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	 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	Proboszczów	o	kierowanie	do	naszej	szkoły	pracowni-
ków,	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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	 Z	każdym	dniem	spływają	pochlebne	opinie	na	temat	naszego	czasopisma.	Tym	
radośniejszą	staje	się	dla	nas	praca	nad	jego	kolejnym	numerem,	który	staje	się	istotną	
pomocą	w	pracy	każdego	organisty,	nie	tylko	w	naszej	diecezji
	 Możemy	często	zastanawiać	się	nad	tym,	jakie	znaczenie	w	liturgii	ma	cisza	i	mil-
czenie?	Z	pewnością	odpowiedź	na	to	pytanie	nie	jest	łatwe.	Próbę	wyjaśnienia	tej	kwestii	
podjął	ks.	Michał	Olejarczyk	w	artykule	„Znaczenie	silentium	sacrum	w	liturgii”.	
	 Dobrym	zwyczajem	staje	się	to,	że	korzystać	możemy	z	dodatku	nutowego,	za-
mieszczonego	w	naszym	piśmie,	którego	autorem	jest	Paweł	Łukowiec.	Zachęcamy	tym	
samym	również,	aby	posługiwać	się	tą	twórczością,	zarówno	nowymi	utworami	jak	i	daw-
nymi,	tradycyjnymi	-	często	w	nowej	aranżacji.	
	 Pieśni	wykonywane	podczas	Mszy	Świętej	mają	bardzo	duże	znaczenie.	Tym	bar-
dziej	 jest	 to	 istotne	 kiedy	mamy	 świadomość,	 że	 pieśń	ma	 za	 zadanie	 zbliżać	 nas	 do	
Zbawczych	Misteriów	Chrystusa.	Propozycje	pieśni	na	I	kwartał	tego	roku	przygotował	
Mariusz	Bednarz.	
	 Kontynuując	myśl	rozpoczętą	w	poprzednim	numerze	naszego	czasopisma	-	do-
tyczącą	 organów	 Stanisława	 Jagodzińskiego,	 organmistrza	 z	 Garbatki	 koło	 Radomia	 -		 
ks.	Przemysław	Moćko	opisał	instrument	z	kościoła	parafialnego	pw.	Przemienienia	Pań-
skiego	w	Masłowie.	
	 Ciekawą	postacią	wspominaną	w	niniejszym	piśmie,	 jest	osoba	Stanisława	Dan-
kowskiego	-	muzyka	i	organisty	z	Nowego	Brzeska.	
	 Ostatnim	z	artykułów,	z	którym	możemy	się	zapoznać	jest	tekst	opisujący	sakra-
ment	pokuty	i	pojednania	oraz	jego	ważność	i	 istotę	w	życiu	chrześcijanina	i	posłudze	
organisty.	

Życzymy	miłej	lektury
W imieniu Redakcji

Ks. Paweł Rej
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	 Od	początku	rozwoju	liturgii	chrze-
ścijańskiej	 swoje	 stałe	 miejsce	 miało	 mil-
czenie.	Wystarczy	wspomnieć	kanon	rzym-
ski,	który	ukształtował	 się	między	VI,	 a	 IX	

wiekiem,	a	w	którym	podczas	modlitwy	za	
żywych	i	zmarłych	oraz	po	Komunii	św.	każ-
dego	celebransa	obowiązywała	cicha	modli-
twa.	Znamy	również	takie	momenty	cichej	
modlitwy,	 które	obowiązywały	wszystkich,	
a	nie	tylko	kapłana.	Pierwszy	dokument	jaki	
został	 wydany	 po	 soborze	Watykańskim	
II,	 czyli	Konstytucja	 o	 Świętej	 Liturgii	wy-
raźnie	zaznacza,	że	w	odpowiednim	czasie	
należy	zachować	także	pełne	czci	milczenie	
(KL	30).	Ogólne	Wprowadzenie	do	Msza-
łu	Rzymskiego	wymienia	pewne	momenty,	 
w	których	należy	zachować	chwile	milcze-
nia.	„Należy	także	zachować	w	stosownym	
czasie	 święte	 milczenie,	 jako	 część	 akcji	
liturgicznej.	 Natura	 milczenia	 uzależnio-
na	 jest	od	momentu	mszy,	w	którym	ono	
występuje.	I	tak	w	czasie	aktu	pokuty	i	po	
wezwaniu	 do	 modlitwy	 każdy	 skupia	 się	 
w	sobie;	po	czytaniu	lub	homilii	uczestnicy	
krótko	rozważają	to,	co	usłyszeli;	po	Komu-
nii	zaś	w	sercu	swoim	wielbią	Boga	i	modlą	
się”	(OWMR	23).	Ten	sam	dokument	zaleca	
odnosząc	się	do	kolekty,	którą	wypowiada	

kapłan	taką	zasadę:	„następnie	kapłan	wzy-
wa	lud	do	modlitwy;	wszyscy	razem	z	ka-
płanem	 trwają	 przez	 chwilę	 w	 milczeniu,	
aby	uświadomić	sobie,	że	stoją	w	obecności	
Boga	i	by	w	modlitwie	osobistej	wypowie-
dzieć	swoje	prośby”	(OWMR	32).	Również	
gdy	 chodzi	o	modlitwę	powszechną	 „całe	
zgromadzenie	 wyraża	 swoje	 prośby	 albo	 
w	 formie	 wspólnej	 inwokacji,	 albo	 też	
modląc	 się	 w	 milczeniu”	 (OWMR	 47).	
„Modlitwa	 eucharystyczna	 wymaga,	 aby	
wszyscy	słuchali	 jej	 ze	czcią	 i	w	milczeniu	
oraz	 uczestniczyli	 w	 niej	 przez	 aklama-
cje	 przewidziane	 w	 obrzędzie”	 (OWMR	
55).	 Przed	 Komunią	 Świętą	 „kapłan	 cichą	
modlitwą	 przygotowuje	 się	 do	 owocnego	
przyjęcia	Ciała	 i	Krwi	Chrystusa.	To	samo	
czynią	 wierni	 modląc	 się	 w	 milczeniu”	 
(OWMR	56).	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 Jak	dostrzegamy	w	powyższym	do-
kumencie	milczenie	 jest	 istotnym	elemen-
tem	 celebracji,	 warunkiem	 pełniejszego	
udziału	w	czynnościach	liturgicznych	i	czę-
ścią	pewnych	obrzędów.	Zatem	nie	powin-
no	się	go	uważać	tylko	za	pauzę	w	czynno-
ściach	czy	wyłącznie	za	zewnętrzny	przepis.	
To	 milczenie	 jest	 w	 służbie	 wzmożonego	
uczestnictwa	 w	 świętych	 misteriach,	 stoi	

ZNACZENIE „SILENTIUM SACRUM” W LITURGII

Ks. Michał Olejarczyk
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także	 w	 służbie	 pełniejszej	 wymowy	 Bo-
żego	 słowa.	 B.	 Nadolski	 znany	 liturgista	
wyróżnia	 cztery	 rodzaje	 milczenia:	 medy-
tacyjne,	adoracyjne,	refleksyjne	i	interiory-

zujące.	Chodzi	więc	o	wydobycie	pewnego	
duchowego	 sensu	 milczenia	 jako	 witalnej	
atmosfery	modlitwy	i	skupienia.	I	wówczas	
to	 milczenie	 jest	 nieodzowne	 aby	 można	
było	usłyszeć	głos	Pana	Boga	i	przyjąć	Jego	
pouczenie.	Warto	w	tym	miejscu	nawiązać	
do	 przytaczanej	 już	 w	 poprzednich	 arty-
kułach	 instrukcji	 Musicam	 Sacram,	 która	 
w	taki	sposób	wyjaśnia	sens	milczenia:	„Za-
chowując	je,	wierni	nie	tylko	nie	mogą	być	
uważani	 za	 obcych	 i	milczących	obserwa-
torów	akcji	liturgicznej,	lecz	głębiej	wnikają	 
w	sprawowaną	tajemnicę	przez	wewnętrz-
ne	dyspozycje,	jakie	w	nich	powstają	z	usły-
szanego	 słowa	 Bożego,	 ze	 śpiewów	 i	 wy-
powiedzianych	modlitw	oraz	z	duchowego	
połączenia	 się	 z	 kapłanem,	 wygłaszającym	
wyznaczone	mu	teksty”	(MS	17).	
	 W	liturgii	milczenie	może	przyjmo-
wać	podwójną	postać:
- Milczenie jednych, podczas, gdy inni mówią, 
grają lub śpiewają. Tak	na	przykład	wygląda	
sprawa	z	modlitwami,	które	głośno	wypo-
wiada	 celebrans,	 albo	 lektor,	 który	wyko-
nuje	czytania,	czy	kantor	bądź	chór,	który	
śpiewa.	 Również	 instrumentalista,	 który	
wykonuje	 podczas	 liturgii	 grę	 na	 instru-
mencie	pełni	 swoją	posługę,	 inni	 tego	 słu-
chają.	Takie	milczenie	zakłada	jednocześnie	
słuchanie,

- Wstrzymanie się od wypowiadania słów, co 
nie powinno przeszkadzać na przykład w wy-
konywaniu jakiejś wokalizy czy muzyki instru-
mentalnej. Tak	pojęte	milczenie	ma	miejsce	
podczas	 obrzędu	 uwielbienia	 po	 Komunii	
św.	W	tym	momencie	akurat	gra	na	orga-
nach	tego	milczenia	nie	będzie	zakłócać	ani	
łamać.	
	 Widzimy,	że	milczenie	jest	pewnym	
przejawem	ludzkiego	działania.	Jest	ono	po-
wstrzymywaniem	się	od	mówienia,	a	z	dru-
giej	strony	stanowi	sposób	komunikowania	
się	ludzi	między	sobą.	Jest	zależne	od	woli	
podmiotu,	 pewnym	 stanem	 świadomości	
człowieka,	który	 jest	zdolny	do	mówienia,	 
a	 który	 z	 różnych	 powodów	 milczy.	 
W	pewnych	okolicznościach	staje	się	mó-
wieniem	bez	 słów	 i	właśnie	 takie	okolicz-
ności	 związane	 z	 milczeniem	 zachodzą	
podczas	czynności	liturgicznych.	
	 Cisza	natomiast	jest	to	zupełny	bez-
głos.	W	muzyce	będzie	stanowić	konstruk-
tywny	element	organizacji	materii	muzycz-
nej.	Z	 jednej	 strony	 następuje	 jako	 pauza,	 
a	z	drugiej	jako	konieczny	warunek	danego	
dzieła	muzycznego	czy	utworu.	To	nie	 tyl-
ko	 brak	 materii	 dźwiękowej	 czy	 przerwa	
w	toku	muzycznym.	Ona	buduje	i	stanowi	
pewną	konstrukcję	dla	całego	dzieła.	

	 Zarówno	więc	w	liturgii	i	w	muzyce	
milczenie	 i	 cisza	 to	 nie	 jest	 to	 samo.	Mil-
czenie	wyraża	to,	czego	nie	można	wypo-
wiedzieć	słowami.	Cisza	jest	konieczna	do	
konstrukcji	obrzędu	czy	utworu	muzyczne-
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go.	Pewien	komentator	Instrukcji	Musicam	
Sacram	kiedy	mówił	o	tej	różnicy	wyjaśniał,	
że	są	dwa	rodzaje	silentium sacrum	w	litur-
gii.

Pierwszy,	kiedy	następuje	rzeczywista	pau-
za	w	akcji	liturgicznej	np.	przed	modlitwami	
-	i	drugi,	kiedy	trwa	akcja	liturgiczna.	Dzieje	
się	tak	wtedy,	gdy	kapłan	pewne	formuły	czy	
modlitwy	wymawia	po	cichu,	lub	w	formie	
modlitwy	osobistej.	Nie	chodzi	tutaj	 tylko	
o	to,	by	zastosować	jakąś	przerwę	albo	dać	
wiernym	 wytchnienie	 tak,	 by	 nie	 popadli	 
w	stan	znudzenia.	Silentium	sacrum	ma	być	
takim	momentem,	aby	sens	obrzędów	dla	
wiernych	stał	się	wyraźniejszy	i	aby	otrzy-
mali	możliwość	przyswojenia	sobie	modli-
twy	 całego	 zgromadzenia	 przez	 osobistą	
modlitwę.	W	dobrze	przygotowanej	liturgii	
raz	biorą	udział	wszyscy	 zgromadzeni	po-
przez	wspólny	 śpiew	 np.	 różnych	 aklama-
cji,	 innym	razem	do	głosu	dochodzą	 tylko	
niektórzy,	 jak	 celebrans,	 lektor,	 chór	 czy	
schola,	podczas	gdy	 inni	modlą	się	słucha-
jąc,	a	wreszcie	następuje	moment	zupełnej	
ciszy	tak	 jak	pauza	generalna,	która	zależy	
od	 decyzji	 celebransa	 bo	 nie	 posiada	 ści-
śle	określonej	długości	trwania.	Ta	cisza	jest	
przygotowaniem	do	dalszej	akcji.	

Warto	 wspomnieć,	 że	 w	 liturgii	 chodzi	 
o	 pewien	 wymiar	 medytacyjny	 i	 kontem-
placyjny.	Dziś	ona	powinna	być	niezbędna,	
choć	staje	się	w	wielu	kościołach	czasami	
nieosiągalna.	Ruch,	pośpiech	i	hałas	wkradł	
się	do	czynności	 liturgicznych,	kapłan	i	or-
ganista	często	patrząc	na	zegarek	i	ograni-
czając	czasem	pieśń	do	jednej	tylko	zwrot-
ki	w	 pewnej	 konsternacji	 i	 zagubieniu	 nie	
wiedzą	bardzo	co	robić	z	ciszą,	która	nagle	
się	pojawia.	A	więc	pojawiają	się	nieustanne	
dźwięki,	które	dochodzą	z	wnętrza	kościo-
ła.	I	często	te	odgłosy,	głośne	modlitwy	czy	
muzyka	stają	na	drodze	jako	przeszkody	do	
kontaktów	między	Bogiem,	a	człowiekiem.	
Z	drugiej	strony	nie	należy	zapomnieć	aby	
nie	było	zbyt	częstych	i	długich	przerw,	któ-
re	mogłyby	załamać	budowę	akcji	liturgicz-
nej,	podobnie	 jak	w	przypadku	dzieła	mu-
zycznego	–	przyczyniłyby	się	do	ruiny	jego	
konstrukcji.	

	 Niech	 organiści	 pamiętają,	 że	 od-
powiednia	 muzyka	 czy	 to	 wokalna,	 czy	
instrumentalna,	 pewne	 momenty	 akcji	 li-
turgicznej	może	podkreślić	 i	podbudować,	 
a	jej	chwilowy	brak	czyli	pauza,	również	po-
trafi	przemówić	do	uczestników,	którzy	po	
krótkiej	przerwie	dalej	podejmują	tę	akcję.	
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Święto Ofiarowania Pańskiego
W.	 Gdy	się	Chrystus	rodzi
Błogosławieństwo Gromnic:
	 Światło	na	oświecenie	pogan
P.D. 	 Rozkwitnęła	się	lilija
K.	 W	żłobie	leży
U.	 Pójdźmy	wszyscy	do	stajenki
Z.	 Bóg	się	rodzi

V Niedziela Zwykła
W. Kto	się	w	opiekę
P.D.	 Jeden	chleb
K.	 Ojciec	nam	powierzył	słowo
U.	 Dziękujemy	Ci	Ojcze	nasz
Z.	 Boże	zmiłuj	się	nad	nami

VI Niedziela Zwykła
W.	 Pod	Twą	obronę
P.D.	 Składamy	Ci	Ojcze
K.	 Kłaniam	się	Tobie
U.	 O	Boże	dzięki	Ci	składamy
Z.	 Boże	w	dobroci

VII Niedziela Zwykła
W.	 Boże	lud	Twój	czcią	przejęty
P.D.	 Gdzie	miłość	wzajemna
K.	 Przykazanie	nowe
U.	 Wielbić	Pana	chcę
Z.	 Złącz,	Panie,	miłujących	Cię

VIII Niedziela Zwykła
W.	 Ty	wszechmocny	Panie
P.D.	 Z	rąk	kapłańskich
K.	 Jezusa	ukrytego
U.	 Dzięki	o	Panie
Z.	 Błogosław	Panie	nas

Środa Popielcowa
W.	 Bądź	mi	litościw
Posypanie głów popiołem:
	 Posypmy	głowy	popiołem
	 Bliskie	jest	Królestwo	Boże
P.D. Parce	Domine
K.	 U	drzwi	Twoich
U.	 Duszo	Chrystusowa
Z.	 Dałeś	nam	przykład,	o	Jezu

Święto Św. Kazimierza
W.	 Witaj	jasny	Królewiczu
P.D.	 Z	głębi	mojego	serca	głos	wydany
K.	 Bądźże	pozdrowiona	Hostio	żywa
U.	 Panie	pragnienia	ludzkich	serc
Z.	 Bądź	mi	litościw

I Niedziela Wielkiego Postu
W.	 Z	głębi	mojego	serca	głos	wydany
P.D.	 Serce	me	do	Ciebie	wznoszę
K.	 Panie	dobry	jak	chleb
U.	 Upadnij	na	kolana
Z.	 Dałeś	nam	przykład,	o	Jezu

II Niedziela Wielkiego Postu
W.	 Bądź	mi	litościw
P.D.	 Najsłodszy	Jezu,	Chryste	nasz...
K.	 Kłaniam	się	Tobie
U.	 Czego	chcesz	od	nas	Panie
Z.	 Przepuść,	Panie,	przepuść

III Niedziela Wielkiego Postu
W.	 Bliskie	jest	Królestwo	Boże
P.D.	 Pan	zstąpił	z	nieba
K.	 Pan	Jezus	już	się	zbliża
U.	 O	Boże	dzięki	Ci	składamy
Z.	 Zmiłuj	się,	Stwórco

PROPOZYCJE PIEŚNI 
NA NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI I KWARTAŁU 2017 ROKU 

Mariusz Bednarz



9

Śpiewajmy i grajmy Bogu             1 (4) 2017

Uroczystość Św. Józefa 
W.	 Duszo	moja,	niech	pieśń	Twoja
P.D.	 O	Józefie	ukochany
K.	 Twoja	cześć,	chwała
U.	 Wielbić	Pana	chcę
Z.	 Szczęśliwy	kto	sobie	patrona

Uroczystość 
Zwiastowania Pańskiego

W.	 Archanioł	Boży	Gabriel
P.D.	 Zdrowaś	Maryja,	Bogarodzico
K.	 Bądźże	pozdrowiona
U.	 Uwielbiaj	duszo	moja
Z.	 Zdrowaś	bądź	Maryja

IV Niedziela Wielkiego Postu 
„Laetare”

W.	 Serce	me	do	Ciebie	wznoszę
P.D.	 O	Panie,	Tyś	moim	pasterzem
K.	 O	Panie	Ty	nam	dajesz
U.	 Duszo	Chrystusowa
Z.	 Któryś	za	nas	cierpiał	rany

V Niedziela Wielkiego Postu
W.	 Króla	wznoszą	się	znamiona
P.D.	 Jużem	dość	pracował
K.	 O	Krwi	najdroższa
U.	 Ach	mój	Jezu
Z.	 Ogrodzie	oliwny

Niedziela Palmowa
W.	 Hołd	Tobie,	sława	i	cześć
Procesja (poświęcenie palm)
	 Hosanna	Synowi	Dawidowemu
	 Króluj	nam	Chryste
	 Chrystus	Wodzem
P.D.	 Wisi	na	Krzyżu
K.	 Ludu	mój	ludu
U.	 O	Najświętsza	Twarzy
Z.	 Płaczcie	Anieli

Wielki Czwartek 
Msza Święta Wieczerzy Pańskiej

W.	 A	myśmy	się	chlubić	powinni
	 W	Krzyżu	cierpienie
Obmycie nóg:
	 Przykazanie	nowe
	 Gdzie	miłość	wzajemna
	 Ubi	caritas
P.D.
	 Tyś	w	Wieczerniku
	 Jeden	chleb
K.
	 Pan	wieczernik	przygotował
	 Panie	dobry	jak	chleb
	 Kiedy	razem	się	schodzimy
	 Ojciec	nam	powierzył	Słowo
Przeniesienie Najśw. Sakramentu:
	 Sław	Języku	tajemnicę

Liturgia Męki Pańskiej
Wielki Piątek

Adoracja Krzyża:
	 Ludu	mój	ludu	
	 Święty	Boże
	 Krzyżu	Święty	nade	wszystko
	 Krzyżu	Chrystusa
	 Krzyżu	mój	Krzyżu
	 W	Krzyżu	cierpienie
	 Wisi	na	Krzyżu

Komunia Święta:
	 Witam	Cię,	witam
	 O	Krwi	najdroższa
	 Ojcze	Boże	wszechmogący
	 Rozmyślajmy	dziś
	 Ty,	któryś	gorzko

Przeniesienie Najśw. Sakramentu:
	 Odszedł	Pasterz	od	nas
	 Sław	języku	tajemnicę
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Wigilia Paschalna
Po odnowieniu przyrzeczeń Chrztu:
	 Com	przyrzekł	Bogu
	 Przez	Chrztu	Świętego	wielki	dar
P.D.	 Nie	zna	śmierci	Pan	żywota
K.	 Chrystus	zmartwychwstał	jest
U.	 Radośnie	Panu	hymn	śpiewajmy
Z.	 Alleluja!	Jezus	żyje

Niedziela 
Zmartwychwstania Pańskiego

Procesja Rezurekcyjna:
	 Wesoły	nam	dzień	dziś	nastał
	 Otrzyjcie	już	łzy,	płaczący

Msza w dzień
W. Wesoły	nam	dzień
P.D.	 Dziś	Chrystus	Król	wiecznej...
K.	 Chrystus	zmartwychwstał	jest
U.	 Ciebie	Boga	wysławiamy
Z.	 Zwycięzca	śmierci

Poniedziałek Wielkanocny
W.	 Alleluja!	Biją	dzwony
P.D.	 Alleluja!	O	dniu	radosny
K.	 Otrzyjcie	już	łzy,	płaczący
U.	 Wesel	się	Królowo	miła
Z.	 Wstał	Pan	Chrystus

II Niedziela Wielkanocna 
Uroczystość Miłosierdzia Bożego

W.	 Nasze	plany	i	nadzieje
P.D.	 Alleluja!	Jezus	żyje
K.	 Zbliżam	się	w	pokorze
U.	 Przez	Twoje	święte...
Z.	 Jezu	ufam	Tobie

Uroczystość Św. Wojciecha
W.	 Sławny	w	męczenników	gronie
P.D.	 dźcie	na	cały	świat
K.	 Jezusa	ukrytego
U.	 Dziękujemy	Ci	Ojcze	nasz
Z.	 Święty	Wojciechu,	patronie	nasz

III Niedziela Wielkanocna
W.	 Zwycięzca	śmierci
P.D.	 Otrzyjcie	już
K.	 Panie	dobry	jak	chleb
U.	 Radośnie	Panu	hymn	śpiewajmy
Z.	 Regina	caeli

Śpiewajmy i grajmy Bogu             1 (4) 2017

ORGANY W KOŚCIELE 
PW. PRZEMIENIENIA PAŃSKIEGO W MASŁOWIE

Ks. Przemysław Moćko
	 Organy	ustawione	są	na	północnej	
ścianie	kościoła	naprzeciwko	ołtarza	głów-
nego,	 na	 murowanym	 chórze,	 wspartym	
dwoma	 podporami.	 Balustrada	 chóru	wy-
konana	jest	z	elementów,	na	których	wid-
nieją	 motywy	 geometryczne.	 Przestrzeń	
chóru	 rozciąga	 się	 także	na	nawy	boczne,	 
w	których	analogicznie	po	prawej	i	po	lewej	
stronie	umieszczone	są	dwie	nieme	sekcje.	
Podłoga	 chóru	 jest	 wykonana	 z	 drewnia-
nych	desek	pomalowanych	farbą	olejną.	

 

Prospekt organowy i balustrada chóru z elementami 
geometrycznymi - fot. ks. P. Moćko
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Zbawienie przyszło przez krzyż
w opr. na III-gł.
chór a'cappella

opr.: P. Łukowiec
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	 Szafa	 organowa	 jest	 umieszczona	
we	wnęce	chóru,	malowana	i	lakierowana.	
Wymiary	szafy	organowej:	

wys.4,80	m.;	szer.	4,10	m.;	gł.	2,50	m.
	 Prospekt	 organów	 jest	 otwarty	 
i	 nie	 przejawia	 żadnej	wartości	 artystycz-
nej.	Jest	złożony	z	piszczałek	Pryncypału	8’.	
Jedynym	 elementem	 ubogacającym	 całość	
prospektu	są	wspomniane	dwie	nieme	sek-
cje	w	nawach	bocznych.

Zakres	klawiatur	stołu	gry:
	 Man.	I:			 C	-	g3
	 Man.	II:		 C	-	g3
	 Ped.:		 	 C1	-	g

	 Włączniki	 rejestrowe	 umieszczo-
ne	 są	 nad	 II	 Manuałem.	 Po	 lewej	 stronie	
umieszczony	 jest	wskaźnik	Crescendo,	 na	
którym	 widnieje	 nazwa	 zakładu	 organmi-
strzowskiego	 Stanisława	 Jagodzińskiego	 
z	Garbatki.

	 Traktura	 gry	 i	 registratury	 jest	
pneumatyczna,	wiatrownice	są	stożkowe.

	 Występują	 trzy	 wiatrownice	 -	 po	
jednej	dla	Man.	I,	Man.	II	i	Ped.

	 W	 organach	 zastosowano	 miech	
pływakowy	 z	 podawaczem,	 zaopatrzony	 
w	nożną	dźwignię	do	kalikowania.	Umiesz-
czony	jest	z	tyłu	szafy	organowej.	Wymiary	
miecha:	szer.	1,39	m,	dł.	2,54	m

Stół gry organów w Masłowie - fot. ks. P. Moćko

Tabliczka budowniczego i wskaźnik Crescendo 
 - fot. ks. P. Moćko

System pneumatyki rurkowej - fot. ks. P. Moćko

Fragment sekcji Manuału II.  
Na pierwszym planie Picolo 2’ - fot. ks. P. Moćko

Miech - fot. ks. P. Moćko
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Układ Mikstury:
1’	 	 11/3’	
2/3’	 	 1’	
1/2’	 	 2/3’	
1	C	 	 2	C	 	 5G

Połączenia:
(wg	kolejności	włączników	rejestrowych):
	 I-P
	 I-Super
	 II-I
Urządzenia dodatkowe:
	 Tremolo	(do	II	Man.)
	 Crescendo
	 Włącznik	SG.	(?)

Registry zbiorowe:
	 Piano
	 Forte
	 Tutti

	 W	 organach	 zbudowanych	 przez	
Stanisława	 Jagodzińskiego	 w	 kościele	 pa-
rafialnym	 w	 Masłowie	 najliczniej	 repre-
zentowane	 są	 głosy	 z	 grupy	 Pryncypałów	 
i	 głosów	 smyczkowych.	 Po	 cztery	 z	 każ-
dej	 grupy.	W	 mniejszości	 występują	 Flety	
kryte	 natomiast	 jeden	 tylko	 Flet	 otwarty	 
(w	II.	Man.).	Jednak	przewaga	Fletów	i	Gło-
sów	 smyczkowych	 nad	 Pryncypałami	 daje	
bogate	możliwości	 kolorystyczne	w	 poje-
dynczych	 zestawach.	 Pod	 względem	 wy-
sokości	 brzmienia	 przeważają	 głosy	 8’	 co	
nadaje	 masywną	 i	 ciemną	 barwę	 w	Tutti.	
Głosy	8’	stanowią	połowę	wszystkich	gło-
sów	w	instrumencie!	Walory	brzmieniowe	
nieznacznie	poszerzają	głosy	4’	i	tylko	jeden	
głos	2’	w	Manuale	II,	oraz	połączenie	typu	
Super	 w	 I	 Manuale.	Występuje	 całkowity	
brak	głosów	pobocznych	i	tylko	jeden	wie-
lorzędowy	–	Mikstura.	Podstawę	brzmienia	
stanowi	Subbas	16’	w	Pedale.

Śpiewajmy i grajmy Bogu             1 (4) 2017

Manuał I Manuał II Pedał
1.	Pryncypał	8’ 1.	Salicet	8’ 1.	Subbas	16’
2.	Bourdon	8’ 2.	Aeolina	8’ 2.	Cello	8’
3	Gamba	8’ 3.	Rurflet	4’
4.	Oktawa	4’ 4.	Picolo	2’
5.	Mikstura	3ch

Dyspozycja instrumentu

Włączniki rejestrów zbiorowych - fot. ks. P. Moćko

Włącznik SG. (nie ustalono do czego służył) -  
fot. ks. P. Moćko
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	 Według	 założeń	 brzmieniowych	 
i	 rozwiązań	 konstrukcyjnych	 stosowanych	
przez	 Jagodzińskiego,	 organy	 w	 Masłowie	
wykazują	wiele	cech	wspólnych	z	innymi	in-
strumentami	zbudowanymi	przez	tego	or-
ganmistrza.	 Spośród	 najważniejszych	 cech	
należy	 wymienić:	 opisywaną	 wyżej	 anali-
zę	 dyspozycji	 wg	 różnorakich	 kryteriów	
zgodną	 założeniami	 brzmieniowymi	 Jago-
dzińskiego.	To	 potwierdza	 pewien	 szablon	
w	konstruowaniu	dyspozycji,	zastosowanie	
traktury	pneumatycznej	przy	dwumanuało-

wym	kontuarze,	brak	głosów	pobocznych,	
wiatrownice	stożkowe	i	charakterystyczna	
tabliczka	na	wskaźniku	crescendo	stosowa-
na	w	późnym	okresie	działalności	Jagodziń-
skiego.	Charakterystyczną	 cechą	 jest	 brak	
połączenia	Manuału	 II	z	Pedałem,	co	także	
jest	 opisywane	w	 analizie	 rozwiązań	 kon-
strukcyjnych	zastosowanych	w	instrumen-
tach	 Jagodzińskiego.	 Organy	 są	 przydatne	
do	celów	liturgicznych	i	tak	głównie	są	wy-
korzystywane.	

O WIELKIEJ MIŁOŚCI DO ŚPIEWU I BOGA 
STANISŁAWA DANKOWSKIEGO

Zbigniew Hrywniak 

	 K o -
ściół	niemal	
od	 począt-
ku	 swego	
powstania	
związany	był	 
z	 muzyką.	
Śpiew	 sta-
nowi	 inte-
gralną	część	
l i t u r g i i ,	
sprawia,	 że	
słowa	 lepiej	
trafiają	 do	
w ie rnych ,	
powoduje ,	
że	 kościół	
emanuje	ra-

dością.	Muzyka	 jednoczy	 i	buduje	parafial-
ne	wspólnoty.	 	Dlatego	tak	ważne	 jest,	by	 
w	każdej	parafii	byli	ludzie	posiadający	mu-
zyczną	pasję,	którą	„zarażają”	 innych.	Taką	
osobą	 jest	 bez	wątpienia	 	 Stanisław	Dan-
kowski	 –	 organista,	 dyrygent	 chóru	 oraz	
kapelmistrz	strażackiej	orkiestry	dętej.
	 Pan	 Stanisław	 od	 wielu	 lat	 zwią-

zany	 jest	 z	 Nowym	 Brzeskiem,	 jednak	
jego	korzenie	wywodzą	się	z	Kawenczyna	 
w	 powiecie	 buskim,	 gdzie	 urodził	 się	 
w	 1937	 roku.	 Już	 od	 najmłodszych	 lat	
ujawniał	 swój	muzyczny	 talent,	dlatego	po	
skończeniu	 siedmioklasowej	 Szkoły	 Pod-
stawowej	w	Ostrowcach	 i	 przygotowaniu	
muzycznym,	został	przyjęty	do	Salezjańskiej	
Średniej	 Szkoły	 Organistowskiej	 w	 Prze-
myślu.	Była	to	wówczas	jedyna	taka	szkoła	 
w	całej	Polsce.	Jej	ukończenie	było	wielkim	
wyróżnieniem.	 Po	 uzyskaniu	 dyplomu	 pan	
Stanisław	rozpoczął	pracę	w	parafii	Poboło-
wice	w	dekanacie	Wiślickim,	gdzie	pracował	
w	 latach	 1955-1963.	 Już	 wtedy	 młodemu	

Stanisław Dankowski 
- fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego

Fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego
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organiście	udało	się	założyć	mieszany	chór	
parafialny,	 choć	udział	w	nim	wymagał	 od	
jego	członków	wiele	poświęcenia.	Dotarcie	
na	próby	wymagało	nie	 tylko	wygospoda-
rowania	wolnego	czasu,	ale	też	pokonania	
kilku	kilometrów.	Ludzie	jednak	gromadzili	
się	 chętnie	 i	 z	wielką	 radością.	Charyzma	
młodego	 organisty,	 jego	 zaangażowanie	
rekompensowały	 im	wszelkie	 trudy.	 Załą-
czone	zdjęcie	przedstawia	członków	chóru,	 
a	ich	uśmiechnięte	twarze	potwierdzają,	że	
z	przyjemnością	uczęszczali	na	próby.

	 W	1963	roku	na	skutek	starań	ów-
czesnego	 proboszcza	 parafii	 w	 Nowym	
Brzesku,	księdza	profesora	Józefa	Błaszczy-
ka,	 Stanisław	Dankowski	 otrzymał	 posadę	
organisty	w	 tamtejszym	kościele.	W	ciągu	
48	lat	pracy	w	Nowym	Brzesku	pan	Stani-
sław	wykonywał	wiele	zajęć	 i	pełnił	 różne	
funkcje.	
	 Przez	29	lat	uczył	religii	we	wszyst-
kich	 szkołach	 nowobrzeskiej	 parafii.	 Było	
to	możliwe	dzięki	uczestnictwu	w	zajęciach	
Ośrodka	 Katechetycznego	 w	 Kieleckiej	
Kurii	 Biskupiej.	 Pracę	 dydaktyczną	 łączył	
oczywiście	 z	 funkcją	 organisty.	 Na	 prze-
strzeni	 lat	 współpracował	 on	 z	 sześcio-
ma	 proboszczami:	 księdzem	 profesorem	
prałatem	 Józefem	 Błaszczykiem,	 księdzem	
płk	 Janem	Słonimskim,	ks.	dr	Eugeniuszem	
Wojtachą,	 ks.	 kanonikiem	 Pawłem	Dziób-
dzielą,	ponad	trzydzieści	lat	współpracował	
z	 księdzem	 prałatem	Witoldem	 Sobieraj-

skim,	a	od	sześciu	lat	z	księdzem	prałatem	
Benonem	Olejnikiem.	

	 Nowe	 Brzesko	 to	 miasto	 posia-
dające	 wieloletnie	 tradycje	 chóralne.	 Już	
przed	 drugą	 	wojną	 światową	 powstał	 tu	
chór	 noszący	 nazwę	 „	 Harfa”.	 Zapewne	
to	 on	 był	 jednym	 z	 powodów	 przenie-
sienia	 pana	 Dankowskiego	 do	 Nowego	
Brzeska.	 Ksiądz	 Józef	 Błaszczyk	 wiedział,	
że	 nowy	 organista	 spełni	 oczekiwania	
istniejącego	 chóru.	Tak	 też	 się	 stało.	 Od	
początku	 swego	 pobytu	 w	 nowym	 miej-
scu,	 Stanisław	 Dankowski	 związał	 się	 
z	istniejącym	zespołem,	który	na	przestrze-
ni	 lat	 zmieniał	 swój	 skład.	Obecnie	należy	
do	 niego	 20	 panów	 i	 jedna	 solistka-	 pani	
Krystyna	Grzesik.	Dawniej	w	chórze	śpie-
wały	całe	rodziny	np.	Kluchów,	Lewandow-
skich	 czy	 Nowaków.	 	 Niestety	 z	 każdym	
rokiem	śpiewaków	jest	coraz	mniej,	starsi	

Fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego

Fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego 

Stowarzyszenie „Lutnia” 
fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego
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się	odchodzą,	 a	 nabór	nowych	osób	 staje	
się	 coraz	 trudniejszy.	 Nowobrzeski	 chór	
stał	się	nieodłączną	częścią	parafii	i	miasta,	
uświetnia	nie	 tylko	oprawę	 liturgii,	ale	 też	
różne	uroczystości	kościelne.	
 
 
 
 

	 Z	 inicjatywy	 pana	 Dankowskiego	
chór	 rozpoczął	 śpiewanie	 responsoriów	
łacińskich,	 czyli	 ewangelicznych	 modlitw.	
Członkowie	 chóru	 uroczyście	 obchodzą	
też	 święto	 patronki	 muzyki	 sakralnej	 św.	
Cecylii,	przypadające	na	dzień	22	listopada.	
Swoje	muzyczne	pasje	Stanisław	Dankow-
ski	 związał	 też	 ze	 Strażacką	 Orkiestrą	
Dętą	„Lutnia”,	która	istniała	od	1918	roku.	
Według	 kronik	 prowadzonych	w	Nowym	
Brzesku	 pierwszym	 założycielem	 orkie-
stry	 był	 pan	Kania,	 który	 prowadził	 ją	 do	
roku	 1921.	 Po	 nim	 orkiestrą	 kierowali	
kolejni	 kapelmistrzowie.	 W	 latach	 1976	
-1985	 orkiestra	 zawiesiła	 swą	 działalność	
artystyczną.	 Udało	 się	 ją	 reaktywować	 
w	 1985	 roku,	 dzięki	 staraniom	 dyrektora	
GOK-u	pani	Aliny	Fluder	oraz	pana	Stani-
sława,	 który	 został	 nowym	kapelmistrzem	
„Lutni”.	 Pracę	 z	 orkiestrą	 rozpoczął	 on	
od	 założenia	 szkółki	 muzycznej,	 w	 której	
kształcił	 nowych	 muzyków.	 Udało	 mu	 się	
też	 namówić	 do	 powrotu	 kilku	 doświad-
czonych	członków		orkiestry.	Dzięki	temu	
orkiestra	 zaczęła	 na	 nowo	 koncertować	
na	 uroczystościach	 kościelnych,	 państwo-
wych	 i	 samorządowych.	 Pierwszy	 występ,	
poza	obrębem	miasta,	miał	miejsce	podczas	
XII	Konkursu	Orkiestr	Dętych	woj.	mało-

polskiego	w	Dobczycach.	 Po	nim	przyszły	
kolejne.	Dzięki	 zaangażowaniu	 pana	 Stani-
sława	Dankowskiego	i	pomocy	pani		Aliny	
Fluder,	XV	i	XVI	edycja	konkursu	odbyła	się	
w	Nowym	Brzesku.	Orkiestra	uczestniczyła	
także	w	kolejnych	konkursach:	14.06.1992r.	
XVII	 Konkurs	 w	 Pcimiu,	 1993r.	 w	 XVIII	
W.K.O.B	w	Niepołomicach,	w	1994r.	Mię-
dzywojewódzkim	 Konkursie	 Orkiestr	 
w	Słomnikach,	w	1995r.	XX	K.O.B.	w	Gro-
bli,	 w	 1997r.	 w	 XXII	 K.O.B	 w	 Trzebini,	 
w	2000r.	Festiwal	Orkiestr	Dętych	w	Pro-
szowicach,	w	2001r.	w	Forum	Dyrygentów	
Orkiestr	 Dętych.	W	Miechowie	 w	 2001r.	
Festiwal	Orkiestr	Dętych	w	Proszowicach.	
  
  
  
  
  
  
  

  
  
 

	 Dnia	 18	 maja	 2002	 roku,	 
w	 Choczni	 -	Wadowicach	 orkiestra	 bra-
ła	 udział	 w	 uroczystości	 zorganizowanej	 
w	 82	 rocznicę	 urodzin	 papieża	 Jana	 Paw-
ła	 II.	 Koncert	 urodzinowy	 zagrało	 wów-
czas	 	 równocześnie	 47	 orkiestr	 dętych.	 

Fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego 

Fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego 

Orkiestra „Lutnia” 
fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego 
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	 W	 listopadzie	 2016	 roku	 Chór	 
pw.	św.	Cecylii,	działający	przy	Bazylice	Kate-
dralnej	w	Kielcach	obchodził	jubileusz	90	lat	 
istnienia	 i	 nieprzerwanej	 działalności.	 

W	następnym	roku	na	zaproszenie	Powia-
towego	Zarządu	Miejsko	-	Gminnego	i	Za-
rządu	Głównego,	Zarządu	Wojewódzkiego	
OSP	 Rzeczypospolitej	 Polskiej	 orkiestra	
brała	 udział	 w	 Koncercie	 Jubileuszowym	 
z	okazji	25	rocznicy	pontyfikatu	 i	83	uro-
dzin	 Jana	 Pawła	 II	 pod	 hasłem	 „Strażacy	
Ojcu	 Świętemu	 w	 Darze”.	 Niestety	 od	
2007	roku	działalność	orkiestry	ponownie	
została	zawieszona.	Wpłynęły	na	to	przede	
wszystkim	 kłopoty	 ze	 skompletowaniem	
stałego	składu	zespołu.	Istnieje	nadzieja,	że	
w	przyszłości	uda	się	odbudować	orkiestrę,	
która	kiedyś	była	symbolem	miasta.	Jest	to	
także	jedno	z	marzeń	jej	wieloletniego	ka-
pelmistrza.		
	 Historia	 pana	 Stanisława	 Dankow-
skiego	 jest	 świadectwem	prawdziwej	pasji	
do	muzyki	oraz	wielkiego	zaangażowania	w	
swoją	pracę.	Działania	pana	Stanisława	przy-

czyniły	 się	do	
tego,	że	wielu	
ludzi	 odkryło	
swój	 talent,	
którym	 dzie-
liło	się	z	inny-
mi.	Udało	mu	
się	 	 tworzyć	
w s p ó l n o t y	 
i	 budować	
p o z y t yw ny	
w i z e r u n e k	
parafii	 oraz	
całego	miasta.	
Jego	 działal-
ność	 zosta-
ła	 wielokrotnie	 doceniana:	 	 w	 2003	 roku	
za	 działalność	 w	 Związku	 Ochotniczych	
Straży	 Pożarnych	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	
Prezydium	 Zarządu	Wojewódzkiego	 woj.	
małopolskiego	 nadało	 Stanisławowi	 Dan-
kowskiemu	Złoty	Medal	za	Zasługi	dla	Po-
żarnictwa,	 w	 roku	 2005	 został	 natomiast	
uhonorowany	statuetką	„Nowobrzeskiego	
Orła”	 i	Dyplomem	Uznania	za	Zasługi	dla	
Ziemi	Nowobrzeskiej.	Warto	również	nad-
mienić,	że	zawodowe	poświecenie	umiejęt-
nie	łączył	pan	Dankowski	z	życiem	rodzin-
nym.	 Prezydent	 Rzeczpospolitej	 Polskiej	
Bronisław	 Komorowski	 dnia	 11.01.2011r.	
odznaczył	 Państwa	Kazimierę	 i	 Stanisława	
Dankowskich	Medalem	Za	Długoletnie	Po-
życie	Małżeńskie.

  
  
  
  
  
  
  
 
  

Fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego

Stanisław Dankowski 
fot. Archiwum Arkadiusza Fularskiego 

WYDARZENIA
Koncert z okazji Jubileuszu 

90-lecia Chóru Bazyliki Katedralnej 
w Kielcach

Mariusz Bednarz

Fot. Studio Kamyk
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	 Uroczyste	 świętowanie	26	 listopa-
da	 rozpoczęła	 Msza	 Święta	 sprawowana	
pod	 przewodnictwem	 bpa	 Jana	 Piotrow-
skiego,	 ordynariusza	 diecezji	 kieleckiej,	 
z	udziałem	bpa	Seniora	Kazimierza	Rycza-
na	oraz	wielu	księży	związanych	z	Bazyliką	
Katedralną,	chórem	oraz	muzyką	kościelną.	

	 W	czasie	Mszy	Świętej	dziękowali-
śmy	 dobremu	 Bogu	 za	 każde	wzruszenie,	
które	wywołał	śpiew	chóru	na	przestrzeni	
lat;	za	każdą	chórzystkę	i	chórzystę,	którzy	
swym	talentem	i	ciężką	pracą	służyli	i	służą	
Bogu	i	ludziom	poprzez	śpiew.	Polecaliśmy	
również	 Miłosierdziu	 Bożemu	 wszystkich	
zmarłych	chórzystów,	a	szczególnie	założy-
ciela	chóru	śp.	Józefa	Rosińskiego,	długolet-
niego	organistę	bazyliki	katedralnej	i	dyry-
genta	chóru,	śp.	Jerzego	Rosińskiego,	którzy	
na	 zawsze	 zapisali	 się	 swoją	 działalnością	 
w	 historię	 katedry	 i	 muzyki	 sakralnej	 
Kielc.	

	 Biskup	ordynariusz	w	homilii	powie-
dział:	„Nie	ulega	wątpliwości,	że	śpiew	ma	

zadanie	 ewangelizacyjne,	 opowiada	 Ewan-
gelię,	 Dobrą	 Nowinę.	 Opowiada	 ją	 śpie-
wem	 adwentowych	 pieśni	 i	 tak	 uroczych	
kolęd,	kiedy	Słowo	stało	się	Ciałem.	Śpiew	
towarzyszy	liturgii	Kościoła	przez	cały	rok	
i	przez	wszystkie	jego	tajemnice:	Wcielenie,	
Mękę	i	Zmartwychwstanie,	święta	pańskie	
i	maryjne,	święta	okolicznościowe	i	święta	
naszych	patronów”.	
	 Po	 zakończeniu	Mszy	 świętej	 chór	
wystąpił	 z	 okolicznościowym	 koncertem.	
Towarzyszył	nam	kameralny	zespół	instru-
mentalny	 –	 kwartet	 smyczkowy	 oraz	 or-
gany.	W	 programie	 koncertu	 znalazły	 się	
następujące	 utwory:	W.	A.	Mozart	 –	 „Ave	
verum	corpus”	K	618,	W.	Menschick	–	Msza	
„Laetatus	sum”	D	–	dur,	Kompozytor	nie-
znany	–„	Agnus	Dei”,	W.	A.	Mozart	–	“Be-

nedictus	sit	Deus”	K	117,	C.	Saint	–	Saëns	
–	 “Ave	 verum	 corpus”,	 “W	 Sakramencie	
utajony”	 –	 opr.	Adam	Kuszewski,	 P.	 Łuko-
wiec	–	„Chrystus	z	nami”,		J.	G.	Rheinberger	
–	“Salve	Regina”,	G.	 F.	Händel	 –	“Alleluja”	 
z	oratorium	“Mesjasz”	HWV	56.	Transkryp-
cji	 partii	 instrumentalnych	 dokonał	 oraz	
całość	koncertu	poprowadził	Mariusz	Bed-
narz,	 pierwszy	 organista	 bazyliki	 katedral-
nej.	Obsługę	techniczną	koncertu	z	wielkim	
oddaniem	 zapewnił	 ksiądz	 Sebastian	Wo-
jewski,	wikariusz	parafii	katedralnej	i	opie-
kun	chóru.	Po	zakończeniu	koncertu	na	bis	
wykonaliśmy	utwór	„Va	pensiero”	z	opery	
„Nabucco”	G.	Verdiego,	ku	wielkiej	radości	
zgromadzonej	publiczności.

Fot. Studio Kamyk

Fot. Studio Kamyk

Fot. Studio Kamyk
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	 Dziękując	dobremu	Bogu	za	90	lat	
działalności	 chóru	 i	 wszystkim	 osobom	
zaangażowanym	 w	 przeżywanie	 naszego	
jubileuszu	 już	 dzisiaj	 zapraszamy	 za	 10	 lat	
na	 świętowanie	 okrągłej,	 setnej	 rocznicy	

powstania	 chóru.	Mamy	nadzieję,	 że	 nigdy	
nie	 zabraknie	 chętnych	 do	 poświęcania	
swojego	 czasu	 i	 chwalenia	 Boga	 poprzez	
uczestnictwo	w	działalności	Chóru	Bazyliki	
Katedralnej.

	 Ktoś	 kiedyś	 powiedział,	 że	 sakra-
ment	pokuty	w	dzisiejszych	czasach	jest	na	
nowo	odkrywany.	To	prawda.	Coraz	więcej		
osób	dzisiaj	nie	widzi	w	spowiedzi	przykrej	
konieczności,	 ale	 właśnie	 w	 nim,	 lub	 po-
przez	 ten	 sakrament	 szuka	 relacji,	 blisko-
ści	 z	 Bogiem.	Tego	właśnie	 nam	 potrzeba:	
na	nowo	odnaleźć	Chrystusa,	odszukać	Go	 
i	sprawić	by	znalazł	miejsce	w	naszym	sercu.	
	 Katechizm	 Kościoła	 Katolickiego	 
o	 sakramencie	pokuty	 i	 pojednania	mówi,	
że	jest	to:
sakrament nawrócenia,	bowiem	podpo-
wiada,	 aby	 ciągle	 powracać	 do	Chrystusa,	
od	którego	oddalamy	się	poprzez	grzech,
sakrament pokuty,	dlatego,	że	wprowa-
dza	nas	na	drogę	zadośćczynienia	za	grze-
chy	oraz	uświęca	ją,
sakrament spowiedzi,	 gdyż	 jego	 istot-
nym	 elementem	 jest	 wyznanie	 grzechów	
oraz	uznaniem	Boga	i	jego	miłosierdzia,
sakrament przebaczenia,	 ponieważ	
właśnie	przebaczenie	grzechów	otrzymuje-
my	od	Boga	przez	ręce	szafarza,
sakrament pojednania,	 bowiem	 Bóg	
przez	swoją	miłość	ukazaną	w	 tym	sakra-
mencie	daje	łaskę	pojednania	z	nim	samym	
i	bliźnimi	(por.	KKK	1423-1424).
	 Po	co	o	tym	wszystkim	pisać?	Otóż	

po	to,	aby	mieć	świadomość	jak	wielki	sa-
krament	 mamy	 w	 zasięgu	 ręki.	 Zapewne	
każdy	w	 swoim	 życiu	 napotyka	 trudności	
związane	zarówno	z	życiem	osobistym	jak	 
i	zawodowym.	Z	pewnością	nie	raz	pojawiła	
się	wątpliwość,	problem,	grzech.	Sakrament	
pokuty	 i	pojednania	pozawala	nam,	aby	te	
wszystkie	 troski	 przedstawić	 Bogu	 przez	
posługę	kapłana,	by	móc	doświadczyć	Bożej	
miłości	i		miłosierdzia.	
	 Pojawia	 się	 również	 pytanie	 jakie	
skutki	za	sobą	niesie	ten	wielki	sakrament?
	 Najistotniejsze	 jest	 to,	 że	 w	 tym	
sakramencie	uzyskujemy	przywrócenie	 ła-
ski	Bożej,	co	w	konsekwencji	prowadzi	do	
pojednania	 z	 Bogiem.	 Katechizm	 określa	
to	jako	„zmartwychwstanie	duchowe	oraz	
przywrócenie	 godności	 dziecka	 Bożego”	
(KKK	1468).
	 Otrzymanie	 tych	 wielkich	 darów	
zawsze	 daje	 nam	 możliwość	 ponownego	
budowania	 relacji,	 zarówno	 z	 Panem	 Bo-
giem,	 jak	 i	 z	 drugim	 człowiekiem.	Warto	
więc	z	tego	sakramentu	korzystać.	Przede	
wszystkim	 dlatego,	 że	 jako	 organiści	 każ-
dego	 dnia	 uczestniczymy	 w	 najświętszej	
Eucharystii.	Szkoda	więc	byłoby	marnować	
okazję	do	tego,	aby	w	sposób	stały	móc	być	
blisko	Chrystusa.

„Ci zaś, którzy przystępują do sakramentu pokuty, otrzymują od miłosierdzia Bożego przeba-
czenie zniewagi wyrządzonej Bogu i równocześnie dostępują pojednania z Kościołem, któremu, 
grzesząc, zadali ranę, a który przyczynia się do ich nawrócenia miłością, przykładem i modlitwą”

Lumen Gentium 11
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INFORMACJE, KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA...

	 Prosimy	Księży	Proboszczów	o	zawieranie	umów	o	pracę	ze	swoimi	organista-
mi,	jeżeli	są	w	tej	kwestii	jakieś	braki.	O	zamiarze	zawarcia	umowy	o	pracę	z	organistą,	
proboszcz	 powinien	 zawiadomić	Komisję	Muzyczno-Organistowską.	Z	 kandydatem	na	
organistę	 proboszcz	 zawiera	 pisemną	 umowę	o	 pracę	 na	 podstawie	Regulaminu	oraz	
Kodeksu	Pracy,	który	określa	obowiązki	i	prawa	organisty.	W	tekście	umowy	należy	za-
znaczyć,	na	 jaki	okres	 jest	ona	zawarta	(czas	próbny,	czas	określony	 lub	nieokreślony).	
Należy	także	podać	wymiar	etatu.	

	 Komisja	Muzyczno-Organistowska	Diecezji	Kieleckiej	wydaje	kwartalnik	pt.	„Śpie-
wajmy	i	grajmy	Bogu”	dla	organistów	i	sympatyków	muzyki	kościelnej.	Czasopismo	to	ma	
spełniać	rolę	informacyjno-formacyjną.	Każda	parafia	w	naszej	diecezji	otrzymuje	jeden	
egzemplarz.	Bardzo	prosimy,	aby	Księża	Proboszczowie	 i	Administratorzy	przekazywali	
swoim	pracownikom	organistom	i	muzykom	kościelnym	niniejszy	kwartalnik.	Organistów	
zaś	naszej	diecezji	 zachęcamy	do	włączania	się	w	redagowanie	 tego	czasopisma,	które	
powinno	się	stać	wartościową	pomocą	w	poszerzaniu	warsztatu	pracy.	

	 Przypominamy	o	organizowanych	dniach	 skupienia	 dla	organistów	 i	 pełniących	
funkcję	organisty	w	parafiach	naszej	diecezji.	W	ciągu	roku	odbywają	się	dwa	zjazdy	or-
ganistów.	W	tym	roku	wiosenny	dzień	skupienia	odbędzie	się	w	Bazylice	Grobu	Bożego	 
w	Miechowie	w	piątek	12	maja,	jesienny	natomiast	w	Centrum	Spotkań	i	Dialogu	Diecezji	
Kieleckiej	w	Skorzeszycach	z	14/15	września.	Bliższe	informacje	odnośnie	do	programu	 
i	zapisów	będą	przekazane	w	późniejszym	terminie.	

	 Przypominamy,	że	jakiekolwiek	prace	przy	organach,	remonty,	renowacje,	konser-
wacje	 i	również	prace	przy	wszelkich	 innych	 instrumentach	zabytkowych	znajdujących	
się	w	posiadaniu	parafii,	konsultować	z	Komisją	Muzyczno-Organistowską.	Wszelkie	pra-
ce	dotyczące	budowy	nowych	organów,	przebudowy,	przeniesienia	i	remontów	instru-
mentów	w	diecezjalnych	i	zakonnych	kościołach	oraz	kaplicach	naszej	diecezji	mogą	być	
podejmowane	i	przeprowadzane	wyłącznie	za	zgodą	i	po	zatwierdzeniu	projektu	przez	
Komisję.	Zakończenie	 zaś	wszelkich	prac	 związanych	 z	budową,	 przebudową,	 przenie-
sieniem	 lub	remontem	organów	powinno	być	przez	proboszcza,	rektora	bądź	admini-
stratora	kościoła	czy	kaplicy	zgłoszone	Komisji	w	celu	dokonania	odbioru	technicznego	
instrumentu.

Komisja Muzyczno-Organistowska
Diecezji Kieleckiej



 

 

PPPOOODDDŁŁŁOOOGGGOOOWWWEEE   PPPAAANNNEEELLLEEE   GGGRRRZZZEEEWWWCCCZZZEEE   
EEEnnneeerrrgggoooooossszzzccczzzęęędddnnneee   ooogggrrrzzzeeewwwaaannniiieee   pppooodddłłłooogggooowwweee   

kkkooonnnfffeeesssjjjooonnnaaałłłóóówww   iii   ppprrreeezzzbbbiiittteeerrriiiuuummm   
   
   
   
   
         
                     
   
   
   
   

PPPrrrzzzyyykkkłłłaaadddooowwweee   rrreeeaaallliiizzzaaacccjjjeee:::    

BBBaaazzzyyyllliiikkkaaa   KKKaaattteeedddrrraaalllnnnaaa   WWWnnniiieeebbbooowwwzzziiięęęccciiiaaa   NNNMMMPPP   ---   KKKiiieeelllccceee   
KKKooośśśccciiióóółłł    MMMaaaccciiieeerrrzzzyyyńńńssstttwwwaaa   NNNMMMPPP   ---   ŁŁŁooosssiiieeeńńń   
KKKooośśśccciiióóółłł    śśśwww...   BBBaaarrrtttłłłooommmiiieeejjjaaa   ---   SSSzzzccczzzeeekkkoooccciiinnnyyy   

KKKooośśśccciiióóółłł    JJJaaannnaaa   CCChhhrrrzzzccciiiccciiieeelllaaa   ---   KKKiiieeelllccceee   
KKKooośśśccciiióóółłł    śśśwww...   KKKrrrzzzyyyżżżaaa   (((SSSaaallleeezzzjjjaaannniiieee)))   ---   KKKiiieeelllccceee   

KKKooośśśccciiióóółłł    MMMaaakkksssyyymmmiiillliiiaaannnaaa   MMMaaarrriiiiii   KKKooolllbbbeeegggooo   ---   RRRyyykkkooossszzzyyynnn   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

PPPRRROOOMMMOOOCCCJJJAAA!!!      
MMMooonnntttuuujjjeeemmmyyy   pppaaannneeellleee   nnnaaa   oookkkrrreeesss   111444   dddnnniii   nnnaaa   ttteeessstttyyy      

bbbeeezzz   pppłłłaaaccceeennniiiaaa   iii    żżżaaadddnnnyyyccchhh   zzzooobbbooowwwiiiąąązzzaaańńń    ---   zzzooobbbaaaccczzz   sssaaammm   jjjaaakkk   dddzzziiiaaałłłaaajjjąąą!!!    
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