów 
2002.

Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, wydanie drugie (popr.), red. B. Mar
gański, R. Biel, Tarnów 2004.

Agenda liturgiczna diecezji tarnowskiej, wyd. trzecie (popr. i  uzup.), 
red. B. Margański, R. Biel, Tarnów 2013.
g. Kalendarze liturgiczne

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1968, wydany z polecenia ks. bi
skupa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, Tarnów, b.r.w.
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Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1969, wydany z polecenia ks. bi
skupa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1970, wydany z polecenia ks. bi
skupa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1971, wydany z polecenia ks. bi
skupa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1972, wydany z polecenia ks. bi
skupa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, opr. B. Margański, Tarnów, 
b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1973, wydany z polecenia ks. bisku
pa ordynariusza dra Jerzego Ablewicza, opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1974, cykl niedzielny C, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1975, cykl niedzielny A, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1976, cykl niedzielny B, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1977, cykl niedzielny C, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1978, cykl niedzielny A, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1979, cykl niedzielny B, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1980, cykl niedzielny C, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1981, cykl niedzielny A, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1982, cykl niedzielny B, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1983, cykl niedzielny C, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1984, cykl niedzielny A, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.
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Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1985, cykl niedzielny B, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1986, cykl niedzielny C, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1987, cykl niedzielny A, rok I, 
opr. B. Margański Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1988, cykl niedzielny B, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1989, cykl niedzielny C, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1990, cykl niedzielny A, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1991, cykl niedzielny B, rok I, 
opr. B. Margański Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1992, cykl niedzielny C, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1993, cykl niedzielny A, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1994, cykl niedzielny B, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1995, cykl niedzielny C, rok I, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1996, cykl niedzielny A, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1997, cykl niedzielny B, rok I, 
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Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1998, cykl niedzielny C, rok II, 
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Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 1999, cykl niedzielny A, rok I, 
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Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 2000, cykl niedzielny B, rok II, 
opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.
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Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 2001, cykl niedzielny C, rok I, 
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opr. B. Margański, Tarnów, b.r.w.

Kalendarz liturgiczny diecezji tarnowskiej 2007, cykl niedzielny C, rok I, 
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h. Roczniki, schematyzmy
„Rocznik Diecezji Tarnowskiej” 1936–1972.
„Schematyzm Diecezji Tarnowskiej” 1977–2016.

i. Rys historyczny
Łobos I., List w sprawie muzyki i śpiewu kościelnego, Curr 37 (1887), s. 49–56.
Statut Towarzystwa św. Wojciecha, Curr 37 (1887), s. 146–148.
Szkoła organistów w Tarnowie, Curr 38 (1888), s. 75–76.
Diecezjalna Szkoła Organistów, Curr 43 (1893), s. 76–78.
3.3. Publikacje internetowe

a. Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej
Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej, http://www.muzyka.diecezja.tar

now.pl/index.php?page= komisja (22.11.2014).
Diecezjalna Komisja Muzyki Kościelnej, http://www.muzyka.diecezja.tar

now.pl/index.php?page =komisja (13.08.2016).
Statut Diecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej Diecezji Tarnowskiej, http://

www.muzyka. diecezja.tarnow.pl/index.php?page=statut (22.11.2014).
b. Organiści, organy

Regulamin organistów diecezji tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/index.php? page=regul_org (22.11.2014).

Rekolekcje dla organistów, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.
php?page=rekolekcje (22.11.2014).

„Hosanna. Pismo organistów diecezji tarnowskiej”, http://www.muzyka.
diecezja.tarnow.pl/ index.php?page=hosanna (22.11.2014).

Podstawowe zasady użytkowania i konserwacji organów, http://www.mu
zyka.diecezja.tarnow.pl/ index.php?page=organy (22.11.2014).

Regulamin przeprowadzania remontów i renowacji oraz sprowadzania 
używanych organów w Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.
diecezja.tarnow.pl/index.php?page=organy (22.11.2014).
c. Festiwale, przeglądy

I Przegląd Schol Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.
pl/index.php? page=przegl_schol (22.11.2014).

Festiwal Chórów, http://www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/index.php?pa
ge=festiwal (22.11.2014).
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II Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/index.php? page=festiwal (22.11.2014).

I Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/ index.php?page=festorg (22.11.2014).

II Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/ index.php?page=festorg (22.11.2014).

III Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/ index.php?page=festorg (22.11.2014).

IV Festiwal Organistów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.diecezja.
tarnow.pl/ index.php?page=festorg (22.11.2014).

I Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio”, http://
www.muzyka. diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festiwal (22.11.2014).

II Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” oraz 
Czwarty Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.
diecezja.tarnow.pl/index.php?page=festiwal (22.11.2014).

III Ogólnopolski Festiwal Muzyki Chóralnej „Sacra Ecclesiae Cantio” oraz 
Piąty Festiwal Chórów Diecezji Tarnowskiej, http://www.muzyka.die
cezja.tarnow.pl/index.php?page=festiwal (22.11.2014).

4. Księgi liturgiczne

Agenda liturgiczna diecezji opolskiej. Nabożeństwa, poświęcenia i błogo
sławieństwa, red. H. J. Sobeczko, Opole 1981.

Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów, odnowiony zgodnie z postano
wieniem Świętego Soboru Watykańskiego II, wydany z upoważnienia 
papieża Jana Pawła II, dostosowany do zwyczajów diecezji polskich. 
Wydanie wzorcowe, Katowice 2013.

Egzorcyzmy i inne modlitwy błagalne. Wydanie wzorcowe, Katowice 2005.
Komunia Święta i kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą do

stosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1985.
Liturgia Horarum iuxta ritum romanum, t.  I–IV, Editio typical, Typis 

Polyglottis Vaticanis, 1971–1972.
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Liturgia godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego, Poznań, t.  I  1982 
(22006), t. II 1984, t. III 1987, t. IV 1988.

Liturgia Bożego Narodzenia. Nabożeństwa i błogosławieństwa Kościoła 
domowego, Olsztyn 1999.

Liturgia Świętego Triduum Paschalnego. Nabożeństwa i błogosławieństwa 
Kościoła domowego, Olsztyn 1999.

Missale Romanum ex Decreto Sacrosancti Oecumenici Concilii Vatica‑
ni II instauratur, auctoritate Pauli PP. VI promulgatum, Editio typica, 
Typis Polyglottis Vaticanis 1970.

Mszał rzymski łacińskopolski, Paryż 1968.
Mszał rzymski dla diecezji polskich, Warszawa 1979.
Mszał rzymski dla diecezji polskich, wydanie pierwsze, Poznań 1986.
Mszał rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie poszerzone, Poznań 2009.
Mszał rzymski dla diecezji polskich, wydanie drugie poprawione i posze

rzone, Poznań 2012.
Obrzędy bierzmowania dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Ka

towice 1995.
Obrzędy błogosławieństw dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, 

t. 1 i 2, Katowice 1994.
Obrzędy chrześcijańskiego wtajemniczenia dorosłych dostosowane 

do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 1988.
Obrzędy chrztu dzieci dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Ka

towice 1994.
Obrzędy konsekracji dziewic. Wydanie wzorcowe, Katowice 2001.
Obrzędy pogrzebu dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 

1991.
Obrzędy pokuty dostosowane do zwyczajów diecezji polskich, Katowice 

1996.
Obrzędy poświęcenia kościoła i ołtarza. Wydanie wzorcowe, Katowice 

2001.
Obrzędy sakramentu małżeństwa dostosowane do zwyczajów diecezji 

polskich, Katowice 1986.
Obrzędy święceń diakonów, kapłanów i biskupa, Warszawa 2004.



261Bibliografia

Ogólne wprowadzenie do Mszału rzymskiego, Poznań 2006.
Posługi i święcenia. Ustanowienie lektorów i akolitów i przyjęcie kandyda

tów do diakonatu oraz obrzędy święceń diakonów, kapłanów i biskupa, 
Warszawa 1977.

Rytuał obrzędu pogrzebu, Katowice 2002.
Sakramenty chorych, obrzędy i duszpasterstwo, Katowice 1995.

5. Śpiewniki, modlitewniki, kantyki, chorały i zbiory nut

5.1. Druki zwarte
a. Błogosławieni…

„Błogosławieni…”: Modlitewnik dla dzieci, red. A. Michalik, Tarnów 92003.
„Błogosławieni…”: Modlitewnik dla młodzieży, red. A. Michalik, Tarnów 

2003.
„Błogosławieni…”: Modlitewnik dla dorosłych, red. A. Michalik, Tarnów 

2001.
„Błogosławieni…”: Modlitewnik dla starszych, red. A. Michalik, Tarnów 2010.

b. Piesza Pielgrzymka Tarnowska
„Zasłuchani w Słowo Pana”. Śpiewnik i modlitewnik. XI Piesza Pielgrzymka 

Tarnowska, Tarnów 1993.
„Jesteśmy Kościołem Chrystusa”. Śpiewnik i modlitewnik. XII Piesza Piel‑

grzymka Tarnowska, Tarnów 1994.
„Misje odnawiają Kościół”. Śpiewnik i modlitewnik. XIII Piesza Pielgrzymka 

Tarnowska, Tarnów 1995.
„Niech dom twój będzie Kościołem”. Śpiewnik i modlitewnik. XIV Piesza 

Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 1996.
„Jezus Chrystus jedyny Zbawiciel świata”. Śpiewnik i modlitewnik. XV Piesza 

Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 1997.
„Duchu Święty, przyjdź, prosimy”. Śpiewnik i modlitewnik. XVI Piesza Piel‑

grzymka Tarnowska, Tarnów 1998.
„Chwała Bogu Ojcu”. Śpiewnik i modlitewnik. XVII Piesza Pielgrzymka 

Tarnowska, Tarnów 1999.
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„Z Maryją uwielbiajmy Boga”. Śpiewnik i modlitewnik. XVIII Piesza Piel‑
grzymka Tarnowska, Tarnów 2000.

„Z Ewangelią w trzecie tysiąclecie”. Śpiewnik i modlitewnik. XIX Piesza 
Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 2001.

„Z Maryją poznawać Jezusa”. Śpiewnik i modlitewnik. XX Piesza Pielgrzym‑
ka Tarnowska, Tarnów 2002.

„Z Maryją umiłować Jezusa”. Śpiewnik i modlitewnik. XXI Piesza Pielgrzym‑
ka Tarnowska, Tarnów 2003.

„Z Maryją naśladować Jezusa”. Śpiewnik i modlitewnik. XXII Piesza Piel‑
grzymka Tarnowska, Tarnów 2004.

„Eucharystia głoszeniem Ewangelii nadziei”. Śpiewnik i modlitewnik. XXIII 
Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 2005.

„Królowo Polski, przyrzekamy”. Śpiewnik i modlitewnik. XXIV Piesza Piel‑
grzymka Tarnowska, Tarnów 2006.

„Przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Śpiewnik i modlitewnik. XXV Piesza 
Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 2007.

„Być uczniem Chrystusa na wzór św. Pawła”. Śpiewnik i modlitewnik. XXVI 
Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 2008.

„Otoczmy troską życie”. Śpiewnik i modlitewnik. XXVII Piesza Pielgrzymka 
Tarnowska, Tarnów 2009.

„Bądźmy świadkami miłości”. Śpiewnik i modlitewnik. XXVIII Piesza Piel‑
grzymka Tarnowska, Tarnów 2010.

„W komunii z Bogiem”. Śpiewnik i modlitewnik. XXIX Piesza Pielgrzymka 
Tarnowska, Tarnów 2011.

„Kościół naszym domem”. Śpiewnik i modlitewnik. XXX Piesza Pielgrzymka 
Tarnowska, Tarnów 2012.

„Być solą ziemi”. Śpiewnik i modlitewnik. XXXI Piesza Pielgrzymka Tar‑
nowska, Tarnów 2013.

„Miłość na śmierć nie umiera”. Śpiewnik i modlitewnik. XXXII Piesza Piel‑
grzymka Tarnowska, Tarnów 2014.

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą”. Śpiewnik 
i modlitewnik. XXXIII Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 2015.
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„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Śpiewnik 
i modlitewnik. XXXIV Piesza Pielgrzymka Tarnowska, Tarnów 2016.
c. Różne

„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią”. Śpiewnik 
scholi pielgrzymkowej, opr. M. Wielosik, brmw.

„Do serca Twego, Królu Królów”. Śpiewnik, red. S. Garnczarski. Tarnów 2010.
„Do serca Twego, Królu Królów”. Modlitewnik, red. J. Królikowski, Tarnów 

2010.
„Duchu Święty, wołam, przyjdź”. Modlitewnik, red. Z. Kras, Tarnów 1998.
„Duc in altum”. Modlitewnik alumna, red. zb., Tarnów 2003.
„Exultate Deo”. Śpiewnik mszalny Ruchu Światło‑Życie, opr. G. M. Skop, 

Carlsberg–Lublin 1984.
Kanonizacja Błogosławionej Kingi, Stary Sącz 16 czerwca 1999. Program 

muzyczny Mszy św. sprawowanej przez Ojca św. Jana Pawła II (mate‑
riały dla chóru), red. A. Zając, S. Garnczarski, Tarnów 1999.

Mizgalski G., Kancjonał kościelny z uwzględnieniem rytuału polskiego 
na podstawie „Cantionale ecclesiasticum” ks. dr. W. Gieburowskiego 
w nowym opracowaniu, Poznań 1954.

Modlitewnik alumnów Seminarium Duchownego w Tarnowie, red. zb., 
Rzym 1977.

Mrowiec K., Śpiewnik liturgiczny, Lublin 1991.
Nabożeństwo ku czci MBNP Pani Mieleckiej. „Matko naszej ziemi – wspo‑

magaj nas nieustannie!”. Modlitewnik, red. T. Rąpała, Mielec 2012.
„Ojcze nasz, któryś jest w niebie”. Modlitewnik, red. J. Królikowski, Tarnów 1999.
Pasionek K., Akatyst polski, Tarnów 2000.
Pasionek K., Części stałe Mszy św. 18 mszy na 1 głos z towarzyszeniem 

organów, Tarnów 1998 (22002).
Pasionek K., Nieszpory o Najświętszym Sakramencie, Tarnów 1987.
Pasionek K., Pasja według św. Mateusza i św. Jana, Tarnów 1987.
Pasionek K., Peregrynacja obrazu Matki Bożej Częstochowskiej – materiały 

nutowe, Tarnów 2000.
Pasionek K., Śpiewy międzylekcyjne, Tarnów 2002.
Pasionek K., Śpiewy mszalne celebransa (pomoc dla alumnów), Tarnów 1992.
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Pasionek K., Śpiewy responsoryjne i Alleluja, cz. I–II, Tarnów 1982 (21983, 
31984, 41985).

Siedlecki J., Śpiewnik kościelny, Kraków 402006.
Śpiewnik. Druga peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej 

w diecezji tarnowskiej. Tarnów 10–11 października 2001, red. S. Garn
czarski, Tarnów 2001.

Triduum Paschalne. Komentarze oraz śpiewy liturgiczne, red. S. Garnczar
ski. Tarnów 2009.

„Uwielbiajcie Pana”. Modlitewnik i śpiewnik, red. zb., Tarnów 1993.
Zając A., „Cantate”. Śpiewnik Seminarium Duchownego w Tarnowie, Tar

nów 1985.
Zając A., „Cantate”. Śpiewnik seminaryjny, wyd. drugie, Tarnów 1993.
Zając A., Garnczarski S., „Cantate”. Śpiewnik seminaryjny, wyd. trzecie 

popr., Tarnów 1999.
Zając A., Garnczarski S., „Cantate”. Śpiewnik seminaryjny, wyd. trzecie 

popr. i poszerzone, Tarnów 2001.
5.2. Na papierze światłoczułym – Biblioteka WSD w Tarnowie
Pasionek K., „Florilegium cantuum liturgicorum” (pomoc do nauki chorału 

gregoriańskiego w Wyższym Seminarium Duchownym).
Pasionek K., Kolędy na chór mieszany a capella.
Pasionek K., Kolędy na chór mieszany z towarzyszeniem organów.
Pasionek K., Marsze uroczyste.
Pasionek K., Marsze żałobne (zbiór dla organistów).
Pasionek K., Ministrant śpiewa.
Pasionek K., Nieszpory o Najświętszej Marii Pannie.
Pasionek K., Nieszpory niedzielne.
Pasionek K., Pieśni maryjne i okolicznościowe.
Pasionek K., Pieśni wielkopostne i wielkanocne.
Pasionek K., Pieśni żałobne (zeszyt dla organistów).
Pasionek K., Recytatywy części zmiennych Mszy św.
Pasionek K., Responsoria i Alleluja na święta i poszczególne okresy roku 

kościelnego.
Pasionek K., Wybór psalmów, hymnów, kantyków i pieśni.
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6. Inne

Jan Paweł II, Przekroczyć próg nadziei, Lublin 1994.
„Jestem Józef, wasz brat”, I: Okruchy życia, red. A. Glaser i in., Wiedeń 2012.
„Jestem Józef, wasz brat”, II: Okruchy wspomnień, red. A. Glaser i in., Wie

deń 2013.
„Jestem Józef, wasz brat”, III: Okruchy twórczości, red. A. Glaser i in., Wie

deń 2015.
Ratzinger J., Raport o stanie wiary, Kraków 1986.
Ratzinger J., Sól ziemi, Kraków 1997.
Ratzinger J., Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999
Ratzinger J., Duch liturgii, Poznań 2002.
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