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PIOTR PAŁKA

Kraków

Warsztaty muzyczno-liturgiczne

Chciałbym opowiedzieć o wydarzeniach, które fundamentalnie wpłynęły na to, 
co obecnie wykonuję, a dokładniej, w jaki sposób posługuję.

Pragnę przywołać 1999 r., pielgrzymkę Jana Pawła II i papieską Mszę św. na 
krakowskich Błoniach. Zostałem wtedy poproszony przez ks. dr. hab. Roberta Tyra-
łę – przewodniczącego Archidiecezjalnej Komisji Muzyki Kościelnej w Krakowie, 
do uformowania, przygotowania i poprowadzenia scholi papieskiej, czyli zespołu 
składającego się z młodzieży akademickiej, który miał przygotować i poprowadzić 
śpiew podczas papieskiej liturgii. Dla tych młodych ludzi i dla mnie jako dyrygenta 
był to bardzo ważny moment. Ponad 300 młodych śpiewaków poprzez swojego du-
cha, pełnego zapału, entuzjazmu i młodzieńczej radości, wyśpiewało chwałę Bożą, 
uświęcając zgromadzonych. Ponadto dla mnie jako kompozytora była to niezapo-
mniana chwila, kiedy w czasie liturgii obok śpiewów tradycyjnych zabrzmiały także 
dwie moje nowe kompozycje, napisane specjalnie na tę okazję: Alleluja na Błoniach 
i melodia do modlitwy wiernych. Podobny zespół wykonawczy uczestniczył w 2005 
r., śpiewając podczas czuwania, „białego marszu” i Eucharystii, gromadzących cały 
Kraków modlący się w intencji bł. Jana Pawła II.

Ostatnim, jak dotychczas, najważniejszym wydarzeniem było ogólnopolskie czu-
wanie młodzieży z papieżem Benedyktem XVI w czasie pielgrzymki do Polski. Tu 
także zgromadziło się ponad 600 osób w chórze i orkiestrze, aby wraz z tak licznie 
zgromadzoną młodzieżą wyśpiewać m.in.: Nie lękajcie się – śpiew napisany przeze 
mnie, a wybrany przez krakowską Kurię jako hymn tego spotkania. Zabrzmiały tu 
także kompozycje i opracowania Pawła Bębenka oraz Huberta Kowalskiego.

Te spotkania, wspólna modlitwa z papieżami, stały się dla mnie bardzo ważnym 
przesłaniem, wzywającym do twórczej pracy dla naszego kochanego Kościoła. Do-
świadczenia wielkich i uroczystych celebracji, czynnego w nich uczestniczenia, sta-
ły się istotnym etapem w dojrzewaniu, do posługi animowania muzycznego wśród 
ludzi młodych. Obok pięknej, profesjonalnie przygotowanej muzyki, pojawił się 
chyba najważniejszy jej aspekt: modlitwy śpiewem, która przemienia ludzkie serca 
i jest zachętą do nawrócenia. Tak działał wtedy wśród nas Duch Święty. I działa 
wciąż, nieustannie.

* * *

Od ok. 8 lat w całym kraju, a także poza jego granicami, daje się zauważyć wśród 
wiernych olbrzymie zainteresowanie śpiewem liturgicznym oraz chęć coraz bardziej 
świadomego uczestniczenia w liturgii. Organizowane są m.in. warsztaty muzyczno-
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-liturgiczne. Inicjatorami takich działań się głównie księża i siostry zakonne oraz 
osoby świeckie, działające przy seminariach, zgromadzeniach zakonnych, duszpa-
sterstwach i parafiach diecezji w całej niemal Polsce. Zjawisko to określiłbym jako 
bardzo konkretną odpowiedź na List apostolski Mane nobiscum Domine Jana Pawła 
II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na Rok Eucharystii. Możemy tam prze-
czytać: „Niech Rok Eucharystii będzie dla wszystkich cenną okazją do uświadomie-
nia sobie na nowo tego, jak niezrównany skarb Chrystus powierzył swemu Kościo-
łowi. Niech pobudza do celebrowania jej w sposób żywszy i bardziej świadomy, 
a z tego niech wypływa życie chrześcijańskie przemienione miłością. W tej per-
spektywie będzie można realizować liczne inicjatywy, według rozeznania Pasterzy 
Kościołów lokalnych. Kongregacja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów 
zadba o dostarczenie w tym względzie stosownych wskazań i propozycji. Nie ocze-
kuję jednak czynienia rzeczy nadzwyczajnych, ale tego, by wszystkie inicjatywy 
cechowało głębokie przeżycie duchowe. Gdyby owocem tego roku było choćby tyl-
ko ożywienie we wszystkich wspólnotach chrześcijańskich sprawowania Mszy św. 
niedzielnej i poświęcenie więcej czasu i uwagi adoracji eucharystycznej poza Mszą 
św., to ten rok łaski spełniłby pokładane w nim nadzieje” (nr 29).

Można zatem owe warsztaty określić jako jeden ze sposobów wypełnienia we-
zwania tego Listu. Każdą taką inicjatywę cechuje głębokie przeżycie duchowe i do-
strzegalne ożywienie w lokalnych wspólnotach. Mówią o tym w swoich świadec-
twach sami uczestnicy. Warsztaty, o których tu mowa, to trzydniowy czas, zazwy-
czaj bardzo intensywnej pracy wokalnej. Uczestnicy biorą udział w zajęciach z emi-
sji zbiorowej, ucząc się prawidłowego śpiewu w ramach chóru czterogłosowego. 
Dla wielu jest to pierwszy moment, kiedy mogą doświadczyć piękna śpiewu poprzez 
wspólną modlitwę, bardzo często w grupie ponadstuosobowej. W różnych miejscach 
udaje się także zgromadzić skład orkiestry, która równolegle przygotowuje swój ma-
teriał. Po tych przygotowaniach następuję próba tutti, gdzie wspólnie razem brzmią 
chór z orkiestrą. Centralnym jednak punktem, do którego dąży ta praca, jest wspól-
na, uroczysta liturgia niedzielna, często celebrowana przez biskupa miejsca. Jest to 
niezwykle cenny dla młodych ludzi obraz Kościoła, który oni sami wspólnie budują.

Istotnym elementem takich spotkań są również konferencje liturgiczne. Jest to 
bardzo ważny moment, w którym uczestnicy mogą poznawać i uczyć się prawidło-
wego i świadomego uczestniczenia w liturgii. Podczas wielu sesji warsztatowych 
miałem okazję słuchać niezwykle cennych konferencji liturgicznych, m.in.: ks. 
prof. dr. hab. Ireneusza Pawlaka, ks. prof. dr. Kazimierza Szymonika, ks. prof. dr. 
hab. Andrzeja Żądły, ks. dr. hab. Roberta Tyrały, ks. dr. Franciszka Koeniga, ks. 
mgr. Piotra Dębskiego, ks. dr. Wiesława Hudka, ks. dr. Ryszarda Andrzejewskiego 
CSMA, ks. Piotra Prusakiewicza CSMA, o. dr. Nikodema Marka Kilnara OSPPE, 
ks. dr. Wojciecha Kałamarza, s. mgr Marii Justyny Bujalskiej PDDM, s. mgr Moniki 
Dolores Nowak PDDM, o. Andrzeja Bujnowskiego OP, o. Tomasza Grabowskiego 
OP, o. Dawida Kusza OP oraz wielu innych. Słuchacze bardzo cenią ten czas i mó-
wią o wielkiej potrzebie głoszenia takich słów w swoich kościołach parafialnych.
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Dwa elementy składowe takich warsztatów: muzyczno-praktyczny i intelektual-
ny czynią z nich swoiste rekolekcje dla prowadzących i uczestników. Dla mnie jest 
to czas doświadczania działania Ducha Świętego, który wlewa w serca uczestniczą-
cych pokój, radość, poczucie wspólnoty i daje siłę do posługi w scholach i chórach 
przygotowujących śpiew liturgiczny. Te działania mają także na celu przygotowanie 
i pomoc w podjęciu decyzji o dalszym pogłębianiu wiedzy muzyczno-liturgicznej 
w diecezjalnych szkołach organistowskich bądź nauki w studium muzyki kościelnej. 
Wiemy o wielu osobach, które kształcą się w ten sposób. 

Niech Pan Bóg będzie uwielbiony w każdej takiej posłudze, a coraz liczniejsza 
rzesza uczestników – pomocą dla innych w czynnym zaangażowaniu i przeżywaniu 
naszej świętej liturgii.


