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WSTĘP

Drogi Czytelniku!

Bieżący numer Biuletynu Diecezjalnej Diakoni Liturgicznej Diecezji Bydgoskiej ma służyć
temu, by ułatwić niesienie charyzmatu liturgii poprzez śpiew liturgiczny. Apostoł zachęca
chrześcijan, którzy schodzą się razem w oczekiwaniu na przyjście Pana, aby śpiewali
wspólnie psalmy, hymny i pieśni pełne ducha (OWMR nr 39, por. Kol 3,16).
Inspiracją do powstania pierwszego numeru Biuletynu, który ukazał się w grudniu ub. r.
było przeżycie liturgii w dniu naszego Święta Patronalnego AD 2009. Drugi ukazał się
w Wielkim Poście w b. r.
Celem Biuletynu jest dzielenie się sposobem przygotowania i przeżywania liturgii,
aby Eucharystia stawała się rzeczywiście źródłem i szczytem naszego życia (por. Konstytucja
o Liturgii Świętej, nr 10), abyśmy z radością służyli ludowi Bożemu poprzez swego rodzaju
ewangelizację do liturgii i przez liturgię.
Forma Biuletynu – plik PDF – wzięła się stąd, że w naszej diecezji od wielu lat
funkcjonuje elektroniczny Informator i dzięki niemu wiadomości Diakonii Liturgicznej mogą być
łatwo rozsyłane do wszystkich subskrybujących go.
W wielu parafiach i wspólnotach naszego Ruchu funkcjonują diakonie muzyczne.
Mamy to szczęście, że istnieje też u nas Diecezjalna Diakonia Muzyczna.
Poniższe wskazówki są oparte na „Krótkich pomocach liturgicznych”, które ukazywały się
w formie dodatku do poznańskiego „Wieczernika”. Poczyniono zmiany wynikające z innego
charakteru tego opracowania oraz dodano wiele nowych treści.
Zachęcam do przesyłania uwag i komentarzy na mój adres mailowy zawarty
na dole strony lub o kontakt telefoniczny.
Na zakończenie fragment Konstytucji o świętej liturgii Soboru Watykańskiego II:
„(...) muzyka kościelna będzie tym wznioślejsza, im ściślej zespoli się z czynnością
liturgiczną, czy to serdeczniej wyrażając modlitwę, czy przyczyniając się do jednomyślności,
czy wreszcie nadając uroczysty charakter świętym obrzędom (...)”
(zob. KL nr 112)

Z Bogiem,
Wojciech Kosmowski
kosmowsk@mp.pl

kom. 605 550 017

MUZYKA LITURGICZNA
Jej podstawowym celem jest oddawanie chwały Bogu (instrukcja Musicam sacram
nr 4). Muzyka liturgiczna uświetnia liturgię, dlatego powinna odznaczać się świętością
oraz doskonałością formy. Konstytucja o Liturgii Świętej (KL) podkreśla, iż „czynność
liturgiczna przybiera godniejszą postać, gdy służba Boża odbywa się uroczyście
ze śpiewem, przy udziale osób posługujących na mocy święceń z czynnym uczestnictwem
wiernych” (nr 113).
Kościół przyjmował do liturgii każdy rodzaj muzyki, odpowiadający jej wymaganiom
(zob. KL nr 116), a wśród nich:
 Chorał gregoriański, który kształtował się w liturgii w ciągu pierwszych wieków
chrześcijaństwa. Jego korzeni szukać należy w kulturze żydowskiej i hellenistycznej.
Od imienia Grzegorza Wielkiego, który tę spuściznę uporządkował i opatrzył prawami
śpiew ten otrzymał nazwę chorału gregoriańskiego. Ten rodzaj śpiewu jest przez Kościół
uznawany za własny śpiew liturgii rzymskiej. Dlatego w liturgii powinien zajmować on
pierwsze miejsce wśród innych równorzędnych rodzajów śpiewu.
 Śpiew

polifoniczny

–

reprezentowany

w

Kościele

przez

różnego

rodzaju

wielogłosowe chóry.
 Śpiew ludowy, czyli pieśni nabożne w językach narodowych. Instrukcja Musicam
sacram z 1967 r. pozwoliła zastępować śpiewy na wejście, przygotowanie darów
i Komunię św. pieśniami nabożnymi, pod warunkiem zatwierdzenia ich tekstów i melodii
przez terytorialne władze kościelne (nr 32).
 Muzyka instrumentalna – obecna w liturgii od ok. VII w. wraz z pojawieniem się
organów. W miarę udoskonalania organy ustalały swoją pozycję jako instrument
liturgiczny .


Instrument jest liturgiczny, kiedy zostanie zatwierdzony do kultu Bożego.

Episkopat Polski, jako władza terytorialna, postanowił: „Poza organami wolno używać
w liturgii innych instrumentów z wyjątkiem tych, które są zbyt hałaśliwe lub wprost
przeznaczone do wykonywania współczesnej muzyki rozrywkowej. Wyłącza się z użytku
liturgicznego, zgodnie z tradycją, takie instrumenty, jak fortepian, akordeon, mandolina,
gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp.” (Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce
liturgicznej po Soborze Watykańskim II, nr 29).
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PSAŁTERZYSTA / KANTOR PSALMU
„Kto dobrze śpiewa, ten dwa razy się modli” - te słowa są szczególnie aktualne
w przypadku psalmu, który stanowi słowo natchnione i echo poetyckie czytania biblijnego.
Przez piękno melodii łatwiej pamięta się przesłanie Bożego słowa.
Funkcja psałterzysty istnieje w Kościele od pierwszych wieków chrześcijaństwa.
Psałterzysta wykonuje tylko psalm - śpiew przed Ewangelią należy już do scholi i/lub kantora .
Wersety psalmu może też wykonywać lektor.
Psalm powinien być - w miarę możliwości - śpiewany w całości, ale można także śpiewać
tylko refren. W ostateczności dopuszczalna jest recytacja psalmu. Psalm wykonuje się
z ambony lub innego odpowiedniego miejsca, a



śpiew przed Ewangelią tylko z innego

niż ambona odpowiedniego miejsca (np. z chóru lub innego miejsca, w którym jest schola).
Aklamacja przed Ewangelią nie jest głoszeniem słowa Bożego do zgromadzonych wiernych
- jak psalm - lecz radosnym śpiewem wspólnoty skierowanym do Chrystusa. Stanowi ona
samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i pozdrawia Pana mającego
doń przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę. Wykonują ją wszyscy wierni pod przewodnictwem
scholi albo kantora, natomiast sam werset śpiewa schola albo kantor. (por. OWMR 62).

PRZYGOTOWANIE DALSZE
 duchowe
Liturgia jest źródłem i szczytem życia chrześcijańskiego. Posługa liturgiczna nie ogranicza się
tylko do czynności spełnionej w liturgii, lecz jest także diakonią we wspólnocie. Wskazane jest
zaangażowanie osób pełniących funkcję psałterzysty w inne dzieło apostolskie w parafii.
 teologiczne
Psałterzysta powinien czytać, znać, umiłować Pismo św. i żyć nim na co dzień. Głoszenie
słowa Bożego wymaga jego rozumienia, wymaga posiadania wiedzy teologicznej, która może
być zdobyta podczas formacji w grupach apostolskich lub w czasie studiów teologicznych.
 techniczne
To przede wszystkim ćwiczenie śpiewu (emisja głosu, artykulacja, dykcja) podczas warsztatów
muzycznych, liturgiczno - muzycznych, a także studium organistowskiego czy rekolekcji,
np. Kursu Animatorów Muzycznych Oazy (KAMuzO) Ruchu Światło-Życie.
 wspólnotowe
Przygotowanie do wykonania tej funkcji może dokonać się we wspólnocie, np. w czasie
spotkań formacyjnych poświęconych rozważaniu tematu liturgii - tzw. kręgów liturgicznych.
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ZASADY WYBORU PSALMU I JEGO MELODII :


Zazwyczaj tekst psalmu łączy się z wybranym czytaniem, a zatem wybór psalmu zależy
od czytania.



Opcje podawane są w kalendarzu liturgicznym właściwej diecezji, który jest w każdej zakrystii,
często dostępny jest też w Internecie; można je także znaleźć na stronach ogólnopolskich,
np. http://www.mateusz.pl/czytania/.



W lekcjonarzu zamieszczono także Uproszczone teksty do śpiewania psalmu responsoryjnego
zawierające refreny i psalmy na różne okresy roku kościelnego, które wolno stosować zamiast
tekstów ściśle odpowiadających czytaniom, gdy psalm się śpiewa. Ma to na celu ułatwienie
wykonania refrenu przez wiernych.



Zamiast psalmu wyznaczonego w lekcjonarzu można śpiewać także responsorium gradualne
z Graduału Rzymskiego albo psalm responsoryjny lub allelujatyczny z Graduału zwykłego.



Nie wolno zastępować psalmu pieśniami, tekstami niebiblijnymi, czy innymi niż te, które są podane
w lekcjonarzu (lub księgach wyżej wymienionych).



Psałterzysta zawsze powinien zapytać głównego celebransa o to, który psalm ma być
śpiewany. Jeśli nie można uzyskać odpowiedzi wcześniej – trzeba przygotować kilka psalmów
(np. w soboty jest możliwe, że będą zastosowane czytania z dnia, z przypadającego aktualnie
wspomnienia świętego albo ze wspomnienia NMP).



Wybrany psalm śpiewa się w całości (wszystkie zwrotki) albo śpiewa się tylko refren.
Możliwe jest wykonanie psalmu w sposób ciągły, tj. bez refrenu – po wcześniejszym
uzgodnieniu i wyjaśnieniu wiernym.



Melodia psalmu zależy od okresu liturgicznego – należy ją różnicować; wskazane jest
wprowadzanie nowych melodii.

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

1. PODCZAS PRÓB PRZED LITURGIĄ NA LEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ N A:


ćwiczenia śpiewu i dobór właściwej melodii;



jeśli psalm ma być czytany nie wolno zaniedbać przeczytania go na głos, aby wychwycić
pułapki językowe; ważne są ćwiczenia artykulacji i dykcji - nie mogą pełnić tej funkcji
osoby nie umiejące czytać wyraźnie;



sposób podchodzenia do mikrofonu i odchodzenia na miejsce - droga do przejścia powinna
być jak najkrótsza;
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krzesła, które mają zająć posługujący – powinny być umieszczone w pobliżu miejsca
wykonywania posługi, tj. przy ambonie (krzesła mogą być ponumerowane lub oznaczone
w inny sposób);



określenie, kiedy należy podejść do mikrofonu;



strój posługujących:
- odświętny (np. mężczyźni: garnitur), w żadnym przypadku nie powinien być zbyt
swobodny, roboczy lub plażowy,
- dla mężczyzn zawsze może być to alba (gdy jej krój tego wymaga to także humerał
i pasek) albo komża
- kobiety nie powinny nosić strojów nie licujących z duchem liturgii, np. zbyt krótkich
spódnic czy spodni.

Każdą akcję liturgiczn ą należy dobrze przygotować
przy zgodnym współdziałaniu wszystkich zainteresowanych.

2. UZGODNIENIA Z INNYMI UCZESTNIKAMI CEL EBRACJI:


główny celebrans lub osoba przez niego wyznaczona (np. lektor) decyduje o tym
jaka lekcja i jaki psalm mają być wykonane (jeśli przepisy liturgiczne dają w tym względzie
wybór);



organista, schola powinni wiedzieć, jaki psalm został wybrany, jaka jest melodia,
by przygotować akompaniament i włączyć się w śpiew refrenu; jeśli psalm ma być
recytowany nie może mieć żadnego podkładu muzycznego – w liturgii tzw. melorecytacja
jest niedopuszczalna;



jeśli jest kilka psalmów np. w Wigilię Paschalną to psałterzyści powinni uzgodnić między
sobą, który psalm każdy z nich śpiewa;



z lektorem należy uzgodnić i przećwiczyć z sposób podchodzenia do ambony
i odchodzenia – jeśli ceremoniarz zadecydował, że mają robić to razem;



psałterzysta powinien upewnić się czy po czytaniu, przed psalmem ma być zachowana
krótka chwila milczenia – należy o to zapytać głównego celebransa lub ceremoniarza;



należy uzgodnić z ceremoniarzem czy po śpiewie psalmu lekcjonarz ma być schowany
pod pulpit – może to mieć miejsce, gdy jest jedno czytanie i procesja na Ewangelię
– na ambonie winno być zrobione miejsce na Ewangeliarz;
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PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Tuż przed celebracją należy pamiętać o tym, że:


posługujący przychodzą do zakrystii w zależności od rodzaju celebracji na co najmniej
15 min (w dni powszednie) - 30 min (w święta i uroczystości) przed liturgią, by dokonać
ostatnich uzgodnień, ew. zapytać w sprawie doboru psalmu;



na ambonie należy przygotować lekcjonarz;



działanie mikrofonu należy sprawdzić przed liturgią (głośność, długość kabli, sposób
włączania i wyłączania, ustawienie i sposób zmiany ustawienia) by uniknąć niespodzianek
w czasie liturgii;



istotnym elementem przygotowania jest wspólna modlitwa zespołu służby liturgicznej
i chwila skupienia w ciszy przed rozpoczęciem celebracji;



jeśli funkcję psałterzysty posługujący wykonuje jednorazowo (nie jest członkiem
zespołu służby liturgicznej), to winien zająć przygotowane miejsce w pobliżu ambony
jeszcze przed liturgią.
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KANTOR / PRZEWODNIK CHÓRU / DYRYGENT
Jego zadaniem jest podtrzymywanie śpiewu całego ludu i kierowanie nim. Gdy nie ma
chóru kantor sam powinien czuwać nad wykonywaniem poszczególnych śpiewów.
W czasie wypełniania swojej funkcji powinien być dobrze widoczny, jednak nie powinien
korzystać z ambony (z wyjątkiem śpiewania intencji modlitwy powszechnej).

SCHOLA / CHÓR / ZESPÓŁ ŚPIEWACZY
Ma za zadanie wykonywanie części liturgii przeznaczonych do śpiewu oraz troskę o to,
by wierni brali czynny udział w śpiewie.

PRZYGOTOWANIE DALSZE
Kantor i schola powinni posiadać wiedzę teologiczną, która może być zdobyta podczas
formacji w grupach apostolskich lub w czasie studiów teologicznych Przygotowanie do pełnienia
tych funkcji powinno być także duchowe i techniczne (por. dalsze przygotowanie psałterzysty).
Może być ono realizowane w parafiach, podczas regularnych spotkań formacyjnych scholi,
chóru czy też innych poświęconych rozważaniu tematu liturgii, np. kręgów liturgicznych,
a także rekolekcji, warsztatów, kursów i studiów np. studium organistowskie itp.
W celu dobrego przygotowania śpiewów i wyboru właściwej wersji melodii pomocne
są przykładowe śpiewy liturgiczne dostępne na płytach CD (np. Wydawnictwa WAM).

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

1. PODCZAS SPOTKAŃ - PRÓB PRZED LITUR GIĄ NALEŻY ZWRÓCIĆ
UWAGĘ NA:


ćwiczenia śpiewu, artykulacji i dykcji – nie mogą pełnić tej funkcji osoby nie potrafiące
pięknie i wyraźnie śpiewać; od wykonania "głośnego" ważniejsze jest wykonanie "wyraźne",
czyli dokładne wypowiadanie tekstu pieśni;



określenie kto jakie śpiewy wykonuje np. części stałe mogą wykonywać wszyscy
członkowie zespołu, a antyfonę na wejście tylko jedna z osób;
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wybór miejsca wypełniania posługi – zależnie od architektury świątyni schola może śpiewać



na chórze, można także wybrać inne miejsce pomiędzy prezbiterium a nawą główną
np. w pobliżu ambony by zaznaczyć, że spełnia szczególną funkcję;
wszystkie śpiewy i melodie (a także ich warianty dostosowane np. do zmiennego i trudnego



do dokładnego określenia czasu Komunii) muszą być przygotowane przed celebracją;
strój posługujących: powinien być odświętny (np. mężczyźni: garnitur); w wielu wspólnotach



członków chóru obowiązuje specjalny ubiór, jednak w żadnym wypadku nie powinien on
być zbyt swobodny czy plażowy, kobiety nie powinny nosić krótkich sukienek czy spodni.

Każdą akcję liturgiczną należy dobrze przygotować
przy zgodnym współdziałaniu wszystkich zainteresowanych.

2. UZGODNIENIA Z INNYMI UCZESTNIKAM I CELEBRACJI:


z głównym celebransem lub ceremoniarzem należy uzgodnić dobór śpiewów – dokonuje
się to albo wprost przez wskazanie pieśni, albo pośrednio poprzez dobór tekstów
mszalnych);



z głównym celebransem należy także uzgodnić, kto rozpoczyna śpiewy (np. Chwała
na wysokości, czy Alleluja w Wigilię Paschalną);



z komentatorem lub ceremoniarzem należy uzgodnić rodzaj komentarzy liturgicznych
przed pieśniami czy Ewangelią – w takim wypadku należy bowiem poczekać ze śpiewem;



z podającymi intencje modlitwy wiernych – jaka aklamacja została wybrana i jak ma być
wykonana; kantor może także sam śpiewać poszczególne wezwania;



z ceremoniarzem – czy inni posługujący (np. komentator) będą korzystali ze wspólnych
ze scholą mikrofonów;



z pełniącymi służbę ładu - jakie mają przygotować slajdy lub śpiewniki.


Slajdy (albo inne formy wyświetlania teksów) mogą wykorzystywać coraz szerzej

dostępny sprzęt komputerowy. Warto jednak pamiętać, że należy wyświetlać tylko
te informacje, które są niezbędne do śpiewu, a zatem: refren psalmu, numer strony
w śpiewniku powszechnie używanym w danej świątyni, bądź teksty pieśni.
Medium to nie ma natomiast służyć do podawania jaki zespół / chór śpiewa,
jacy są soliści czy innych treści, na które jest miejsce raczej w ogłoszeniach
lub w specjalnym wprowadzeniu na początku celebracji.
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PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Tuż przed celebracją należy pamiętać o tym, że:
posługujący przychodzą do zakrystii w zależności od rodzaju celebracji na co najmniej



15 min przed liturgią w dni powszednie, a 30 min w święta i uroczystości, by dokonać
ostatnich uzgodnień, np. zapytać w sprawie wyboru śpiewów, czy długości liturgii
(np. jeśli tuż po liturgii ma miejsce następna celebracja śpiewy należy skrócić)
jest rzeczą chwalebną, by przed liturgią przećwiczyć z wiernymi przynajmniej niektóre



śpiewy ;
działanie



mikrofonów

należy

sprawdzić

przed

liturgią

(głośność,

długość

kabli,

sposób włączania i wyłączania, ustawienie i sposób zmiany ustawienia), by uniknąć
niespodzianek w czasie liturgii;
istotnym elementem przygotowania jest modlitwa zespołu służby liturgicznej i chwila



skupienia w ciszy przed rozpoczęciem celebracji.



W pierwszej kolejności należy ćwiczyć śpiewy nieznane (lub nowe melodie znanych

pieśni), a także śpiewy trudniejsze, zwłaszcza jeśli dawno nie były wykonywane
(np. na początku Adwentu: „Niech się radują niebiosa i ziemia” czy „Rorate coeli”).
Warto także wprowadzać wiernych w treść śpiewów danej liturgii przygotowując
odpowiednie komentarze liturgiczne.
Można także w porozumieniu z ks. proboszczem ustalić inny sposób wprowadzania
wiernych w piękno śpiewów liturgicznych (np. co niedzielę uczyć jednej nowej pieśni
lub melodii) i uwzględnić go w planie inicjacji liturgicznej danej parafii.

POSŁUGA PODCZAS MSZY ŚW.
W czasie celebracji należy pamiętać o tym, że:


jeśli obrzęd, któremu ma towarzyszyć śpiew, zakończy się wcześniej - należy wykonać
mniejszą ilość zwrotek pieśni niż była wcześniej zaplanowana (jednak nie należy przerywać
„w pół słowa”)



jeśli celebrans rozpocznie recytować Święty czy wprowadzenie do Ojcze nasz, to schola
nie powinna tych części śpiewać – nawet, gdy tak było uzgodnione przed liturgią.
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ZASADY DOBORU I WYKONYWANIA ŚPIEWÓW
„W celu dowartościowania słowa Bożego podczas celeb racji liturgicznej i pogłębienia
uczestnictwa wiernych należy posługiwać się w możliwie szerokim zakresie śpiew ami
inspirowanymi przez Biblię, w tym szczególnie śpiewami gregoriańskimi”
(Verbum Domini, nr 70)

PODCZAS EUCHARYSTII


wypada stosować przynajmniej niektóre śpiewy, w języku łacińskim, zwłaszcza podczas
uroczystości i świąt;



nie wolno zastępować śpiewów zawartych w obrzędach Mszy św. (np. Baranku Boży)
innymi pieśniami;



rubryki częstokroć wskazują zasady doboru pieśni do poszczególnych części liturgii, a nawet
gotowe przykłady pieśni, np. podczas obrzędu umywania nóg w czasie Mszy Wieczerzy
Pańskiej czy też podczas adoracji krzyża w Wielki Piątek.

„Nie wystarczy, by pieśń była « eucharystyczn a »; jest rzeczą właściwą,
aby śpiew odpowiadał częściom Mszy św., świętom lub okr esom liturgicznym”
(Musicam sacram nr 36)

UWAGI DOTYCZĄCE ŚPIEWÓW W POSZCZEGÓLNYCH
MOMENTACH LITURGII:


Repertuar

śpiewów

liturgicznych

jest

zawarty

w

śpiewnikach

zatwierdzonych

przez władzę kościelną i jest ściśle określony. Nie można w liturgii stosować śpiewów
nie zatwierdzonych do użytku liturgicznego – nawet pobożnych – bo np. ich tekst może
zawierać błędy dogmatyczne, a melodia – nie licować z duchem liturgii.



Należy zawsze dbać o to, by przynajmniej niektóre śpiewy były znane wiernym,
aby Msza św. nie przeradzała się w koncert: „Celem wzmożenia czynnego uczestnictwa
należy pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, psalmów i pieśni”
(KL nr 30).



Szczegółową tematykę śpiewów wyznacza liturgia danego dnia. Dlatego zawsze
należy uwzględniać

okres

roku

liturgicznego,

tajemnicę

dnia

i

czytania

biblijne,

także w doborze melodii części stałych.
Pomocne są także antyfony na wejście i Komunię, kolekta (modlitwa dnia), a także
życiorys świętego – patrona dnia – zawarte w Mszale Rzymskim.



Najważniejszymi śpiewami są odpowiedzi na wezwania kapłana i dlatego powinny być
szczególnie dobrze przygotowane.

ZASADY DOBORU I WYKONYWANIA ŚPIEWÓW
PODCZAS EUCHARYSTII
WYBRANE UWAGI DO ŚPIEWÓW
W POSZCZEGÓLNYCH MOMENTACH LITURGII:














Śpiew NA WEJŚCIE:


rozpoczyna akcję liturgiczną, towarzyszy wejściu celebransa



jednoczy zgromadzoną wspólnotę, wprowadza w tajemnicę dnia



może być zastąpiony antyfoną na wejście, zawartą w Mszale Rzymskim recytowaną
przez wszystkich lub niektórych wiernych, lektora albo kapłana

Śpiew PANIE, ZMIŁUJ SIĘ NAD NAMI:


następuje po I i II formie aktu pokuty



nie następuje po III i IV formie, gdyż słowa te występują w samej formule modlitewnej

AKLAMACJA PRZED EWANGELIĄ:


wykonuje ją kantor sam albo ze scholą



nie należy jej wykonywać z ambony

Śpiew PODCZAS PRZYGOTOWANIA DARÓW :


trwa przynajmniej do złożenia darów na ołtarzu



ma wzywać wiernych do przejścia od przyjętego słowa Bożego do wyrażenia czynem
społecznej i ofiarnej miłości - może nawiązywać do usłyszanego słowa Bożego
i ukazywać konsekwencje jego przyjęcia



może wyrażać dziękczynienie za owoc ziemi i pracy rąk ludzkich: chleb i wino

Śpiew PODCZAS KOMUNII ŚW.:


ma on wyrazić przez jedność głosów duchowe zjednoczenie przyjmujących Komunię,
ukazać radość serc nadać bardziej braterski charakter procesji komunijnej;
rozpoczyna się wtedy, gdy kapłan przyjmuje Komunię i trwa podczas jej przyjmowania
przez wiernych jak długo trzeba; jeśli natomiast po Komunii będzie śpiewany hymn
śpiew na Komunię kończy się wcześniej



jego tematykę wskazuje antyfona na Komunię; śpiewamy tu przede wszystkim pieśni
o Eucharystii jako pokarmie; można też stosować pieśni okresowe: kolędy, chrzcielne,
pasyjne, wielkanocne, o Duchu Świętym



jeśli się nie śpiewa pieśni można w tym miejscu recytować antyfonę z Mszału
(według takich samych zasad, jak antyfonę na wejście)

Pieśń UWIELBIENIA PO KOMUNII ŚW.:


jest uwielbieniem Boga Ojca



zamiast pieśni może być w tym miejscu milczenie

Pieśń NA WYJŚCIE:


nie stanowi części akcji liturgicznej i dlatego może być nią każda pieśń religijna licująca
z duchem liturgii
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ZASADY DOBORU I WYKONYWANIA ŚPIEWÓW
PODCZAS

EUCHARYSTII

KULT TAJEMNICY EUCHARYSTYCZNEJ
POZA MSZĄ ŚWIĘTĄ: PROCESJE,
WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU

Rozważania i śpiewy podczas adoracji i procesji eucharystycznych rządzą się
szczególnymi prawami, by - skądinąd bardzo pobożne - rozważania w pełni zgadzały się
z tajemnicą, którą objawia wystawienie Najświętszego Sakramentu.

PROCESJE EUCHARYSTYCZNE
Są publicznym świadectwem wiary i pobożności względem tego Sakramentu. Dzieje się tak
zwłaszcza w uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Schemat jest zawarty w księdze
liturgicznej (Boże Ciało, patrz: Kult tajemnicy eucharystycznej, s. 50-62). Ponadto w rozdziale IV
tej księgi zawarto teksty do wyboru.
Śpiewy powinny pochodzić z zatwierdzonego śpiewnika i winny być starannie wykonane,
w razie potrzeby z użyciem przenośnego nagłośnienia.

WYSTAWIENIE NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU
Wiara w obecność Chrystusa w Eucharystii prowadzi do przyjaźni z Chrystusem,
do otwarcia przed Nim serca, ufnej modlitwy i oddania w ofierze wraz z Chrystusem życia Ojcu
w Duchu Świętym, czerpania z tego przedziwnego zjednoczenia wzrostu w wierze, nadziei
i miłości. Od prowadzących wymaga to szczególnie starannego przygotowania treści i formy
rozważań podczas adoracji, aby prawdy te uwypuklić i ułatwić wszystkim obfite czerpanie łask
z uczestniczenia w nabożeństwach eucharystycznych.

UWAGI DOTYCZĄCE STRUKTURY I TREŚCI ADORACJI:
1. Porządek nie jest ściśle określony:
 wynika z duchowego poziomu uczestników
 ma za zadanie chronienie przed monotonią albo przed przeładowaniem treścią

ZASADY DOBORU I WYKONYWANIA ŚPIEWÓW
POZA MSZĄ ŚW.
2. Elementy adoracji:
 czytanie Pisma św. - wybrane fragmenty powinny być połączone myślą przewodnią,
można skorzystać z czytań i psalmów przewidzianych na Msze wotywne o Najświętszej
Eucharystii (Lekcjonarz Mszalny, t. VII, s. 439-459), o Najdroższej Krwi Chrystusa
(LM, t. VII, s. 471-482) i o Najświętszym Sercu Pana Jezusa (LM, t. VII, s. 482-511),
 homilia - jeśli prowadzi ją prezbiter albo diakon - albo rozważania (nie: pouczenia),
 modlitwy wyrażające potrzeby zebranych, ich bliskich i wszystkich ludzi, w formie
modlitw uwielbienia (przede wszystkim), a także próśb,
 śpiewy jako odpowiedź na słowo Boże, z księgi liturgicznej Kult tajemnicy
eucharystycznej (nr 132-138, s.63-68), albo ze śpiewnika,
 święte milczenie.
3. W czasie adoracji można odmawiać (w tym: śpiewać):
 jakąś część liturgii godzin (np. istnieje godna polecenia tradycja odmawiania
tzw. Ciemnej Jutrzni przy Grobie Pańskim w Wielką Sobotę),
 Gorzkie Żale,
 różaniec, ponieważ w Eucharystii rozważane są tajemnice zbawienia, a Maryja
towarzyszyła Chrystusowi w jego dziele zbawczym.

PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE
PROCESJI EUCHARYSTYCZNYCH I ADORACJI:
Osoby pełniące funkcje śpiewu powinny zwrócić uwagę przede wszystkim na ustalenie
porządku celebracji (tym samym momentów śpiewu poszczególnych pieśni) i długości trasy
procesji (czas jej trwania wyznacza ilość śpiewów).

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE:
Tuż przed celebracją należy pamiętać o tym, że:


posługujący przychodzą do zakrystii w zależności od rodzaju celebracji na co najmniej
15 min (w dni powszednie) - 30 min (w święta i uroczystości) przed liturgią, by dokonać
ostatnich uzgodnień;



istotnym elementem przygotowania jest wspólna modlitwa zespołu służby liturgicznej
i chwila skupienia w ciszy tuż przed rozpoczęciem liturgii.
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EUCHARYSTII

WSPÓLNOTOWE ODMAWIANIE JUTRZNI I NIESZPORÓW
Liturgia Godzin jest modlitwą Kościoła, która poprzez uwielbienia, dziękczynienia i błagania
uświęca cały bieg dnia i działalność ludzką. Jest to codzienna modlitwa ludu Bożego – zarówno
duchownych, jak i świeckich. Jej celem jest uświęcenie dnia i nocy. Dzięki niej całe
życie chrześcijanina może w coraz większym stopniu być jakby ciągłą liturgią, służbą w umiłowaniu
Boga i bliźnich, udziałem w dziele Chrystusa. Za główne części codziennego oficjum uważa się
Jutrznię, czyli modlitwę poranną i Nieszpory, czyli modlitwę wieczorną.

„Liturgia Godzin rozciąga na poszczególne pory dnia uwielbienie i dziękczynienie
oraz wspomnienie tajemnic zbawienia, modlitwę błagalną i przedsmak niebiańskiej chwały
dany nam w Eucharystii, będącej ośrodkiem i szczytem całego życia wspólnoty chrześcijańskiej.
Liturgia Godzin najlepiej przygotowuje do owocnego sprawowania Eucharystii
i ożywia odpowiednie usposobienie, jak wiarę, nadzieję, miłość, pobożność i ducha ofiary”
(OWLG nr 12)
Jest to modlitwa całej wspólnoty Kościoła i dlatego jej najdoskonalszy sposób odmawiania
to wspólna celebracja wiernych pod przewodnictwem biskupa, prezbitera albo diakona.
Odmawianie tej modlitwy we wspólnocie ma pierwszeństwo przed jej prywatnym odmawianiem.
Należy tu jednak podkreślić, że ponieważ życie Chrystusa w Jego Ciele Mistycznym udoskonala
i uszlachetnia życie osobiste każdego chrześcijanina, dlatego należy wykluczyć jakikolwiek
rozdźwięk między modlitwą Kościoła a modlitwą osobistą (zob. Konstytucja Apostolska Laudis
canticum, wprowadzająca w życie Liturgię Godzin uchwaloną dekretem II Soboru Watykańskiego,
nr 8).
Odprawianie oficjum należy dostosować do potrzeb żywej i osobistej modlitwy,
dlatego należy dobrać taki sposób jej odprawiania, by najlepiej odpowiadał on duchowym
potrzebom jej uczestników. Kiedy modlitwa liturgiczna staje się rzeczywiście modlitwą osobistą,
wtedy również bardziej się ujawniają więzy łączące liturgię z całym życiem chrześcijańskim.
Jest ono bowiem poprzez dnie i noce jakby ciągłą liturgią, służbą w umiłowaniu Boga i bliźnich,
udziałem w dziele Chrystusa, który swoim życiem i ofiarą uświęcił życie wszystkich ludzi.
Zaleca się, aby przynajmniej Jutrznia i Nieszpory, które stanowią „dwa bieguny oficjum”,
były odmawiane ze śpiewem, gdyż to czyni modlitwę bardziej uroczystą i pełniej wyraża jedność
serc oddanych wielbieniu Boga. Śpiew nie ma jednak podtrzymywać modlitwy czy jej towarzyszyć,
chodzi o to, by śpiew był modlitwą:

„Śpiew w Liturgii Godzin nie jest t ylko jakąś piękną oprawą zewnętrzną,
ale raczej płynie z głębi duszy rozmodlonej i wielbiącej Boga
i stanowi pełny wyraz wspólnotowej natury chrześcijańskiego kultu”
(OWLG nr 270)

ZASADY DOBORU I WYKONYWANIA ŚPIEWÓW
LITURGIA GODZIN

POSZCZEGÓLNE CZEŚCI LITURGII GODZIN


Jeśli Jutrznia rozpoczyna się Wezwaniem, to prowadzący odmawia Panie, otwórz wargi moje,
po odpowiedzi ludu kantor intonuje antyfonę, którą powtarzają wierni. Odmawianie psalmu
Wezwania (Psalm 95 albo 24, 67, 100) odbywa się w sposób responsoryjny.



Po jego zakończeniu odmawia się hymn (wszyscy razem albo zwrotkami z podziałem
na chóry). Zamiast tekstu przewidzianego na dany dzień można użyć odpowiedniej pieśni
wskazanej w księgach liturgicznych w dodatku „Pieśni zastępujące hymny”.



W Nieszporach, oraz jeśli nie ma wezwania przed Jutrznią, hymn następuje po odpowiedzi
wiernych na słowa prowadzącego Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.



Po hymnie następuje psalmodia (w Jutrzni dwa psalmy przedzielone są pieśnią ze Starego
Testamentu, a w Nieszporach po dwóch psalmach następuje pieśń z listów apostolskich
lub Apokalipsy) odmawiana w jeden z trzech opisanych dalej sposobów.



Po psalmodii następuje czytanie, które wykonuje lektor z ambony, a w uproszonym sposobie
odmawiania powinien on przynajmniej wstać. Czytania krótkiego we wspólnotowym
odmawianiu nie zapowiada się, ani nie kończy aklamacją Oto Słowo Boże.
Po czytaniu (bądź też po jego objaśnieniu w krótkiej homilii) wskazane jest zachowanie
świętego milczenia (OWLG nr 48).



Odpowiedzią na usłyszane słowo jest responsorium krótkie, które odmawia kantor
na przemian ze wszystkimi.



Kantyk Zachariasza in. Benedictus (w Jutrzni) albo Pieśń Maryi - Magnificat (w Nieszporach)
odmawia się najczęściej w sposób antyfonalny (rozpoczyna celebrans albo kantor).



Po ich odśpiewaniu przewodniczący czyta wprowadzenie do próśb. Odmawia się je
albo w sposób zaproponowany na dany dzień albo (tylko w Nieszporach) w wersji skróconej,
która znajduje się w Dodatku.



Prośby (łac. preces) może czytać lub śpiewać diakon, kantor, lektor lub inny świecki,
a także kapłan. Przewodniczący albo kantor może na początku podać (zaintonować) rodzaj
odpowiedzi, którą wierni powtarzają po każdej prośbie.



Następnie przewodniczący może wprowadzić do modlitwy Ojcze nasz korzystając
z Dodatku (samą modlitwę rozpoczyna główny celebrans albo kantor). Na końcu tej modlitwy
nie mówi się Amen.



Na zakończenie - jeśli przewodniczącym jest kapłan albo diakon - ma miejsce błogosławieństwo
i stosowanie do okoliczności rozesłanie. Jeśli modlitwę prowadzi świecki odmawia się:
Niech nas Bóg błogosławi.
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SPOSÓB ODMAWIANIA LITURGII GODZIN
Psalmodia podzielona jest na wersety (stychy), z których każdy posiada średniówkę,
dzielącą go na dwie lub trzy części zwane hemistychami (zatem hemistychy to nie dwa wersety,
ale dwie lub trzy części tej samej "linii", czyli tego samego wersetu).
Przy podziale wersetu na dwa hemistychy stawia się w tekście gwiazdkę (asteriscus).
Natomiast jeśli występują trzy hemistychy, wówczas po pierwszym stawia się krzyżyk (flexa),
a po drugim gwiazdkę. Pierwszy hemistych nazywa się poprzednikiem drugi następnikiem,
przy czym tylko poprzednik może zostać podzielony, czyli otrzymać fleksę ( † ) . Nigdy natomiast
nie dzieli się następnika.
PRZYKŁAD 1:

środa IV tyg. Adwentu, IV tydzień psałterza – I Psalm Nieszporów

Ant. Pan wszechmogący przyjdzie ze Syjonu, * aby lud swój wybawić.

ANTYFONA
- zwraca uwagę na jakąś
szczególną tajemnicę,
pomaga w interpretacji
psalmu i uczynieniu z niego
osobistej modlitwy
(OWLG nr 113)

WERSET podzielony

Psalm 139, 1-18. 23-24
Bóg wszystko przenika
Kto poznał myśl Pana albo kto był Jego doradcą? (Rz 11, 34)

I

Przenikasz i znasz mnie, Panie, *

Ty wiesz, kiedy siedzę i wstaję.
Z daleka spostrzegasz moje myśli, †
POPRZEDNIK
przyglądasz się, jak spoczywam i chodzę, *

NUMER I TREŚĆ PSALMU
(albo Kantyku)
zdanie z Nowego Testamentu
(albo pism Ojców Kościoła)
- ukazanie chrystologicznego
sensu tej modlitwy

na 2 hemistychy

WERSET
(3 hemistychy)

NASTĘPNIK

i znasz wszystkie moje drogi.
Zanim słowo się znajdzie na moim języku, *
Ty, Panie, już znasz je w całości.
(...)

W Nieszporach dłuższe psalmy
są często podzielone na dwie części
(w Godzinie Czytań – na trzy).
Poszczególne części odmawia się
jako odrębne całości dodając
po każdej z nich Chwała Ojcu
i kończąc odpowiadającymi im
antyfonami
(OWLG nr 124)

Śpiew psalmów może następować w trzech formach:


solowej - lud odmawia antyfonę na początku i na końcu, modli się w milczeniu w czasei
gdy kantor śpiewa psalm,



responsoryjnej - kantor śpiewa po 2 wersety (z których każdy ma po 2 lub 3 linijki tekstu)
psalmu, a lud (ew. zespół) odmawia antyfonę na początku i pomiędzy zwrotkami.



antyfonalnej - to śpiew naprzemienny wykonywany przez dwa dialogujące ze sobą chóry
(najczęściej męski i żeński albo wg zajmowanych miejsc po prawej i lewej stronie świątyni).
Wybór formy odmawiania zależy od ich rodzaju: psalmy mądrościowe i historyczne

lepiej nadają się do słuchania, a psalmy będące hymnami i pieśniami dziękczynnymi wymagają
same przez się wspólnego ich śpiewania.
18

ZASADY DOBORU I WYKONYWANIA ŚPIEWÓW
LITURGIA GODZIN

UWAGI WYKONAWCZE


Podstawową techniką wykonania psalmodii jest śpiew na jednym tonie. Wówczas rytm
wyznaczają tylko akcenty wyrazowe.



Wśród melodii na pierwszym miejscu należy postawić tony gregoriańskie. Wymienia się
osiem tonów psalmowych, jednak istnieją także odmiany poszczególnych tonów (tzw. końcówki),
stąd liczba tonów gregoriańskich jest większa.



Pod względem muzycznym w skład poprzednika (pierwszej części wersetu) wchodzi: intonacja,
dalej

tenor,

czyli

recytacja,

która

niekiedy

domaga

się

załamania

melodii

(fleksa)

i wreszcie mediacja (mediatio), czyli kadencja kończąca połowę wersetu.


Każdy tonus rozpoczyna się intonacją (inicjum, łac. initium). Przy wykonywaniu psalmów
i kantyków ze Starego i Nowego Testamentu wykonuje ją wyłącznie kantor, rozpoczynając
śpiew . Kolejne wersety rozpoczyna się bezpośrednio tenorem.


Wyjątkiem są kantyki zaczerpnięte z Ewangelii, czyli Benedictus (pieśń Zachariasza)
w Jutrzni, Magnificat (pieśń Maryi) w Nieszporach i Kantyk Symeona w Komplecie, w których
inicjum wykonuje się na początku każdego wersetu.



Jeśli poprzednik jest podzielony fleksą ( † ) w tym miejscu obniża się jedną lub dwie ostatnie nuty
o sekundę lub tercję, ew. zawiesza się głos na jednym tonie. Po fleksie bierze się krótki oddech
i natychmiast podejmuje dalszy śpiew.
W wersetach pozbawionych fleksy tenor wykonuje się w sposób ciągły aż do mediacji
oznaczonej gwiazdką ( * ).



Następnik rozpoczyna się zawsze tenorem, a kończy kadencją (łac. terminatio albo finalis).
W śpiewie z podziałem na chóry drugi chór natychmiast podejmuje kolejny werset, pomijając,
jak powiedziano wyżej, inicjum.



Bardzo ważną kwestią przy śpiewie psalmów jest zachowanie odpowiedniej pauzy między
poprzednikiem i następnikiem, czyli w miejscu, w którym występuje gwiazdka ( * ). Pauza ta
jest przerwą na głęboki oddech, która powinna trwać przynajmniej tak długo, jak długo
wykonuje się dwa dźwięki (niektórzy zalecają tu liczenie do 3, lepiej: bezgłośne powiedzenie
imienia Jezus). Brak zachowania pauzy w połowie wersetu psalmowego jest podstawowym
błędem recytacji psalmodycznej.



W śpiewie antyfonalnym nie ma pauzy między następującymi po sobie wersami. Oznacza to,
że drugi chór podejmuje kolejny werset natychmiast po zakończeniu śpiewu przez chór pierwszy
(niektórzy zalecają wzięcie wdechu przez chór drugi na przedostatniej sylabie wersu śpiewanego
przez pierwszy chór).
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W śpiewie psalmu wydłuża się tylko nuty kadencyjne (końcowe), wszystkie pozostałe dźwięki
powinny być równe. Przedłużanie przedostatnich nut do wartości ćwierćnuty w celu
przystosowana melodii chorałowych do akcentów języka polskiego jest błędne.
Akcenty wyrazowe zaznacza się delikatnie, bez zbytniej egzaltacji i bez zmiany wartości
rytmicznej.



Najczęstszy sposób odmawiania psalmodii (antyfonalny) polega na tym, że:
 kantor śpiewa pierwszą część antyfony (do „*”) przed każdym z psalmów, następnie wszyscy
śpiewają dalszą część antyfony,
 kantor śpiewa pierwszą część wersu (do „*”),
 następnie wraz z nim drugą część wersu śpiewa I chór, kolejny wers śpiewa II chór i tak
na przemian,
 na końcu śpiewa się Chwała Ojcu z podziałem na dwa chóry, po czym według uznania
wszyscy powtarzają antyfonę (OWLG nr 123).
PRZYKŁAD 2:

11 listopada - wspomnienie św. Marcina z Tours, biskupa – I Psalm Jutrzni

Ant. Marcinie, kapłanie Boga, * otwarte jest dla ciebie niebo i królestwo mojego Ojca.
Psalm 63, 2-9
Tęsknota za Bogiem
Ten czuwa przy Bogu, kto odrzuca ciemne uczynki.

Boże, mój Boże, szukam Ciebie *
i pragnie Ciebie moja dusza.
Ciało moje tęskni za Tobą, *

kantor

jak zeschła ziemia łaknąca wody.

wszyscy

Oto wpatruję się w Ciebie w świątyni ,*

CHÓR 1

by ujrzeć Twą potęgę i chwałę.

CHÓR 2

Twoja łaska jest cenniejsza od życia *
więc sławić Cię będą moje wargi.
(...)
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
Ant. Marcinie, kapłanie Boga, / otwarte jest dla ciebie niebo i królestwo mojego Ojca.
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W wypadku, kiedy psalm rozpoczyna werset podzielony na 3 części (pierwsza kończy się fleksą
† ), wówczas dwie pierwsze części odmawia kantor:
Przykład 3:

sobota IV tyg. psałterza – II Psalm Jutrzni

Ant. Dam wam serce nowe, * i nowego ducha tchnę w wasze wnętrze.
Pieśń (Ez 36, 24-28)
Bóg swój lud odnowi
Będą oni Jego ludem, a On będzie "Bogiem z nimi" (Ap 21, 3)

Wezmę was spośród ludów, †
zgromadzę was ze wszystkich krajów *

kantor

i przywiodę z powrotem do waszej ziemi.

wszyscy

Pokropię was czystą wodą, *

CHÓR 1

i staniecie się czyści.

CHÓR 2

(...)



Kiedy antyfona kończy się fleksą ( † ) , wówczas psalmodię odmawia się od miejsca, w którym
w tekście występuje ten znak.


Jeśli fleksa występuje w drugiej części pierwszego wersetu kantor śpiewa całą antyfonę,
która jest jednocześnie pierwszą linijką psalmu (poprzednikiem), a potem drugą linijkę
(następnik) śpiewa chór pierwszy. Po doksologii według uznania wszyscy powtarzają
antyfonę:
Przykład 4:

– czwartek II tyg. psałterza – III Psalm Jutrzni

Ant. Radośnie śpiewajcie Bogu, * który jest naszą mocą. †
Psalm 81
Uroczyste odnowienie przymierza
Uważajcie, aby w kimś z was nie było przewrotnego serca niewiary (Hbr 3, 12)

Radośnie śpiewajcie Bogu, który jest naszą mocą, *
† wykrzykujcie na cześć Boga Jakuba!
Zacznijcie śpiewać i w bęben uderzcie, *
w cytrę słodko dźwięczącą i lirę.
Zadmijcie w róg w czas nowiu, *
w czas pełni, w nasz dzień uroczysty.
(...)
Ant. Radośnie śpiewajcie Bogu, / który jest naszą mocą.
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Jeśli fleksa ( † ) występuje na początku drugiego wersetu, wówczas pierwszą część antyfony
(do gwiazdki) śpiewa kantor, a odpowiada mu chór pierwszy. Drugi werset śpiewa chór drugi.
Antyfonę na końcu śpiewają wszyscy razem:
Przykład 5:

– środa, I tyg. psałterza - I Psalm Nieszporów

Ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, * kogo miałbym się lękać? †
Psalm 27
Bóg moim światłem
I
Oto przybytek Boga z ludźmi (Ap 21, 3)

Pan moim światłem i zbawieniem moim, *

kantor

kogo miałbym się lękać?

wszyscy

† Pan obrońcą mego życia, *

CHÓR 1

przed kim miałbym czuć trwogę?

CHÓR 2

Gdy mnie osaczają złoczyńcy, *
którzy chcą mnie pożreć,
(...)
Ant. Pan moim światłem i zbawieniem moim, / kogo miałbym się lękać?



Antyfona może się także składać z więcej niż dwóch części. Wówczas kantor śpiewa jej pierwszą
część, a dalsze - wszyscy wspólnie. Podział na części wyznaczają ukośniki. Na końcu antyfonę
śpiewają wszyscy wspólnie:
Przykład 6: 9 listopada – święto Rocznicy Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej – antyfona I Psalmu Nieszporów
Ant. Pan uświęcił swój przybytek; * Bóg w nim mieszka, / dlatego się nie zachwieje.
Psalm 46
Bóg schronieniem i mocą
Nadadzą Mu imię Emmanuel, to znaczy: "Bóg z nami" (Mt 1, 23)

Bóg jest dla nas ucieczką i siłą, *
najpewniejszą pomocą w trudnościach.
Przeto nie będziemy się bali, choćby zatrzęsła się ziemia *
i góry zapadły w otchłań morza.
(...)
Ant. Pan uświęcił swój przybytek; / Bóg w nim mieszka, / dlatego się nie zachwieje.
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Antyfonę na końcu odmawia się (dzieli na części) w taki sam sposób jak na początku,
nawet jeśli zapisano to inaczej; w wielu bowiem tekstach drukowanych oznaczenie podziału
antyfony na części na końcu psalmu różni się od tego zapisanego na początku.



Niektóre melodie mogą w inny sposób dzielić psalmy (np. Chwała Ojcu może być odmawiane
tylko przez jeden chór).



Prośby można także wykonać na kilka sposobów:


po wprowadzeniu przewodniczącego (głównego celebransa) wszyscy czytają wspólnie
aklamację, którą powtarza się po każdej odczytanej prośbie; można przed nią zachować chwilę
milczenia (OWLG nr 193) po wprowadzeniu kantor śpiewa aklamację, którą powtarza się,
tak jak opisano wcześniej



w związku z tym, że każda prośba dzieli się na dwie części druga część może być także
odczytywana przez wszystkich, jako odpowiedź na poszczególne prośby



intencje mogą być także w całości śpiewane przez kantora (kantorów)

GESTY I POSTAWY
PODCZAS ODMAWIANIA LITURGII GODZIN


Przed Wezwaniem, na słowa Panie, otwórz wargi moje czyni się znak krzyża na wargach



Należy przeżegnać się:
- na początku jutrzni i nieszporów w czasie słów Boże wejrzyj ku wspomożeniu memu.
- rozpoczynając kantyki Magnificat i Benedictus



Postawę stojącą zachowuje się podczas:
- odmawiania Wezwania i wersetów rozpoczynających każdą Godzinę
- hymnu
- Benedictus i Magnificat
- próśb, Ojcze nasz i modlitwy końcowej



Postawę siedzącą zachowuje się:
- podczas czytań
- według tradycji w czasie odmawiania psalmodii (psalmów i kantyków) oraz responsorium

Uwaga! W niektórych wspólnotach obowiązują inne niż wyżej podane
(za OWLG) zasady odmawiania oraz gesty i postawy .
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PRZYGOTOWANIE BLIŻSZE

1. PODCZAS PRÓB PRZED LITURGIĄ NALEŻY ZW RÓCIĆ UWAGĘ NA:


przygotowanie tekstów, z których będą korzystać kantorzy i wierni – powinny one być
jednakowe; wielość wydań tekstów Liturgii Godzin, różniących się nawet nieznacznie,
może utrudniać wspólne odmawianie; w razie konieczności można wydrukować teksty
dla wszystkich – albo w całości, albo w części, np. antyfony właściwe dla danego obchodu;



ustalenie sposobu odmawiania psalmów i innych części Liturgii Godzin (czytane
czy śpiewane, wykonywane przez jedną czy więcej osób, przez kantorów, chór
czy wszystkich wiernych);

wskazane jest przygotowanie komentarzy liturgicznych,

zwłaszcza, jeśli będą stosowane różne formy odmawiania psalmów;


ćwiczenia artykulacji i dykcji - funkcji związanych ze śpiewem i czytaniem nie mogą pełnić
osoby nie umiejące robić tego wyraźnie;



określenie ile osób ma pełnić posługi – jeśli jest odpowiednia liczba przygotowanych osób,
to prowadzenie śpiewów i odmawianie próśb może wykonywać kilka osób; jeśli jest diakon
wówczas on może odmówić prośby;



wskazanie miejsc, które mają zająć posługujący – w pobliżu miejsca wykonywania posługi;



określenie, kiedy należy podejść do mikrofonu;



określenie sposobu podchodzenia do mikrofonu i odchodzenia na miejsce (droga
do przejścia powinna być jak najkrótsza);



strój:


posługujący w prezbiterium ubierają alby (gdy ich krój tego wymaga to także humerał
i pasek) albo – zgodnie z miejscowym zwyczajem – komża z sutanką, rewerendą
i kołnierzem w kolorze dnia liturgicznego



pozostali posługujący: odświętny (np. mężczyźni: garnitur), w żadnym wypadku
nie powinien być zbyt swobodny, roboczy lub plażowy, kobiety nie powinny nosić
zbyt krótkich sukienek czy spodni.
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Każdą akcję liturgiczną należy dobrze przygotować
przy zgodnym współdziałaniu wszystkich zainteresowanych.

2. UZGODNIENIA Z INNYMI UCZEST NIKAMI CELEBRACJI :


główny celebrans (GC) lub osoba przez niego wyznaczona decyduje o tym, w jaki sposób
liturgia godzin będzie odmówiona;



kantor śpiewający psalmodię powinien uzgodnić z komentatorem lub ceremoniarzem
czy nie ma komentarzy liturgicznych przed psalmami;



kantor powinien wiedzieć, jakie śpiewy rozpoczyna GC a jakie on (np. kantyk, Ojcze nasz);



prośby: należy uzgodnić sposób ich wykonania - mogą je wykonywać lektorzy, diakon
albo kantor;



w porozumieniu z zakrystianem służba ładu albo sami posługujący powinni przygotować
teksty w prezbiterium dla celebransa (przy miejscu przewodniczenia) i lektora (przy ambonie)
oraz dla pozostałych posługujących (przy krzesłach) z zaznaczonymi właściwymi stronami.

PRZYGOTOWANIE BEZPOŚREDNIE
Tuż przed celebracją należy pamiętać o tym, że:


posługujący przychodzą do zakrystii albo na miejsce sprawowania liturgii godzin,
jeśli nie będzie zastosowana forma uroczysta w zależności od rodzaju celebracji
na co najmniej 15 minut przed liturgią, by dokonać ostatnich uzgodnień;



po zebraniu się wiernych można przećwiczyć melodie (hymn, psalmodia, kantyk,
responsorium), wskazać strony w modlitewnikach, z których zebrani korzystają;



działanie mikrofonów należy sprawdzić przed liturgią (głośność, długość kabli, sposób
włączania i wyłączania, ustawienie i sposób zmiany ustawienia) by uniknąć niespodzianek
w czasie liturgii;



istotnym elementem przygotowania jest wspólna modlitwa zespołu służby liturgicznej
i chwila skupienia w ciszy przed liturgią.
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W przypadku bardziej rozbudowanych celebracji warto przygotować plan liturgii
z uwzględnieniem śpiewów po uprzednim uzgodnieniu ze wszystkimi zainteresowanymi:
główny celebrans – ceremoniarz – kantor (organista, schola).
Poniżej zamieszczono dwa schematy - jeden kładący nacisk na precyzyjne
wskazanie śpiewów (numery pieśni w śpiewniku), drugi na ich miejsce w stosunku
do innych elementów liturgii.

Wi el ki C z w ar te k
527

Wejście
CHWAŁA NA WYSOKOŚCI BOGU

Ludu Kapłański, Ludu Królewski
{po hymnie organy milkną aż do Wigilii Paschalnej}

Przygotowanie darów

506

Gdzie miłość wzajemna i dobroć

Komunia:

590

Kiedy razem się schodzimy

617

U drzwi Twoich stoję Panie

589

Kochajmy Pana

---

Jezusa ukrytego

Uwielbienie

610

Przeniesienie Najśw. Sakr.

Sław, języku, tajemnicę (1 zwr.)

(mel. 713) Przed tak wielkim Sakramentem (5 i 6 zwr.)
ADORACJA W CISZY (5 min.)
Wyjście

580

Cóż Ci, Jezu damy

586

Jezu, miłości Twej

605

Panie dobry jak chleb

375

Ogrodzie Oliwny

356

Ach mój Jezu, jak Ty klęczysz

Wyjście grupy rekolekcyjnej

707-710 GORZKIE ŻALE (Pobudka, cz. I, II, III)
703

Któryś za nas cierpiał rany (x3)
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WIGILIA PASCHALNA – plan obrzędów

1. Komentarz przed rozpoczęciem.
2. Procesja na zewnątrz świątyni i komentarz przed Obrzędem Światła.
3. Obrzęd Światła, nałożenie kadzidła, celebrans bierze Paschał.
4. Komentarz i procesyjne wniesienie paschału do świątyni
5. Komentarz i Exsultet (przedtem okadzenie księgi, a następnie Paschału).
6. Komentarz diakona i liturgia słowa:
a)

układ: komentarz, czytanie, psalm i modlitwa kapłana

b)

po trzecim czytaniu ponadto komentarz (tu: zapalenie świec na ołtarzu) i "Gloria", podczas
którego odzywają się organy

c)

kolekta i komentarz przed epistołą

d)

epistoła, wprowadzenie diakona i psalm allelujatyczny (intonuje biskup, następnie kantor
i chór - zwrotki)

e)

Ewangelia i kazanie

7. Liturgia chrzcielna
a)

wprowadzenie biskupa

b)

komentarz i litania do Wszystkich Świętych śpiewana przez dwóch kantorów, w jej czasie
odbywa się procesja do chrzcielnicy

c)

błogosławieństwo wody chrzcielnej

d)

chrzest

e)

komentarz i odnowienie przyrzeczeń chrzcielnych

f)

pokropienie, podczas którego śpiew …......

8. Modlitwa powszechna
9. Komentarz przed Modlitwą Eucharystyczną i śpiew …......
10. Modlitwa Eucharystyczna, obrzędy komunii; w czasie rozdawania Komunii św. śpiewy:
…................................................
11. Po modlitwie po komunii i ogłoszeniach procesja do Grobu Pańskiego
12. Wystawienie Najświętszego Sakramentu
13. Wprowadzenie kapłana i procesja rezurekcyjna wokół świątyni (x1), podczas której – śpiewy:
…................................................
14. Powrót do ołtarza głównego, hymn "Ciebie Boga wysławiamy"
15. Modlitwa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem
16. Śpiew na zakończenie …......
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K om e n t a rz e l i t u rg i c z n e

Komentarz liturgiczny jest to część katechezy liturgicznej, podawanej w postaci
krótkich pouczeń, zachęt, wyjaśnień czy wprowadzeń. Komentarz wprowadza wiernych
w liturgię lub w jej części, prowadzi ich do świadomego, pełnego, czynnego i owocnego
uczestnictwa w liturgii.

KOMENTARZ PRZED PIEŚNIAMI


jest komentarzem jednoczącym,



wprowadza w tajemnicę dnia nawiązując do treści śpiewanych pieśni,



ma on na celu zachęcenie do śpiewu, ukazanie motywów wyboru pieśni
na daną liturgię, zwrócenie uwagi na treść pieśni, np.:
Pieśń na wejście „Przykazanie nowe daję wam”1
„Przykazanie nowe daję wam, byście się wzajemnie miłowali” - powiedział Jezus
do swoich uczniów podczas ostatniej wieczerzy. Tymi słowami rozpoczniemy
dzisiejszą liturgię, której myślą przewodnią jest miłość Boga i bliźniego.

 może się kończyć podaniem tytułu śpiewnika i strony lub numeru pieśni, np.:
Pieśń na przygotowanie darów „Jeden chleb, co zmienia się w Chrystusa Ciało”
Podczas procesji z darami śpiewamy pieśń „Jeden chleb”. Niechaj nasz śpiew
stanie się modlitwą o jedność, o jedność w wierze i miłości . Wzorem dla nas będzie
chleb łączący w sobie wiele ziaren i wino łączące sok wielu winnych gron.
Otwórzmy śpiewniki „Exsultate Deo” na stronie 382.

 Inne, niestety często spotykane formy komentarzy przed pieśniami:


zapowiedź pieśni przez kantora poprzez podanie numeru w śpiewniku
(ew. jeszcze tytułu śpiewnika),



zachęta „wszyscy śpiewamy pieśń ...”

są niepoprawne i nie powinny mieć miejsca w czasie celebracji liturgicznych.



Zamieszczone komentarze pochodzą z książki J. Niewińskiej: Szkoła komentatorki, Lublin 1992.

Wprowadzenia do psalmodii
C i e m n e j J u t r z n i w W i e l k ą S ob ot ę

Ciemna Jutrznia jest to dawna nazwa dwóch godzin kanonicznych: Godziny Czytań
i Jutrzni sprawowanych rano w Wielki Piątek i w Wielką Sobotę. Nazwa pochodzi z bardzo
starego zwyczaju, sięgającego korzeniami czasów średniowiecza: w czasie tej modlitwy
wygaszano kolejno świece w kościele, aż zapadała w nim całkowita ciemność.
Ciemna Jutrznia wskazuje na nieskończoną miarę cierpienia, jaką poniósł Jezus, płacąc
za nas tak wielką cenę. Przez Liturgię Ciemniej Jutrzni Kościół wyraża smutek z powodu Męki
i Śmierci Pana Jezusa oraz wzywa swoje dzieci do pokuty i powrotu do Boga.
Ciemna Jutrznia Wielkiej Soboty odsłania równocześnie tajemnicę zstąpienia do otchłani.

1. Przed rozpoczęciem
Zgodnie ze starożytna tradycją Kościoła odmówimy teraz jutrznię przy Grobie Pańskim,
adorując Tego, który oddał za nas swoje życie, by nas odkupić i obdarzyć życiem wiecznym.
Modlitwy znajdują się na rozdawanych kartkach i w modlitewnikach na s. 45.

2. Przed Invitatorium
Teraz nastąpi Invitatorium - psalm wzywający do głoszenia Bożej chwały. Kantor
odśpiewa psalm, a my będziemy powtarzali po każdej zwrotce antyfonę z kartki. Antyfona ta
podaje nam dzisiejszy motyw głoszenia Bożej chwały- męczeńską śmierć Chrystusa za nas.

3. Przed hymnem
Jako hymn odśpiewamy teraz wspólnie pieśń „Krzyżu święty nade wszystko”. Otwórzmy
modlitewniki na s. 27.

4. Przed psalmodią
Teraz będziemy odmawiali psalmodię. Przed i po każdym psalmów i pieśni odmówimy
wspólnie antyfonę zawartą w modlitewnikach. Psalmy będziemy odmawiać z podziałem
na dwa chóry: chór męski będzie śpiewał wraz z ……..........., natomiast żeński z ……...........
Otwórzmy modlitewniki na s. 46.

Wprowadzenia do psalmodii
C i e m n e j J u t r z n i w W i e l k ą S ob ot ę – c . d .

Przed psalmem 1 (Ps 64)
Pierwszy psalm ukazuje mękę naszego Pana. W czasie naszej modlitwy rozważajmy
cierpienia Jezusa. Chrystus uczy nas tego, by zawsze uciekać się do Boga i tylko w Nim
się weselić. Niezależnie od sytuacji na Bożą pomoc i opiekę zawsze możemy liczyć.

Przed pieśnią (Iz 38)
Bóg ocala nas od bram Otchłani, od czeluści zagłady. Śpiewajmy Mu zatem radosną
pieśń, nie tylko teraz, w czasie liturgii, ale i całym naszym życiem.

Przed psalmem 3 (Ps 150)
Teraz będziemy modlili się słowami ostatniego psalmu zawartego w Księdze Psalmów.
Psalm ten wzywa do chwalenia Boga naszym duchem i ciałem.
Chwalmy zatem Tego, który był umarły, a jest żyjący na wieki wieków i ma klucze
śmierci i Otchłani.

5. Przed czytaniem Oz 6,1-2
Prorok Ozeasz nawiązuje do zmartwychwstania Chrystusa po trzech dniach. Jeżeli
powrócimy do Boga będziemy mieć udział w zmartwychwstaniu Jego Syna.

6. Przed responsorium
Każde słowo Boga wymaga odpowiedzi człowieka. W liturgii godzin taką odpowiedzią
jest responsorium, dzięki któremu duch czytania przenika w nasze serca.
Modlitwa ta jest zawarta na kartkach.

7. Przed pieśnią Zachariasz a (Benedictus)
Nastąpi teraz szczytowy moment jutrzni - pieśń Zachariasza. Ma ona takie znaczenie
jak Ewangelia na Mszy św. Rozpoczynając śpiew uczyńmy znak krzyża.
Antyfonę na początek i koniec mamy na kartkach, pieśń jest w modlitewnikach na s 78.
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MODLITWY pełniących funkcje związane ze śpiewem
WSTĘP
Każda funkcja liturgiczna jest świętym posługiwaniem, w którym człowiek jednoczy się z Chrystusem.
Jest to również służba wobec ludzi, którzy uczestniczą w celebracji. Każdy posługujący powinien więc
modlić się nie tylko za siebie, lecz także za tych, którym służy.
Takie modlitwy zalecone są zarówno przed celebracją liturgii jak i po jej zakończeniu.
Odmawia się je indywidualnie. Teksty modlitw są wręczane posługującym w czasie przekazywania im
danej posługi lub funkcji. Podejmują oni wtedy także zobowiązanie do modlitwy za wszystkich,
do których Chrystus ich posyła.
(na podstawie propozycji Dyrektorium Duszpasterstwa Służby Liturgicznej AD 2008,
opr. DDL Diecezji Bydgoskiej, II Niedziela Adwentu AD 2008;
jest to wersja robocza, wersja ostateczna ukaże się w „Obrzędach błogosławieństw służby liturgicznej”).

KANTOR (ORGANISTA)
Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego pełnienia zadań kantora (organisty)
w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru wyrażania śpiewem ich wiary
i miłości. Spraw, abyśmy umieli śpiewać pieśń nową, śpiew ludu odkupionego przez Chrystusa.
Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do godnego pełnienia zadań kantora
(organisty) w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę
i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie.

PSAŁTERZYSTA
Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego śpiewania psalmu responsoryjnego
w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru wzniesienia serca ku Bogu
przez słowa i melodię psalmu. Naucz nas wyrażać Ojcu niebieskiemu nasze uwielbienie,
dziękczynienie, przeproszenie i prośbę.
Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do śpiewania psalmu responsoryjnego
w świętej liturgii Kościoła. Spraw, abym coraz bardziej ubogacał moją osobistą modlitwę psalmami
i pomagał innym odkrywać piękno tej biblijnej modlitwy.

SCHOLA LUB CHÓR
Przed liturgią: Przyjdź, Duchu Święty! Udziel mi łaski godnego ożywiania i ubogacania śpiewu
w świętej liturgii Kościoła, a wszystkim zgromadzonym udziel daru modlitwy śpiewem. Spraw,
abyśmy umieli śpiewać sercem i ustami, jednocząc się z pieśnią aniołów i świętych w niebie.
Po liturgii: Dzięki Ci, Duchu Święty, za powołanie mnie do ożywiania i ubogacania śpiewu
w świętej liturgii Kościoła. Spraw, aby całe moje życie było śpiewem na Twoją chwałę
i pomagało braciom wznosić swe serca ku Tobie.
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ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA
DOKUMENT Y PODSTAWOWE, POŚWIĘCO NE GŁÓWNIE M UZYCE:
1. INSTRUKCJA O MUZYCE W ŚWIĘTEJ LITURGII „MUSICAM SACRAM” (05 marca 1967 r.):
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/musicam_sacram_05031967.html

2. INSTRUKCJA EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE LITURGICZNEJ PO SOBORZE WATYKAŃSKIM
II (8 lutego 1979 r.): https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/kkbids/muzyka_08021979.html

3. INSTRUKCJA KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI O MUZYCE KOŚCIELNEJ (14 października
2017 r.): https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WE/kep/instrukcja_muzyka_14102017.html#_ftn91

4. "LEX ROMAE DATUR" - INSTRUKCJA KONGREGACJI KULTU BOŻEGO O KONCERTACH
W KOŚCIOŁACH (5 listopada 1987 r.):
https://opoka.org.pl/biblioteka/W/WR/kongregacje/kkultu/instrukcja_koncerty_05111987.html

INNE:
1. Ogólne Wprowadzenie do Liturgii Godzin (OWLG):
 nr 34-54 (omówienie znaczenia i budowy jutrzni, nieszporów i wezwania),
 nr 100-203 (omówienie poszczególnych części liturgii godzin),
 nr 204-252 (obchody dni liturgicznych w ciągu roku, zasady wyboru poszczególnych tekstów),
 nr 253-284 (sposób wspólnego odmawiania).

dostępne w Internecie: https://brewiarz.pl/wstep/index.php3

2. Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego (OWMR), 2002:
 Psałterzysta / kantor / schola - nr 35-41, 47-48, 57, 52-53, 61-64, 68, 74, 86-88, 103, 121, 312-313, 366-367.
 Kult tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą św. - nr 18, 45, 91, 107, 109-111, 119, 120, 122, 169-170, 274, 277,

294, 310, 314-117, 329, 335-347.

3. Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania Ogólnego Wprowadzenia
do Mszału Rzymskiego przyjęte na 331. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski z dnia 9 marca
2005 r. - nr 4, 10, 14, 15, 19, 20, 22, 24, 26, 37, 42.

4. Ceremoniał liturgicznej posługi biskupów odnowiony zgodnie z postanowieniem świętego Soboru
Watykańskiego II, wydany z upoważnienia papieża Jana Pawła II, dostosowany do zwyczajów diecezji polskich:
wydanie wzorcowe, 2013 - nr 33, 39-41, 115-118, 135, 138.

5. Konstytucja o Świętej Liturgii z 4 grudnia 1963 r. (zwłaszcza nr 29, 30, 36.2).
6. Instrukcja Kongregacji Kultu Bożego z 15 maja 1969 r., Actio pastoralis, dotycząca odprawiania
Mszy Świętej dla grup specjalnych, nr 6h.

7. Trzecia instrukcja wykonawcza do Konstytucji o Świętej Liturgii Soboru Watykańskiego II,
Liturgicae instaurationes z 5 września 1970 r., nr 3c, 7c.

8. Dyrektorium Kongregacji Kultu Bożego o Mszach Świętych z udziałem dzieci z 1 listopada 1973 r.,
nr 22, 24, 46, 54

9. Instrukcja Świętej Kongregacji Obrzędów Eucharisticum Mysterium z 25 Maja 1967 r. - O kulcie
Tajemnicy Eucharystycznej, nr 1-9, 49-50, 60-66.

10. Instrukcja Episkopatu Polski o kulcie Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Św. (1.12.1987).
11. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii,
nr 160-165, 245.

12. Konstytucja Apostolska Laudis canticum wprowadzająca w życie Liturgię Godzin uchwaloną dekretem
II Soboru Watykańskiego:
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ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA
DOKUMENT Y LITURGICZN E W INTERNECIE:
liturgia.episkopat.pl

NAJNOWSZE DOKUMENTY KOŚCIOŁA POLSKIEGO O LITURGII :
pomocniczy.diecezja.swidnica.pl/index.php/liturgia

K SIĘGI LITURGICZNE :
1.

Komunia Święta i Kult Tajemnicy Eucharystycznej poza Mszą Świętą.

2.

Liturgia Godzin. Codzienna modlitwa ludu Bożego:

3.



tom I Okres Adwentu. Okres Narodzenia Pańskiego, wyd 2. poprawione, Pallotinum 2006.



tom II Wielki Post. Okres Wielkanocny, Poznań 1984.



tom III Okres zwykły tygodnie I-XVII, Poznań 1987.



tom IV Okres zwykły tygodnie XVIII-XXXIV, Poznań 1988.



tom dodatkowy (wakacyjny) - Okres zwykły tygodnie IX-XXVII, Poznań 2002.

Liturgia Godzin na każdy dzień w Internecie: https://brewiarz.pl/index.php3

RYTUAŁY (wybór):
1.

Opracowanie zbiorowe Diecezjalnej Komisji Liturgicznej, Agenda liturgiczna diecezji opolskiej.
Nabożeństwa, poświęcenia i błogosławieństwa, wyd. studyjne, Wydawnictwo Św. Krzyża, Opole 1986.

2. Agenda liturgiczna. opr. zbiorowe Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, wyd. 2 poszerzone i uzupełnione,
Księg. Św. Jacka, Katowice 2005.

3. M. Maciejewski (opr.), Nabożeństwa, modlitwy, błogosławieństwa. Agenda parafialna, Apostolicum,
Ząbki 2002.

ŚPIEWNIKI LITURGICZNE:
1.

OGÓLNOPOLSKI ŚPIEWNIK LITURGICZNY (Uchwała nr 13/372/2016 Konferencji Episkopatu Polski
z dnia 16 kwietnia 2016 r.): Ks. J. Siedlecki, Śpiewnik kościelny, wyd. XLI, Wydawnictwo Instytutu
Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2014.

2. LITURGICZNY CHARAKTER potwierdzony przez Komisję ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów
Konferencji Episkopatu Polski (23 listopada 2015 r.): G. M. Skop (opr.), Exsulate Deo, wyd. 10 poprawione,
Światło-Życie, Kraków 2010.

3. Ks. K. Mrowiec (red.), ŚPIEWNIK LITURGICZNY, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 1998.
4. Ks. M. M. Mioduszewski, Śpiewnik kościelny, Kraków 1838-1853.
5. Gradualne Romanum.
6. Graduale simplex.
7.

Graduale triplex.

8. ŚPIEWNIK INTERNETOWY - teksty i nuty: http://www.giszowiec.org
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ŹRÓDŁA I OPRACOWANIA
OPRACOWANIA DOTYCZĄCE ŚPIEWU W LITURGII :
1. Ks. I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła,
Lublin 2000.

2. Ks. I. Pawlak, Śpiew psalmów w Liturgii Godzin:
https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/kkbids/anamnesis021.pdf

3. Ks. Z. Janiec, Postulaty duszpasterskie dotyczące śpiewu i muzyki liturgicznej w parafiach (wybrane
kwestie): https://opoka.org.pl/biblioteka/T/TA/TAL/kkbids/anamnesis030.pdf

4. Krótkie pomoce liturgiczne (opracowane przez Centralną Diakonię Liturgiczną):
http://www.oaza.pl/cdl/index.php/pl/dla-poslugujacych/krotkie-pomoce-liturgiczne

OPRACOWANIA Z LITURG IKI :
1. F. Ferraris, Animowanie celebracji liturgicznych, Kraków 2002.
2. B. Nadolski, Liturgika, 1989-1992 (4 tomy: t. I - Liturgika fundamentalna, t. II - Liturgia i czas,
t. III - Sakramenty, sakramentalia, błogosławieństwa, t. IV – Eucharystia).

3. P. Sartor, ABC o Eucharystii, Wydawnictwo WAM, Kraków 2007, s. 63.
4. Ks. S. Szczepaniec (red.), Ceremoniał posług liturgicznych, Kraków 1987.
5. Opracowania z teologii biblijnej lub katolicki przekład Pisma Świętego z komentarzem.
INNE OPRACOWANIA (wybór):
1. Triduum Paschalne Męki Śmierci i Zmartwychwstania Pana. Liturgia Godzin, Wydawnictwo
Światło-Życie 2011 (wraz z dodatkiem na płycie CD: Melodie Liturgii godzin na Triduum Paschalne).

2. E. Maier (red.) Wybór melodii do Liturgii Godzin, Wydawnictwo Światło-Życie 2010.
3. M. Jakubiak (oprac.) Laudabilis cantus. Tony psalmowe; Psalmy responsoryjne i aklamacje przed
Ewangelią; Okres Bożego Narodzenia; Wielki Post; Święte Triduum Paschalne; Okres Wielkanocny; Okres
zwykły; Maryjne; Czytania; Ewangelie; Modlitwy wiernych, 2016.

4. Psallite domino sapienter: typiczne melodie do Mszy świętej, wyd. 5 - poprawione i poszerzone, 2018.
STRONY INTERNETOWE (wybór) :


Bogaty w treści i zasoby serwis dla muzyków kościelnych: https://musicamsacram.pl/



Strona Śpiewnika ks. Siedleckiego: http://spiewniksiedleckiego.pl/



Propozycje śpiewów: https://liturgia.wiara.pl/Propozycje_spiewow



Centralna Diakonia Muzyczna Ruchu Światło-Życie: http://cdmuz.pl/



Strony diecezjalnych diakonii muzycznych:


diecezji warszawsko-praskiej: http://www.wpraga.oaza.pl/dmuz/
- sekcje: MATERIAŁY i ŚPIEWNIK



diecezji sandomierskiej: http://www.sandomierz.oaza.pl/dmuz/
- sekcja: ABC ANIMATORA MUZYCZNEGO, do pobrania dokumenty dotyczące muzyki w Kościele



diecezji rzeszowskiej: http://www.rzeszow.oaza.pl/dmuz/
- praktyczny poradnik dla animatorów muzycznych (dobór śpiewów, rozśpiewka itp.):
http://www.rzeszow.oaza.pl/dmuz/materialy/warsztaty_muzyczne.pdf



Ośrodek Liturgiczny Ruchu Światło-Życie Archidiecezji Katowickiej im. św. Benedykta:
http://www.osrodekliturgiczny.pl/ - artykuły i materiały (niektóre dostępne po zarejestrowaniu)
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