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DIECEZJALNE STUDIUM 
ORGANISTOWSKIE W KIELCACH

	 Zachęcamy	 do	 zainteresowania	 się	 naszym	 Studium,	 zwłaszcza	 Czcigodnych	
Księży	Proboszczów	i	o	kierowanie	do	naszej	szkoły	muzycznie	uzdolnionych	parafian,	
którzy	w	przyszłości	mogą	pełnić	funkcję	organisty	i	być	pomocą	w	pracy	duszpaster-
skiej.		Prosimy	również	Księży	Proboszów	o	kierowanie	do	naszej	szkoły	pracowników,	
którzy	pełnią	już	funkcję	organisty,	a	nie	posiadają	odpowiednich	kwalifikacji.
       
Zasady rekrutacji:
•	 minimalny	wiek	kandydata	-	15	lat	(ukończona	II	klasa	gimnazjum);
•	 pozytywna	opinia	na	piśmie	od	Księdza	Proboszcza	właściwego	dla	miejsca	zamiesz-

kania	kandydata;
•	 pozytywna	weryfikacja	predyspozycji	muzycznych	wydana	przez	komisję	rekruta-

cyjną	powołaną	przez	dyrekcję;

	 Nauka	w	naszej	szkole	trwa	5	lat.	Zajęcia	teoretyczne	oraz	praktyczne	grupo-
we	odbywają	się	w	każdą	sobotę	w	godz.	9.00	-	15.00.	Zajęcia	indywidualne	z	instru-
mentów	odbywają	się	w	dni	powszednie	od	poniedziałku	do	piątku	po	indywidualnym	
uzgodnieniu	godziny	z	wykładowcą.	Dla	słuchaczy	mieszkających	w	znacznej	odległości	
od	siedziby	szkoły	istnieje	możliwość	ustalenia	zajęć	indywidualnych	w	sobotę.
	 System	 szkolnictwa	w	Diecezjalnym	 Studium	Organistowskim	 jest	 systemem	
akademickim,	 tzn.	opiera	 się	 na	wykładach	 i	 ćwiczeniach,	 z	 których	 (po	 zakończeniu	
semestru)	odbywają	się	zaliczenia	i	egzaminy	wg	regulaminu	Studium.	Każdy	słuchacz	
otrzymuje	indeks,	w	którym	notowane	są	postępy	w	nauce.

Dokumenty wymagane podczas procesu rekrutacji:
•	 podanie;
•	 życiorys;
•	 2	zdjęcia;
•	 opinia	Księdza	Proboszcza;
•	 zaświadczenie	lekarskie	o	braku	przeciwwskazań	do	podjęcia	nauki	i	pracy	w	zawo-

dzie	organisty.
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	 Kolejny	raz	przychodzi	nam	otwierać	nowy	numer	naszego	czasopisma.	Tym	ra-
zem	chcemy	poświęcić	go	niezwykłemu	jubileuszowi	-	90	lat	Chóru	Bazyliki	Katedralnej	
w	Kielcach.	Istnienie	chóru	to	lata	pięknej	tradycji,	ale	i	ciężkiej	pracy.	Historia,	która	trwa	
do	dziś	i	nadal	się	tworzy.	
	 Ks.	Michał	Olejarczyk	swoim	artykułem	„Uwagi	wykonawcze...”	kończy	owy	te-
mat.	W	kolejnym	numerze	zostanie	podjęty	nowy	z	cyklu	artykułów	o	tematyce	 litur-
gicznej.	Ks.	Przemysław	Moćko	w	 tym	numerze	rozpoczął	 serię	 artykułów	związanych	
z	 jednym	 z	 bardziej	 charakterystycznych	 polskich	 organmistrzów	XX	w.	Chodzi	 tu	 o	
Stanisława	Jagodzińskiego.	W	przyszłosci,	będziemy	mieli	okazję	przeczytać	o	konkretnych	
instrumentach	tego	budowniczego.	Zbliża	się	wspomnienie	św.	Cecylii,	dlatego	Paweł	Łu-
kowiec,	w	dodatku	nutowym	proponuje	 jedną	z	bardziej	znanych	pieśni	ku	 jej	czci	we	
własnym	opracowaniu	oraz	koledę	do	wykorzystania	z	chórem	mieszanym.	Tym	nume-
rem	rozpoczynamy	również	nową	rubrykę	„Wydarzenia”,	w	której	bedziemy	umieszczać	
zaproszenia	i	wspomnienia	wydarzeń	kulturalnych.	

Cantantibus organis Cecilia domino decantabat dicens: 
Fiat cor meum immaculatum ut non confundar.

	 Niebawem	 w	 liturgii	 Kościoła	 wspominać	 będziemy	 naszą	 wielką	 patronkę	 -	 
św.	Cecylię	oraz	obchodzić	będziemy	wielkie	święto	naszej	wiary	-	Narodzenie	Pańskie.
Warto	zatem	już	teraz,	w	tym	miejscu	życzyć	wszystkim	Muzykom	Kościelnym,	którzy	
swoim	telentem	i	umiejętnościami	ubogacają	liturgię,	aby	dobry	Bóg	obdarzał	ich	swoim	
błogosławieństwem,	a	patronka	św.	Cecylia	wstawiała	się	za	nimi	u	Boga.	Ks	Biskup	Jan	
Piotrowski	także	pragnie	skierować	do	Muzyków	swoje	życzenia	z	okazji	wspomnienia	
św.	Cecylii	i	nadchodzących	świąt,	co	czyni	również	na	łamach	niniejszego	czasopisma.	

W	imieniu	Redakcji
Ks. Paweł Rej
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	 W	 ostatniej	 części	 naszych	 roz-
ważań	 zwrócimy	 przede	 wszystkim	 naszą	
uwagę	na	śpiew	podczas	Komunii	Świętej,	
śpiew	uwielbienia	i	na	zakończenie	liturgii.	

Śpiew na Komunię

	 Kiedy	 przyjmowano	 Ciało	 i	 Krew	
Pańską,	 to	 czynności	 tej	 zawsze	 towarzy-
szył	śpiew.	W	starożytności	chrześcijańskiej	
najbardziej	 rozpowszechniony	 był	 psalm	
33	 jako	 śpiew	komunijny.	Gustate et videte 
był	wersetem,	który	powtarzała	wspólnota,	 
a	 kantor	wykonywał	 odpowiednie	werse-
ty	tego	psalmu.	Prawdopodobnie	ci,	którzy	
przystępowali	 do	 Eucharystii,	 sami	 śpie-
wali	 albo	 wykonywali	 pieśń	 na	 przemian	
ze	 scholą.	 Antyfona	 na	 Komunię	 Św.	 od	 
V	 wieku	 przekształciła	 się	 w	 śpiew	 re-
sponsoryjny,	 ostatecznie	 pozostała	 sama	
antyfona,	która	miała	bardzo	ozdobną	for-
mę.	Można	 przyjąć,	 że	 communio	 jest	 naj-
starszym	ze	śpiewów	należących	do	części	
zmiennych	 (proprium missae)	w	 liturgii.	 Po	
Soborze	Watykańskim	 II	 śpiew	 na	 Komu-
nię	został	przywrócony	w	swoim	pierwot-
nym	znaczeniu	 jako	ten,	który	towarzyszy	
komunii	 celebransa	 i	 wiernych.	 Obecnie	 
w	Mszale	Rzymskim	treść	antyfony	na	ko-
munię	często	nawiązuje	do	Ewangelii	dane-
go	dnia	 i	dlatego	mamy	połączenie	 liturgii	
słowa	 z	 liturgią	 Eucharystii.	 OWMR	 56	
dość	 szczegółowo	 omawia	 wykonywanie	
śpiewu	na	komunię.	Czytamy	tam:	„Śpiewać	
można	albo	antyfonę	z	Graduale Romanum 
z	 psalmem	 lub	 bez	 psalmu,	 albo	 antyfonę	 
z	psalmem	z	Graduale Simplex,	albo	inną	od-
powiednią	pieśń	zatwierdzoną	przez	Kon-
ferencję	Episkopatu.	Śpiew	na	Komunię	wy-

konuje	albo	sam	chór,	albo	chór	czy	kantor	
razem	z	ludem.	Jeśli	nie	śpiewa	się	podczas	
Komunii,	antyfonę	zawartą	w	Mszale	recy-
tują	wierni,	albo	niektórzy	z	nich	albo	lektor.	
W	przeciwnym	razie	 czyni	 to	 sam	kapłan	
po	 przyjęciu	 Komunii,	 a	 przed	 rozdziela-
niem	 jej	wiernym”.	 Jak	możemy	 zauważyć	
wśród	wykonawców	na	pierwszym	miejscu	
jest	 postawiony	 chór	 czy	 schola,	 a	 dopie-
ro	 potem	 kantor	 i	 wierni.	A	 więc	 mamy	
pewną	wskazówkę,	 że	wykonanie	 utworu	
chóralnego	czy	śpiew	scholi	w	tym	miejscu	
jest	 szczególnie	 pożądane.	Warto	 jednak	
dodać,	 że	 pod	 względem	 treści	 śpiew	 na	
komunię	 musi	 spełniać	 odpowiednie	 kry-
teria.	Ten	problem	rozwiązuje	OWMR,	gdy	
określa	jaka	jest	funkcja	śpiewu	na	Komu-
nię.	„Gdy	kapłan	 i	wierni	przyjmują	sakra-
ment,	wykonuje	się	śpiew	na	Komunię;	ma	
on	wyrazić	przez	jedność	głosów	duchowe	
zjednoczenie	przyjmujących	Komunię,	uka-
zać	radość	serc	 i	nadać	bardziej	braterski	
charakter	 procesji	 komunijnej.	 Śpiew	 roz-
poczyna	 się	 wtedy,	 gdy	 kapłan	 przyjmuje	
Komunię	 i	 trwa	 podczas	 przyjmowania	
przez	wiernych	Ciała	Chrystusa,	 jak	długo	
trzeba.	Śpiew	na	Komunię	kończy	się	 jed-
nak	wcześniej,	jeśli	po	Komunii	będzie	śpie-
wany	hymn”	 (nr	56).	A	zatem	widzimy,	 że	 
w	 powyższym	 cytacie	 mamy	 wymienione	
trzy	 funkcje,	 jakie	 spełnia	 śpiew	 komunij-
ny.	 Communio	 to	 dosłownie	 zjednoczenie.	
Śpiew	 zatem	ma	 jednoczyć	przyjmujących	
Eucharystię.	 Sakramentalne	 zjednoczenie	
z	 Bogiem	 i	 całym	 Kościołem	 wyraża	 się	 
w	 Komunii.	 Zjednoczenie	 z	 Chrystusem	
zobowiązywać	powinno	do	coraz	bardziej	
czynnej	miłości	 bliźniego.	 Poczuciu	 jedno-
ści	sprzyja	udział	w	Uczcie	Eucharystycznej.	

UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZĄCE MUZYKI  
W CZĘŚCIACH STAŁYCH I ZMIENNYCH MSZY ŚWIĘTEJ

Ks. Michał Olejarczyk
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Chrześcijanie	 są	 zaproszeni	 przez	 Chry-
stusa	 i	 jednoczą	 się	 przy	 stole	 Pańskim.	
Wszystkich	wiernych	 jednoczy	 jeden	 stół	
i	jeden	pokarm.	Dlatego	śpiew	na	Komunię	
powinien	 być	wyrazem	 tej	 jedności.	 Dru-
ga	funkcja	śpiewu	na	Komunię	to	ukazanie	
radości	 serca.	 Eucharystia	 jest	 świętem,	
które	 wprowadza	 atmosferę	 radości,	 po-
czucia	 wzajemnej	 więzi	 i	 wolności.	 Jeżeli	
ktoś	 traktuje	 Eucharystię	 jako	obowiązek,	
czasami	 bez	 pełnego	w	 niej	 uczestnictwa,	
ten	 nigdy	 nie	 będzie	 uczestnikiem	 tej	 ra-
dości.	Tylko	ten	chrześcijanin	może	okazać	
autentyczną	radość	serca,	który	przyjmuje	
pokornie	 Dar	 Chleba	 od	 Boga	 w	 poczu-
ciu	własnej	 słabości	 i	 grzeszności.	Zawsze	
zewnętrznym	przejawem	tej	radości	serca	
powinien	 być	 odpowiedni	 śpiew.	Wresz-
cie	 z	 tekstu	OWMR	wynika,	 że	 śpiew	 na	
procesję	 komunijną	 ma	 nadać	 braterski	
charakter.	Chrześcijanin	 karmi	 się	 ze	 Sto-
łu	Eucharystii	we	wspólnocie	Kościoła.	Ten	
pokarm	braterski	jest	jednakowo	dostępny	
dla	 wszystkich	 i	 ta	 świadomość	 powinna	
budzić	poczucie	wzajemnej	miłości	 i	więzi	
braterskiej.	
	 Warto	 jeszcze	dodać,	 że	dzisiejsze	
śpiewy,	które	funkcjonują	w	liturgii,	a	które	
traktujemy	jako	eucharystyczne	można	po-
dzielić	na	trzy	kategorie:	adoracyjne,	o	Eu-
charystii	jako	pokarmie	i	śpiewy	wielbiące.	
Tylko	te,	które	traktują	o	Eucharystii	 jako	
pokarmie	są	najbardziej	odpowiednie	pod-
czas	obrzędu	Komunii.	Możemy	wymienić	
przykłady	 takich	pieśni:	 „Pan	zstąpił	 z	nie-
ba”,	„Ludu	Kapłański”,	„Ojciec	nam	powie-
rzył	Słowo”,	„Pan	wieczernik	przygotował”,	
„O	mój	Jezu	w	Hostii	skryty”	czy	„Zbliżam	
się	w	pokorze”	 itp.	Śpiewy	adoracyjne	nie	
powinny	być	wykonywane	podczas	proce-
sji	 komunijnej	 np.	 „Jezusa	 ukrytego”,	 „Po-
zdrawiamy	Cię”	czy	„Witaj	Boże	utajony”.	
W	 czasie	 okresu	 Bożego	Narodzenia	 czy	
Wielkiego	 Postu	 można	 przy	 obrzędzie	
Komunii	stosować	śpiewy	okresowe;	kolę-

dy	czy	pieśni	wielkopostne.	Należy	 jednak	
pamiętać,	że	śpiew	na	Komunię	zawsze	po-
winien	być	skierowany	do	Chrystusa,	który	
staje	się	dla	nas	pokarmem.	

Śpiew na uwielbienie

	 W	starożytności	chrześcijańskiej	na	
element	dziękczynny	kładziono	wyjątkowy	
nacisk.	 Szczególnie	 w	 kościołach	 wschod-
nich	 rozwinęły	 się	 modlitwy	 dziękczynne.	
Było	 to	 podyktowane	 pewną	 troską,	 aby	
nie	 opuszczano	 zgromadzenia	 liturgicz-
nego	 bezpośrednio	 po	 przyjęciu	 Komunii	
Świętej.	 Na	 Zachodzie	 dziękczynienie	 po	
przyjęciu	 Eucharystii	 było	 prywatnym	 ak-
tem	celebransa	i	wiernych.	Przeniesiono	je	
na	czas	po	Mszy	św.	W	liturgii	po	Soborze	
Watykańskim	 II	 przywrócono	dawny	 cha-
rakter	śpiewu	na	uwielbienie	–	postcommu-
nio.	 Chodzi	 o	 aktywne	 włączenie	 w	 nurt	
dziękczynny	całego	zgromadzenia	poprzez	
cichą	 modlitwę	 albo	 pochwalny	 hymn.	
Nowa	liturgia	pragnie	włączyć	w	ramy	ob-
rzędu	 dziękczynienie	 i	 uwielbienie	 Boga	
za	dary	w	czasie	sprawowania	Eucharystii.	
Należało	zatem	przywrócić	osobny	czas	na	
uwielbienie	oraz	włączyć	go	w	ramy	liturgii.	
OWMR	56	na	temat	śpiewu	na	uwielbienie	
tak	 traktuje:	 „Gdy	 zakończy	 się	 rozdzie-
lanie	 Komunii,	 kapłan	 i	 wierni,	 stosownie	
do	okoliczności,	przez	pewien	czas	modlą	
się	w	skupieniu.	Całe	 zgromadzenie	może	
również	 odśpiewać	 hymn,	 psalm	 lub	 inną	
pieśń	 uwielbienia”.	 Z	 powyższego	 tekstu	
wynika,	 że	 obrzęd	 uwielbienia	 powinien	
rozpocząć	 się	 dopiero	 wtedy,	 gdy	 zakoń-
czy	 się	 rozdzielanie	 Komunii	 Św.,	 a	 także	
gdy	naczynia	 liturgiczne	zostały	 już	obmy-
te	i	umieszczone	w	odpowiednim	miejscu.	
Dopiero	wtedy	celebrans	zajmuje	miejsce	
przewodniczenia	i	sam	bierze	czynny	udział	
w	uwielbieniu.	Należy	zatem	pamiętać,	aby	
śpiewu	 uwielbienia	 nie	 rozpoczynać	 pod-
czas	 udzielania	 Eucharystii	 i	 w	 czasie	 pu-
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ryfikacji	 naczyń.	Należy	 również	wyłączyć	 
z	repertuaru	wszelkie	teksty	o	charakterze	
błagalnym	 i	 adoracyjnym	 np.	 „O	mój	 Jezu	 
w	 Hostii	 skryty”	 czy	 „Duszo	 Chrystuso-
wa”.	Treści	wyżej	wymienionych	pieśni	na-
leży	przenieść	na	nabożeństwa	adoracyjne	
i	błagalne.	Zdecydowanie	należy	zaznaczyć,	
że	w	obrzędzie	uwielbienia	nie	należy	sto-
sować	pieśni,	które	są	skierowane	wprost	
do	Jezusa	Chrystusa.	Cantica laudis	–	śpiewy	
wielbiące	 powinny	 bezpośrednio	 odnosić	
się	do	Boga	Ojca	albo	do	Trójcy	Świętej.	Ad-
resatem	czci	w	przypadku	uwielbienia	jest	
Bóg.	Jego	wspaniałomyślność	wysuwa	się	tu	
na	 pierwszy	 plan.	 Człowiek	 tylko	 wyraża	
wdzięczność	za	wszelkie	dobra,	jakie	otrzy-
muje	od	Boga.	Należy	czcić	nie	Chrystusa	 
w	tym	momencie,	ale	Boga	Ojca	przez	Je-
zusa	Chrystusa	w	Duchu	Świętym.	Uwiel-
bienie	 to	ma	 płynąć	 z	miłości,	 jest	 bezin-
teresowne	 i	 skierowane	 do	 Boga	 Ojca.	
Właściwe	 zatem	 powinno	 być	 dobieranie	
odpowiednich	 pieśni	 jak	 np.	 „Dziękujemy	
Ci,	Ojcze	nasz”,	„Panie	mój,	cóż	Ci	oddać	
mogę”	czy	„Radośnie	Panu	hymn	śpiewaj-
my”.	Tradycja	przez	całe	wieki	nie	wytwo-
rzyła	odpowiedniego	 repertuaru	 i	 dlatego	
moment	 uwielbienia	 po	 Komunii	 Św.	 był	
zupełnie	 zaniedbany.	 Dzisiaj	 mamy	 możli-
wość	wyboru	pewnych	psalmów,	hymnów	
czy	kantyków	z	Pisma	Świętego	oraz	nie-
których	 pieśni.	Warto	 zaznaczyć,	 że	 sam	
obrzęd	 uwielbienia	 nie	 jest	 tylko	 zarezer-
wowany	 dla	 całego	 zgromadzenia,	 które	
ma	wspólnie	wykonać	daną	pieśń.	Nic	nie	
stoi	 na	 przeszkodzie,	 aby	 schola	 czy	 chór	
wielogłosowy	w	imieniu	wiernych	wystąpił.	
Również	 jest	w	 tym	momencie	wskazana	
muzyka	 instrumentalna,	 a	 przede	 wszyst-
kim	organowa.	

Śpiew na zakończenie

	 Według	 OWMR	 57	 „obrzęd	 za-
kończenia	 obejmuje:	 pozdrowienie	 i	 bło-

gosławieństwo	 kapłańskie	 (…)	 odesłanie:	
zgromadzenie	 się	 rozwiązuje,	 by	 każdy	 
z	wiernych	powrócił	do	swoich	zajęć,	wy-
chwalając	 i	 błogosławiąc	 Pana”.	 Według	
powyższego	 tekstu	 wydaje	 się,	 że	 roze-
słanie	 jest	 ostatnią	 czynnością	 liturgiczną	 
i	że	liturgia	na	rozesłaniu	się	kończy.	A	więc	
wszystko,	co	po	niej	następuje	już	do	litur-
gii	nie	należy.	Niektórzy	uważają,	że	śpiew	
na	zakończenie	nie	jest	regułą,	bo	nie	należy	
zatrzymywać	 wiernych	 po	 wcześniejszym	
rozesłaniu.	 Lepszym	 wyjściem	 jest	 w	 tym	
miejscu	 sugerowanie	 muzyki	 organowej.	
Jednakże	 w	 Ceremoniale Episcoporum 170 
mamy	zawarte	pewne	ciekawe	sformułowa-
nie:	„także	koncelebransi	i	wszyscy,	którzy	
znajdują	 się	w	 prezbiterium,	 oddają	 cześć	
ołtarzowi,	tak	jak	na	początku	i	powracają	
do	zakrystii	procesjonalnie,	w	takim	samym	
porządku,	 w	 jakim	 przyszli”.	 Ceremoniał	
więc	 zakłada	procesję	na	odejście	 i	 dlate-
go	 poprzez	 analogię	 można	 domniemy-
wać,	że	skoro	procesji	wejścia	towarzyszył	
śpiew,	to	również	może	być	on	stosowany	 
w	procesji	odejścia.	Instrukcja	MS	36	trak-
tuje	 bardziej	 precyzyjnie	 o	 śpiewie	 na	 za-
kończenie	Mszy	św.	Czytamy	w	niej:	„można	
też	śpiewać	inną	pieśń,	na	początku,	na	of-
fertorium,	na	komunię	oraz	na	końcu	Mszy	
św.”	Widzimy	zatem,	że	śpiew	na	zakończe-
nie	 jest	 wyliczony	 na	 jednej	 płaszczyźnie	
ze	śpiewem	na	wejście	czy	przygotowanie	
darów.	W	naszych	polskich	świątyniach	jest	
zachowana	wielkowiekowa	 tradycja,	 która	
nie	 jest	bez	znaczenia,	 a	według	której	na	
zakończenie	liturgii	z	reguły	zawsze	wyko-
nywano	 śpiewy.	 Zwłaszcza	 w	 ważne	 uro-
czystości	kościelne	i	państwowe	taki	śpiew	
był	 stosowany.	 Również	 dozwolone	 jest	 
w	tym	miejscu	 stosowanie	muzyki	 instru-
mentalnej	 czy	 chóralnej.	 Pamiętać	 jednak	
należy,	że	odpowiednia	pieśń	na	zakończe-
nie	ma	zgadzać	się	z	teologią	tego	obrzędu	
np.	 „Pobłogosław	 Jezu	 drogi”,	 „Błogosław	
Panie	nas”	czy	„Idźcie	na	cały	świat”.	

Śpiewajmy i grajmy Bogu             3 (3) 2016



PROPOZYCJE PIEŚNI 
NA NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI IV KWARTAŁU 2016 ROKU 

Karol Wieczorek

9

Śpiewajmy i grajmy Bogu             3 (3) 2016

Uroczystość Wszystkich Świętych
W. 	 Kłaniam	się	Tobie
P.D.		 Radośnie	Panu	hymn	śpiewajmy
K. 	 Pan	wieczernik	przygotował	
	 Pójdźcie	błogosławić	Pana
U. 	 Ciebie	Boga	wysławiamy	(1-6	zwr.)
Z. 	 Królowej	Anielskiej	śpiewajmy

Wspomnienie wiernych zmarłych 
W. 	 Bądź	mi	litościw
P.D. 	 Zwycięzca	śmierci	
K. 	 U	drzwi	Twoich
U. 	 Panie	mój,	cóż	Ci	oddać	mogę
Z. 	 Witaj	Królowo,	Matko	miłosierdzia

XXXII Niedziela Zwykła
W. 	 Pod	Twą	obronę
P.D. 	 Wszystko	Tobie
K. 	 Zbliżam	się	w	pokorze
U. 	 Dziękujemy	Ci	Ojcze	nasz
Z. 	 Z	dawna	Polski

XXXIII Niedziela Zwykła 
W. 	 Ojcze	z	niebios
P.D. 	 Przystąpię	do	ołtarza	Bożego
K. 	 O	Panie	Ty	nam	dajesz
U. 	 Upadnij	na	kolana
Z. 	 Z	tej	biednej	ziemi

Uroczystość Chrystusa Króla 
W. 	 Chrystus	Wodzem
P.D. 	 Bóg	nad	swym	ludem	zmiłował	się
	 Cóż	Ci	Jezu	damy
K. 	 Jezu	drogi,	Tyś	miłością
U. 	 Cały	świat	niech	śpiewa	tę	pieśń
Z. 	 Króluj	nam	Chryste

Wspomnienie św.  Cecylii 
W. 	 Niby	echo	spoza	świata
P.D. 	 Głoś	imię	Pana
K. 	 Chrystus	Pan	karmi	nas
U.	 Radośnie	Panu	hymn	śpiewajmy
Z. 	 O	Cecylio	Panno	śpiewna

I Niedziela Adwentu
W. 	 Niebiosa	rosę
P.D. 	 Oto	Pan	Bóg	przyjdzie	
K. 	 Ciebie	całą	duszą	pragnę
U. 	 Upadnij	na	kolana
Z.  	 Spuśćcie	nam	na	ziemskie	niwy

II Niedziela Adwentu
W. 	 Oto	Pan	przybywa
P.D. 		 Głos	wdzięczny	z	nieba
K. 	 Czekam	na	Ciebie	dobry	Boże
U. 	 Marana	tha
Z. 	 Niebiosa	rosę

Uroczystość 
Niepokalanego poczęcia NMP 

W. 	 Matko	niebieskiego	Pana
P.D. 	 Archanioł	Boży	Gabryjel
K. 	 Czekam	na	Ciebie	Jezu	mój	mały
U. 	 Chrystus	Pan	karmi	nas
Z. 	 Witaj	Gwiazdo	morza

III Niedziela Adwentu
W. 	 Głos	wdzięczny	z	nieba	wychodzi
P.D. 	 Niech	się	radują	niebiosa	i	ziemia
K. 	 Daj	mi	Jezusa,	o	Matko	moja
U. 	 Niebiosa	rosę	ślijcie	
	 (mel.	Rorate	caeli)
Z. 	 Spuśćcie	nam	na	ziemskie	niwy

IV Niedziela Adwentu
W.		 Archanioł	Boży	Gabryjel
P.D. 	 Oto	Pan	Bóg	przyjdzie
K. 	 Czekam	na	Ciebie	Jezu	mój	mały
U. 	 Radośnie	Panu	hymn	śpiewajmy
Z. 	 Zdrowaś	bądź	Maryja

Uroczystość Narodzenia Pańskiego:
Msza wigilijna

W. 	 Przystąpmy	do	szopy
P.D. 	 Dzisiaj	w	Betlejem
K. 	 Lulajże	Jezuniu
U. 	 Ciebie	Boga	wysławiamy
Z. 	 Gdy	się	Chrystus	rodzi
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Msza o północy
W. 	 Wśród	nocnej	ciszy
P.D. 	 Gdy	się	Chrystus	rodzi
K. 	 Cicha	noc
D. 	 Jezus	Malusieńki
Z. 	 Bóg	się	rodzi,	moc	truchleje

Msza w dzień 
W. 	 Do	szopy,	hej	Pasterze
P.D. 	 Dzisiaj	w	Betlejem
K. 	 Przybieżeli	do	Betlejem
U.		 A	wczoraj	z	wieczora
Z.		 Tryumfy	Króla	Niebieskiego

Wspomnienie św Szczepana
W. 	 Pójdźmy	wszyscy	do	stajenki
P.D.		 Anioł	Pasterzom	mówił
K. 	 Lulajże	Jezuniu
U. 	 Ach,	ubogi	żłobie
Z. 	 Bracia	patrzcie	jeno

Zakończenie roku 
W. 	 Gdy	się	Chrystus	rodzi
P.D. 	 Pan	z	nieba	i	z	łona
K. 	 Z	narodzenia	Pana
U.	 Ciebie	Boga	wysławiamy
Z. 	 Nowy	rok	bieży

Nowy Rok - Świętej Bożej Rodzicielki 
W. 	 Nowy	rok	bieży	
P.D. 		 Gdy	śliczna	Panna
K. 	 Pójdźmy	wszyscy	do	stajenki
U. 	 Cicha	noc
Z. 		 Bóg	się	rodzi	moc	truchleje	
	 (2	zwr.	–	„Podnieś	ręke”)

Uroczystość Objawienia Pańskiego 
W. 	 Mędrcy	świata,	monarchowie
P.D. 		 Do	szopy,	hej	Pasterze
K. 	 O	Gwiazdo	Betlejemska
U. 	 Lulajże	Jezuniu
Z.		 Przystąpmy	do	szopy

Święto Chrztu Pańskiego 
W. 	 Anioł	Pasterzom	mówił
P.D. 		 Przez	Chrztu	Św.	wielki	dar
K.		 Pasterze	mili,	coście	widzieli?
U.		 Przybieżeli	do	Betlejem
Z. 	 Wesołą	nowinę	bracia	słuchajcie

II Niedziela Zwykła 
W. 	 Boże	zmiłuj	się	nad	nami
P.D. 	 O	Panie	Tyś	moim	Pasterzem
K. 	 O	Panie,	Ty	nam	dajesz
U.	 O	gwiazdo	betlejemska
Z. 	 Gdy	się	Chrystus	rodzi

III Niedziela Zwykła 
W. 	 W	żłobie	leży
P.D. 	 Głoś	imię	Pana
K. 	 Skosztujcie	i	zobaczcie
U.	 Dziękczynne	pieśni	śpiewajmy...
Z. 	 Z	narodzenia	Pana

IV Niedziela Zwykła
W. 	 Jezusa	narodzonego
P.D.		 Pod	Twą	obronę
K. 	 Panie	dobry	jak	chleb
U.	 Czego	chcesz	od	nas	Panie
Z. 	 Dzisiaj	w	Betlejem
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STANISŁAW JAGODZIŃSKI Z GARBATKI1.
DZIAŁALNOŚĆ ORGANMISTRZOWSKA 

NA TERENIE DIECEZJI KIELECKIEJ
Ks. Przemysław Moćko

	 Stanisław	 Bronisław	 Jagodziński	
syn	Tomasza	 i	 Bronisławy	 z	 domu	 Kwiat-
kowskich	 urodził	 się	 18	 kwietnia	 1873	 r.	 
w	 Warszawie,	 zmarł	 8	 sierpnia	 1949	 r.	 
w	 Garbatce	 k/	 Radomia.	 Jego	 ojciec	 po-
chodził	ze	szlachty	i	po	upadku	powstania	

styczniowego	 przeniósł	 się	 do	Warszawy,	
gdzie	był	urzędnikiem	państwowym.	
	 Stanisław	Jagodziński	już	jako	dziec-
ko	 przejawiał	 zainteresowania	 muzyczne,	
uczył	 się	 gry	 na	 fortepianie	 i	 organach.	
Po	 ukończeniu	 czterech	 klas	 gimnazjal-

1	M.	Szymanowicz,	Z działalności Wytwórni organów Stanisława Ja-
godzińskiego,	w:	Studia Organologica,	t.	I,	Lublin	1994,	s.	71-84.
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11. Przez Ducha Twego Świętego cudowne zesłanie, O Jezu Najdroższy – Ufam Tobie, Panie! 
12. Przez w spowiedzi przenajświętszej grzechów odpuszczanie, O Jezu Najdroższy – Ufam Tobie, Panie! 
13. Przez Twoje w znaku chleba wśród nas pozostanie, O Jezu Najdroższy – Ufam Tobie, Panie! 
14. Przez Twoje dla świata wieczne zmiłowanie, O Jezu Najdroższy – Ufam Tobie, Panie! 
15. Przez łzy nawrócenia i wiary wyznanie, O Jezu Najdroższy – Ufam Tobie, Panie! 
16. Boże Miłosierdzie było, jest i na zawsze z nami pozostanie, O Jezu Najdroższy – Ufam Tobie, Panie! 
17. Jezu wierzę w ciebie – w Miłosierdzie Twoje, Ty jesteś tu ze mną i już się nie boję. 
18. Tulę krzyż do serca – przedwieczne kochanie – ze łzami wyznaję – Ufam Tobie, Panie. 
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nych	rozpoczął	naukę	zawodu	u	organmi-
strza	 Leopolda	 Blomberga	 w	Warszawie.	
W	 1900	 roku	 usamodzielnił	 się	 i	 założył	
warsztat	organmistrzowski	w	Lublinie.	Ze	
względu	na	trudności	warsztatowe	i	orga-
nizacyjne,	 a	 także	 rodzinne,	 przeniósł	 się	 
w	1910	roku	do	Radomia,	gdzie	prowadził	
zakład	 organmistrzowski	 do	 roku	 1919,	
kiedy	to	ze	względu	na	trudności	przeniósł	
się	do	Garbatki	k/	Radomia	i	tam	pozostał	
do	 śmierci	 prowadząc	 znany	 w	 regionie	
warsztat	organmistrzowski.	Zmarł	8	sierp-
nia	1949	roku	nie	pozostawiając	po	sobie	
następców	w	osobie	swoich	synów	(zginęli	
w	Auschwitz).	Jedynie	jego	uczeń	i	później-
szy	wieloletni	współpracownik	 Józef	Wój-
cik	 prowadził	 działalność	 organmistrzow-
ską	do	roku	1979.	

	 Okres	działalności	organmistrzow-
skiej	 Stanisława	 Jagodzińskiego	zamyka	 się	
w	 latach	 1900-1949.	 Jego	 warsztat	 zloka-
lizowany	 był	 kolejno	w	 Lublinie,	 Radomiu	 
i	Garbatce.	Swoją	działalnością	objął	tereny	
diecezji:	 lubelskiej,	 sandomierskiej,	 radom-
skiej,	a	także	w	mniejszym	stopniu	diecezji	
kieleckiej,	 siedleckiej	 i	 archidiecezji	 war-
szawskiej.	Budował	organy	na	wschodnich	
terenach,	obecnie	poza	granicami	Polski.
	 Dokładnej	 liczby	 zbudowanych	 in-
strumentów	nie	udało	 się	ustalić.	Powody	
są	różne.	Brak	dokładnej	dokumentacji	ar-
chiwalnej,	 numerów	 (opusów)	 budowa-
nych	 instrumentów.	 Jagodziński	 często	
przebudowywał	 stare	 instrumenty	 i	 ozna-
czał	 je	 jako	 swoje	własne2.	W	1994	Maria	
Szymanowicz	 na	 podstawie	 dokumentów	
archiwalnych	 ustaliła	 liczbę	 67	 instrumen-
tów3.	Liczba	ta	została	poszerzona	w	miarę	
2	 J.	 Gołos,	 Polskie organy i muzyka organowa,	Warszawa	 1972,	 
s.	 110,	 275;	 B.	Vogel,	 Instrumenty muzyczne w kulturze Królestwa 
Polskiego,	Kraków	1980,	s.	171.
3	M.	Szymanowicz,	dz.	cyt.,	s.	72-	74.

postępu	badań	o	kilka	nowych	
	 Ponieważ	te	ostatnie	znajdują	się	na	
terenie	diecezji	kieleckiej	warto	wymienić	
inne	 instrumenty	 zbudowane	 przez	 Stani-
sława	Jagodzińskiego	na	tym	obszarze.	Są	to	
organy	w	następujących	miejscowościach:
Łopuszno w	 kościele	 pw.	 Podwyższenia	
Krzyża	 św.,	 11-głosowe,	 I+P,	 o	 trakturze	
pneumatycznej	 i	 wiatrownicach	 stożko-
wych;
Nagłowice	w	 kościele	 pw.	MB	Różańco-
wej,	 8-głosowe,	 I+P,	 o	 trakturze	 pneuma-
tycznej	i	wiatrownicach	stożkowych;
Nowy Korczyn	 w	 kościele	 pw.	 Trójcy	
świętej,	 11-głosowe,	 I+P,	 o	 trakturze	 me-
chanicznej	i	wiatrownicach	stożkowych;
Piekoszów	 w	 kościele	 pw.	 Narodzenia	
NMP,	 18-głosowe,	 II+P,	 o	 trakturze	 pneu-
matycznej	i	wiatrownicach	stożkowych;
Proszowice	 w	 kościele	 pw.	 Jana	 Chrzci-
ciela,	18-głosowe,	II+P,	o	trakturze	pneuma-
tycznej	i	wiatrownicach	stożkowych4;
Stary Korczyn	w	kościele	pw.	św.	Miko-
łaja,	18-głosowe,	II+P,	o	trakturze	pneuma-
tycznej	i	wiatrownicach	stożkowych;
Wzdół	 w	 kościele	 pw.	 Wniebowzięcia	
NMP,	10-głosowe,	I+P,	o	trakturze	pneuma-
tycznej	i	wiatrownicach	stożkowych;
Zagnańsk	 w	 kościele	 p.	 w.	 św.	 Rozalii,	
10-głosowe,	 I+P,	o	trakturze	mechanicznej	
i	wiatrownicach	stożkowych.
Celowo	 pomijamy	 w	 tym	 spisie	 organy	 
w	Masłowie,	gdyż	będą	one	dokładnie	omó-
wione	w	następnym	numerze.
	 Jagodziński	 w	 znacznej	 mierze	 do	
budowy	 organów	 używał	 narzędzi	 ręcz-
nych.	W	 warsztacie	 wykonywał	 elementy	
traktury	 i	 piszczałki	 drewniane,	 natomiast	
metalowe	sprowadzał	z	Warszawy.	Projek-
ty	prospektów	wykonywali	architekci	Idzi-
kowki	 i	 Krzywicki.	 Utrzymywał	 kontakty	 
z	 firmą	 A.	 Laukuff	 z	 Weikersheim,	 skąd	
sprowadzał	 kontuary	 pneumatyczne.	 Jedy-
ną	pozostałością	z	warsztatu	Jagodzińskie-
go	 jest	 szablon	 menzur	 Concertfletu	 8’	 
4	http://www.parafiaproszowice.com.pl/chor.html	(18.01.2011r.)

Autograf S. Jagodzińskiego - fot. Ks. P. Moćko
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i	Trawersfletu	dubeltowego	8’.
	 Wielkość	 instrumentów	 zależna	
była	od	wielkości	kościoła.	Budował	organy	
od	4-głosowych	do	23-głosowych.	Organy	
w	zależności	od	liczby	głosów	miały	 jeden	
Manuał,	jeden	Manuał	i	Pedał	lub	dwa	Manu-
ały	i	Pedał.	W	formie	pozytywów	zachowa-
ło	 się	 10	 instrumentów.	Wszystkie	 instru-
menty	mają	 klawiatury	 o	 pełnym	 układzie	
chromatycznym.
	 Wygląd	 prospektu	 uzależniony	
był	od	 tego	czy	budowano	 instrument	od	
podstaw	 czy	 też	 zachowywano	 starą	 sza-
fę	 organową.	 Jagodziński	 wykonywał	 dwa	
rodzaje	 prospektów:	 neogotycki	 i	 neokla-
sycystyczny.	 Istnieją	także	 instrumenty	bez	
wyraźnych	cech	stylistycznych.
	 Jagodziński	 budował	 instrumenty	 
o	trakturze	mechanicznej	i	pneumatycznej.	
Trudno	 wyodrębnić	 jakiś	 ciąg	 rozwojowy,	
gdyż	 stosował	 zamiennie	oba	 typy	 traktu-
ry.	 Zasadniczo	 instrumenty	 mniejsze	 do	
10	głosów	miały	trakturę	mechaniczną,	zaś	
większe	 pneumatyczną.	 Choć	 zdarzały	 się	
przypadki	 odwrotne.	 Kontuary	 są	 wolno-
stojące,	bądź	wbudowane	w	bok	szafy	or-
ganowej.	We	wszystkich	instrumentach	za-
stosowano	wiatrownice	stożkowe.

	 Jagodziński	 stosował	 glosy	 nale-
żące	 do	 trzech	 rodzin:	 pryncypały,	 flety	 
i	 smyczkowe.	 Nie	 stosował	 głosów	 kry-
tych	charakterystycznych	(np.	Quintadena)	
i	 językowych.	 Stosował	 głosy	 zasadnicze:	
16’,	8’	4’	i	2’,	jeden	poboczny	2	2/3’	i	jeden	

wielorzędowy	-	Miksturę.	Wśród	nich	jest	 
6	 głosów	 pedałowych	 (Pryncypałbas	 16’,	
Oktawbas	8’,	Subbas	16’,	Fletbas	8’,	Violon-
bas	16’,	Cello	8’)	pozostałe	to	głosy	manu-
ałowe.	Trzy	rodzaje	Mikstur:
-	nierepetujące	o	zmiennej	 liczbie	rzędów	
1-3,	2-4	rz;
-	 repetujące	 o	 stałej	 liczbie	 rzędów	 3	 rz,	
mają	jedną	lub	dwie	repetycje;
-repetujące	o	zmiennej	liczbie	rzędów	1-3,	
2-3,	3-4	rz,	mają	jedną	lub	dwie	repetycje.
Wszystkie	Mikstury	składają	się	z	rzędów	
zasadniczych	 i	 kwintowych,	 wyjątkowo	 

w	pierwszej	oktawie	z	samych	zasadniczych,	
repetują	o	oktawę,	o	kwintę	 -	kwartę	 lub	
kwintę	 -	 oktawę.	W	 większości	 najniższy	
rząd	to	2’	lub	2	2/3’.	Wyjątkowo	stosował	
transmisje	do	Mikstury,	 a	 często	Mikstura	
miała	układ	1-3	rz.
Dyspozycje	 organów	 Jagodzińskiego	 są	
schematyczne,	a	w	niektórych	przypadkach	
powtórzone.	W	małych	przewarzają	Pryn-
cypały	 w	 większych	 kilkunastogłosowych	
-	Flety.	Głosy	smyczkowe	też	są	licznie	ob-
sadzone,	a	w	niektórych	przypadkach	peł-
nią	 rolę	 dominującą.	W	 dwumanuałowych	
organach	 regułą	 jest	 występowanie	 Bour-
donu	16’	w	I	Man.	W	II	Man.	zasadniczo	nie	
ma	 pryncypałów,	 przeważają	 flety	 i	 głosy	
smyczkowe.	 Bardzo	 jednolita	 jest	 obsada	
sekcji	 Pedału.	 Pod	 względem	 wysokości	
brzmienia	 zdecydowanie	 przeważają	 głosy	
8’.	W	niektórych	 instrumentach	przewaga	
ta	jest	bardzo	duża.

Śpiewajmy i grajmy Bogu             3 (3) 2016

Prospekt organów w Zagnańsku - par. pw. Św. Rozalii - 
fot. Ks. P. Moćko

Tabliczka budowniczego, a zarazem wskaźnik Crescendo 
Organy w Kościele pw. Przemienienia Pańskiego  

w Masłowie - fot. ks. P. Moćko
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	 W	 zdecydowanej	 większości	 in-
strumentów	występują	głosy	od	16’	do	4’,	 
a	zakres	klawiatury	obejmuje	4,	5	oktawy.

	 Z	 przeprowadzonych	 badań	 men-
zur	piszczałek	stosowanych	przez	Jagodziń-
skiego	wynika,	że	parametry	piszczałek	od-
powiednich	 głosów	 są	 identyczne.	 Zatem	
zarówno	 piszczałki	 drewniane	 jak	 i	meta-
lowe	były	wykonywane	według	stałego	sza-
blonu.	Głosy	mają	menzurę	szerokościową	
stałą	bądź	zmienną	w	przebiegu	wznoszą-
cym.
	 Jagodziński	 stosował	 urządzenia		
dodatkowe:
-	połączenia:
1)	 wewnątrzklawiaturowe	 Super	 M	 I	 
						niekompletne
2)			miedzyklawiaturowe:
	 a)	M	II/I,	M/P,	M	I/P,	rzadko	M	II/P
	 b)	Super	M	II/I
	 c)	Sub	M	II/I
-	 registry	 zbiorowe:	 Piano,	 Mezzoforte,	
Forte	włączane	ręcznie	 i	w	organach	me-
chanicznych	 Pleno	 włączane	 przyciskiem	
nożnym.
-	żaluzje	(tylko	w	jednym	instrumencie)
-	Crescendo,	w	organach	pneumatycznych	

uruchamiane	przy	pomocy	pedału
-	 tremolo,	do	całego	 instrumentu	 lub	 jed-
nego	głosu.
	 Działalność	 firmy	 organmistrzow-
skiej	 przypadła	 na	 okres	 romantycznych	
tendencji	 w	 budownictwie	 organowym.	
Analiza	 instrumentów	 Jagodzińskiego	 pod	
względem	 rodzin	 głosowych,	 wysokości	
brzmienia	i	menzur	pozwala	wysnuć	wnio-
sek,	że	instrumenty	te	wykazują	wiele	cech	
wspólnych	 z	 romantycznymi	 założeniami	
brzmieniowymi.	Przejawia	się	to	m.in.	w:
-	dominacji	głosów	zasadniczych
-	przewadze	głosów	8’
-	 licznym	 zastosowaniu	 głosów	 smyczko-
wych
-	 zastosowaniu	 głosów	wibrujących	–	Vox	
coelestis
-	występowaniu	wąskich	menzur	szeroko-
ściowych	 przebiegających	 schematycznie	
najczęściej	wznoszących
-	braku	samodzielnych	głosów	pobocznych	
i	głosów	wysokobrzmiących	występujących	
samodzielnie
-	 ograniczeniu	 głosów	 wielorzędowych;	
zastosowanie	 Mikstur	 niskobrzmiących	 
z	mała	liczbą	repetycji
-	ograniczeniu	roli	Pedału	
-	wzmocnieniu	dolnego	rejestru	organów.
	 Z	powyższego	wynika	iż	organy	Sta-
nisława	Jagodzińskiego	mają	w	Tutti	brzmie-
nie	 ciemne,	 masywne	 mało	 plastyczne.	
Natomiast	w	mniejszych	 zestawach	 stwa-
rzają	ciekawe	możliwości	kolorystyczne	ze	
względu	na	bogatą	obsadę	Fletów	i	głosów	
smyczkowych5.

5	M.	Szymanowicz,	dz.	cyt.,	s.74-80.

Kontuar organów w Zagnańsku par. pw. św. Rozalii  
- fot. Ks. P. Moćko

90 LAT CHÓRU IM. ŚW. CECYLII  
BAZYLIKI KATEDRALNEJ W KIELCACH

Mariusz Bednarz
	 22	 listopada	 2016	 roku	 przypada	
90.	 rocznica	 powstania	Chóru	 im.	 Świętej	
Cecylii	działającego	przy	Bazylice	Katedral-
nej	w	Kielcach.	Przy	okazji	tak	zacnego	ju-

bileuszu	pozwolę	sobie	przybliżyć		historię	
zespołu	oraz	na	kilka	refleksji	dotyczących	
bieżącej	działalności	tegoż	chóru.
	 Historia	 wspólnego,	 zorganizo-
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wanego	 muzykowania	 (śpiewania)	 miesz-
kańców	 Kielc	 okresu	 międzywojennego	
rozpoczyna	 się	 w	 roku	 1923,	 w	 którym	
powstało	Towarzystwo	Miłośników	Sztuki.	 
Z	 czterech	 sekcji	 (wokalnej,	 muzycznej,	
sztuk	plastycznych	i	scenicznej)	najprężniej	
działała	sekcja	wokalna,	którą	najpierw	kie-
rował	prof.	Michał	Cetner,	a	następnie	wy-
bitny	polski	organista	pracujący	na	co	dzień	
w	bazylice	katedralnej	w	Kielcach	prof.	Józef	
Rosiński.	Śpiewacy	występowali	w	Kielcach	
oraz	 w	 innych	 ośrodkach	 województwa,	 
a	w		1924	roku	wzięli	udział	w	II	Wszechpol-
skim	Zjeździe	Śpiewaczym	w	Poznaniu.	Po	
takim	sukcesie	z	 inicjatywy	prezesa	Towa-
rzystwa	 Miłośników	 Sztuki,	 prof.	Witolda	
Kamińskiego,	 utworzono	 Związek	 Stowa-
rzyszeń	Muzyczno	 –	 Śpiewaczych	 	Woje-
wództwa	Kieleckiego.	Pierwszy	zjazd	 tych	
stowarzyszeń	odbył	się	17	maja	1925	roku	
na	placu	Panny	Maryi	w	Kielcach.	Rozpo-
czął	się	on	Mszą	Świętą	celebrowaną	przez	
pasterza	kościoła	kieleckiego,	bpa	Augusty-
na	 Łosińskiego,	 który	 to	 również	 zasiadał	 
w	 komitecie	 honorowym	 zjazdu.	Warto	
odnotować	fakt,	że	w	jury	konkursu	zasia-
dał	Feliks	Nowowiejski.	

	 Jeśli	spojrzeć	na	współczesne	grani-
ce	diecezji	kieleckiej,	to	wystąpiły	wówczas	
chóry	z	Masłowa,	Jędrzejowa,	Kielc	(Towa-
rzystwa	 Miłośników	 Sztuki	 i	 Chór	Wło-
ściański	parafii	Świętego	Krzyża),	Chmielni-
ka	oraz	chóry	szkolne	z	Buska,	Jędrzejowa	 

i	 Kielc.	 Chóry	 Gimnazjum	 Państwowego	
im.	M.	Reja	oraz	Gimnazjum	Państwowego	
im.	 J.	 Śniadeckiego	wystąpiły	 pod	dyrekcją	
Józefa	Rosińskiego.	

	 Ów	Zjazd	Towarzystw	śpiewaczych	
miał	ogromny	wpływ	na	decyzję	prof.	Rosiń-
skiego,	aby	założyć	przy	bazylice	katedralnej	
w	Kielcach	chór	parafialny.	Za	zezwoleniem	
bpa	A.	 Łosińskiego	 stało	 się	 to	w	 listopa-
dzie	1926	 roku,	w	okolicach	 liturgicznego	
wspomnienia	 św.	 Cecylii,	 patronki	 muzyki	 
i	śpiewu	kościelnego.	Co	warte	podkreśle-
nia,	chór	ten	działa	w	sposób	nieprzerwany	
do	dnia	dzisiejszego,	nie	zawieszając	swojej	
działalności	nawet	podczas	zawieruchy	wo-
jennej	pod	okupacją	hitlerowską.
	 Najstarszym	 zachowanym	 doku-
mentem	jest	program	koncertowy	z	1931	
roku,	kiedy	to	chór	wystąpił	w	Teatrze	Pol-
skim	w	Kielcach	z	okazji	9.	Rocznicy	Koro-
nacji	Papieża	Piusa	XI.	W	1938	roku	na	Zlo-
cie	 Śpiewaczym	w	Krakowie	 chór	 zdobył		
pierwszą	nagrodę.	W	1939	roku	wystawio-
no	na	 scenie	Teatru	 Polskiego	w	Kielcach	
operę	„Krakowiacy	i	górale”	W.	Bogusław-
skiego,	 w	 której	 wszystkie	 partie	 solowe	 
i	chóralne	realizowali	chórzyści	katedralni.	
	 Od	 momentu	 założenia	 chór	 nie	
ograniczał	się	tylko	do	uczestnictwa	w	na-
bożeństwach	w	katedrze	–	prowadził	oży-
wioną	działalność	koncertową.	Występował	
m.in.	z	orkiestrą	symfoniczną	4.	Pułku	pie-
choty	 Legionów	pod	dyrekcją	 por.	M.	 Fir-
ka,	z	chórem	Seminarium	Nauczycielskiego	

U początku działalności - fot. archwum chóru

1936 r. Warszawa zlot śpiewaczy - fot. archiwum chóru
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Żeńskiego	im.	Królowej	Jadwigi,	z	Biskupią	
Szkołą	Muzyczną,	z	Chórem	Włościańskim	
z	Masłowa,	chórem	wspomnianego	już	To-
warzystwa	 Miłośników	 Sztuki,	 Katolickim	
Stowarzyszeniem	Młodzieży	Męskiej	i	Żeń-
skiej.	Występy	te	miały	miejsce	na	okolicz-
nościowych	 akademiach,	 uroczystościach	
kościelnych	 i	 akademiach	misyjnych,	 orga-
nizowanych	przez	Polskie	Dzieło	Rozkrze-
wiania	Wiary	oraz	Akcję	Katolicką.	

	 Wybuch	II	wojny	światowej	pokrzy-
żował	 wiele	 planów	 artystycznych	 chóru.	
Nie	zawiesił	on	 jednak	ani	na	chwilę	swej	
działalności.	Ograniczono	 się	 jednak	 tylko	
do	udziału	w	nabożeństwach	 i	 uroczysto-
ściach	 kościelnych.	 Okupacja	 przyniosła	
zakaz	wszelkich	zgromadzeń,	co	jednak	nie	
przeszkadzało	 chórzystom	 uczestniczyć	 
w	próbach.	Spotykali	się	na	swoich	ćwicze-
niach	 w	 różnych	 miejscach	 –	 w	 kościele,	
w	 salkach	 katechetycznych,	 w	 mieszkaniu	
prof.	Rosińskiego.	Jednym	z	wielu	smutnych	
wydarzeń	tamtego	okresu	było	aresztowa-
nie	 i	późniejsze	 rozstrzelanie	ówczesnego	
prezesa	chóru,	pana	Bednarskiego,	za	przy-
należność	do	Armii	Krajowej.
	 Po	 zakończeniu	 działań	 wojennych	
chór	 wznowił	 pozareligijną	 	 działalność	
artystyczną	 wystawiając	 znowu	 „Krako-
wiaków	i	Górali”,	powrócił	też	do	tradycji	
corocznych	 koncertów	 cecyliańskich	 oraz	
koncertów	kolęd.
	 W	 1953	 roku	 zmarł	 założyciel	 
i	 pierwszy	 dyrygent	 chóru,	 Józef	Rosiński.	

Kierownictwo	przejął	 jego	syn,	 Jerzy.	Uro-
dził	się	w	1927	roku	w	Kielcach,	naukę	gry	
na	 instrumentach	 rozpoczął	 u	 ojca,	 a	 w	
1961	 roku	 ukończył	 PWSM	w	Warszawie	
w	 klasie	 organów	 prof.	 F.	 Rączkowskiego.	

Maestro	Rosiński	prowadził	chór	nieprze-
rwanie	 aż	 do	 swojej	 śmierci	 	 w	 grudniu	
2008	 roku.	Warto	 też	 dodać,	 że	 ostatnią	
zawodową	 aktywnością	 w	 Jego	 pięknym	 
i	 bogatym	 artystycznie	 życiu	 była	 właśnie	
próba	 ukochanego	 katedralnego	 chóru	 
w	piątkowy	wieczór	19	grudnia	2008	roku,	
na	której	przygotowywano	kolędy	na	zbli-
żające	 się	 Święta	 Narodzenia	 Pańskiego.	
Niestety	w	godzinach	porannych	w	sobotę	
20	grudnia	profesor	zmarł.

	 Pół	wieku	pracy	pod	batutą	chary-
zmatycznego,	wybitnego,	a	przy	tym	niezwy-
kle	 serdecznego	człowieka,	 jakim	był	prof.	
Rosiński,	 obfitowało	 w	 liczne	 wydarzenia	
artystyczne,	ale	i	w	głębokie	przeżycia	na-
tury	religijnej.	Chór	wykonał	w	tym	czasie	
m.in.	„Angelus”	W.	Kilara	w	1982	roku	czy	

1982 r. Piekary Śląskie - fot archiwum chóru

50-lecie chóru - fot. archiwum chóru

Boże Ciało 1999 - fot. archiwum chóru 
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„Mszę	 Koronacyjną	 C-dur”	W.A.Mozarta.		
Zespół	brał	 również	udział	w	takich	wiel-
kich	wydarzeniach	 kościelnych,	 jak	 konse-
kracja	 biskupa	 Czesława	 Kaczmarka,	 czy	
Msza	na	 lotnisku	w	Masłowie	03	czerwca	
1991	roku	celebrowana	przez	Świętego	Pa-
pieża	Jana	Pawła	II,	podczas	której	ukorono-
wano	znajdujący	się	w	bazylice	katedralnej	
obraz	Matki	Bożej	Łaskawej	zwanej	Kielec-
ką.	Chór	wykonał	wtedy	hymn	p.t.	„Matka	
Boża	Łaskawa	Kielecka”,	do	którego		słowa	
ułożył	chórzysta	Wacław	Wilk	–	Wilczyński,	
a	muzykę	skomponował	maestro	Rosiński.	
Pieśń	ta	do	dnia	dzisiejszego	rozbrzmiewa	
w	 katedrze	 kieleckiej	 prawie	 codziennie	
na	zakończenie	Mszy	Świętej	o	godz.	6.30	
transmitowanej	 przez	 diecezjalne	 Radio	
Em,	sprawowanej	przed	 Ikoną	Matki	Łaski	
Bożej.	

	 Prezesami	chóru	po	wspomnianym	
panu	Bednarskim	byli:	J.	Siuda,	S.	Krąż,	J.	Ho-
rodyski,	a	obecnie	Janina	Rosińska	–	wdo-
wa	po	 profesorze	Rosińskim,	 która	może	
poszczycić	się	najdłuższym	stażem	w	chó-
rze	–	śpiewa	od	ponad	50	lat.
	 	 	 Od	 lutego	 2009	 r.,	 kiedy	 zosta-
łem	 organistą	w	 katedrze	 kieleckiej,	mam	
ogromną	przyjemność	prowadzić	 również	
chór	 działający	 przy	 bazylice.	 Pod	 moją	
dyrekcją	 chór	 uczestniczył	 m.in.	 w	 Mszy	
Świętej	 na	 Inaugurację	Telewizyjnego	Uni-
wersytetu	 Biblijnego	 celebrowanej	 przez	
kard.	 G.	 Ravasi,	 w	 Mszy	 Świętej	 z	 okazji	

złotego	jubileuszu	kapłaństwa	Bpa	Kazimie-
rza	Ryczana,	Ingresie	do	Bazyliki	Katedral-
nej	w	Kielcach	bpa	Jana	Piotrowskiego	czy	
Uroczystej	 Mszy	 Świętej	 na	 rozpoczęcie	
Świętego	Roku	Miłosierdzia.	Co	roku	chór	
uczestniczy	 w	 wielu	 uroczystych	 Mszach	
Świętych,	 m.	 in.	 święceniach	 diakonatu,	
święceniach	prezbiteratu,	sumach	odpusto-
wych,	rocznicach	święceń	księży	biskupów,	
Mszach	 Świętych	 prymicyjnych,	 a	 także	 
w	wielu	Mszach	Świętych	w	okresie	zwy-
kłym.	
	 Od	samego	początku	w	działalność	
chóru	zaangażowani	byli	nie	 tylko	parafia-
nie	 katedralni,	 ale	mieszkańcy	 całego	mia-
sta.	W	ostatnich	latach	na	próby	chórzyści	
docierają	nie	tylko	z	Kielc,	ale	i	z	miejsco-
wości	oddalonych	o	kilka	czy	kilkanaście	ki-
lometrów.	Wymaga	to	od	członów	zespo-
łu	wiele	wyrzeczeń,	 ale	 łączy	nas	wspólna	
pasja,	 umiłowanie	 piękna	 sztuki	 wokalnej	
oraz	 cześć	 dla	 Katedry,	 która	 jest	 matką	
wszystkich	 kościołów	 diecezji.	 Pracujemy	
nieustannie	nad	rozwojem	wokalnym	i	nad	
poszerzeniem	 repertuaru.	Największą	 bo-
lączką	chóru	jest	jednak	duża	rotacja	chó-
rzystów.	Więcej	ludzi,	niestety,	odchodzi	ze	
względu	na	wiek	czy	stan	zdrowia,	a	mało	
osób	zasila	nasze	szeregi.	Mam	jednak	na-
dzieję,	 że	 przy	 okazji	 świętowania	 tak	 za-
cnego	 jubileuszu	 uda	 się	 zachęcić	 kolejne	
pokolenia,	aby	chciały	pieśnią	chwalić	Boga,	
byśmy	za	10	lat	mogli	świętować	setne	uro-
dziny.	Ad	majorem	Dei	gloriam!	
	 W	opracowaniu	korzystałem	z	arty-
kułu	Janiny	Wojciechowskiej	„75	lat	Chóru	
Katedralnego”,	opublikowanego	w	„Gościu	
Niedzielnym”	 z	 dn.	 18.11.2001	 roku,	 oraz	 
z	 materiałów	 archiwalnych	 przekazanych	
mi	przez	Panią	Prezes	Chóru	Janinę	Rosiń-
ską.
	 Serdecznie	 dziękuję	 Pani	 Janinie	
Rosińskiej,	oraz	księdzu	dr	Tomaszowi	Go-
celowi,	 dyrektorowi	Archiwum	 Diecezjal-
nego,	 za	wszelką	 pomoc	okazaną	mi	 przy	
pracy	nad	niniejszym	artykułem.

Pielgrzymka Diecezji Kieleckiej do Kalwarii  
Zebrzydowskiej - fot. archiwum chóru
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WYDARZENIA

Na plakacie wykorzystano fragment rzeźbiarskiego zwieńczenia chrzcielnicy z kościoła parafialnego w Złotnikach.  Fotografia – Jakub Śliwa

Paweł Łukowiec – kompozycje
ks. Tomasz Rusiecki – tekst 

Wykonawcy:
Jerzy Zelnik – narrator

Renata Drozd – sopran
Monika Kolasa-Hladikova – mezzosopran

o. Rafał Kobyliński – baryton
Natasza Łukowiec – sopran dziecięcy

Zofia Sondej – sopran dziecięcy
Paweł Łukowiec – organy

Chór Kameralny Fermata i Chór Instytutu Edukacji Muzycznej  
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach

pod kierunkiem Ewy Robak

Ewa Robak – dyrygent

Krzysztof Sztekmiler – realizacja dźwięku

Koncert Jubileuszowy

KRZYŻ I ORZEŁ
1050 lat od Chrztu Mieszka

Organizatorzy: 
Fundacja ENKOLPION
Stowarzyszenie ARS SACRA
Muzeum Diecezjalne w Kielcach

Patronat medialny:
Radio Kielce
TVP3 Kielce 
Radio eM Kielce

BAZYLIKA KATEDRALNA W KIELCACH, 14 października 2016 roku, godzina 18.00

Patronat honorowy 
JEGO EKSCELENCJA KSIĄDZ BISKUP JAN PIOTROWSKI 

ORDYNARIUSZ KIELECKI

Na	to	dostojne	wydarzenie	przybyła	licznie	
zgromadzona	publiczność	nie	tylko	z	Kielc,	
ale	 również	 z	 innych	 miejscowości.	Arty-
ści	zostali	nagrodzeni	owacjami	na	stojąco,	
a	 zachwycona	 przepięknym	 repertuarem	
oraz	 wysokim	 poziomem	 wykonania	 pu-
bliczność	wysłuchała	na	koniec	jeszcze	kilka	
bisów.

Wystąpili:
Renata Drozd	–	Sopran,	Monika Kolasa 
- Hlodikova –	Mezzosopran,	O. Rafał Ko-
byliński	–	Baryton,	Natasza Łukowiec	–	
Sopran	Dziecięcy,	Zofia Sondej	–	Sopran	
Dziecięcy,	Paweł Łukowiec	–	Organy
Chór Kameralny Fermata i Chór In-
stytutu Edukacji Muzycznej Uniwer-
sytetu Jana Kochanowskiego w Kiel-
cach	pod	kierunkiem	Ewy Robak
Jerzy Zelnik –	Narrator	
Ewa Robak	–	Dyrygent	
Autor	kompozycji	i	opracowań	-	Paweł	Łu-
kowiec.	
Komentarze	-	Ks.	Tomasz	Rusiecki
Teksty	pieśni	napisali:	Krystyna	Żak,	Papież	
Jan	Paweł	II,	bp	Józef	Zawitkowski,	ks.	Jerzy	
Banaśkiewicz;	
oraz	 nasi	 rodzimi	 twórcy:	 Jadwiga	 Kocza-
nowska,	 Anna	 Piwko,	 Wincenty	 z	 Kielc,																
ks.	Jan	Kaczmarek	i	ks.	Paweł	Borto.

	 Od	 chwi-
li,	 gdy	 Mieszko	 I	
przyjął	 sakrament	
chrztu	 świętego,	
minęło	już	1050	lat	
–	lat	pełnych	chwa-
ły,	 dumy	 i	 potęgi,	
ale	 też	 trwogi,	 za-
gubienia	 i	 niepew-
ności;	 smutków	
i	 radości	 w	 życiu	
tak	 wielu	 pokoleń	

ludzi,	którzy	na	polskiej	ziemi	 tworzyli	hi-
storię	państwa	i	Kościoła.	Czy	dumny	biały	
orzeł	w	koronie	na	 głowie	mógłby	 istnieć	
i	przetrwać	bez	krzyża?	Czy	krzyż	mógłby	
przez	 wieki	 wydawać	 owoce	 silnej	 wiary	
będącej	źródłem	przetrwania,	gdyby	nie	był	
mocno	zakorzeniony	w	 tej	przyjaznej	 zie-
mi?	Krzyż	i	Orzeł	–	dwa	znaki,	bez	których	
nie	 da	 się	 zrozumieć	 historii	 Polski	 i	 Ko-
ścioła.	To	opowieść	o	wierze,	 która	przez	
1050	lat	prowadziła	Polaków,	budowała	na	
tej	 ziemi	 cywilizację,	 uczyła	 człowieczeń-
stwa,	którego	nie	można	w	pełni	pojąć	bez	
Miłości	Chrystusa	 i	 Jego	Krzyża.	Ten	 kon-
cert	to	skromne	dziękczynienie	mieszkań-
ców	Ziemi	Świętego	Krzyża,	artystów	i	kie-
leckiego	Kościoła	za	dar	i	łaskę	wiary	oraz	
chrztu	świętego.	Bez	tej	wiary	i	bez	chrztu	
nie	bylibyśmy	tymi,	którymi	jesteśmy.	
	 Koncert	 pt.	 „Krzyż	 i	 Orzeł.	 1050	
lat	od	chrztu	Mieszka”,	który	odbył	się	14	
października	2016	r.	w	Bazylice	Katedralnej	 
w	 Kielcach	 zorganizowała	 Fundacja	 EN-
KOLPION,	 Instytut	 Kultury	 Regionalnej	 
i	 Dziedzictwa	 Narodowego,	 Stowarzysze-
nie	Na	 Rzecz	Ochrony	 i	 Promocji	 Sztuki	
Sakralnej	 „Ars	 Sacra”	 oraz	Muzeum	Die-
cezjalne	 w	 Kielcach.	 Honorowy	 patronat	
nad	nim	objął	biskup	kielecki	ksiądz	dr	Jan	
Piotrowski.	

Koncert „Krzyż i Orzeł”
Paweł Łukowiec

Festiwal Muzyki Organowej
Ks. Przemysław Moćko

	 W	 tym	
roku	 z	 inicjaty-
wy	 s.	 prof.	 Han-
ny	 Śmigielskiej	
OSB	 i	 ks.	 Prze-
mysława	 Moćko	 
w	 miesiącu	 paź-
dzierniku	 w	 Pa-
rafii	 Miłosierdzia	
Bożego	 w	 Kiel-
cach	odbywały	się	
niedzielne	 kon-
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JESIENNY DZIEŃ SKUPIENIA ORGANISTÓW 
DIECEZJI KIELECKIEJ

Ks. Paweł Rej

	 W	 sobotę,	 24	 września,	 uroczy-
stą	 Eucharystią	 zakończył	 się	 dwudniowy	
dzień	skupienia	organistów	naszej	diecezji,	
organizowany	 przez	 Komisję	 Muzyczno
-Organistowską	Diecezji	 Kieleckiej.	 Dzień	
Skupienia	odbywał	się	w	Centrum	Spotkań	
i	Dialogu	Diecezji	Kieleckiej	w	Skorzeszy-
cach.	Rozpoczęła	go	wspólna	modlitwa	Ko-
ronką	do	Bożego	Miłosierdzia.	

Podczas	 dnia	 skupienia	 uczestnicy	 mogli	
wysłuchać	konferencji	zarówno	duchowych	
jak	i	typowo	formacyjnych.	Pierwszą	z	nich	
wygłosił	 pan	 Cyprian	 Jagiełło	 –	 organista	
koncertowy,	 pedagog	 –	 absolwent	Akade-
mii	Muzycznej	w	Krakowie	i	Uniwersytetu	
Jana	Gutenberga	w	Moguncji,	laureat	wielu	
nagród	na	konkursach	międzynarodowych,	
wybitny	 organista	 i	 improwizator.	 Obec-

nie	 pan	Cyprian	 pełni	 posługę	w	 kościele	
św.	Piotra	i	Pawła	w	Krakowie,	a	pochodzi	 
z	Kielc.	Wygłosił	 on	wykład	 „Rola	organi-
sty	 w	 kształtowaniu	 muzyki	 liturgicznej	 
w	Polsce.	Źródła	historyczne.	Stan	 instru-
mentarium.”	 Następnie	 odbyło	 się	 spo-
tkanie	warsztatowe	w	kościele	 św.	Rozalii	 
w	Skorzeszycach,	gdzie	s.	Hanna	Śmigielska	
OSB	 prezentowała	 „Tradycje	 niemieckie	 
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certy	 zatytułowane:	 „Spotkania	 z	 Muzyką	
Organową”.	Ich	celem	jest	promocja	orga-
nów		w	tym	kościele,	oraz	piękna	muzyki	or-
ganowej	pochodzącej	z	różnych	epok	i	krę-
gów	 kulturowych.	 Z	 koncertem	wystąpiła	 
S.	 Hanna.	 2	 października	 wystąpił	 p.	 mgr	
Patryk	Lipa.	 Jest	on	absolwentem	Uniwer-
sytetu	 Muzycznego	 Fryderyka	 Chopina	 
w	Warszawie.	Wystąpił	także	p.mgr		Karol	
Wieczorek	 	 i	 prof.	Henryk	Zacharski,	 i	 p.	
mgr	Krzysztof	Jędrzejewicz	miejscowy	or-
ganista.	

Koncerty	prowadził	Ks.mgr	lic.	Przemysław	
Moćko,	który	wystąpił	z	finałowym	recita-
lem	organowym	w	ostatnią	niedzielę	paź-
dziernika.
	 W	 programach	 prezentowano		
przeróżne	 utwory	 literatury	 organowej.	
Liczne	grono	uczestników	-	słuchaczy	kon-
certu	było	wielką	radością	i	zachęca	orga-
nizatorów	 do	 częstszego	 organizowania	
tak	wspaniałych	spotkań	z	muzyką.	Za	rok	
planowany	jest	kolejny	taki	festiwal.	Z	nie-
cierpliwością	czekamy!
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INFORMACJE, KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA...

Przewielebni Księża Proboszczowie i Panowie Organiści!

	 Serdecznie	dziekujemy	za	przybycie	na	Dzień	Skupienia	Organistów	muzykom,	
którym	zależy	na	pięknie	muzyki	liturgicznej	w	naszych	parafialnych	świątyniach.	Mamy	
nadzieję,	że	informacja	o	zbliżającym	się	wiosennym	Dniu	Skupinia,	dotrze	do	jeszcze	wie-
kszej	liczby	Organistów.	Przypominamy	tym	samym,	że	uczestnictwo	w	Dniach	Skupienia	
jest	obowiązkowe	i	wypływa	z	Zarządzeń	Posynodalnych	Biskupa	Kieleckiego:	Instrukcja	
dla	Organistów	pkt	3	f.
	 Przypominamy	o	zgłaszaniu	wszelkich	remontów	i	jakichkolwiek	ingerencji	w	in-
strument	Komisji	Muzyczno-Organistwskiej.	Pomoże	to	w	uniknięciu	wszelkich	trudności	
i	problemów	z	późniejszym	użytkowaniem	organów.	
	 Na	kanwie	ciągle	toczących	się	dyskusji	na	temat	wykonywania	utworów	świec-
kich	podczas	liturgii	-	w	szczególności	obrzędowych,	niebawem	ukaże	się	ogólnodiece-
zjalny	dokument	przypominający	o	obowiązujacych	w	tej	kwestii	przepisach.
	 Bardzo	prosimy	o	zgłaszanie	Redakcji	naszego	czasopisma	wszelkich	problemów	
z	 dotarciem	 niniejszego	 kwartalnika	 do	 organistów.	 Przypominamy,	 że	 obecnie	 pismo	
„Śpiewajmy	 i	grajmy	Bogu”	 jest	bezpłatne	 i	przekazywane	 jest	do	każdej	parafii	naszej	
diecezji.
	 Z	 przykrością	 zawiadamiamy,	 że	 do	wieczności	 odeszła	wspominana	 przez	 nas	 
w	obszernym	artykule	ostatniego	numeru	naszego	czasopisma	p.	Anna	Cecylia	Gąsio-
rek,	długoletnia	organistka	parafii	pw.	Niepokalanego	Poczęcia	Najswietszej	Maryi	Panny	 
w	Busku	Zdroju.	Niech	dobry	Bóg	obdarzy	ja	swoim	miłosierdziem.

Redakcja

i	francuskie	liturgicznej	muzyki	organowej”.	
Na	podstawie	wykładu	 s.	Hanny,	organiści	
mieli	okazję	wykonać	własną	improwizacje	
chorałową	 pod	 jej	 okiem.	 S.	Hanna	 obec-
nie	 realizuje	 swoje	 powołanie	 we	 Francji,	 
w	 opactwie	 Bec-Hellouin	 posługując	 tam	
jako	 organistka.	 Dzień	 zakończyła	 konfe-
rencja	 duchowa	 „Dar	 miłosierdzia	 Boże-
go	 –	 nadzieja	 dla	 człowieka”	 ks.	Tomasza	
Siemieńca	 –	 wykładowcy	 Pisma	 Święte-
go	 w	Wyższym	 Seminarium	 Duchownym	 
w	Kielcach	 -	 oraz	wspólna	 adoracja	Naj-
świętszego	Sakramentu.
	 Drugi	 dzień	 	 rozpoczęto	 wspólną	
modlitwą	 Brewiarzową.	Następnie	 ks.	Mi-
chał	 Olejarczyk	 diecezjalny	 duszpasterz	

organistów,	ukazał	ważność	posługi	organi-
sty	podczas	 liturgii	 i	zachowywania	w	niej	
wszelkich	zasad	dotyczących	wykonywania	
muzyki,	prezentując	wykład	„Czy	dzisiejsza	
liturgia	 może	 być	 zagrożona”.	 Organiści	
żywo	włączali	się	w	dyskusję,	na	podstawie	
której,	niebawem	ukaże	się	dokument	przy-
pominający	obowiązujące	od	lat,	lecz	nieco	
nierespektowane	wskazówki	Dokumentów	
Kościoła	dotyczące	wykonywania	utworów	 
o	 charakterze	 świeckim	 podczas	 liturgii,	 
a	w	szczególności	podczas	Mszy	Świetych	
obrzędowych	 -	 związanych	 z	 pogrzebem	
bądź	udzielanym	sakramentem	małżeństwa.	
	 Serdecznie	 zapraszamy	 na	 kolejny	
Dzień	Skupienia	już	na	wiosnę.	



Niby echo spoza świata, 
brzmi organów cudny ton, 
Świętym hymnem w niebo wzlata, 
wzbija się przed Boży tron.
     Pieśń przedziwna, nas zachwyca, 
     skąd melodia cudna ta, 
     To Cecylia Męczennica 
     na organach Panu gra.
W niebie sunie za Barankiem, 
orszak jasnych czystych dusz, 
Białych lilii zdobny wiankiem, 
barwny blaskiem rajskich zórz. 
     Niech nam dusze czystość zbroi, 
     niech nas zdobi cnoty kwiat, 
     Co niewinność dusze stroi, 
     w najpiękniejszą z wszystkich szat.
Kto chce Bogu śpiewać godnie, 
kto Jezusa pragnie czcić, 
Niech zapali cnót pochodnie, 
świętych wzorem zacznie żyć. 
     O Patronko, proś za nami, 
     gdy iść trzeba w święty bój, 
     Grzech niech nigdy nas nie splami, 
     chlubą będzie sztandar Twój.


