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Nowi organiści diecezji tarnowskiej!!!

Absolwenci stojący od lewej: Marcin Bukała, Waldemar Filipek, Szymon Buczyński,
Mateusz Madziar, Łukasz Warchołek, Grzegorz Kubik, Edyta Matusik, s. Agnieszka Eltmann,
Jarosław Flik, Czesław Baran. Pedagodzy siedzący od lewej: ks. prof. Andrzej Zając,
mgr Ewa Świerczek, ks. dr Grzegorz Piekarz, ks. dr Stanisław Garnczarski

16 czerwca 2007 r. w Diecezjalnym Studium Organistowskim w Tarnowie odbyło
się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kształcących się w tej instytucji. Dyplomy otrzymali: s. Agnieszka Eltmann z Tarnowa, Czesław Baran z Dąbrowy Tarnowskiej, Szymon Buczyński ze Skalnika, Marcin Bukała z Łączek Brzeskich, Waldemar
Filipek z Sechnej, Jarosław Flik z Glowa, Grzegorz Kubik z Korzeniowa, Mateusz Madziar z Kadczy, Łukasz Warchołek z Ilkowic, Edyta Matusik z Białej NiŜnej i Łukasz
Kumiega z Jodłowej. Po czteroletniej nauce w Studium mogą oni juŜ prawnie podjąć
pracę na stanowisku organisty w diecezji. Posiadanie dyplomu ukończenia tego typu placówki jest warunkiem niezbędnym, by móc pełnić posługę organisty w naszej diecezji
(zob. Regulamin Organistów Diecezji Tarnowskiej, Tarnów 2006, art. 3, § 3.) Nowym
organistom niech Pan Bóg błogosławi w owocnej pracy w słuŜbie pięknu w liturgii.
Redakcja
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* Zapisy do Diecezjalnego
Studium Organistowskiego na
rok szkolny 2007/8 trwają jeszcze
tylko do 20 września br. Dokumenty naleŜy składać w Diecez.
Studium Organistowskim przy ul.
Dwernickiego 1 lub w Wydz.
Muz. Kośc. Kurii Diec. w Tarnowie. Wszystkie szczeg. informacje znajdują się na stronie internetowej
Wydziału
www.muzyka.diecezja.tarnow.pl/
szkoła organistowska.
*
* I Przegląd Schol Diecezji
Tarnowskiej odbędzie się 29
września 2007 roku w Tarnowie.
Do udziału w przeglądzie zapraszamy wszystkie schole działające w naszej diecezji. Regulamin
przeglądu oraz pozostałe informacje znajdują się na stronie internetowej Wydziału Muzyki Kowww.muzyka.
dieceśc.
zja.tarnow.pl/przegląd schol.
*
W Krakowie odbył się w dniach
11-15 lipca br. XXXIV Międzynarodowy Kongres Chórów Pueri Cantores. W Kongresie wzięło udział 85 chórów ze wszystkich kontynentów. Polska federacja była reprezentowana przez 10
chórów, w tym 4 z naszej diecezji
(chłopięce z katedry tarnowskiej,
bazyliki bocheńskiej i limanow.
oraz Scherzo z N. Sacza). Kongres odbywał się pod hasłem
„Misericordias Domini in aeternum cantabo” i miał na celu m.in
przybliŜenie młodym śpiewakom
z całego świata tajemnicy miłosierdzia BoŜego przekazanej nam
przez S. Faustynę. Był to 1. kongres za byłą Ŝelazną kurtyną.
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Nowa HOSANNA
Następny numer kwartalnika ukaŜe się w nowej szacie graficznej. Poszerzy się jego objętość,
a pismo będzie się ukazywać jako półrocznik. Pierwsze półrocze będzie obejmować okres Adwentu,
okres BoŜego Narodzenia, okres zwykły, Wielki
Post i okres wielkanocny, natomiast drugie półrocze
będzie obejmować II cz. okresu zwykłego. Pismo
będzie - jak dotychczas - zawierać wkładkę nutową
z nowymi pieśniami lub opracowaniami oraz cztery
strony kolorowe z waŜniejszymi wydarzeniami
z Ŝycia diecezji. KolportaŜ będzie odbywać się podobnie jak dotychczas, tzn. przez księŜy dziekanów
i proboszczów. Wszystkich zachęcamy do włączenia
się w redakcję i przesyłanie na adres Wydziału ciekawych informacji związanych z muzyką w diecezji.
Proszę pytać o nowy numer Hosanny u ks. proboszczów pod koniec listopada br. (xgp)

Hymn organistów
Wydział Muzyki Kościelnej ogłasza konkurs
na hymn organistów diecezji tarnowskiej. Propozycje prosimy wysyłać na adres Wydziału. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w maju 2008 roku. Dla
zwycięzcy przewidziana jest nagroda.

Nowe organy w DSO
Trwają ostatnie przygotowania do rozpoczęcia
budowy organów piszczałkowych w Diec. Studium
Organistowskim w Tarnowie. Ich budowa rozpocznie się juŜ w XII br. Obecnie zakupywane są niezbędne części, przygotowywana jest sala oraz poszukiwani są ludzie dobrej woli, którzy wesprą to
wielkie dzieło. Bóg zapłać 3 organistom z naszej
diecezji, którzy w ostatnim czasie wpłacili swoją
ofiarę na organy w DSO na konto niŜej podane.
Wszystkich organistów i muzyków kościelnych, którzy mogą włączyć się w to wielkie dzieło i zechcą
mieć swoją piszczałkę w budowanym instrumencie,
zapraszamy do współpracy - jeśli nie materialnie
to...
Konto, na które moŜna wpłacać ofiary:
modliWydział Muzyki Kościelnej
tewnie.
Kurii Diecezjalnej w Tarnowie,
(xgp)
PEKAO S.A. I O/Tarnów
84 1240 1910 1111 0010 1325 2053
z dopiskiem: „organy”

Funkcje muzyki w liturgii
Od stuleci w naszych świątyniach rozbrzmiewają utwory wokalne, wokalnoinstrumentalne i instrumentalne, które sławią Boga i Jego majestat oraz pobudzają naszego ducha do wdzięczności i modlitwy. Muzyka ściśle złączyła się z liturgią, stając się jej
integralną częścią i na przestrzeni wieków przyjmując róŜny kształt. NajwaŜniejszym gatunkiem muzyki kultowej był śpiew, od początku chrześcijaństwa związany ze świętymi
tekstami i obrzędami. Z czasem niektórym śpiewom mszalnym zaczęła towarzyszyć muzyka organowa. Dziś jest to juŜ w naszym kościele praktyka tak powszechna, Ŝe trudno
sobie wyobrazić podczas liturgii śpiew ludu bez akompaniamentu. Posoborowa odnowa
liturgii odsłoniła nieco misterium tych obrzędów, dopuszczając do uŜytku języki ojczyste. Zatem i śpiewy stały się bardziej zrozumiale i z pewnością bliŜsze dla wszystkich. Ze
zdziwieniem jednak obserwujemy stale malejącą aktywność muzyczną wiernych i w zasadzie trudno postawić jednoznaczny wniosek, dlaczego się tak dzieje. Słyszymy wciąŜ
o coraz mniejszym umuzykalnieniu młodego pokolenia (mniejsza liczba godzin muzyki
w szkołach, brak tego przedmiotu w edukacji ponadgimnazjalnej), a tymczasem jak
grzyby po deszczu mnoŜą się zespoły czy chóry, w których zaangaŜowani są właśnie
młodzi ludzie. Wynikałoby stąd, Ŝe młodzi pragną muzyki, poszukują jej - potrzebują
jednak dobrego przewodnika. Łatwo równieŜ zaobserwować, Ŝe tradycje „domowego
śpiewania”, np. wieczorami, w okresie kolędowym czy majowym, zamieniają się „w słuchanie” i to jeszcze kaŜdy na swój gust i sposób. Tymczasem muzyka w liturgii pełni
określone funkcje: ma być wspólnototwórcza, medytacyjna, ozdobna i kerygmatyczna1.
Zatem obok jej dotychczasowych przymiotów (świętość, doskonałość i powszechność)
zwrócono wreszcie uwagę na praktyczną, czyli uŜytkową rolę, jaką muzyka pełni
w czynnościach liturgicznych.
Pierwsza z nich, czyli funkcja wspólnototwórcza, zwana równieŜ jednoczącą, polega na czynnym uczestnictwie wiernych, przejawiającym się w śpiewie. We mszy św.
czynności, podczas których realizuje się ta funkcja muzyki, jest bardzo duŜo. JuŜ pieśń
na wejście, śpiewana w postawie stojącej, zgodnie z danym okresem liturgicznym czy
świętem, zachęca nas do stworzenia wyjątkowej wspólnoty serc, która zgodnym głosem
wielbi swego Boga. Aby tak się stało, powinniśmy zakończyć nasze prywatne modlitwy
i po instrumentalnym wprowadzeniu organisty włączyć się ochoczo w śpiew. Z pewnością naleŜałoby poszerzyć krąg znanych nam śpiewów procesyjnych na wejście, których
nie brakuje w śpiewnikach. Obok tradycyjnych śpiewów powinny w liturgii zaistnieć
równieŜ nowe pieśni. O to powinni zadbać zarówno organista, jak i odpowiedzialny za
liturgię proboszcz parafii lub delegowany przezeń ksiądz. W dobie błyskawicznego rozwoju środków audiowizualnych (śpiewniki, teksty na rzutnik, niedzielne czy świąteczne
opracowania całej mszy) bardzo łatwo zaopatrzyć w teksty wiernych i przeprowadzić
z nimi próbę. Właściwie przygotowany komentarz zachęci do uczenia oraz pozwoli na
lepsze zrozumienie proponowanego śpiewu i na szybką naukę. (cdn.)

1

Szerzej na ten temat pisze I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła,
Lublin 2000, s. 67–85.
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Propozycje pieśni na niedziele i dni świąteczne: wrzesień - listopad 2007 roku
XXII Niedziela Zwykła
W. Kto się w opiekę
P. Przykazanie nowe daję
K. Jezu, w Hostii utajony
U. Dziękujemy Ci, Ojcze
Z. Pobłogosław, Jezu drogi
Adoracja N. Sakr.:
- Kłaniam się Tobie
- Wszystko Tobie oddać
- Duchu Święty, przyjdź
- Panie, przebacz nam
- Przed tak wielkim Sakr.
Ur. Narodzenia NMP
W. Matko niebieskiego P.
P. Panie, w ofierze
K. BądźŜe pozdrowiona
U. Skosztujcie i zobaczcie
- Uwielbiaj, duszo moja
Z. Zdrowaś Maryja
XXIII Niedziela Zwykła
W. Pod Twą obronę
P. Czego chcesz od nas, P.
K. Jezu, w Hostii utajony
U. Wielbić Pana chcę
Z. Błogosław, Panie, nas
XXIV Niedziela Zwykła
W. O Panie, Tyś moim P.
P. U stóp ołtarzy Twych
K. Skosztujcie i zobaczcie
U. Dzięki, o Panie
Z. My chcemy Boga
XXV Niedziela Zwykła
W. BoŜe mocny
P. Jeden chleb
K. Jezu, Jezu, do mnie prz.
U. Dziękujemy Ci, Ojcze
Z. Pobłogosław, Jezu drogi
XXVI Niedziela Zwykła
W. Serce Twe, Jezu
P. Przykazanie nowe daję

K. Pójdźcie błogosławić P.
U. Panie, dobry jak chleb
Z. Być bliŜej Ciebie chcę
XXVII Niedziela Zwykła
W. Bądź uwielbiony, mił.
P. Niechaj z nami będzie
K. O Panie, Ty nam dajesz
U. Dziękczynne pieśni śp.
Z. Jezu, ufam Tobie
Adoracja N. Sakr.:
- Pójdźcie błogosławić P.
- Dzięki, o Panie, skład.
- U drzwi Twoich stoję
- Panie, dobry jak chleb
- Przed tak wielkim Sakr.
XXVIII Niedziela Zwykła
W. Weź w swą opiekę
P. Panie, umocnij wiarę
K. ZbliŜam się w pokorze
U. Dzięki, o Panie, skład.
Z. BoŜe mocny, BoŜe
XXIX Niedziela Zwykła
W. Złącz, Panie, miłując.
P. Jeden chleb
K. Pan zstąpił z nieba
U. Panie mój, cóŜ Ci odd.
Z. Błogosław, Panie, nas
XXX Niedziela Zwykła
W. Ludu kapłański, ludu
P. Spójrz na tę ofiarę
K. Pan wieczernik przyg.
U. Dziękujemy Ci, Ojcze
Z. BoŜe, obdarz Kościół
Ur. Wszystkich Świętych
W. Chwalcie Pana wszys.
P. Stwórca chleba
K. Panie, dobry jak chleb
U. CóŜ Ci, Jezu, damy
Z. Pod Twą obronę

Wsp. Wszyst. Wier. Zmar.
W. Bądź mi litościw
P. Wszystko Tobie oddać
K. ZbliŜam się w pokorze
U. Duszo Chrystusowa
Z. Wieczne odpoczywanie
XXXI Niedziela Zwykła
W. BoŜe, w dobroci
P. Z rąk kapłańskich
K. Idzie, idzie Bóg prawd.
U. Panie mój, cóŜ Ci odd.
Z. Pobłogosław, Jezu drogi
Adoracja N. Sakr.:
- Kłaniam się Tobie
- Niech będzie chwała
- Panie, przebacz
- O dobry Jezu, do serca
- Przed tak wielkim
XXXII Niedziela Zwykła
W. BoŜe, lud Twój
P. Panie, w ofierze
K. Być bliŜej Ciebie chcę
U. Gdzie miłość wzajemna
Z. BoŜe, coś Polskę
XXXIII Niedziela Zwykła
W. Ojcze z niebios
P. Jeden chleb
K. Panie, dobry jak chleb
U. Dziękujemy Ci, Ojcze
Z. Błogosław, Panie, nas
Ur. Chrystusa Króla Wsz.
W. O Chryste Królu
P. Z rąk kapłańskich
K. Pan zstąpił z nieba
U. CóŜ Ci, Jezu, damy
Z. Chrystus Wodzem
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