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Ks. Piotr wiśniewsKi

warszawa

ŚPIEWy UWIElbIENIA W lITUrgII MSzAlNEJ1

Wśród śpiewów liturgii mszalnej ciągle nie do końca zrozumiały zarówno dla 
duszpasterzy, jak i muzyków kościelnych, pozostaje repertuar obrzędu uwielbienia. 
Najczęściej organista wykonuje, jeśli w ogóle ten obrzęd ma miejsce, pieśni adora-
cyjne lub komunijne, np. Wielbię Ciebie, Cóż Ci, Jezu, damy, Już gościsz Jezu w ser-
cu mym, bądź śpiewa pieśni okresowe, pieśni do Najświętszego Serca Pana Jezusa, 
a nawet piosenki religijne: Już teraz kwitną we mnie Twe ogrody, Jezus, najwyższe 
imię, Jezu zostań w nas, O mój Boże kocham Cię. W praktyce parafialnej bywa też 
tak, że śpiewy wielbiące wykonuje się już pod koniec rozdawania Komunii św., aby 
uniknąć przedłużenia liturgii celebrans nie musiał z niepokojem czekać na zakończe-
nie śpiewu2. Tego rodzaju postępowanie jest absolutnie sprzeczne z istotą obrzędu 
uwielbienia. Najczęściej wynika ono z kompletnego braku właściwego rozumienia 
liturgii, kolejno następujących w niej obrzędów, nie mówiąc już o prawdziwej mu-
zyce liturgicznej.

Rodzi się zatem zasadnicze pytanie: Czym jest uwielbienie po Komunii św., kto 
jest jego adresatem i jaki repertuar jest najbardziej odpowiedni dla tego obrzędu? 

Aby przybliżyć postawione kwestie, należy spojrzeć na obrzęd uwielbienia nieco 
szerzej. Uczynimy to według następującego porządku: dokumenty Kościoła, adresat 
uwielbienia, repertuar.

dokumenty Kościoła

W wielu zakrystiach jeszcze dziś można spotkać zawieszone tablice z modlitwa-
mi dziękczynnymi, które były przeznaczone do odmawiania przez celebransów bez-
pośrednio po zakończeniu Mszy św. Tego rodzaju modlitw nie było natomiast dla 
wiernych. Dlatego też trwali oni na osobistej modlitwie zaraz po przyjęciu Komunii 

1 Artykuł opublikowany wcześniej: P. WiśnieWski (red.), Muzyka w liturgii. Materiały z II Sesji 
Naukowej dla Organistów i Muzyków Kościelnych Diecezji Płockiej, Płock 2007, s. 71–80. Tekst został 
wygłoszony w formie referatu z okazji adwentowego dnia skupienia dla muzyków kościelnych diecezji 
opolskiej (Opole 26 XI 2011).

2 i. Pawlak, Śpiewy uwielbienia, Lublin 1997, s. 4.
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św., wyłączając się tym samym z uczestnictwa w końcowych obrzędach eucharystii3. 
Dziękczynienie po Komunii św. było więc aktem prywatnym celebransa i wiernych4  

Przełom w tej kwestii nastąpił po Soborze Watykańskim II. W ramach odnowy li-
turgii podjęto bowiem starania, aby różnego rodzaju indywidualne modlitwy celebran-
sa i ludu wprowadzić do liturgii. Pierwszym dokumentem w tej sprawie była druga 
instrukcja wykonawcza do Konstytucji o liturgii Tres abhinc annos, wydana 4 maja 
1967 r. W numerze 15 tegoż dokumentu czytamy: „We Mszy św. z udziałem ludu 
można przed modlitwą po Komunii św. (postcommunio), jeśli byłoby to wskazane, 
zachować przez pewien czas święte milczenie albo zaśpiewać lub odmówić psalm lub 
pieśń pochwalną”5   

Wielkie znaczenie obrzędu uwielbienia podkreśla wydana również w 1967 r. in-
strukcja Eucharisticum mysterium6: „z uczestnictwa w ciele i krwi Pańskiej spływa 
obficie na każdego z osobna dar Ducha, jako woda żywa (por. J 7, 37-39), byle się je 
tylko brało i sakramentalnie i duchowo, czyli z żywą wiarą, która działa przez miłość. 
O zjednoczenie zaś z Chrystusem, ku któremu sam sakrament jest skierowany, należy 
się starać nie tylko w czasie samego obrzędu eucharystycznego, lecz należy je prze-
dłużać na przeciąg życia chrześcijańskiego, tak by wierni kontemplując nieustannie 
przez wiarę otrzymany dar, prowadzili życie codzienne w dziękczynieniu pod kie-
rownictwem Ducha świętego i przynosili obfitsze owoce miłości. Dla tym łatwiejsze-
go trwania w tym dziękczynieniu, które składa się Bogu w sposób wzniosły podczas 
Mszy św., zaleca się wszystkim, którzy posilili się Komunią św., by przez jakiś okres 
czasu pozostawali na modlitwie” (n. 38). Dokument podkreśla zatem duchowe znacze-
nie obrzędu, jako kontynuację zjednoczenia z Bogiem, Kościołem i bliźnimi w życiu 
codziennym7 

O potrzebie dziękczynienia po przyjęciu Komunii św. mówi jeszcze inna z instruk-
cji, Inaestimabile donum8, wydana 3 kwietnia 1980 r.: „Należy zalecać wiernym, aby 
nie zaniedbywali obowiązku należnego dziękczynienia po Komunii św., bądź to pod-
czas sprawowania obrzędu: zachowując chwilę milczenia, śpiewając jakiś hymn lub 
psalm, albo inną pieśń pochwalną, to po zakończeniu obrzędu, trwając według możli-
wości na modlitwie przez pewien przeciąg czasu” (n. 17). 

Do uwielbienia zachęca również Caeremoniale episcoporum z 1985 r., wskazu-
jąc, by wierni po przyjęciu Komunii św. w postawie siedzącej zachowali chwilę mil-
czenia albo wykonali pieśń pochwalną9  

3 m. marońska, Śpiewy uwielbienia po Komunii świętej w polskich śpiewnikach katolickich (1967–
2003). Studium liturgiczno-muzykologiczne, Lublin 2004 (mps pracy mgr. w BKUL), s. 22.

4 r. adaMko, Śpiewy uwielbienia w liturgii mszalnej po Soborze Watykańskim II na Słowacji, Lu-
blin 1997 (mps pracy mgr. w BKUL), s. 59.

5 konGreGacJa obrZęDóW, Instrukcja Tres abhinc annos, 4 V 1967.
6 konGreGacJa obrZęDóW, Instrukcja Eucharisticum misterium, 25 V 1967.
7 M  marońska, dz. cyt., s. 23; B. nadolski, Liturgika, t. IV: Eucharystia, Poznań 1992, s. 263.
8 konGreGacJa kuLtu bożeGo, Instrukcja Inaestimabile donum, 3 IV 1980.
9 M  marońska, dz. cyt., s. 23.



58

Biuletyn nr 7 SPMK   Miscellanea

Informacje na temat uwielbienia po Komunii św. znajdujemy również w Ogólnym 
wprowadzeniu do Mszału Rzymskiego10 z 2002 r.: „Po rozdaniu Komunii świętej, za-
leżnie od okoliczności, kapłan i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Jeśli 
okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać psalm lub inną pieśń 
pochwalną albo hymn” (n. 88); „Po puryfikacji kapłan może powrócić do krzesła na 
miejscu przewodniczenia. Można przez pewien czas zachować święte milczenie lub 
odśpiewać pieśń pochwalną albo psalm” (n. 164).

z kolei we Wskazaniach Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania 
Ogólnego wprowadzenia do Mszału Rzymskiego powiedziane jest wprost: „Niech 
jako owoc Roku eucharystii pozostanie w naszych wspólnotach praktyka śpiewów 
uwielbienia po Komunii świętej” (n. 42).

Problem uwielbienia podejmuje także adhortacja apostolska Sacramentum cari-
tatis (22 II 2007). Ojciec święty Benedykt XVI w n. 50 apeluje: „Niech nie zostanie 
pominięty cenny czas dziękczynienia po Komunii św.: poza wykonaniem stosowne-
go śpiewu, pożyteczne będzie też trwanie w milczącym skupieniu”11 

Jak wynika z przedstawionych dokumentów, obrzęd uwielbienia w świetle li-
turgii posoborowej zajmuje bardzo ważne miejsce. Powinien on jednak rozpocząć 
się dopiero wtedy, gdy zakończy się rozdzielanie Komunii św. i dokona puryfikacji 
naczyń liturgicznych. Celebrans powinien zająć miejsce przewodniczenia i razem 
z wiernymi włączyć się w dziękczynienie12. Praktyka rozpoczynania tego obrzędu 
już podczas Komunii św. lub w trakcie obmywania pateny i kielicha wyraźnie sprze-
ciwia się normom prawodawczym13. Niestety, najczęściej bywa właśnie tak, że każ-
dy „robi” swoje: organista rozpoczyna pieśń na uwielbienie już wtedy, kiedy część 
wiernych trwa jeszcze w oczekiwaniu na przyjęcie Komunii św., albo wierni przyjęli 
już Najświętszy Sakrament, celebrans jest w trakcie puryfikacji, a organista już into-
nuje utwór. W świetle wypowiedzi Kościoła obrzęd ten ma swoje właściwe miejsce, 
tzn. rozpoczyna się dopiero po zakończeniu Komunii św. i zajęciu przez celebransa 
miejsca przewodniczenia.

10 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz Wskazania Episkopatu Polski, Poznań 2006; 
B. nadolski (red.), Leksykon liturgii, Poznań 2006, s. 360. 

11 beneDykt Xvi, Adhortacja apostolska Sacramentum caritatis, Kraków 2007.
12 I. Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła, Lu-

blin 2000, s. 348; F. koenig, Kształt muzyki liturgicznej w świetle najnowszych dokumentów Kościoła, 
w: tenże (red.), Muzyka w służbie Bogu i człowiekowi. Materiały I Diecezjalnego Kongresu Muzyki 
Liturgicznej Gliwice 14–16.10.2005 oraz wykłady formacyjne dla muzyków kościelnych, Gliwice 2006, 
s. 140.

13 M  marońska, dz. cyt., s. 24.
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Adresat uwielbienia

W Katechizmie Kościoła Katolickiego czytamy: „eucharystia, sakrament nasze-
go zbawienia dokonanego przez Chrystusa na krzyżu, jest także ofiarą uwielbienia 
i dziękczynienia za dzieło stworzenia. W Ofierze eucharystycznej całe stworzenie 
umiłowane przez Boga zostaje przedstawione Ojcu przez śmierć i zmartwychwstanie 
Chrystusa. Kościół może przez Chrystusa składać ofiarę uwielbienia i dziękczynie-
nia za wszystko, co Bóg uczynił, a co jest dobre, piękne i sprawiedliwe w stworzeniu 
i w ludzkości” (KKK 1359). „eucharystia jest ofiarą dziękczynienia składaną Ojcu, 
uwielbieniem, przez które Kościół wyraża Bogu swoją wdzięczność za wszystkie 
Jego dobrodziejstwa, za wszystko, czego On dokonał przez stworzenie, odkupie-
nie i uświęcenie. Dlatego eucharystia oznacza przede wszystkim «dziękczynienie»” 
(KKK 1360). „eucharystia jest także ofiarą uwielbienia, przez którą Kościół głosi 
chwałę Boga w imieniu całego stworzenia. Ta ofiara uwielbienia jest możliwa jedy-
nie przez Chrystusa, który jednoczy wiernych ze swą osobą, ze swoim uwielbieniem 
i wstawiennictwem. W ten sposób ofiara uwielbienia jest składana Ojcu przez Chry-
stusa i z Chrystusem, by mogła być w Nim przyjęta” (KKK 1361).

Jak wynika zatem z przytoczonych fragmentów KKK, adresatem uwielbienia jest 
Bóg, Jego wspaniałomyślność i dobrodziejstwa, a w sposób szczególny tajemnica 
paschalna: życie, śmierć i zmartwychwstanie. Ofiara eucharystyczna jest składana 
przez Chrystusa Bogu Ojcu. Jest uwielbieniem Boga za dokonane przez Niego stwo-
rzenie, odkupienie i uświęcenie. Darem Boga Ojca jest także osoba Syna Bożego, 
za którą trzeba również składać dziękczynienie14. W obrzędzie uwielbienia należy 
zatem oddawać chwałę Bogu Ojcu przez Chrystusa w Duchu świętym15. Adresatem 
uwielbienia nie jest więc Jezus Chrystus, ale Bóg Ojciec, względnie Trójca święta16  
Liturgia osiąga swój szczyt w Chrystusie i prowadzi do Ojca, który stoi u jej po-
czątku, jest jej inicjatorem i celem17. Sensem i spełnieniem całej liturgii jest oddanie 
chwały Bogu18  

repertuar

zgodnie z teologią obrzędu uwielbienia konieczne są odpowiednie śpiewy. Skoro 
adresatem uwielbienia jest Bóg, oznacza to, że również pieśni wielbiące mają odno-
sić się do Boga Ojca lub do Trójcy świętej. śpiewy tego obrzędu nie powinny wiel-

14 I  Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 348.
15 Tamże 
16 r  adaMko, Śpiewy uwielbienia, w: W. hudek (red.), Muzyka liturgiczna w Kościele katowickim 

1925–2005, Katowice 2005, s. 148.
17 B  nadolski, Liturgika, t. I: Liturgika fundamentalna, Poznań 1989, s. 13.
18 M  marońska, dz. cyt., s. 15.



60

Biuletyn nr 7 SPMK   Miscellanea

bić Chrystusa, ale Boga Ojca za Chrystusa i z Chrystusem19. Wykonywane, niestety, 
raz po raz tradycyjne polskie pieśni eucharystyczne, adoracyjne, czy błagalne nie 
posiadają charakteru wielbiącego. Dlatego należy je bezwzględnie wyłączyć w tego 
obrzędu. 

Mówiąc o repertuarze obrzędu uwielbienia, można wskazać przynajmniej trzy 
możliwości: pieśń wykonywana przez całe zgromadzenie liturgiczne, utwór wyko-
nywany przez zespół śpiewaczy oraz muzyka instrumentalna.

Pieśni

Wspomniana już instrukcja Tres abhinc annos podaje przykłady śpiewów, odpo-
wiadające obrzędowi uwielbienia. Są to: Ps 34, Ps. 150, kantyk Błogosławcie Pana 
lub Błogosławiony jesteś. Charakter wielbiący posiadają również hymny podane 
w Graduale Simplex: Te Deum laudamus, Te decet laus i Te laudamus20. 

Analizując tradycyjny repertuar śpiewników należy stwierdzić, że w większo-
ści nie posiada on śpiewów, które można byłoby wykonywać podczas uwielbienia. 
Niejednokrotnie bywa też tak, że dokonany w śpiewniku podział na pieśni eucha-
rystyczne i pieśni na uwielbienie itp. nie jest przejrzysty. Niejednokrotnie można 
spotkać np. utwory w dziale śpiewów komunijnych, które treściowo nadają się na 
obrzęd uwielbienia – i odwrotnie. Wydaje się w związku z tym, iż zastosowane 
w wielu śpiewnikach pogrupowanie pieśni na poszczególne części Mszy św. budzi 
wiele wątpliwości i zastrzeżeń. Dlatego, aby uniknąć różnego rodzaju błędów przy 
doborze śpiewu na uwielbienie, należy przede wszystkim zapoznać się z warstwą 
treściową danego utworu, nawet jeśli znajduje się on w dziale pieśni uwielbienia. 
W wielu śpiewnikach bowiem przyjęty podział jest niewłaściwy.

z całym przekonaniem należy stwierdzić, iż do wypełnienia obrzędu uwielbienia 
nie nadają się także pieśni okresowe (adwentowe, bożonarodzeniowe, wielkopostne, 
pasyjne, wielkanocne), ponieważ nie wyrażają ducha tej części liturgii21. Niestosow-
ne są także pieśni eucharystyczne, np. Cóż Ci, Jezu, damy, Jezusa ukrytego, O mój 
Jezu, w Hostii skryty, Już gościsz Jezu itp.

Istnieje powszechne przekonanie, iż zasób śpiewów uwielbienia jest wyjątkowo 
skromny. Ale czy rzeczywiście tak jest? Badania nad repertuarem zawartym w pol-
skich śpiewnikach wskazały na 69 utworów odpowiadających treściowo stawianym 
wymaganiom Magisterium Kościoła. Najliczniejszą grupę stanowią pieśni (23), na-
stępnie psalmy (22) i kantyki biblijne Starego i Nowego Testamentu (20). Najmniej 
liczną grupę tworzą hymny (4)22. Przy okazji hymnów warto dodać, że właściwym 
miejscem hymnu Ciebie, Boga, wysławiamy, wykonywanego przy okazji różnych 

19 r  adaMko, Śpiewy uwielbienia, s. 150.
20 Tamże 
21 I  Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 349.
22 M  marońska, dz. cyt., s. 114.
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uroczystości, najczęściej w innych momentach liturgii, jest właśnie obrzęd uwiel-
bienia23  

śpiewnikiem zawierającym wyłącznie śpiewy uwielbienia jest opracowanie ks. 
prof. Ireneusza Pawlaka Śpiewy uwielbienia24. znajduje się w nim 38 śpiewów o pra-
widłowej treści. zawiera on tradycyjne polskie pieśni kościelne, pieśni nowe, psal-
my, kantyki i hymny.

zespoły śpiewacze

W ramach obrzędu uwielbienia istnieje także możliwość wykonania utworu przez 
chór wielogłosowy lub scholę liturgiczną, jako reprezentantów całego zgromadzenia 
liturgicznego25. Wykonywane przez nich utwory powinny jednak nie tyle „podobać 
się”, ile tworzyć odpowiedni klimat, „aby w człowieku – i tym słuchającym, i tym 
śpiewającym – mogła dokonywać się wewnętrzna przemiana, pragnienie doskona-
łości, a w konsekwencji przeżycie bliskości Boga”26. Nadrzędnym zadaniem zespo-
łu śpiewaczego jest właściwy przekaz Bożego słowa. Jeżeli muzyka chóralna „ma 
się stać środkiem uwielbienia Boga, to potrzebuje również oczyszczenia z różnych 
świeckich naleciałości, gdyż nabożeństwo chrześcijańskie było od początku służbą 
Bożą wyniesioną ponad codzienność”27  

Powierzając jednak wykonanie utworu na uwielbienie scholi bądź chórowi, trze-
ba pamiętać o tym, by był on rzeczywiście zgodny z duchem tego obrzędu, tzn. 
wprowadzał wiernych w chwilę modlitwy i medytacji, a nie był tylko wykonaniem 
popisowego „numeru”. Obrzędy liturgiczne nie są bowiem i nie mogą być okazją do 
koncertowania. Muzyka nie może być sztuką samą dla siebie, ale ma służyć litur-
gii28. Jak zauważył kard. J. Ratzinger: „Chór działa w imieniu pozostałych członków 
zgromadzenia i włącza ich w swoje działanie. Poprzez jego śpiew wszyscy mogą 
zostać wprowadzeni w wielką liturgię obcowania świętych, a tym samym w ową we-
wnętrzną modlitwę, która porywa nasze serce w górę ponad wszystko, co ziemskie, 
i pozwala nam wstąpić w niebieskie Jeruzalem”29 

23 I  Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 349.
24 tenże, Śpiewy uwielbienia, Lublin 1997.
25 M  marońska, dz. cyt., s. 35.
26 a. ZaJąc, Chór i schola w liturgii – wymagania Kościoła i sposób ich realizacji w Polsce, Litur-

gia Sacra 6 (2000), nr 1, s. 49.
27 A  reginek, Miejsce i znaczenie kościelnych zespołów śpiewaczych w liturgii po Soborze Waty-

kańskim II, w: w. hudek (red.), dz. cyt., s. 50–51.
28 z  Bernat, Śpiew i muzyka kościelna w odnowionej liturgii, w: F. Blachnicki i in. (red.), Wpro-

wadzenie do liturgii, Poznań 1967, s. 488.
29 J  ratZinger, Nowa pieśń dla Pana, Kraków 1999, s. 218.



62

Biuletyn nr 7 SPMK   Miscellanea

Muzyka instrumentalna

Inną formą uwielbienia może być muzyka instrumentalna, zwłaszcza organowa30. 
„Spełnia ona (…) wyjątkową rolę medytacyjną. Sama staje się liturgią”31. Chcąc 
jednak spełnić właściwą rolę w tym momencie liturgicznym, powinna przyczynić 
się do skupienia i refleksji32. Może to być np. spokojny chorał, ale nie popisowa toc-
cata lub fuga. zdaniem I. Pawlaka, „muzyka instrumentalna urasta w tym przypad-
ku do rangi muzyki liturgicznej i to najbardziej uduchowionej, bo medytacyjnej”33  
zdecydowanie muzyka instrumentalna nie może mieć charakteru wirtuozowskiego. 
Ma być natomiast modlitwą nie tylko wykonawcy, ale całego zgromadzenia litur-
gicznego. Organista poprzez odpowiedni akompaniament albo grę solową winien 
porywać serca i umysły wiernych do Boga34. „Celem każdej liturgii jest budzenie 
w sercu wiernych nieprzerwanej modlitwy Chrystusa, który wszystko otrzymuje od 
Ojca i który oddaje Mu chwałę w mocy Ducha świętego. Kontemplacyjny cel (…) 
zawiera się w tym dążeniu, które ma na celu poruszenie serca w jego najgłębszym 
pragnieniu życia i miłości”35. śmiało można powiedzieć, że również celem muzyki 
instrumentalnej na uwielbienie jest budzenie u wiernych nieprzerwanej modlitwy 
dziękczynnej wobec Boga Ojca za otrzymywane od Niego dary.

*   *   *
Jak zatem wynika z powyższych uwag, w obrzędzie uwielbienia nie powinno 

być, podobnie jak w całej liturgii, śpiewów przypadkowych, dobieranych sponta-
nicznie. Muzyka, która ma być wykonana podczas uwielbienia, powinna stać się 
środkiem uwielbienia Boga. Musi być zgodna z duchem tego wielkiego momentu 
liturgicznego, w którym uwielbiamy naszego Stwórcę. Papież Benedykt XVI w ad-
hortacji apostolskiej Sacramentum caritatis napisał: „Naprawdę w liturgii nie mo-
żemy powiedzieć, że jeden śpiew jest równy innemu”36. Potwierdzeniem tej prawdy 
jest śpiew uwielbienia, rządzący się własnym prawem, wynikającym z teologii tego 
obrzędu. Szkoda tylko, że w praktyce obrzęd ten właściwie nie istnieje. Wydaje się, 
że jego pomijanie powodowane jest ciągłym pośpiechem celebransów. Należy mieć 
jednak nadzieję, że nastąpi jego dowartościowanie i że znajdzie on godne miejsce 
w świętych obrzędach. 

30 I  Pawlak, Muzyka liturgiczna, s. 349; P. WiśnieWski, Zadania organisty w świetle odnowio-
nej liturgii po Soborze Watykańskim II, w: tenże (red.), Wokół posługi organisty w parafii. Materiały 
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32 M  marońska, dz. cyt., s. 35.
33 i. Pawlak, Funkcje muzyki w liturgii, w: r. PośPiech, P. tarLinski (red.), Śpiew wiernych w od-
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36 beneDykt Xvi, Sacramentum caritatis, n. 42.


