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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.

	 Dokumenty	składamy	w	siedzibie	Studium	po	uprzednim	telefonicznym	uzgod-
nieniu	terminu.

Diecezjalne Studium Organistowskie
ul. Wesoła 54
25-363 Kielce

 

Dyrektor:		 	 Ks.	mgr	Michał	Olejarczyk	 	 692-188-039
Vice	Dyrektor:	 Ks.	mgr	lic.	Przemysław	Moćko	 668-420-550

dso-kielce@manifomail.com
www.studium-kielce.manifo.com



	 Oddajemy	do	waszych	rąk	kwartalnik	„Śpiewajmy i grajmy Bogu”,	który	jak	
ufamy,	stanie	się	cenną	pomocą	w	służbie,	jaką	jest	muzyka	liturgiczna	i	jej	wykonywanie	 
w	naszej	diecezji.	Jest	ona	nieocenionym,	a	wręcz	bezcennym	skarbem	kościoła	złożonym	
w	nasze	ręce,	powierzonym	naszej	pracy	świadectwem	naszej	wiary,	pomnażanego	ta-
lentu	i	człowieczeństwa.	Ufamy,	że	podjęte	dzieło	zostanie	przez	Was	życzliwie	przyjęte.	
	 Czasopismo	„Śpiewajmy i grajmy Bogu”,	przede	wszystkim	ma	spełniać	rolę	
informacyjno	-	formacyjną,	dlatego	w	niniejszym	numerze	zamieszczone	zostały	artykuły	 
o	takiej	tematyce.	Istotne	miejsce	zajmuje	tu	dodatek	nutowy,	który	celowo	został	umiesz-
czony	w	środkowej	części	czasopisma,	by	swobodnie	móc	wyrwać	go	i	z	wybranych	po-
zycji	muzycznych	korzystać	podczas	liturgii.	Pod	koniec	numeru	możemy	odnaleźć	opis	
nowo	 wybudowanego	 instrumentu	 w	 Diecezjalnym	 Sanktuarium	 Bozego	 Miłosierdzia	 
w	Kielcach.	Ostatnią	część	poświęciliśmy	osobie	zmarłego	niedawno	ks.	prof.	Zbiniewa	
Rogali,	który	tworzył	kulturę	muzyczną	naszej	diecezji	w	ostatnich	dziesięcioleciach.	
	 Zachęcamy	wszystich	organistów	naszej	diecezji	do	właczenia	się	w	redagowanie	
tego	czasopisma,	ponieważ	ma	się	ono	stać	dla	nas	wartościową	pomocą	w	poszerzaniu	
naszego	warsztatu	pracy.
	 Z	wyrazami	należnego	szacunku	zapewniamy	w	modlitwie	i	polecamy	się	waszej	 
życzliwości.

Szczęść Boże
Redakcja
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	 W	 ramach	 pierwszego	 cyklu	 roz-
ważań	dotyczących	 tematyki	 liturgii	 i	 pra-
wodawstawa	muzyki	 kościelnej,	 omówimy	
na	początku	ważniejsze	kwestie	dotyczące	
śpiewu	 liturgicznego	 w	 częściach	 stałych	 
i	zmiennych	Mszy	Świętej,	na	które	to	wy-
raźnie	 wskazują	 współczesne	 dokumenty	
Kościoła.	 Niech	 przestrzeganie	 wskazań	
Kościoła	pozwala	nam	na	nowo	odkrywać	
wspaniałość	tego	Daru	jakim	jest	Euchary-
stia,	„niezrównanego	skarbu”,	jaki	Chrystus	
powierzył	 swojemu	 ludowi.	 Nie	 jesteśmy	
w	stanie	omówić	szczegółowo	wszystkich	
kwestii.	Postaramy	się	zwrócić	uwagę	jedy-
nie	 na	 te	 najistotniejsze,	 o	 których	 każdy	
organista	i	muzyk	kościelny	powinien	wie-
dzieć	i	mieć	na	ten	temat	pogłębioną	znajo-
mość.	W	pierwszym	cyklu	zajmiemy	się	ob-
rzędami	wstępnymi	i	liturgią	Słowa	podczas	
Mszy	Świętej.

1. Śpiew na wejście

	 Śpiew	ten	należy	do	śpiewów	pro-
cesyjnych.	 Liturgię	 rozpoczyna	 całe	 zgro-
madzenie	 lub	 jego	 przedstawiciele	 (scho-
la,	 chór)	 przez	 intonację	 odpowiedniego	
śpiewu.	Według	nowego	Ogólnego	Wpro-
wadzenia	 do	 Mszału	 Rzymskiego,	 (dalej:	
OWMR	48)	śpiew	na	wejście	musi	spełniać	
trzy	warunki:
•	 rozpoczyna	liturgię	i	towarzyszy	proce-

sji,
•	 jednoczy	wiernych,
•	 wprowadza	 uczestników	 liturgii	 

w	 świętą	 czynność	 oraz	 w	 treść	 dnia	
lub	okresu	liturgicznego.

Jeżeli	więc	śpiew	na	wejście	ma	spełnić	te	

określone	 warunki,	 nie	 może	 trwać	 zbyt	
krótko,	 nie	 może	 ograniczać	 się	 do	 jed-
nej	 zwrotki.	 Zgromadzeni	 muszą	 poczuć	
wspólnotę	 w	 dłuższym	 śpiewie.	 Często	
też	treści	odpowiednie	do	liturgii	znajdują	
się	dopiero	w	drugiej	lub	trzeciej	zwrotce	
pieśni.	Dłuższe	 trwanie	 śpiewu	na	wejście	
przyczyni	się	do	pogłębienia	jedności	zgro-
madzenia.	 Oczywiście	 przygotowanie	 od-
powiedniego	 śpiewu	 na	wejście	 jest	 kwe-
stią	 trudną,	 jednak	otwiera	 szeroką	drogę	
właściwego	zrozumienia	tajemnicy	dnia	i	jej	
właściwego	przeżycia	duchowego.	Dobrze	
jest	kiedy	ten	śpiew	na	wejście	rozpoczyna	
się	wraz	z	wyruszeniem	procesji	wejścia.

2. Akt pokuty

	 Nowy	Mszał	rozróżnia	cztery	spo-
soby	wykonania	aktu	pokuty.	Można	się	po-
sługiwać	każdym	z	nich.	Są	to:
•	 Spowiadam	się	Bogu	wszechmogącemu
•	 Zmiłuj	się	nad	nami	Panie	...
•	 Panie,	który	zostałeś	posłany	...	(jest	to	

tzw.	„Kyrie	tropowane”)
•	 Czwarta	 formuła	 aktu	 pokuty,	 to	 tak	

zwany	ryt	z	użyciem	poświęconej	wody	
i	 pokropienia	 wiernych	 na	 pamiątkę	

UWAGI WYKONAWCZE DOTYCZĄCE MUZYKI  
W CZĘŚCIACH STAŁYCH I ZMIENNYCH MSZY ŚWIĘTEJ

Ks. Michał Olejarczyk
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chrztu	 (tzw.	 aspersja).	 Ta	 forma	 jest	
przewidziana	 na	 Mszę	 Św.	 niedzielną,	 
a	 zwłaszcza	 powinno	 się	 ją	 stosować	 
w	okresie	wielkanocnym.

	 Jest	 wyraźnie	 powiedziane	 we	
Wskazaniach	 Episkopatu	 Polski	 po	 ogło-
szeniu	 nowego	wydania	Ogólnego	Wpro-
wadzenia	 do	 Mszału	 Rzymskiego	 (dalej	
skrót	WEP),	że:	„nie	można	jednak	zastąpić	
tego	aktu	pokuty	piosenkami	lub	dowolny-
mi	modlitwami”	 (WEP	9).	 Jest	 tutaj	 jasno	
wskazane,	że	„nie	można”.	Nawet	w	doku-
mencie	 takim	 jak	 Dyrektorium	 o	 mszach	
z	 udziałem	 dzieci,	 jest	 w	 kilku	 kwestiach	
możliwość	 zastosowania	 pewnej	 adaptacji,	
to	 odnośnie	 do	 zastąpienia	 aktu	 pokuty	
czymkolwiek	innym,	takiej	adaptacji	nie	ma.	
Dlatego	 nie	 powinniśmy	 wtedy	 śpiewać:	
„Panie	przebacz	nam”,	czy	z	dziećmi	„Prze-
praszam	Cię	Boże	skrzywdzony	w	człowie-
ku”.

3. Panie, zmiłuj się nad nami

	 Jest	 aktem	 pokutnym	 i	 prośbą	 
o	przebaczenie.	Śpiew	ten	przyjmuje	formę	
powtórzenia	litanijnego	słów	Kyrie	eleison	
(Panie,	 zmiłuj	 się).	Aklamację	 tę	 wykonu-
je	 się	 zawsze	 po	 akcie	 pokuty,	 chyba,	 że	
aklamacja	 ta	była	 już	wykonana	w	ramach	
trzeciego	 aktu	 pokuty	 tzw.	 tropowanego.	
Ponieważ	jest	to	śpiew,	który	oddaje	cześć	
Panu	 i	 zarazem	 jest	 prośbą	 skierowaną	 
o	miłosierdzie,	dlatego	z	zasady	powinni	go	
wykonywać	 wszyscy,	 tzn.	 lud	 oraz	 schola	
albo	kantor	(OWMR	52).

4. Chwała na wysokości Bogu

	 Jest	to	najstarszy	hymn	chrześcijań-
ski,	a	skoro	jest	hymnem,	to	powinien	być	
śpiewany.	W	czasach	św.	Augustyna	do	na-
tury	 hymnu	 należał	 jego	 śpiew.	Hymn	 nie	
śpiewany,	nie	był	hymnem.	Treść	tej	części	

ordinarium	missae	wyraża	radość	i	podzię-
kowanie.	 Śpiew	 tego	 hymnu	 rozpoczyna	
kapłan,	 albo	 zależnie	od	okoliczności	 kan-
tor	-	organista	lub	schola.	Mogą	go	śpiewać	
wszyscy	razem,	lud	na	przemian	ze	scholą,	
albo	sama	schola.	Jeżeli	się	go	nie	śpiewa	to	
powinni	 go	 recytować	wszyscy	 razem	 lub	
naprzemiennie	z	podziałem	na	dwa	chóry.
	 Należy	 pamiętać,	 że	 nie	 można	

hymnu	 „Chwała	 na	 wysokości	 Bogu”	 za-
stępować	innym	tekstem.	To	samo	dotyczy	
innych	 części	 stałych	Mszy	 św.	 jak	Credo,	
Sanctus	 czy	Agnus	 Dei.	 „Chwała	 na	 wy-
sokości	 Bogu”	 należy	 do	 tekstów	 kano-
nicznych	Mszy	Św.	i	dlatego	nie	można	ich	
zmieniać.	 Istnieje	 zarządzenie	 Episkopatu	
Polski	wyrażone	 już	wcześniej	w	 Instruk-
cji	Episkopatu	Polski	„O	muzyce	 liturgicz-
nej	po	Soborze	Watykańskim	II”	z	1979	r.	 
w	którym	jest	jasno	powiedziane,	że:	„czę-
ści	stałych	Mszy	św.	(...)	nie	wolno	zastępo-
wać	pieśniami	nawet	mającymi	imprimatur	
czyli	 zgodę	 władzy	 kościelnej”.	Teraz	 ten	
sam	zakaz	zostaje	na	nowo	przypomniany.

5. Psalm responsoryjny

	 Instrukcja	Musicam	Sacram	zwróci-
ła	 uwagę	 na	wyjątkowe	 znaczenie	 psalmu	
responsoryjnego:	„Pośród	śpiewów	części	
zmiennych	 szczególne	 znaczenie	 posiada	
śpiew	po	czytaniach,	wykonywany	na	spo-
sób	graduału	 lub	psalmu	responsoryjnego.	
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Z	istoty	swojej	należy	on	do	liturgii	słowa.	
Dlatego	 też,	 gdy	 jest	 wykonywany,	 wszy-
scy	siedzą	i	słuchają,	a	jeśli	jest	to	możliwe,	
uczestniczą	w	śpiewie”	(MS	33).	Dzisiaj	cała	
liturgia	słowa	powinna	być	tak	sprawowa-
na,	aby	sprzyjała	medytacji.	To	samo	dotyczy	
psalmu	responsoryjnego.	Powinien	on	być	
śpiewany	 cały,	 a	 przynajmniej	 jego	 refren.	
Ten,	kto	go	wykonuje	nazywa	się	psałterzy-
stą,	 albo	 „kantorem	 psalmu”.	 Słowo	 kan-
tor	oznacza	kogoś,	 kto	w	ogóle	w	 liturgii	
prowadzi	śpiewy.	Psalm	wykonuje	się	z	am-
bony,	 ze	stołu	Słowa	Bożego,	a	nie	z	chó-
ru	muzycznego.	Może	on	być	wykonywany	
przez	mężczyznę	lub	kobietę	(podobnie	jak	 
w	przypadku	czytań).
	 Śpiew	 psalmu	 w	 tym	 momencie	
Mszy	 św.,	w	 liturgii	 słowa,	 jest	 niczym	 in-
nym	jak	proklamacją	Słowa	Bożego,	a	więc	
powinien	 być	wykonany	 przez	 jedną	 oso-
bę	(WEP	12),	a	nie	przez	kilku	śpiewaków.	
Czytanie	też	czyta	tylko	jedna	osoba.	Ewan-
gelię	też	śpiewa	pojedynczo	kapłan	lub	dia-
kon.	Dlatego	jest	jasno	powiedziane,	że	nie	
należy	powierzać	śpiewu	psalmu	scholi	ani	
chórowi.
	 Niezgodne	 z	 rolą	 psalmu	 byłoby	

komponowanie	i	wykonywanie	go	w	opra-
cowaniach	wielogłosowych.	Zagrażałoby	to	
formie	 responsorialnej	 i	 zacierałoby	 zro-
zumienie	tekstu.	Jest	to	ważne,	bo	zakłada,	
że	 śpiew	psalmu	 responsoryjnego	ma	być	
jednogłosowy.	 Psalm	 jest	 najważniejszym	
śpiewem	 solowym	 liturgii	 słowa	 i	 żadne	

względy	nie	mogą	tej	istoty	psalmu	po	czy-
taniu	naruszyć.	W	tym	śpiewie	ważne	 jest	
zwrócenie	uwagi	na	treść	i	na	słowo.	Jeżeli	
psalm	będzie	wykonany	na	głosy,	wówczas	
słuchacz	w	sposób	naturalny	zachwyca	się	
pięknem	 współbrzmienia	 czy	 harmonią	
dźwięków,	 natomiast	 wierny	 ma	 wydo-
być	Słowo	i	usłyszeć	w	nim	Boga.	Melodia	 
i	współbrzmienie	odejdą,	zaś	Słowo	pozo-
stanie	w	 sercu.	 Bardzo	ważną	 rzeczą	 jest	
więc	zachowanie	formy	psalmu.	Psalmu	re-
sponsoryjnego	nie	można	zastępować	jego	
parafrazą	 lub	 pieśnią,	 ani	 żadnymi	 innymi	
tekstami	nie	biblijnymi	(OWMR	57),	a	wiec	
podobnie	jak	śpiew	Gloria	i	inne	części	or-
dinarium	missae.

6. Aklamacja przed Ewangelią

	 Śpiew	Alleluja	ma	pochodzenie	he-
brajskie	 i	 oznacza	 „wychwalajcie	 Pana”.	
Słowo	to	rozpowszechniło	się	we	wszyst-
kich	liturgiach	i	wyraża	radość	oraz	święto.	 
W	 sposób	 szczególny	 znalazło	 zastoso-
wanie	 w	 formie	 aklamacyjnej	 jako	 refren	
śpiewu	 procesjonalnego	 z	 Ewangeliarzem	
do	ambony.	Śpiew	ten	powinna	wykonywać	
schola	lub	organista	włączając	w	śpiew	całe	
zgromadzenie.	Zawiera	on	w	sobie	werset	
z	Pisma	Świętego.	Aklamację	Alleluja	 jeżeli	
nie	 śpiewamy,	wówczas	można	 ją	 opuścić	
(OWMR	63).
	 Jeżeli	 w	 uroczystej	 celebracji	 pod	
przewodnictwem	 biskupa	 Ewangelia	 była	
odczytywana	 z	 Ewangeliarza,	wówczas	 po	
odczytaniu	 zanosi	 się	 Ewangeliarz	 do	 bi-
skupa,	 który	 go	 całuje	 i	 błogosławi	 nim	
wiernych.	 W	 tym	 czasie	 zaleca	 się	 po-
wtórne	wykonanie	samej	aklamacji,	ale	już	
bez	wersetu	 z	Pisma	Świętego	 (WEP	16).	 
W	okresie	Wielkiego	 Postu	wykonuje	 się	
inne	 aklamacje,	 m.in.	 Chwała	 Tobie,	 Sło-
wo	Boże.	 Jeżeli	 zaś	w	 niektórych	 uroczy-
stościach	 przewidziana	 jest	 sekwencja,	
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PROPOZYCJE PIEŚNI 
NA NIEDZIELE I UROCZYSTOŚCI II KWARTAŁU 2016 ROKU 

Mariusz Bednarz
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Uroczystość Trójcy Przenajświętszej:
W.	 Przez	Chrztu	Świętego	wielki	dar
P.D. 	 Jeden	w	naturze
K. 	 Bądź	pochwalon	na	wieki
U.	 Radośnie	Panu	hymn	śpiewajmy
Z. 	 Chwała	 bądź	 Bogu	 w	 Trójcy	 
	 Jedynemu

Uroczystość 
Najświętszego Ciała i Krwi

W. 	 Chwalmy	 niewysłowiony	 
	 Sakrament	uwielbiony
P.D. 	 Jeden	chleb
K. 	 Jezusa	ukrytego
U. 	 Dzięki	o	Panie

W czasie procesji:
1.	 Zróbcie	Mu	miejsce
2.	 U	drzwi	Twoich
3.	 Bądźże	pozdrowiona	Hostio	żywa
4.	 Idzie,	idzie	Bóg	prawdziwy
5.	 Ciebie	Boga	wysławiamy.
Z.  Pan	zstąpił	z	nieba

Uroczystość Najświętszego Serca 
Pana Jezusa

W.	 Twemu	Sercu	cześć	składamy
P.D.  Serce	twe	Jezu	miłością	goreje
K. Jezu	miłości	Twej
U.  Dziękujemy	Ci	Ojcze	nasz
Z.  O	niewysłowione...

to	 powinna	 być	 śpiewana	 przed	 Alleluja	 
i	w	postawie	stojącej.	Należy	pamiętać,	że	
sekwencja	 to	 śpiew,	 dlatego	 powinna	 być	
śpiewana,	a	nie	recytowana.

7. Wyznanie wiary

	 „Wierzę	 w	 jednego	 Boga”	 jest	
wyznaniem	wiary	 uczynionym	 przez	 ludzi	
wierzących	 jako	 odpowiedź	 na	 usłyszane	
Słowo	Boże.	Wyznanie	wiary	powinno	być	
wykonywane	przez	wszystkich	wiernych	po	
lekturze	Ewangelii	lub	też	homilii.	Powinno	
być	to	dzieło	osobiste	każdego	uczestnika	

zgromadzenia	 liturgicznego,	 a	 nie	 dzie-
łem	jakiegoś	delegata	np.	chóru	czy	scho-
lii.	Wyznanie	 wiary	 powinno	 być	 według	
dokumentów	 śpiewane	 lub	 recytowane	
(OWMR	68).	Na	 pierwszym	miejscu	 jest	
wskazanie,	że	powinno	być	śpiewane.	Rze-
czywiście,	skoro	wszystkie	inne	części	or-
dinarium	missae	jak	Kyrie,	Gloria,	Sanctus	
i	Agnus	Dei	możemy	śpiewać,	to	dlaczego	
Credo	ma	być	tylko	recytowane?	Wyzna-
nie	wiary,	przynajmniej	co	jakiś	czas	winno	
być	śpiewane.	Wiele	w	sposobie	wykona-
nia	zależy	od	konkretnych	okoliczności	(np.	
rangi	 święta)	 oraz	możliwości	 wykonaw-
czych	danej	wspólnoty.	W	Polsce	aktualnie	
funkcjonują	dwie	melodie	wyznania	wiary:	
ks.	W.	Lewkowicza	oraz	R.	Dwornika,	która	
jest	bardziej	znana	na	Śląsku.	Tekst	wyzna-
nia	wiary	należy	do	tekstów	kanonicznych,	
dlatego	nie	można	nic	w	nim	zmieniać,	ani	
zastępować	go	inną	pieśnią.

Ciąg dalszy nastąpi… 
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Narodzenie Jana Chrzciciela
W.  Zwiastun	wschodzącego	Słońca
P.D.  Składamy	Ci	Ojcze
K.  Pan	Jezus	już	się	zbliża
U. Wielbić	Pana	chcę
Z.		 Kochajmy	Pana

Świętych Apostołów Piotra i Pawła
W. 	 Chwała	Wam	Apostołowie
P.D.	 Jeśli	chcesz	szukać	patrona	
K. 	 Cóż	Ci	Jezu	damy
U. 	 Upadnij	na	kolana
Z. 	 Pobłogosław	Jezu	drogi

9 Niedziela Zwykła
W.	 Kto	się	w	opiekę
P.D.	 Jeden	chleb
K.	 Chwalmy	niewysłowiony
U.	 Skosztujcie	i	zobaczcie
Z.	 Pod	Twą	obronę

10 Niedziela Zwykła
W.	 Twemu	Sercu	cześć	składamy
P.D.	 O	Panie	Tyś	moim	pasterzem
K.	 Jezu	miłości	Twej
U.	 O	Boże	dzięki	Ci	składamy
Z.	 Pobłogosław	Jezu	drogi

11 Niedziela Zwykła
W. 	 O	niewysłowione
P.D.	 Panie	przebacz	nam
K.	 Cóż	Ci	Jezu	damy
U.	 Czego	chcesz	od	nas	Panie
Z.	 Najświętsze	Serce	Boże

12 Niedziela zwykła
W.	 Witaj	Krynico	dobra	wszelakiego
P.D. Ciebie	całą	duszą	pragnę
K. Pan	Wieczernik	przygotował
U.		 Pan	jest	mocą	swojego	ludu
Z. Kochajmy	Pana

13 Niedziela Zwykła
W.	 Z	tej	biednej	ziemi
P.D.	 Każda	żyjąca	dusza
K.	 Zbliżam	się	w	pokorze
U.	 Dziękujemy	Ci	Ojcze	nasz
Z.	 Błogosław	Panie	nas

14 Niedziela Zwykła
W.	 Idźcie	na	cały	świat
P.D.	 Wszystko	Tobie	oddać	pragnę
K.	 Ludu	kapłański
U.	 Panie	mój,	cóż	Ci	oddać	mogę
Z.	 Boże	zmiłuj	się	nad	nami

15 Niedziela Zwykła
W. Przykazanie	nowe
P.D.	 Gdzie	miłość	wzajemna	i	dobroć
K.	 Twoja	cześć,	chwała
U.	 Dzięki	o	Panie
Z.	 Boże	w	dobroci	

16 Niedziela Zwykła
W.	 Boże	lud	Twój	czcią	przejęty
P.D.	 Boże	mocny,	Boże	cudów
K.	 Bądźże	pozdrowiona
U.	 Panie,	pragnienia	ludzkich	serc
Z.	 Ty	wszechmocny	Panie

17 Niedziela Zwykła
W. Szczęśliwy,	kogo	Opatrzność	Boska
P.D. Z	rąk	kapłańskich
K.	 Abba	Ojcze
U.	 Upadnij	na	kolana
Z.	 Złącz	Panie	miłujących	Cię

18 Niedziela Zwykła
W.	 Ojcze	z	niebios
P.D.	 Tyś	w	Wieczerniku	chlebem	się	stał
K.	 Chrystus	Pan	karmi	nas
U.	 Cały	świat	niech	śpiewa	tę	pieśń
Z.	 Każda	żyjąca	dusza
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Pieśni: „...Do Eucharystii”, „Krzyż i Orzeł” oraz „Miłosierny jest Ojciec 
nasz” dostępne są również w wersji SAB (trzygłos mieszany). 
Zainteresowanych prosimy o kontakt z redakcją.
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ORGANY SANKTUARIUM MIŁOSIERDZIA BOŻEGO  
W KIELCACH

Ks. Przemysław Moćko

Śpiewajmy i grajmy Bogu             1(1) 2016

	 	 	 	 	 Organy	 
w	parafii	pw.	Mi-
łosierdzia	 Boże-
go	 w	 Kielcach	
są	 instrumentem	
po s i a d a j ą c ym	 
40	 niezależnych	
głosów	 rozłożo-
nych	 pomiędzy	 
3	manuały	i	pedał.
Kubatura	 wnę-
trza	 świą-
tyni	 wymaga	 
w	 rzeczywistości	 o	 wiele	 większych	 or-
ganów,	dlatego	pierwotne	 założenia	prze-
widywały	 organy	 o	 60	 głosach,	 ale	 jesz-
cze	 na	 etapie	 projektowania	 była	 także	
brana	 pod	 uwagę	 wersja	 51-głosowa	 
z	4	manuałami.	Projekt	ten	zakładał	budowę	
40-głosowego	instrumentu	mechanicznego	
na	 głównym	chórze	organowym	 i	 11-gło-
sowych	organów	jednomanuałowych	zain-
stalowanych	z	boku	kościoła,	współdziała-
jących	z	głównymi	organami	i	sterowanych	
z	IV	manuału.
					Ostatecznie	ze	względów	finansowych	
ks.	prałat	Sztafrowski	odstąpił	od	tego	planu	
i	 pozostała	wersja	 ze	 zwartymi	organami,	

zainstalowany-
mi	 na	 głównym	
chórze	 orga-
nowym.	 Prawie	
rok	trwało	usta-
lanie	 kwestii,	
czy	 organów	
nie	 wybudować	
jednak	 z	 boku	
kościoła	zamiast	
z	 tyłu	 głównej	
nawy.	 Po	 	 wy-
konaniu	 kilku	

projektów	 ks.	 prałat	 Stanisław	 Sztafrow-
ski	 i	 ks.	 Zygmunt	 Nocoń	 podjęli	 osta-

tecznie	 decyzję	 o	 budowie	 organów	 
w	obecnej	formie.	Pod	koniec	2005	roku	ze	
względu	na	problemy	finansowe	ks.	prałat	
Sztafrowski	 podjął	 decyzje	o	 zmniejszeniu	
organów	do	27	głosów	i	dwóch	manuałów.	
Dopiero	 obecny	 proboszcz	 parafii	 ks.	 dr	
Jerzy	 Ostrowski	 przywrócił	 do	 realizacji	
budowę	organów	o	40	głosach,	ze	zmianą	
stołu	gry	wbudowanego	w	szafę	organową	
(pierwotna	wersja)	na	kontuar	wolnostoją-
cy,	czyli	taki	w	którym	organista	siedzi	twa-
rzą	do	ołtarza.

fot. K. Hajduk

fot. K. Hajduk

fot. Ks. D. Koston      . 
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					Od	początku	zakładano,	iż	oprócz	funk-
cji	 liturgicznej	 organy	 mają	 też	 spełniać	
rolę	 instrumentu	 koncertowego,	 dlatego	

tez	 dobór	 głosów	 należało	 oprzeć	 na	 za-
sadach	dyspozycji	organów	uniwersalnych,	
czyli	takich,	na	których	można	wykonywać	
praktycznie	 całą	 literaturę	 organową,	 od	
średniowiecza	aż	po	współczesność.	Oczy-
wiście	 im	większa	 ilość	 głosów,	 tym	moż-
liwości	 są	 większe,	 a	 organy	 40-głosowe,	
które	należą	 już	do	dużych	 instrumentów,	
dają	budowniczemu	pewne	pole	do	popisu	
w	 kwestii	 uniwersalności	 brzmienia,	 choć	
zmuszają	także	do	pewnych	kompromisów.	
W	ten	sposób	powstało	założenie,	iż	każda	
sekcja	 (manuał)	 otrzyma	 swój	 niepowta-

rzalny	charakter.
	 	 	 	 	 II	manuał	 (tzw.	 pozytyw)	 jest	 oparty	 
o	 zasadę	 barokowego	 budownictwa	 or-
ganowego,	 którego	 przeznaczeniem	 jest	
głównie	 interpretacja	 muzyki	 Renesansu	 
i	Baroku	z	funkcją	tzw.	pozytywu	solo,	czyli	
zestawu	bogatego	w	 głosy	o	 funkcji	 solo-
wej.
	 	 	 	 	 III	manuał	 z	 kolei	 odpowiada	 założe-
niom	muzyki	romantycznej	 i	XX-wiecznej.	
Wszystkie	 piszczałki	 tego	 manuału	 zosta-
ły	 umieszczone	 w	 tylnej	 części	 organów,	 
w	tzw.	szafie	żaluzjowej,	czyli	w	zamkniętej	
skrzyni	 z	 pionowymi	 panelami	 żaluzjowy-
mi,	które	przy	pomocy	specjalnego	pedału	

organista	może	otwierać	lub	zamykać,	uzy-
skując	 przy	 tym	efekt	 echa	 lub	narastania	
bądź	wyciszania	brzmienia.	 Jeszcze	na	eta-
pie	tzw.	 intonacji	 (czyli	nadawania	brzmie-
nia	poszczególnym	głosom)	pod	wpływem	
akustyki	 świątyni	 (która	 zaskakiwała	 nas	
praktycznie	 każdego	 dnia),	 postanowiłem	
nadać	 temu	 zestawowi	 brzmieniowemu	
kierunek	skłaniający	się	ku	charakterystyce	
amerykańskich	zestawów	„Swell”,	budowa-
nych	w	XIX	wieku.
	 	 	 	 	 I	manuał	 jest	manuałem	głównym,	za-
wierającym	 głosy	 podstawowe	 potrzebne	
zarówno	w	liturgii,	jak	i	podczas	koncertu.	
Brzmienie	 tego	 manuału	 cechuje	 się	 bar-
wami	uniwersalnymi,	które	pozwalają	pro-
wadzić	podstawowe	pochody	melodyczne,	
zarówno	w	muzyce	dawnej,	romantycznej,	

Śpiewajmy i grajmy Bogu             1(1) 2016

fot. K. Hajduk

fot. K. Hajduk

fot. K. Hajduk
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jak	i	współczesnej.	Ze	względu	na	charakter	 
i	 budowę	 głosów	 ten	 zestaw	 jest	 najgło-
śniejszy	i	wyczuwa	się	jego	silną	podstawę.
Ostatnią	z	sekcji	jest	tzw.	sekcja	pedałowa,	
czyli	 obsługiwana	 przez	 grającego	 nogami.	
Tutaj	 w	 skład	 głosów	 wchodzą	 głównie	
piszczałki	basowe.	
					W	całych	organach	mieszczą	się	2774	
piszczałki,	wykonane	z	sosny,	świerku,	dębu	
oraz	stopów	cyny	i	ołowiu.
Klawiatury	ręczne	są	połączone	z	klapami	
otwierającymi	 dopływ	 powietrza	 do	 pisz-
czałek	w	 sposób	mechaniczny,	 tzn.	 za	 po-
mocą	całych	układów	dzwigni,	wałków,	ką-
towników	i	cięgien.
					Wszystkie	cięgna	są	wykonane	z	czer-
wonego	cedru	i	mają	zaledwie	1	mm	gru-
bości.	W	 całych	 organach	 jest	 ok.	 1600	

mb.	cięgien	tego	typu.	Ze	względu	na	dużą	
wilgotność	w	kościele	(w	szczególności	na	
chórze	 kościoła)	 dla	 zmniejszenia	 awaryj-
ności	klap	zostały	one	wykonane	z	samby	
afrykańskiej,	czyli	z	drewna	o	prawie	zero-
wej	 kurczliwości	 przy	 zmianach	wilgotno-
ści,	co	jest	w	tej	świątyni	niezwykle	istotne.
	 	 	 	 	Powietrze	w	organach	 jest	podawane	
z	wentylatora	do	4	miechów	 typu	pływa-
kowego,	 z	 których	 każdy	 gromadzi	w	 so-
bie	 zagęszczone	 powietrze	 pod	 innym	 ci-
śnieniem,	co	jest	istotne	dla	zróżnicowania	
brzmienia	poszczególnych	manuałów.
					Całość	organów	waży	ok.	17	ton	i	jest	
oparta	na	stalowej	konstrukcji	nośnej,	roz-
kładającej	 ciężar	 instrumentu	 w	 sposób	
równomierny	na	całej	powierzchni	zajmo-
wanej	przez	organy.

Dyspozycja instrumentu:

Manuał I Manuał II Manuał III Pedał
1.	Pryncypał	16’ 1.	Flet	kryty	8’ 1.	Burdon	16’ 1.	Kontra	Burdon	32’
2.	Pryncypał	8’ 2.	Pryncypał	4’ 2.	Pryncypał	skrzypcowy	8’ 3.	Subbas	16’
3.	Flet	Major	8’ 3.	Flet	rurkowy	4 3.	Holflet	8’ 4.	Oktawbas	8’
4.	Viola	di	Gamba	8’ 4.	Nasard	2	2/3’ 4.	Salicet	8’ 5.	Flet	basowy	8’
5.	Oktawa	4’ 5.	Oktawin	2’ 5.	Unda	Maris	II	8’ 6.	Pifaro	II	4’	i	2’
6.	Flet	blokowy	4’ 6.	Tercja	1	3/5’ 6.	Pryncypał	włoski	4’ 7.	Mixtura	IV	2	2/3’
7.	Kwinta	2	2/3’ 7.	Kwinta	1	1/3’ 7.	Flet	szwajcarski	4’ 8.	Puzon	16’
8.	Superoktawa	2’ 8.	Cymbel	III	1’ 8.	Róg	nocny	2’ 9.	Trąbka	8’
9.	Kornet	IV	4’ 9.	Dulcjan	8’ 9.	Progresja	II-III	2	2/3’
10.	Mixtura	V	2’ 10.	Obój	8’
11.	Trąbka	8’ 11.	Clairon	4’

Połączenia:    II-I,	III-I,	III-II,	I-Ped,	II-Ped,	III-Ped
Stała kombinacja:   T
Urządzenia dodatkowe:  4	wolne	kombinacje,	tremolo	man.	II	i	III,	crescendo,	 
	 	 	 	 wyłączniki	indywidualne	głosów	językowych,	 
	 	 	 	 żaluzja	man.	III
Traktura:    gry:	Mechaniczna,	rejestracji:	Elektryczna.
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Ks.	Zbigniew	Rogala	syn	Daniela	i	Władysła-
wy	urodził	się	26	lipca	1936	roku	w	Biskupi-
cach	(parafia	Zborówek)	na	nadwiślańskiej	
ziemi	 w	 biskości	 Pacanowa.	 Podstawowe	
nauki	 pobierał	 w	 Zborówku	 i	 Staszowie	 
(w	Staszowie	ukończył	I	klasę	szkoły	śred-
niej).	 Następnie	 wstąpił	 do	 Niższego	 Se-
minarium	 w	 Kielcach,	 które	 ukończył	 
w	 roku	 1953.	 Po	 maturze	 rozpoczął	 stu-
dia	 filozoficzno-teologiczne	 w	 Wyższym	
Seminarium	 Duchownym.	 Święcenia	 ka-
płańskie	 otrzymał	 23	V	 1959	 r.	 z	 rąk	 ów-
czesnego	pasterza	diecezji	ks.	bpa	Czesła-
wa	 Kaczmarka.	 Przez	 rok	 pracował	 jako	
wikariusz	 parafii	 św.	 Józefa	 Robotnika	 
w	Kielcach	pełnił	posługę	kapłańską	wśród	

licznych	 dzieci,	 które	 przygotowywał	 do	
pierwszej	 komunii	 oraz	 wśród	 młodzieży.	
Tam	 też	w	parafii	 założył	 chór.	W	1960	 r.	
został	skierowany	na	studia	muzykologicz-
ne	na	Katolicki	Uniwersytet	Lubelski,	które	
ukończył	w	1965	roku	obroną	pracy	magi-
sterskiej.	Nieprzerwanie	od	1	IX	1965	r.	aż	
do	2008	r.	(przez	43	lata)	był	wykładowcą	 
i	 profesorem	 	 muzyki	 kościelnej	 w	Wyż-
szym	Seminarium	Duchownym	w	Kielcach.	
Przygotował	kilkadziesiąt	roczników	kapła-
nów	przez	wykłady	i	ćwiczenia	do	śpiewu	
w	liturgii	Kościoła	i	umiejętnego	wykorzy-
stania	muzyki	kościelnej	w	duszpasterstwie.	
Prowadził	odnoszący	sukcesy	Chór	semina-
ryjny.	Zawsze	powtarzał,	że	jest	to	najstar-
szy	chór	na	jakiejkolwiek	uczelni	kieleckiej.	 
22	 listopada	 1989	 r.	 decyzją	 ówczesnego	
ordynariusza	ks.	bpa	Stanisława	Szymeckie-
go	został	dyrektorem	nowo	erygowanego	
Diecezjalnego	 Studium	 Organistowskie-
go	w	Kielcach,	 które	 od	 podstaw	 organi-
zował.	 Funkcję	 tę	 pełnił	 do	 sierpnia	 2012	
r.,	 kiedy	 przeszedł	 na	 emeryturę.	W	ciągu	 
23	 lat	 pracy	 w	 studium	 wychował	 i	 wy-
kształcił	wielu	wybitnych	organistów	i	mu-

...JUŻ TAM CHWALI W SZEREGACH I CHÓRACH 
ANIELSKICH MAJESTAT I POTĘGĘ STWÓRCY

Wspomnienie ks. prof. Zbigniewa Rogali

Ks. Michał Olejarczyk
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zyków	 kościelnych.	W	 czasie	 wieloletniej	
pracy	pedagogicznej,	przygotował	wielu	en-
tuzjastów	pięknej	i	szlachetnej	muzyki.	Jego	
uczniów	można	spotkać	w	wielu	parafiach	
diecezji.	Na	początku	pracy	w	studium	nie	
było	łatwo,	pośród	wielu	trudności	i	prze-
ciwności	 w	 organizacji	 instrumentarium	 
i	 problemów	związanych	z	organizacją	 lo-
kali	 i	 sal	 wykładowych,	 ks.	 Profesor	 nie	

poddawał	 się.	Przez	45	 lat	był	przewodni-
czącym	kilku	komisji,	m.in.	muzycznej,	orga-
nistowskiej,	kwalifikacyjnej.	Odpowiadał	za	
budowę	 i	remonty	organów	w	kościołach	
diecezji.	Od	1982	r.	był	także	proboszczem	
kieleckiej	parafii	św.	Izydora	w	Posłowicach.	
Posługę	tę	pełnił	do	czerwca	2011	r.	przez	
28	lat.		W	2010	r.	został	wyróżniony	Nagro-
dą	Miasta	Kielce.	Od	roku	2013	zamieszkał	
w	Domu	Księży	Emerytów	i	tam	również	
realizował	 swój	 muzyczny	 talent	 ucząc	
śpiewu	i	prowadząc	chór.	W	ostatnim	cza-
sie	dzielnie	zmagał	się	z	chorobą	nowotwo-
rową.	7	kwietnia	po	godzinie	22.00	odszedł	
do	Pana	i	już	tam	chwali	w	szeregach	i	chó-
rach	anielskich	majestat	 i	potęgę	Stwórcy.	
Dla	 Księdza	 Profesora	 muzyka	 obok	 po-
sługi	kapłańskiej	była	 jego	wielką	pasją	ży-
ciową.	 Był	 ogromnym	 tytanem	 pracy,	 wy-

magał	od	innych,	ale	przede	wszystkim	był	
wymagającym	 od	 siebie.	 Zawsze	 dążył	 do	
doskonałości,	miał	wielkie	serce	otwarte	na	
każdego.	Wszystkim	Kielczanom	charakte-
rystyczna	sylwetka	kapłana	i	dyrygenta	nie-
odłącznie	 kojarzyła	 się	 z	 uroczystościami	
religijnymi	i	najpiękniejszym	śpiewem	cho-
rałowym,	który	kochał	i	dla	niego	poświęcał	
całe	życie.	Jak	sam	powiedział	„wrażliwość	 
na	dźwięk,	wrażliwość	na	muzykę	 jest	da-
rem	Bożym.	To	 jest	 pierwsze	 źródło,	mó-
wił.	 Człowiek	 może	 ten	 dar	 przyjąć,	 albo	
może	go	ominąć.	 Ja	go	przyjąłem”.	Chorał	 
w	 jego	 wykonaniu	 charakteryzował	 się	
wielką	 subtelnością	 i	 artyzmem.	 	 Potrafił	
malować	dźwiękiem	na	sposób	bardzo	ro-
mantyczny.	Można	dostrzec	w	tym	sposobie	
maniery	 wykonawczej	 próby	 ilustrowania	
treści	 tekstu.	 U	 podłoża	melodii	 chorało-
wej	 zawsze	 był	 u	 niego	modlitewny	 tekst	
liturgiczny,	 który	 stanowił	 podstawowe	
źródło	inspiracji.	Ośmielę	się	stwierdzić,	że	
styl	wykonania	chorału	przez	Ks.	Profeso-
ra	był	pośrednim	stylem	między	tym,	któ-
ry	 reprezentują	 benedyktyni	 z	 Solesmes,	 

a		śpiewem	równym,	który	był	pozbawiony	
wszelkiej	 wartości	 ekspresyjnej.	 Odszedł	
jeden	z	najwybitniejszych	choralistów	Pol-
skich.	Mieliśmy	szczęście,	że	spotkaliśmy	na	
swej	drodze	Mistrza	w	Twojej	osobie	Księ-
że	Profesorze.

∎

fot. J. Kamiński

fot. J. Kamiński
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REMONT ORGANÓW W TUMLINIE 

Ks. Przemysław Moćko

	 	 	 	 	 Od	 stycznia	 do	 marca	 2016	 r.	 	 sta-
raniem	 Proboszcza	 ks. Czesława Bi-
skupa,	 trwał	 remont	 organów	 Wacła-
wa	 Biernackiego	 w	 Kościele	 Parafialnym	 
pw.	 św.	 Stanisława	 biskupa	 i	 męczennika	 
w	Tumlinie.	
	 	 	 	 	Poza	uzupełnieniem	brakujących	pisz-
czałek	 i	rozległych	prac	konserwatorskich,	
dokonano	 istotnego	 przekonstruowa-
nia	 dyspozycji	 organów,	 w	 porozumieniu	 
z	 Diecezjalną	 Komisją	 Muzyczno	 -	 Orga-
nistowską.	Zakres	tych	prac	prezentujemy	 
w	poniższym	zestawieniu.

Manuał I Manuał II Pedał
1.	Pryncypał	8’ 1.	Pryncypał	8’ 1.	Subbas	16’
2.	Bourdon	16’ 2.	Aeolina	8’ 2.	Fletbas	8’
3.	Salicet	8’ 3.	Holflet	8’ 3.	Cello	8’
4.	Oktawa	4’ 4.	Flet	4’
5.	Rurflet	4’ 5.	Pikolo	2’
6.	Mixtura	3ch. 6.	Sesquialt	2ch.

7.	Trompet	8’

Pierwotna dyspozycja instrumentu:

Fragment odnowionego kontuaru - fot. ks. P. Rej

Odnowiony prospekt organowy - fot. ks. P. Rej
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Połączenia:    II-I,			I-P,			II-P,			Super.	II,			Super.	II-I,			Sub.	II-I
Stałe kombinacje:   P,	F,	T
Urządzenia dodatkowe:	 Wolna	kombinacja,	automat	pedału,	crescendo
    Tremolo	manuału	II

Manuał I Manuał II Pedał
1.	Pryncypał	8’ 1. Pryncypał 4’ 1.	Subbas	16’
2.	Bourdon	16’ 2.		Aeolina	8’ 2.	Fletbas	8’
3 Holflet 8' 3. Salicet 8’ 3.	Cello	8’
4.	Oktawa	4’ 4.	Flet	4’
5.	Rurflet	4’ 5.	Pikolo	2’
6.	Mixtura	3ch. 6.	Sesquialt	2ch.
7. Trompet 8’

Połączenia: 	 	 	 II-I,			I-P,			II-P,			Super.	II,			Super.	II-I,			Sub.	II-I
Stałe kombinacje: 	 	 P,	F,	T
Urządzenia dodatkowe:	 Wolna	kombinacja,	automat	pedału,	crescendo
    Tremolo	manuału	II
Wyłącznik głosu językowego

Dyspozycja instrumentu 
po przebudowie 
(zmiany wytłuszczone):

	 Poświęcenie	nowo	wyremontowanego	instrumentu	nastąpi	w	dniu	odpustu	para-
fialnego	-	św.	Stanisława	biskupa	i	męczennika	-	w	niedzielę,	8	maja	bieżącego	roku.	

	 Szczegółowy	opis	instrumentu,	wraz	z	rysem	historycznym	i	relacją	fotograficzną	 
w	jednym	z	kolejnych	numerów	czasopisma	„Śpiewajmy i gajmy Bogu”.

Odnowiony kontuar - fot. ks. P. Rej

Trompet 8’ - fot. ks. P. Rej
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BYCIE ORGANISTĄ - NIE TYLKO PRACA,  
ALE PRZEDE WSZYSTKIM SŁUŻBA BOGU

Ks. Paweł Rej

	 	 	 	 	Maj	 i	 czerwiec	 to	miesiące	wzmożo-
nej	 pracy.	 Nabożeństwa	 do	 Matki	 Bożej,	
do	 Serca	 Jezusowego,	 I	 Komunia	 Święta,	
Bierzmowanie...	 Mimo	 natłoku	 pracy	 nie	
można	 zapomnieć	 o	 duchowej	 sferze	 na-
szego	życia.	Każdy	doskonale	wie,	że	praca	

organisty,	 nie	 jest	 jedynie	 pracą	 jak	 każda	
inna:	przyjść,	zagrać	i	iść	do	domu.	Pracę	or-
ganisty	często	nazywa	się	posługą,	bowiem	
służąc	Kościołowi,	 służy	się	 samemu	Bogu	
oraz	ludziom,	którzy	uczestniczą	w	Eucha-
rystii	i	innych	nabożeństwach.	
	 	 	 	 	Najczęściej	panuje	przekonanie,	że	za	
rozwój	duchowy	wiernych,	odpowiedzialny	
jest	wyłącznie	duszpasterz.	Nie	możemy	się	
jednak	ograniczać	tylko	do	tego	stwierdze-
nia.		Organista	winien	poprzez	odpowiedni	
dobór	 śpiewów,	 jak	 również	 delikatność	 
i	wyczucie	w	grze	na	 instrumencie,	dawać	
wiernym	możliwość	zbliżania	 się	do	Boga.	
Możliwe	 to	 będzie	 dopiero	 wtedy,	 kiedy	
sam	 swojego	 ducha	 zacznie	 kształtować.	
Kiedy	organista	żyje	liturgią	Kościoła	-	Eu-
charystią,	wtedy	z	pewnoscią	podejmie	się	

znaczących	czynności	związanych	ze	zbliża-
niem	ludzi	do	Boga	przez	muzykę1.		Piękne	
słowa	 powiedział	 kiedyś	 niedawno	 zmarły	
dominikanin	o.	 Jan	Góra:	 „Nikt	 nie	 zapala	
innych,	 jeśli	 sam	 nie	 płonie”.	 I	 właśnie	 to	
jest	 niezwykle	 ważna	 i	 cenna	 wskazówką	
dla	naszej	posługi.	 Instrument	 i	nasze	pre-
dyspozycje	muzyczne	powinny	dla	każdego	
z	nas	być	sposobem	i	metodą	na	otwiera-
nie	 ludzi	 na	 Boga,	 dlatego	 też	 nie	 jest	 na	
miejscu,	a	wręcz	nie	dopuszczalne	choćby	
nawet,	aby	wykonywane	na	liturgii	były	pio-
senki	 znane	 z	muzyki	 popularnej.	Tradycja	
Kościoła	daje	nam	różne	możliwości	w	do-
borze	pieśni	 i	utworów.	Nie	zapominajmy	
o	 tym	 i	 nie	odcinajmy	 się	od	 tego,	 co	 już	
zostało	 ukształtowane,	 a	 zarazem	 bądźmy	
otwarci	na	to,	co	nowego	Kościół	nam	pod-
suwa	do	użytku	podczas	liturgii.	Organista	
bowiem	 powinien	 „otwierać	 kontuar	 or-
ganów	 z	 takimi	 uczuciami,	 z	 jakimi	wierni	
otwierają	swe	modlitewniki”2.

1 Por. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze  
Watykańskim II, Lublin 2001, s. 274
2 Z. Bernat, Organista, w: Wprowadzenie do liturgii, 
red. F. Blachnicki, Poznań 1967, s. 202.

 Jest rzeczą konieczną, by organiści oraz inni muzycy [kościelni] nie tylko umieli biegle grać na 
powierzonym instrumencie, ale posiadali także znajomość ducha świętej Liturgii i wnikali weń 
coraz głębiej, by spełniając swój urząd (...)uświetniali obrzęd, zgodnie z naturą poszczególnych 

jego części i ułatwiali wiernym udział w liturgicznej czynności.
Musicam Sacram 67
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INFORMACJE, KOMUNIKATY, OGŁOSZENIA...

Przewielebni	Ksieża	Proboszczowie	i	Panowie	Organiści!

	 Informujemy	o	organizowanym	dniu	skupienia	dla	organistów	Diecezji	Kieleckiej	 
w	tym	roku:

•	 18	XI		 w	Centrum	Spotkań	i	Dialogu	Diecezji	Kieleckiej	w	Skorzeszycach.	

	 Do	 uczestnictwa	w	 tym	 formacyjno	 -	 duchowym	 spotkaniu	 zobowiązani są 
wszyscy organiści	i	pełniący	funkcję	organisty	w	parafiach	naszej	diecezji.	Prosimy	Księ-
ży	Proboszczów	o	„zwalnianie”	organistów	w	tym	dniu	z	wieczornej	Mszy	Świętej.	Koszty	 
w	wysokości	100	zł	ponosi	parafia	własna	organisty.	
	 Prosimy	 o	 wcześniejsze	 zgłaszanie	 uczestnictwa	 w	 dniu	 skupienia,	 
pod	nr	tel.	692-188-039	lub	e-mail:	molej@wp.pl.

	 Przypominamy,	że	wszelkie	naprawy,	renowacje	i	remonty	istrumentów	w	naszych	
kościołach,	należy	konsultować	z	Diecezjalną	Komisją	Muzyczno	-	Organistowską.	Pomo-
że	to	uniknąć	przede	wszystkim	nieprzyjemności	związanych	z	niedotrzymaniem	umowy	
przez	firmę	organmistrzowską.	

	 Wszystkich	księży,	organistów	 i	 sympatyków	muzyki	 kościelnej,	 zapraszamy	do	
współtworzenia	niniejszego	czasopisma.	
	 Szczególnie	 zależy	 nam	 na	 materiałach	 wspomnieniowych,	 dotyczących	 ludzi 
	z	naszej	diecezji,	zwiazanych	z	muzyką	koscielną,	którzy	ją	tworzyli	poprzez	posługę	or-
ganisty.	Nie	chcemy,	aby	pamięć	o	tak	ważnych	dla	nas	osobach	zaginęła.	Zależy	nam	na	
biografii	oraz	fotografiach.

	 Wszelkie	pytania,	 sugestie	 i	propozycje	dotyczące	naszego	czasopisma	prosimy	
kierować	do	Redakcji.	

	 Serdecznie	zapraszamy	do	śledzenia	naszej	witryny	internetowej:	

www.komisjamuzycznakielce.pl

	 Będziemy	starać	się,	by	ta	strona	internetowa,	w	połączeniu	z	czasopismem	była	
pomocna	w	posłudze	organisty.

Redakcja




