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KS. ANDRZEJ FILABER

Współpraca muzyka kościelnego 
z kapłanem w duszpasterstwie

(konferencja wygłoszona podczas Ogólnopolskiej Pielgrzymki 
Muzyków Kościelnych na Jasną Górę, 5 czerwca 2010 r.)

„Z racji odrodzenia w Chrystusie wszyscy wierni są równi co do godności i dzia-
łania, na skutek czego każdy, zgodnie z własną pozycją i zadaniem, współpracuje 
w budowaniu Ciała Chrystusowego”. Tak brzmi kan. 208 Kodeksu Prawa Kano-
nicznego. Sama litera prawa mówi o współpracy, ale trzeba napełnić ją właściwym 
duchem.

Jakakolwiek współpraca osób wymaga dobrej woli obu stron. Nie chcę tu zajmo-
wać się zdarzającymi się tu i ówdzie przypadkami, że tej dobrej woli w ułomności 
ludzkiej komuś zabraknie. Już w samym rdzeniu polskiego słowa „współpraca” za-
wiera się wyraz „pół”. Nie chodzi oczywiście o matematyczne wyliczanie stopnia 
odpowiedzialności, ale o sam fakt znaczącego wkładu każdej ze stron w tworzeniu 
dobrego dzieła. Podczas jasnogórskiej pielgrzymki zastanówmy się, jak samemu 
kształtować w sobie dobrą wolę do współpracy i co każdy z nas ze swej strony może 
zrobić.

Najpierw trzeba mówić o kompetencji. Poziom wykonania muzyki liturgicznej 
zależy od kompetencji jej wykonawców. Postawmy sobie pytanie związane ze sta-
tusem muzyka kościelnego w Polsce. Mamy bowiem do czynienia z dwiema prze-
ciwnymi postawami odnoszącymi się do muzyków kościelnych: Czy chodzi o usługi 
muzyczne, czy o pomoc duszpasterską? Dla jednych (niezbyt dobrze rozumiejących 
stanowisko Kościoła po Soborze Watykańskim II) organista ma być osobą wykonu-
jącą konkretne usługi muzyczne, dla drugich (na szczęście stanowiących coraz licz-
niejszą grupę) muzyk kościelny powinien być kompetentnym współpracownikiem 
duszpasterzy w parafii. Podkreślam tu mocno słowo „kompetentny”, ponieważ nikt 
w Kościele nie chce, aby znaczący wpływ na kształt muzyki liturgicznej miał ktoś 
nieprzygotowany do zadań muzyka kościelnego. Tak, niestety, bywa.

Sobór Watykański II w Konstytucji o liturgii świętej Sacrosanctum Concilium 
mówi nam: „W odprawianiu liturgii każdy spełniający swą funkcję, czy to duchow-
ny, czy świecki, powinien czynić tylko to i wszystko to, co należy do niego z na-
tury rzeczy i na mocy przepisów liturgicznych” (nr 28). „Ministranci, lektorzy, ko-
mentatorzy i członkowie chóru również spełniają prawdziwą posługę liturgiczną. 
Niech więc wykonują swoją funkcję z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak 
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to przystoi wzniosłej służbie i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego. 
Należy więc starannie wychować te osoby w duchu liturgii oraz przygotować je do 
odpowiedniego i zgodnego z przepisami wykonywania przypadających im czynno-
ści” (nr 29). Jeżeli członek chóru ma być starannie wychowany i przygotowany, to 
cóż powiedzieć o organiście?

Dzisiaj termin „organista” należałoby zastąpić określeniem „muzyk kościelny”. 
Od niego oczekuje się bowiem nie tylko umiejętności gry na organach, znajomości 
liturgii i prawa kościelnego, ale również kwalifikacji wokalnych (w naszych ko-
ściołach przecież pełni on najczęściej także funkcję kantora) oraz przygotowania 
do prowadzenia scholi czy chóru. Wprawdzie w żadnej z wymienionych dziedzin 
nie musi być najwybitniejszym specjalistą, ale na każdej z nich powinien dobrze się 
znać. Dopiero tak przygotowany muzyk jest uprawniony do podejmowania odpo-
wiedzialnej służby w Kościele. Przytoczę tutaj raz jeszcze kan. 212 § 3 KPK doty-
czący obowiązków i praw wszystkich wiernych: „Stosownie do posiadanej wiedzy, 
kompetencji i zdolności, jakie posiadają, przysługuje im prawo, a niekiedy nawet 
obowiązek wyjawiania swojego zdania świętym pasterzom w sprawach dotyczących 
dobra Kościoła”. Bez wątpienia należy to wskazanie odnosić również do posługi 
muzyka kościelnego. Istnieje nawet obowiązek odpowiedzialnego zaangażowania. 
W Dekrecie o apostolstwie świeckich Soboru Watykańskiego II czytamy: „Kościół 
powstał po to, by poprzez rozszerzanie królestwa Chrystusa po całej ziemi ku chwale 
Boga Ojca uczynić wszystkich ludzi uczestnikami zbawczego odkupienia i by przez 
nich cały świat rzeczywiście został skierowany  ku Chrystusowi. Każda bowiem 
działalność Mistycznego Ciała, zwrócona ku temu celowi, nazywa się apostolstwem, 
które Kościół wypełnia poprzez wszystkie swoje członki, jednakże różnymi sposo-
bami. Powołanie chrześcijańskie ze swej natury jest bowiem również powołaniem 
do apostolstwa. Jak w organizmie żywego ciała żaden członek rzeczywiście nie za-
chowuje się biernie, lecz razem z życiem ciała uczestniczy także w jego funkcjono-
waniu, tak i w Ciele Chrystusa, którym jest Kościół, całe Ciało «według działania 
na miarę każdego członka powoduje wzrost ciała» (Ef 4, 16). Istotnie, tak wielki jest 
w tym ciele związek i zespolenie członków (por. Ef 4, 16), że należy stwierdzić, iż 
członek, który nie działa według swej miary dla wzrostu ciała, nie jest pożyteczny 
ani dla Kościoła, ani dla siebie. W Kościele istnieje różnorodność posługiwania, ale 
jedność misji. Apostołom i ich następcom zostało powierzone przez Chrystusa zada-
nie nauczania, uświęcania i kierowania w Jego imieniu i Jego mocą. Ludzie świec-
cy, mający uczestnictwo w funkcji kapłańskiej, prorockiej i królewskiej Chrystusa, 
wypełniają natomiast swe zadania w posłannictwie całego Ludu Bożego w Kościele 
i w świecie. Rzeczywiście prowadzą oni apostolstwo przez działalność skierowaną 
ku ewangelizacji i uświęcaniu ludzi oraz ku przenikaniu i kształtowaniu porządku 
rzeczy doczesnych zgodnie z duchem ewangelicznym, tak by ich działanie w tym 
porządku stanowiło w sposób widoczny o Chrystusie i służyło do zbawienia ludzi” 
(nr 2). Pomyślmy, jakież to wielkie powołanie: służyć zbawieniu ludzi!
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Na jakich płaszczyznach ma być realizowana ta współpraca muzyka kościelnego 
z kapłanem? Przede wszystkim w trosce o piękno celebracji liturgii, która powinna 
być szczytem działalności Ludu Bożego w każdej parafii, a zarazem źródłem jego 
uświęcenia. Za liturgię w parafii odpowiada ksiądz proboszcz. Aby mógł dobrze 
wypełnić to zadanie, potrzebuje zaangażowanych, kompetentnych współpracowni-
ków, a wśród nich także muzyka kościelnego (czy muzyków kościelnych). Muzyka 
nie jest dodatkiem, lecz integralną częścią liturgii. Potocznie najczęściej mówimy: 
„muzyka w liturgii”, „oprawa muzyczna liturgii”, ale my przecież mamy nie tyle 
śpiewać „w” liturgii, ale śpiewać liturgię.

Jeszcze dwa zdania ze wspomnianej Konstytucji o liturgii: „Kościół (...) bardzo 
się troszczy o to, aby chrześcijanie w tym misterium wiary nie uczestniczyli jak obcy 
lub milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze ro-
zumieli, w świętej czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształ-
towani przez słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu 
dziękczynienie; aby ofiarując niepokalaną Hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz 
także razem z nim, uczyli się ofiarować samych siebie i za pośrednictwem Chrystusa 
z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby 
ostatecznie Bóg był wszystkim we wszystkich” (nr 48). Celem wzmożenia czynnego 
uczestnictwa należy pobudzać wiernych do wykonywania aklamacji, odpowiedzi, 
psalmów, antyfon, pieśni, jak również czynności czy gestów oraz przybierania wła-
ściwej postawy ciała. W odpowiednim czasie należy zachować także pełne milcze-
nie. Sądzę, że to jest zadanie postawione w równym stopniu kapłanom i muzykom 
kościelnym.

Trzeba uzmysłowić sobie, jak piękną pracą duszpasterską może być prowadze-
nie chóru czy scholi. Podkreślam: pracą duszpasterską, nie tylko muzyczną. W cza-
sie prób ze scholą czy chórem musi przypominać zespołowi o podstawowym jego 
zadaniu, jakim jest prowadzenie i podtrzymywanie śpiewu całego zgromadzenia 
liturgicznego. Należy zrewidować spojrzenie na rolę scholi liturgicznej w parafii. 
Schola to ma być wykształcona „elita” spośród Ludu Bożego. W praktyce jest to 
zazwyczaj grupa dzieci, często prowadzonych nie ręką muzyka kościelnego. Dusz-
pasterze czy katecheci mogą być opiekunami scholi, ale kierownictwo muzyczne 
trzeba powierzyć dyrygentowi, który musi posiadać odpowiednie kwalifikacje mu-
zyczne; za pracę z tym zespołem także odpowiada muzyk kościelny. Schola przede 
wszystkim powinna prowadzić i podtrzymywać śpiew ludu, a to zależy od kompe-
tencji i formacji liturgicznej osób prowadzących. Dobrze działająca schola (raczej 
nie dziecięca) znakomicie ożywia śpiew ludu i pomaga całej wspólnocie parafialnej 
w nauce nowego repertuaru. 

Wielu duszpasterzy i katechetów jest zatroskanych o żywy udział dzieci i mło-
dzieży w liturgii także przez śpiew. Musimy jednak mieć świadomość, że my liturgii 
nie tworzymy, ale ją celebrujemy zgodnie z myślą Kościoła, o czym przypomina 
nam Instrukcja Redemptionis sacramentum. Ani kapłan, ani muzyk kościelny, ani 
katecheta nie jest „właścicielem” liturgii (a więc i muzyki liturgicznej), lecz jedynie 
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jej sługą. W liturgii mogą być wykonywane śpiewy tylko te, które mają aprobatę 
władzy kościelnej. Nie zmieniamy tekstów oracji, czytań, modlitwy eucharystycznej 
itd. Natomiast zupełna dowolność panuje w zakresie śpiewów. Kościół określa tek-
sty antyfon na wejście czy Komunię św., mówi o możliwości zastąpienia ich „pie-
śnią zatwierdzoną przez biskupa”. Żaden śpiewnik nie jest księgą liturgiczną, a więc 
repertuar w nim zawarty nie jest automatycznie śpiewem liturgicznym Kościoła.

Należy rozróżniać piosenkę religijną, która może znakomicie ilustrować kate-
chezę, od śpiewu liturgicznego. Trzeba wykorzystywać także pieśni „dla dorosłych” 
na liturgii z udziałem dzieci i młodzieży, aby ich wprowadzać w życie Kościoła. 
Dobrze jest przy nauce nowych śpiewów liturgicznych dawać komentarz związany 
z rokiem liturgicznym. Wykorzystywanie wyłącznie tzw. śpiewów dziecięcych po-
woduje nieprzygotowanie młodych do uczestnictwa w życiu liturgicznym parafii. 
Muzyk kościelny ma obowiązek pomagać w nauczaniu śpiewu liturgicznego dzieci 
i młodzieży, współpracując z duszpasterzami i katechetami; jeśli jest taka potrzeba, 
powinien kierować pracą muzyczną scholi. 

Dlaczego schola częściej śpiewa z gitarą niż z organami? To jest pewien sposób 
infantylizacji, a także i profanacji liturgii (w znaczeniu bardziej profanum niż sa-
crum). Gitara jest instrumentem, który może pomóc w śpiewie podczas katechezy, 
na wyjazdach z dziećmi czy młodzieżą, na spotkaniach w sali parafialnej. Podczas 
liturgii grać mają jednak przede wszystkim organy. Przyzwyczajanie dzieci do śpie-
wu z organami pozwala wytwarzać w nich dobre „nawyki” do czynnego udziału 
w liturgii. Zarówno przed rozpoczęciem liturgii, gdy dzieci schodzą się, jak i po 
rozesłaniu można śpiewać piosenki religijne, o ile jest potrzeba duszpasterska, a czas 
na to pozwala. 

Przy prowadzeniu chóru wielogłosowego należy pamiętać o repertuarze jednogło-
sowym: śpiewach ordinarium missae oraz pieśniach zastępujących antyfony. Chór 
ma je dobrze znać, aby należycie prowadzić i podtrzymywać śpiew wszystkich.

Muzyk kościelny powinien znajdować okazję, aby uczyć wiernych (zwłasz-
cza dzieci i młodzież) śpiewów liturgicznych. Okazją do takiego działania może 
być początek kolejnego okresu w roku liturgicznym, rekolekcje, misje parafialne 
czy spotkania w salce z dziećmi przygotowującymi się do I Komunii Świętej oraz 
z młodzieżą przygotowującą się do sakramentu bierzmowania. Jeżeli nie było takiej 
praktyki w parafii, należy proponować to duszpasterzom, występując z konkretną 
inicjatywą. 

Rodzi się jeszcze jedno pytanie: Czy nie jest zasadne wprowadzenie jakiegoś 
„spotkania” przygotowującego liturgię niedzielną na początku tygodnia: duszpaste-
rzy (pomoże im to w przygotowaniu homilii), katechetów (możliwość nauczenia 
konkretnego śpiewu na lekcji religii), dyrygenta chóru (jeszcze przed próbą z zespo-
łem), organisty (może coś jeszcze zdąży przećwiczyć na potrzeby konkretnej litur-
gii), ewentualnie innych osób. W praktyce wydaje się to bardzo trudne do zrealizo-
wania, ale przecież nie niemożliwe. Może dobrze zacząć organizować takie spotka-
nia przed jakimiś ważniejszymi uroczystościami. Mówimy przecież o liturgii, która 
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jest szczytem życia i działalności Ludu Bożego, i źródłem jego uświęcenia. Takie 
regularne spotkania byłyby prawdziwym, nawet zewnętrznym, znakiem współpracy 
duchownych i świeckich.

Troska o piękno budowli sakralnej, wystroju wnętrza i paramentów liturgicznych 
domaga się jeszcze dopełnienia w postaci troski o piękno celebracji. Ono zależy od 
zdolności ukazania Chrystusa działającego w Kościele. Czyni to celebrans i inni speł-
niający funkcje liturgiczne, m.in.: organista, kantor, psalmista, schola, chór. Słowo, 
znak i dźwięk potrzebują formy, harmonii i zasad. Może zbyt rzadko zastanawiamy 
się nad tym, jak respektowanie zasad jest wyrazem miłości Chrystusa i Kościoła. 
„Bądźcie świadkami piękna” jest hasłem tegorocznej pielgrzymki. „Bo piękno na to 
jest, by zachwycało do pracy – praca, by się zmartwychwstało” (C. K. Norwid).

Nie do przecenienia jest rola muzyka kościelnego w liturgii. Wiąże się ona nie 
tylko z doborem repertuaru, ale także sposobem jego realizacji: przygrywki, chwile 
ciszy, zastosowana rejestracja organów, stosowana harmonia w akompaniamencie. 
To wszystko składa się na piękno celebracji. Ponadto muzyk kościelny ma znacznie 
więcej obowiązków, aniżeli tylko dobrze zagrać podczas Mszy św. jako organista. 
To on powinien uczyć wiernych śpiewów liturgicznych, przygotowywać kantorów 
i psalmistów do liturgii, troszczyć się o stan organów, w porozumieniu z rządcą 
kościoła prowadzić zespoły śpiewacze: chór, scholę. Kierując tymi zespołami, może 
w znaczny sposób wpływać zarówno na ich repertuar, jak i z pomocą opiekunów 
(duszpasterzy) na formację członków zespołu. Gdy księża konsultują nieraz sprawę 
zatrudnienia organisty, zawsze powtarzam: zatrudniając w parafii muzyka kościel-
nego, trzeba stawiać mu wysokie wymagania, a zarazem uznawać jego kompeten-
cje. Powinien on naprawdę być prawdziwym współpracownikiem proboszcza, czyli, 
mówiąc językiem świeckim, ministrem resortu muzycznego w parafii. 


