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Konstytucja o liturgii, wypowiadając się w sprawach muzyki liturgicznej, podaje, 
że należy przywiązywać dużą wagę do teoretycznego i praktycznego wykształcenia 
muzycznego w seminariach, nowicjatach oraz domach studiów dla zakonników i za-
konnic, a także w innych instytutach i szkołach katolickich. Dla zapewnienia tego 
wykształcenia należy starannie przygotować nauczycieli muzyki oraz zaleca ponad-
to tworzenie wyższych instytutów muzyki kościelnej, a muzycy zaś i śpiewacy po-
winni także otrzymać rzetelną formację liturgiczną1. W związku z tym stwierdzeniem 
liturgika wykładana w Studium Muzyki Kościelnej w Opolu należy do podstawowych 
przedmiotów i koniecznych dla pełnego wykształcenia przyszłych organistów – odpo-
wiedzialnych za formację muzyczną na parafii. Wykład obejmuje trzy działy: rok litur-
giczny, liturgię Eucharystii oraz liturgię sakramentów. Słuchaczami są uczniowie II, III 
i IV roku nauczania.

1. ROK LITURGICZNY – WYKŁAD DLA SŁUCHACZY II ROKU

Treść wykładów na roku II została nieco rozszerzona o zagadnienia wprowadzają-
ce w rozumienie liturgii, do których należą: pojęcie i rozwój roku liturgicznego, liturgia 
i pobożność ludowa, obecność Chrystusa w liturgii. Słuchaczom poleca się obowiązko-
wą literaturę do przestudiowania, którą stanowi przyswojenie sobie dokumentu do-
tyczącego przepisów obchodzenia roku liturgicznego2. Ponadto w wykazie zalecanej 
literatury proponuje się kilka publikacji podręcznikowych prezentujących problema-
tykę zagadnień wprowadzających do liturgii oraz do roku liturgicznego3. 

Omawiając pojęcie i rozwój roku liturgicznego, poruszamy problematykę terminolo-
gii dotyczącej roku liturgicznego, wskazując na określenia religijne, określenia świec-
kie i różny początek roku w religiach i kulturach. Teologicznie uzasadniamy sens 
roku liturgicznego, przedstawiając etapy historii zbawienia i działanie Boże w historii 

1 KL 115.
2 Ogólne normy roku liturgicznego i kalendarza, w: Mszał rzymski dla diecezji polskich, Poznań 1986, 

s. (66)-(74).
3 B. NADOLSKI, Wprowadzenie do liturgii, Kraków 2004; TENŻE, Liturgika. Liturgia i czas, t. II, Poznań 

1991, s. 7-176; T. SINKA, Zarys liturgiki, Kraków 1994, s. 106-166; M. KUNZLER, Liturgia Kościoła, Poznań 
1999, s. 595-724; J. WYSOCKI, Rytuał rodzinny, Włocławek 2000; A. BERGAMINI, Chrystus świętem Kościoła. 
Rok liturgiczny. Historia, celebracja, teologia, duchowość, duszpasterstwo, Kraków 2004.
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zbawienia. Rok liturgiczny jest znakiem i ukazuje cztery aspekty historii zbawienia. 
Akcentujemy także wymiar pedagogii roku liturgicznego, ukazując obraz działania 
roku liturgicznego. Krótki zarys historii kształtowania się roku liturgicznego daje po-
jęcie o wpływie poprzednich pokoleń na dziedzictwo naszej wiary w jego powstaniu 
i kształtowaniu. Schemat roku liturgicznego, ukazywany jako koło, spirala, linia pro-
sta nieskończona, próbuje słuchaczom przybliżyć jego znaczenie dla Kościoła i chrze-
ścijanina. 

Drugim tematem wprowadzającym to problematyka relacji liturgii do pobożności lu-
dowej, którą ujmują wskazania Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Dokument 
uznaje prymat liturgii wobec wszystkich nabożeństw (nr 11), których tematyka musi 
się zgadzać z okresem roku liturgicznego (nr 13). Ma je cechować zdrowa pobożność 
i autentyczna religijność (nr 74), aby były skierowane ku chwale Bożej i wytwarzały 
atmosferę wspólnotową (nr 71) oraz wypływały z liturgii i do liturgii prowadziły4.

Trzecim zagadnieniem wprowadzającym jest teologia obecności Chrystusa w litur-
gii. Poruszamy tu następujące aspekty szczegółowe: podstawy obecności Chrystusa 
w liturgii, działanie Ducha Świętego w liturgii, sposoby obecności Chrystusa w zgro-
madzeniu liturgicznym w osobie przewodniczącego, w zgromadzeniu liturgicznym, 
w słowie Bożym czytanym w zgromadzeniu, w sakramentach świętych i pod euchary-
stycznymi postaciami chleba i wina.

Następnie podczas wykładu prezentowane są poszczególne okresy roku liturgicznego: 
Adwent, Narodzenie Pańskie, Wielki Post, Triduum Paschalne, wielkanocny. Przedsta-
wiając poszczególne okresy liturgiczne, kierujemy się następującym schematem wykła-
du treści: teologia, historia, liturgia, nabożeństwa, tradycje i zwyczaje danego okresu 
liturgicznego.

Problematykę dotyczącą obchodu świąt Pańskich w roku liturgicznym ujmujemy od 
strony historii i teologii oraz prezentacji poszczególnych świąt Pańskich z uwzględnie-
niem podziału na ruchome dni obchodu uzależnione od daty Wielkanocy oraz stałe 
dni ich obchodu.

Treść wykładu dotycząca świętowania dnia Pańskiego została ujęta w następujących 
aspektach: biblijne źródła niedzieli, nazwy niedzieli, powstanie dnia świętego, szcze-
gólne niedziele w roku liturgicznym, obchód niedzieli w liturgii i pobożności, zagro-
żenia świętowania niedzielnego.

Ukazując liturgiczny i pozaliturgiczny kult Matki Bożej, najpierw uzasadniamy go 
biblijnie i teologicznie, a następnie przedstawiamy cechy poprawnej pobożności maryj-
nej. Szczegółowo natomiast zajmujemy się już formami liturgicznymi i pozaliturgicz-
nymi kultu Matki Bożej.

Problematyka dotycząca kultu świętych została podzielona na historię i teologię 
kultu świętych oraz formy obchodów liturgicznych i pozaliturgicznych. Szczegóło-
wo potraktowane zostały formy kultu związane z niektórymi świętymi, np.: wszyscy 

4 Dyrektorium o pobożności ludowej i liturgii. Zasady i wskazania, Poznań 2003.
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święci, św. Józef, Archaniołowie i Aniołowie, patronowie Europy, patronowie Polski, 
patronowie diecezji opolskiej. 

Omawiając kult świętych, prezentujemy jednocześnie zagadnienia związane z kształ-
towaniem się kalendarza liturgicznego, a mianowicie: obchody w roku liturgicznym, 
kalendarz ogólny, kalendarz własny oraz ustalanie pierwszeństwa dni liturgicznych.

Dodatkowo przedstawiamy także liturgię i formy pobożności związane z różnymi 
dniami modlitw, które zostały włączone w przeżywanie roku liturgicznego. Można tu 
wskazać na: miesiące modlitw, kwartalne dni modlitw w Polsce, nowenny, tygodnie 
modlitw w roku liturgicznym, tridua, wigilie oraz pojedyncze dni modlitw. 

Ostatni temat wykładowy związany jest z odprawianiem różnych procesji w roku 
liturgicznym. Prezentujemy historię powstania, teologię, liturgię oraz różne formy po-
bożności, tradycji i zwyczajów związanych z procesjami. Zajmujemy się tu szczegółowo 
procesjami, które nie zostały przedstawione przy omawianiu obchodu poszczególnych 
okresów liturgicznych. Konkretnie chodzi tu o następujące procesje: procesja w Uroczy-
stość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, procesja eucharystyczna w dni dawnej 
oktawy Bożego Ciała, procesja ze świecami w święto Ofiarowania Pańskiego, proce-
sja w dniu obchodu tytułu kościoła, procesja w dniu obchodu rocznicy poświęcenia 
kościoła, procesja na zakończenie całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu, 
procesja na dni krzyżowe, procesja na cmentarz w dniu 1 lub 2 listopada.

2. LITURGIA EUCHARYSTII – WYKŁAD DLA SŁUCHACZY III ROKU

Treść wykładu dla słuchaczy III roku zajęć obejmuje zagadnienia liturgii Euchary-
stii. Najpierw prezentujemy tematy związane z historią ustanowienia Eucharystii oraz 
teologicznymi i pastoralnymi zasadami przygotowania i celebrowania Mszy Świętej, 
a następnie omawiamy poszczególne obrzędy wchodzące w strukturę liturgii mszal-
nej. Słuchaczom poleca się obowiązkowo zapoznanie z niektórymi rozdziałami Ogól-
nego wprowadzenia do Mszału rzymskiego5. Ponadto w wykazie zalecanej literatury 
wskazujemy kilka publikacji podręcznikowych przedstawiających problematykę litur-
gii Eucharystii6.

W pierwszej części zajęć wykładowych prezentujemy następujące tematy: ustano-
wienie Eucharystii i struktura Mszy Świętej, miejsce sprawowania Eucharystii, rzeczy 
potrzebne do sprawowania Mszy Świętej, przygotowanie celebracji Mszy Świętej, funk-
cje i posługi we Mszy Świętej, różne formy sprawowania Mszy Świętej.

Omawiając ustanowienie Eucharystii, przedstawiamy liturgię ustanowienia Eucha-
rystii według Nowego Testamentu, ujętą w trzech spisanych tradycjach biblijnych: 

5 Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Poznań 2006.
6 Pierwszy Synod Diecezji Opolskiej (2002-2005). Statuty i Aneksy, Opole 2005, s. 29-69; M. KUN-

ZLER, dz. cyt., Poznań 1999; B. NADOLSKI, Liturgika. Eucharystia, t. IV, Poznań 1992; TENŻE, Msza świę-
ta, Kraków 2003; ŚWIERZAWSKI W. (red.), Msza święta, t. III, Kraków 1992; T. SINKA, dz. cyt.
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Piotrowej, Pawłowej i Janowej. Krótko prezentujemy także historię rozwoju liturgii 
mszalnej, zaczynając od czasów apostolskich. Ukazując problem miejsca sprawo-
wania Mszy Świętej, podano najpierw ogólne przepisy, a następnie kryteria wystro-
ju kościoła dotyczące urządzenia prezbiterium oraz pozostałej przestrzeni sakralnej 
w świątyni, związanej z udziałem wiernych, a szczególnie zespołów śpiewaczych 
oraz miejscem instrumentów muzycznych. Do rzeczy potrzebnych do sprawowania 
Mszy Świętej należą: chleb i wino do sprawowania Eucharystii, naczynia liturgiczne 
i szaty liturgiczne oraz inne rzeczy przeznaczone do użytku kościelnego. Przygotowa-
nie celebracji Mszy Świętej dotyczy zasad ogólnych oraz szczegółowych wskazań zwią-
zanych z przygotowaniem ołtarza i prezbiterium, przygotowaniem szat liturgicznych 
w zakrystii, ustawieniem procesji na wejście. Istotne znaczenie w przygotowaniu li-
turgii ma przygotowanie śpiewów.

Wypełnianie funkcji liturgicznych podczas Mszy Świętej dowodzi, że cała wspól-
nota celebruje, ale poszczególnych zaś jej członków dotyczy w różny sposób, zależnie 
od zróżnicowania stanów, funkcji i aktualnego uczestnictwa. Pełnione funkcje można 
podzielić na cztery grupy, które wyodrębniamy w oparciu o przyjęte sakramenty wta-
jemniczenia chrześcijańskiego i święceń oraz kościelne przyzwolenie. Dlatego wyróż-
niamy funkcje wynikające: ze święceń, z chrztu, ustanowienia i upoważnienia.

W drugiej części wykładu przedstawiamy strukturę obrzędową sprawowania liturgii 
Eucharystii, do której należą: obrzędy wstępne, liturgia słowa, obrzędy przygotowania 
darów, modlitwa eucharystyczna, obrzędy komunii świętej i obrzędy zakończenia Mszy 
Świętej.

Wyróżnione elementy struktury obrzędowej Mszy Świętej omawiamy kolejno szcze-
gółowo, przedstawiając celebrację Eucharystii według aktualnych norm liturgicznych 
z uwzględnieniem zawsze udziału i roli odpowiedzialnych za muzykę kościelną, zespołów 
muzycznych i innych wykonawców muzyki i śpiewów liturgicznych. Zgodnie bowiem 
ze wskazaniami Kościoła, należy przywiązywać wielką wagę do śpiewu w celebracji 
Mszy Świętej, z uwzględnieniem mentalności ludów i możliwości każdego zgroma-
dzenia liturgicznego. Chociaż nie zawsze jest konieczne, np. we Mszach codziennych, 
stosowanie śpiewu we wszystkich częściach z natury swej przeznaczonych do śpiewu, 
ze wszech miar należy dbać o to, by nie zabrakło śpiewu usługujących i ludu podczas 
Mszy Świętych celebrowanych w niedziele i nakazane święta. W doborze natomiast 
części śpiewanych należy przyznać pierwszeństwo elementom ważniejszym, zwłasz-
cza tym, które winny być wykonywane przez kapłana, diakona albo lektora, z odpo-
wiedziami ludu, lub też wspólnie przez kapłana i lud7.

Wśród cieszących się równym szacunkiem rodzajów śpiewu pierwsze miejsce wi-
nien zajmować śpiew gregoriański jako własny śpiew liturgii rzymskiej. Nie są by-
najmniej wykluczone inne rodzaje muzyki, zwłaszcza wielogłosowa, byleby odpowia-
dały duchowi czynności liturgicznej i sprzyjały uczestnictwu wszystkich wiernych. 

7 OWMR 40
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Ponieważ obecnie coraz częściej gromadzą się wierni różnych narodowości, wypada, 
aby potrafili razem śpiewać w języku łacińskim przynajmniej niektóre stałe części 
Mszy Świętej, zwłaszcza symbol wiary i modlitwę Pańską8.

Przedstawiając mszalną liturgię słowa, ukazujemy najpierw pastoralny cel lek-
cjonarza mszalnego, a następnie zasady jego redakcji i doboru tekstów na niedziele 
i święta, na dni powszednie i na dni ku czci świętych. Wyraźnie akcentujemy zasady 
dotyczące wykonania psalmu responsoryjnego po pierwszym czytaniu, który jest in-
tegralną częścią liturgii słowa oraz posiada wielkie znaczenie liturgiczne i duszpaster-
skie, gdyż sprzyja medytacji nad słowem Bożym. Psalm responsoryjny powinien od-
powiadać każdemu czytaniu i z zasady winien pochodzić z lekcjonarza. Psałterzysta 
albo sam lektor śpiewa wersety psalmu, lud zaś jak zwykle powtarza refren. Wypada, 
aby psalm responsoryjny był śpiewany, przynajmniej jeśli chodzi o refren należący 
do ludu. Psałterzysta więc, czyli kantor psalmu, stojąc na ambonie lub w innym odpo-
wiednim miejscu, wykonuje wersety psalmu, podczas gdy całe zgromadzenie siedzi 
i słucha oraz uczestniczy w śpiewie poprzez refren, chyba że psalm jest wykonywa-
ny w sposób ciągły, czyli bez refrenu. Aby zaś lud łatwiej mógł wykonywać refren 
psalmu, zostały wybrane pewne teksty refrenów i psalmów, przeznaczone na różne 
okresy roku albo na dni ku czci różnych grup świętych. Teksty te mogą być stoso-
wane zamiast tekstów odpowiadających czytaniom, ilekroć psalm jest śpiewany. Jeśli 
nie można śpiewać psalmu, recytuje się go w sposób możliwie najbardziej sprzyjają-
cy medytacji nad Bożym słowem9. Aklamacja przed czytaniem Ewangelii następuje 
po czytaniu bezpośrednio poprzedzającym Ewangelię – wtedy wykonuje się Alleluja 
lub inny śpiew przewidziany w rubrykach zgodnie z wymogami okresu liturgicznego. 
Aklamacja ta stanowi samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i po-
zdrawia Pana mającego doń przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę. Wszyscy, sto-
jąc, wykonują tę aklamację pod przewodnictwem scholi albo kantora oraz powtarzają, 
werset zaś śpiewa schola albo kantor10.

Liturgia eucharystyczna jest jakby drugą częścią Mszy Świętej. Modlitwa eucha-
rystyczna stanowi ośrodek i szczyt całej celebracji, dlatego prezentujemy najpierw jej 
strukturę, a następnie treść zawartych w Mszale modlitw eucharystycznych. W obrzę-
dach komunii świętej podkreślamy śpiew takich elementów, jak: modlitwy Pańskiej, 
embolizmu i doksologii końcowej. Kiedy kapłan przyjmuje Najświętszy Sakrament, 
wtedy rozpoczyna się śpiew na komunię. Ma on wyrażać duchową jedność komuni-
kujących poprzez zjednoczenie głosów, ukazywać radość serca i w pełniejszym świe-
tle objawiać „wspólnotowy” charakter procesji zdążającej na przyjęcie Eucharystii. 
Śpiew trwa, dopóki sakrament jest rozdawany wiernym. Jeśli ma być śpiewana pieśń 
po Komunii, śpiew na komunię należy zakończyć wcześniej11. Po rozdaniu komunii 

8 OWMR 41.
9 OWMR 61.
10 OWMR 62.
11 OWMR 86.
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św. zależnie od okoliczności kapłan i wierni przez pewien czas modlą się w ciszy. Je-
śli okaże się to stosowne, całe zgromadzenie może też wykonać psalm lub inną pieśń 
pochwalną albo hymn12.

Obrzędy zakończenia Mszy Świętej przewidują kilka form błogosławieństwa koń-
cowego, dlatego omawiamy następujące jego rodzaje: pontyfikalne, uroczyste, modli-
twa nad ludem, sakramentalne, obrzędowe i zwykłe.

3. LITURGIA SAKRAMENTÓW – WYKŁAD LITURGIKI DLA 
    SŁUCHACZY IV ROKU

Na IV roku zajęć zapoznajemy uczniów z liturgią sakramentów i sakramentaliów. 
Treść wykładów obejmuje historię, teologię i sprawowanie obrzędów sakramentów 
oraz niektórych błogosławieństw i obrzędów pogrzebu.

W ramach zalecanej literatury proponujemy zapoznanie się z wprowadzeniami teo-
logiczno-pastoralnymi do obrzędów sakramentów zawartych w księgach liturgicznych 
oraz wybrane publikacje podręcznikowe13. 

Tematem wprowadzającym do wykładu o sakramentach jest zagadnienie znaczenia 
sakramentów w życiu Kościoła, w którym pragniemy uświadomić uczniom misterium 
historiozbawczej obecności Chrystusa w tych świętych znakach. Pogłębiamy pojęcie sa-
kramentów przez ukazanie teologicznych wymiarów znaku liturgicznego. Szczegóło-
wo wykłady obejmują następujące zagadnienia dotyczące celebracji sakramentów: roz-
wój historyczny inicjacji chrześcijańskiej, chrzest dzieci, wtajemniczenie chrześcijańskie 
dorosłych, bierzmowanie, sakrament pokuty i pojednania, sakrament namaszczenia cho-
rych i sakrament małżeństwa.

Mocniejszy akcent kładziemy na sprawowanie sakramentów chrztu, małżeństwa 
i obrzędy pogrzebu, w których istotną rolę pełnią muzycy kościelni, którzy kompe-
tentnie i odpowiedzialnie potrafią dobierać muzykę i śpiewy związane z celebracją.

Przykładowo, sprawując chrzest, liturgię słowa należy odprawiać w takim miejscu, 
w którym wszyscy obecni mogą usiąść, aby spokojnie mogli wysłuchać czytań i ho-
milii. Najczęściej wystarczy jedno czytanie wyjaśnione w homilii. Czytania, z wy-
jątkiem Ewangelii, dobrze jest już w czasie przygotowania chrztu powierzyć komuś 
z rodziców dzieci lub chrzestnych i dostarczyć mu tekst, żeby miał czas na przygoto-
wanie. Śpiew psalmu responsoryjnego albo Alleluja musi być starannie przygotowa-
ny14.

Podobnie przy sprawowaniu sakramentu małżeństwa należy starannie przygotować 
teksty i obrzędy oraz śpiewy, w miarę możności przy udziale narzeczonych. Wyko-
nywane śpiewy powinny być dostosowane do obrzędów małżeństwa i wyrażać wiarę 

12 OWMR 88.
13 B. NADOLSKI, Liturgika. Sakramenty. Sakramentalia. Błogosławieństwa, t. III, Poznań 1992; T. SINKA, 

dz. cyt.; M. KUNZLER, dz. cyt.
14 Obrzędy chrztu dzieci, Katowice 1994, s. 24, nr 17.
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Kościoła. Należy zwrócić uwagę na znaczenie psalmu responsoryjnego w czasie li-
turgii słowa. To, co zostało powiedziane o śpiewach, odnosi się również do wyboru 
dzieł muzycznych15.

Ponieważ w liturgii za zmarłych Kościół posługuje się przede wszystkim psalmami, 
aby wyrazić żałobę i umocnić nadzieję, dlatego należy starać się przez odpowiednią 
formację doprowadzić wiernych do lepszego i głębszego zrozumienia przynajmniej 
niektórych psalmów używanych w liturgii pogrzebu. Do zadań muzyków kościelnych 
należy natomiast troska o to, aby pozostałe śpiewy, których wykonanie często jest 
w obrzędach zalecane ze względów duszpasterskich, wyrażały serdeczne i żywe umi-
łowanie Pisma św. i ducha liturgii16.

* * *

Podsumowując tę prezentację wykładanych treści liturgicznych, warto przytoczyć 
stwierdzenie Konstytucji o liturgii, które uważa, że muzyczna tradycja całego Kościo-
ła stanowi skarbiec nieocenionej wartości, wyróżniający się wśród innych form wy-
razu artystycznego szczególnie tym, że śpiew kościelny, jako związany ze słowami, 
jest nieodzowną oraz integralną częścią uroczystej liturgii. Toteż muzyka kościelna 
będzie tym wznioślejsza, im ściślej zespoli się z czynnością liturgiczną, czy to ser-
deczniej wyrażając modlitwę, czy przyczyniając się do jednomyślności, czy wreszcie 
nadając uroczysty charakter świętym obrzędom17. Wykształcenie i formacja liturgicz-
na organistów oraz innych muzyków kościelnych jest bowiem nieodzowna do tego, 
aby zrealizować postulat soborowej odnowy dotyczący nieustannego wdrażania wier-
nych do pełnego, świadomego i czynnego udziału w obrzędach liturgicznych18 oraz 
doprowadzenia do rozkwitu poczucia wspólnoty parafialnej, zwłaszcza w zbiorowym 
celebrowaniu niedzielnej Mszy Świętej19.

15 Obrzędy sakramentu małżeństwa, Katowice 1996, s. 19, nr 29-30.
16 Obrzędy pogrzebu, Katowice 1991, s. 14, nr 12.
17 KL 112.
18 KL 14.
19 KL 42.


