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MYŚL TYGODNIA 

 
   Czy będzie koniec świata w 2012 
roku? Wierzymy różnym proro-
kom, a nie dowierzamy Chrystuso-
wi, który dziś do nas mówi: „Niebo 
i ziemia przeminą, ale słowa moje 
nie przeminą. Lecz o dniu owym 
lub godzinie nikt nie wie, ani anio-
łowie w niebie, ani Syn, tylko Oj-
ciec” (Mk 13,24-32). 
     Wstrząśnięte moce niebieskie, 
wielki ucisk, zmartwychwstanie 
umarłych, sąd Boży, nagroda i ka-
ra wieczna - nie są to tematy, o 
których słucha się z przyjemnoś-
cią. W Eucharystii staje pośród 
nas Jezus Chrystus, którego mi-
łość, objawiona w ofierze krzyżo-
wej, okazała się większa niż wszy-
stkie nasze grzechy. Trwałe i pełne 
szczęście możemy odtąd znaleźć 
tylko w wiernym oddaniu się Je-
mu, gdyż tylko On ma moc nas 
uwolnić od największego lęku 
człowieka – lęku przed wiecznym 
bezsensem, pustką i osamotnie-
niem śmierci. 

 

 

PATRONKA ŚPIEWAJĄCYCH 

 
Horacy Gentileschi: Św Cecylia z Aniołem 

     Wkrótce będziemy przeżywać wspomnienie św. Cecylii, 
którą czcimy jako patronkę Muzyki Kościelnej. W tym roku 
w kościele p.w. Bożego Ciała spotkają się wszystkie sied-
leckie chóry i schole z naszego miasta posługujące w litur-
gii. Będą dziękować Bogu za otrzymane łaski na uroczys-
tej Mszy św., która odbędzie się w czwartek, 22 listopada 
br. o godz. 18.00. Serdecznie zapraszam na te uroczysto-
ści, przede wszystkim Księży, Dyrygentów chórów, a także 
wszystkich chórzystów do wzięcia aktywnego udziału. 

             Ks. dr hab. Michał Roman Szulik, 
 Przewodniczący Diecezjalnej Komisji 

ds. Muzyki Kościelnej 
 

Program Uroczystości Cecyliańskich 

w kościele p. w. Bożego Ciała 
w czwartek, 22 listopada br. 

     Formularz mszalny przewidziany jest ze wspomnienia św. 
Cecylii. Czytania: Ap 5,1-10; Ps 149,1-6a.9b; Łk 19,41-44  
      O godz. 17.30 przewidziane jest spotkanie wszystkich chó-
rów w kościele, przywitanie, przygotowanie do liturgii, które po-
prowadzi p. Mariusz Orzełowski. Będzie on dyrygował chórami 
podczas Mszy Św. Na organach zagra p. Tomasz Wojtuś.  
      Pieśń na wejście – „Niby echo spoza świata” (Śpiewnik 
Siedleckiego 1994, nr 395); Części stałe z Mszy ks. Mrowca 
(Exultate Deo 2004, nr 14, 16, 17); Gloria z „Mszy De Angelis” 
(Exultate Deo 2004, nr 7); 
     Czytanie I - lektor z Chóru par. św. Józefa; Psalm respon-
soryjny - psałterzysta ze Scholi „Gaudete”; Alleluja - Z. Nowacki 
z „Regina Coeli” – werset p. Mariusz Orzełowski; Modlitwa Pow-
szechna - Chór św. Teresy i Chór Bożego Ciała (tekst zostaną 
rozdane na próbie przed Mszą Św.). Pieśń na przygotowanie da-
rów – „Bóg nad swym ludem zmiłował się” (Ex, 443); Amen po 
Doksologii - (Exultate Deo 2004, nr 131).  
      Podczas procesji komunijnej – „Idzie, idzie Bóg prawdzi-
wy”; (Exultate Deo 2004, nr 7); Po Komunii – „Ave verum cor-
pus” W. A. Mozart (wielogłosowe). Zakończenie – „Hymn II Syno-
du Diecezjalnego” (dodatek do kalendarza; liturgicznego).  
     Po mszy św. spotkanie zespołów w sali konferencyjnej przy 
kościele, na które zaprasza gospodarz uroczystości. W kościele 
chórzyści siadają w początkowych ławkach według głosów (a 
nie zespołami). Wcześniej nauczą się całego repertuaru, a na 
próbie przed Mszą św. przećwiczą go jeszcze raz. Należy wziąć 
ze sobą nuty podanych utworów. Na Mszę Św. są zaproszeni se-
niorzy chórów oraz inne osoby związane z chórem lub scholą.  
Proszę aby dyrygenci przygotowali kilka słów o swoich 
zespołach, tak aby przed liturgią można było przedstawić krótko 
chóry i schole. 

NIEDZIELA SYNODALNA 
     Za tydzień (25.11) rozpoczniemy os-
tatni tydzień starego Roku Kościelnego 
i drugi już Tydzień Synodalny. Warto 
wspomnieć, że Pierwszy Synod Diecezji 
Siedleckiej miał miejsce wkrótce po od-
zyskaniu przez Polskę niepodległości 
i wskrzeszeniu na nowo naszej Diecezji. 
Uchwały konferencji Ks. Biskupa H. 
Przeździeckiego z Dziekanami, jak rów-
nież cały szereg ustaw wydanych poza 
nimi, miały na celu zorganizowanie stru-
ktur i życia Diecezji, a także stworzenie 
podstaw dla systemu prawa diecezjalne-
go. Od początku jednak dostrzegano 
niewystarczalność takich ustawodaw-
czych działań, które dałyby zwarty zbiór 
prawa diecezjalnego. W zamyśle zaś 
samego Ks. Biskupa miały być one przy-
gotowaniem do Synodu Diecezjalnego, 
który miał się odbyć po okrzepnięciu 
struktur diecezji i stworzeniu zrębów 
systemu prawa diecezjalnego. 
     Równie ważne powody leżą u pod-   
staw zwołania II Synodu Diecezjalnego, w nurcie którego 
chce być także nasza Parafia. To dlatego w następnym ty-
godniu skoncentrujemy się na pracy synodalnej.  
     Pierwszym jej punktem będzie Niedzielna Eucharyst-
ia Synodalna (25.11) zaplanowana przez grupy parafialne 
i tworzący się Zespół Synodalny na godzinę 18.00. Zespół 
zachęca wszystkich Parafian do udziału w niej. Duży pla-
kat zamieszczony w kościele przypomni nam o celebracji 
i przesłaniu Synodu. 
     W czwartek (29.11) po Mszy Św. wieczorowej i Niesz-
porach za Zmarłych będzie uroczysta Celebracja Słowa 
Bożego. Sekretariat Synodu przesłał nam już materiały, 
które pomogą w spotkaniu ze Słowem. Do udziału w cele-
bracji zachęcamy wszystkich parafian. 
     Natomiast w sobotę (1.12) po Nieszporach za Zmarłych 
będzie Katecheza Synodalna, skierowana do wszystkich 
chętnych. Będą uczestniczyć w niej członkowie Zespołu 
Synodalnego, Grupy Parafialne i wszyscy, którzy czują po-
trzebę życia Synodem. Po wysłuchaniu katechezy, uczest-
nicy tworzą zebranie, któremu przewodniczy Ks. Pro-
boszcz lub w jego imieniu Ks. Wikariusz. Sekretarz Zespo-
łu, powołany podczas pierwszej Katechezy Synodalnej, 
z przebiegu spotkania sporządzi protokół. Uczestnicy spo-
tkania zastanowią się, jaki jest stan danej rzeczy (analiza 
sytuacji duszpasterskiej) - jak być powinno (nauczanie Ko-
ścioła) - co zrobić, żeby było tak, jak być powinno (postu-
laty). W dyskusji ukaże się szerokie spektrum różnych opi-
nii, z których sformułowana zostanie wspólna konkluzja. 
Każdy jednak ma prawo zgłoszenia zdania odrębnego. 
Zwięźle ujętą konkluzję (z ewentualnymi propozycjami roz-
wiązań i zdaniami odrębnymi) w ciągu tygodnia Sekretarz 
spotkania prześle do Sekretariatu Synodu, jako materiał 
do dalszych prac Synodu. 
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KALENDARZ PARAFIALNY 
W przypadku zauważenia błędów, które mogły powstać podczas przepisywania intencji Mszy św., serdecznie prosimy o ich zgłoszenie w celu poprawienia. 

Kościół św. Józefa jest otwierany na pół godziny przed każdą Mszą Św.

Poniedziałek – 19 listopada 2012 r. Wspomnienie Bł. Salomei, Dzie-
wicy; Dyżur duszpasterski w Parafii pełni: ks. Tomasz, z-ca ks. Sławek, 

Czyt.: Ap 1,1-4;2,1-5a; Ps 1,1-4.6; J 8,12b; Łk 18,35-43 

6.30 1. + Jana Czarnockiego, of. Wnuczek z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Annę, Antoniego, Jadwigę i Mieczysława, zm. z Rodziny Ad-
amczyków, of. Rodzina 

 3. + Janinę (w 11 r.) i Stanisława Kopa oraz Feliksę i Marcina Wojt-
kowskich, of. Córki 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013  (Nowe Siedlce) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 4. + Barbarę Gil (w 1 r.), of. Mąż oraz Synowie Wojciech i Jacek z 

Żonami, Dziećmi i Wnukami 
 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Aleksandry, z prośbą o Boże błogo-

sławieństwo na dalsze lata życia i nauki, of. Rodzice 
Nieszpory za Zmarłych 

Wtorek – 20 listopada 2012  r. Wspomnienie Św. Rafała Kalinowskie-
go, Kapłana; Czyt.: Ap 3,1-6.14-22; Ps 15,1b-5; 1 J 4,10b; Łk 19,1-10 

6.30 1. + Kazimierza (w 1 r.), of. Bezimienna 
7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 

 2. + Polikarpa, Czesławę i Sabinę, zm. z Rodzin Zdanowskich, 
Dziewulskich, Dudów i Głuchowskich, of. Kazimierz Zdanowski 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Chrobrego, numery niepa-
rzyste) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Mariannę i Stanisława zm. z Rodziny Charczuków, of. Marian-

na Sugiera  
 5. + Michała Mroczka (w 15 r.), zm. z Rodzin Mroczków i Wąsow-

skich, of. Rodzina 
Nieszpory za Zmarłych 

Środa – 21 listopada 2012  r. Wspomnienie Ofiarowania NMP 
Dzień modlitw za Pracowników Socjalnych; 

Czyt.: Ap 4,1-11; Ps 150,1-6; J 15,16; Łk 19,11-28 

6.30 1. Dziękczynna za zdanie egzaminu przez Grażynę o błogosła-
wieństwo Trójcy Świętej i opiekę Maryi, of. Maria Hawryluk 

7.00 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. + Dusze w czyśćcu cierpiących, of. Bezimienna 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Chrobrego, numery parzyste) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 4. + Wiesława Kamińskiego (w 5 r.), of. Mama 
 5. + Reginę (w 9 r.), Stefana, Halinę i Edwarda Podniesińskich oraz 

Mariannę i Bronisława Zabadałów, of. Jadwiga Podniesińska 
Nieszpory za Zmarłych 

Czwartek – 22 listopada 2012 r. 
Wspomnienie Św. Cecylii, Dziewicy i Męczennicy, patronki chórów i muzyków 

kościelnych. Dzień modlitw za Chór „Lilia” i Zespół „Światełko” 
Czyt.: Ap 5,1-10; Ps 149,1-6a.9b; Ps 95,8ab; Łk 19,41-44 

6.30 1. + Rita Chamberlain, of. Anthony Lupkowski z USA 
7.00 2. + Janinę i Stanisława, zm. z Rodzin Lisów i Zbieciów, of. Rodzina 

 3. Dziękczynna w intencji Rodziny, z prośbą o łaskę zdrowia i opie-
kę Św. Józefa, of. Bezimienna 

17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Sokołowska, Batorego, No-
wy Świat  i Żytnia) 

18.00 1. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 4. + Mariannę Rachubik (w 1 r.), of. Córka 
 5. + Henryka Obrempalskiego (w r.), zm. z Rodzin Obrempalskich i 

Wiórów, of. Syn Krzysztof 
Nieszpory za Zmarłych 

19.00 Spotkanie Wspólnoty Jednego Ducha i Zespołu Liturgicznego 

Piątek – 23 listopada 2012  r. 
Wspomnienie Św. Klemensa I, Papieża i Męczennika 

oraz Św. Kolumbana, Opata 
Czyt.: Ap 10,8-11; Ps 119,14.24.72.103.111.131; J 10,27; Łk 19,45-48 

6.30 1. + Adelę i zm. z Rodziny, of. Rodzina 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 

7.00 1. + Zofię (w 4 r.), of. Syn 
 2. Dziękczynna w 10 r. ślubu Katarzyny i Krzysztofa oraz z racji 

imienin Katarzyny, z prośbą o Boże błogosławieństwo i opiekę Mat-
ki Bożej na dalsze lata życia, of. Rodzina 

16.30 Spotkanie Dziecięcego Koła Misyjnego 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Mieszka I) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 4. Dziękczynna z racji urodzin Natalii i Alicji, z prośbą o zdrowie, 

Boże błogosławieństwo i opiekę Św. Józefa, of. Rodzice 
 5. Dziękczynna w 13 r. ślubu Edyty i Jarosława, z prośbą o po-

trzebne łaski i opiekę Św. Rodziny na dalsze lata życia, of. Małżon-
kowie 

Nieszpory za Zmarłych 

Sobota – 24 listopada 2012  r. 
Wspomnienie Św. Męczenników Andrzeja Dung-Lac, 

Kapłana i jego Towarzyszy  
Czyt.: Ap 11,4-12; Ps 144,1a.2bc.9-10; 2 Tm 1,10b; Łk 20,27-40 

6.30 1. + Antoninę Matejczuk (w 30 dzień), of. Syn z Rodziną 
7.00 1. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 

 2. + Mieczysława Kaciniela (w 5 r.), of. Jadwiga Kaciniel 
 3. Dziękczynna w r. urodzin Marka, z prośbą o Boże błogosławień-

stwo, potrzebne łaski i opiekę Matki Bożej, of. Rodzina 
10.00 Próba Zespołu Światełko 
13.15 Spotkanie I Dziecięcej Grupy Oazowej 
17.15 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (ul. Jagiełły) 

18.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
 3. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 4. + Fryderyka Siewczyka (w 14 r.) i Wacława Kupę, of. Ewa Ruciń-

ska 
 5. Dziękczynna za przeżyte lata, w 45 r. ślubu Janusza i Stanisławy 

Myszków, z prośbą o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski na 
dalsze życie, of. Jubilaci 

 6. Dziękczynna w 15 r. urodzin Marcina, z prośbą o nieustanne 
wzrastanie w łasce u Boga i u ludzi, of. Rodzina 

Nieszpory za Zmarłych 
19.00 Próba Scholi Gregoriańskiej 

UROCZYSTOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA 
XXXIV NIEDZIELA ZWYKŁA – 25 listopada 2012  r. 

Ostatnia niedziela Roku Kościelnego; Dzień patronalny Akcji Katolickiej i 
Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. 

Także wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobrego Pasterza, Zakonnicy, 
oraz Św. Katarzyny Aleksandryjskiej, Dziewicy i Męczennicy.  

Dzień modlitw za Pracowników Kolei. 
Dzień modlitw Obrońców Życia. Dzień Synodalny 

Czyt.: Dn 7,13-14; Ps 93,1.2.5; Ap 1,5-8; Mk 11,10; J 18,33b-37 

6.40 Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP 

7.00 1. + Stefana (w 28 r.), Stanisławę i Ryszarda Stańczuków oraz 
Hannę i Stefana Wymiatał, of. Rodzina 

8.30 1. Gregorianka: + Jerzego Sadokierskiego, of. Żona z Dziećmi 
 2. Gregorianka: + Andrzeja Kowalika, of. Mirosława Kowalik 
 3. + Stanisławę (w 17 r.) i Arkadiusza Krasnodębskich, Annę i Wła-

dysława Wasilewskich oraz Jana Zdolińskiego, of. Barbara Zdoliń-
ska 

 4. + Józefa Wantusiaka (w 9 r.), Magdalenę, Henryka, Grzegorza, 
i Leokadię, of. Alicja Seńko 

 5. Dziękczynna w 18 r. urodzin Macieja Józefa Piechockiego, z pro-
śba o Boże błogosławieństwo, potrzebne łaski i opiekę Św. Józefa 
w dorosłym życiu, of. Babcia  
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9.30 Modlitwy Wypominkowe 2012/2013 (Wioski) 

10.00 1. Gregorianka: + Zm. polecanych w wypominkach 2012/2013 
 2. + Mariannę i Stanisława Borkowskich oraz Halinę Pastor, of. 

Krystyna Mazur  
 3. + Iwonę i Grzegorza, of. Rodzina 
 4. + Edmunda (z racji imienin), Bogdana, Krystynę, Mieczysława, 

oraz Brata Kazimierza, of. Wanda Adamczyk 
11.30 1. + Stanisławę Wasilewską (w 17 r.), of. Wnuczka 

 2. Gregorianka: + Sławomira Thela, of. Rodzina 
12.45 1. W Parafian Nowoochrzczonych 
Wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Po-

święcenia Najświętszemu Sercu Jezusowemu, za odmówienie którego możemy 
dziś uzyskać odpust zupełny. 

Początek dyżuru duszpasterskiego w Parafii: ks. Tomasz, z-ca ks. Piotr,  

16.30 1. + Stanisława (w 23 r.) i zm. Rodziców z obu stron Rodziny, of. 
Honorata Wardulińska 

17.30 IV Katecheza Chrzcielna 

18.00 Eucharystia Synodalna 
1. + Zofię Rzeszótko, of. Rodziny Domańskich i Chłopików 

Nieszpory za Zmarłych i niedzielna adoracja Najświętszego Sakramentu 
 

List Biskupa Siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego 
o zespołach śpiewaczych, chórach i scholach na dzień 

św. Cecylii, patronki muzyki kościelnej 
Drodzy w Chrystusie Panu Diecezjanie – duchowni i świeccy, 
Drodzy Muzycy kościelni! 
     1. Uroczystą Eucharystią w katedrze siedleckiej 7 czerwca bieżącego roku 
rozpoczęliśmy prace Drugiego Synodu Diecezjalnego, którego hasłem są słowa 
„Żyjąc mocą chrztu”. Rozważanie tajemnicy pierwszego Sakramentu jest progra-
mem diecezjalnej pracy duszpasterskiej od wielu lat. Prowadzi ono nasze myśli 
do odkrywania powołania do wspólnoty z Bogiem. To powołanie realizuje się na 
różnych etapach i na różnych poziomach życia wspólnoty Kościoła. Jedną 
z owych płaszczyzn jest wchodzenie w głębsze przeżywanie liturgii, rozumianej 
jako celebrowanie obecności Boga w Kościele i świecie. Liturgia to realizacja jed-
ności z Chrystusem, który jest Głową Kościoła – wspólnoty tych, którzy wierzą 
w Boga i pozwalają Mu na działanie w swoim życiu. Integralną częścią liturgii jest 
śpiew i muzyka sakralna (por. KL 112). Przy okazji zbliżającego się wspomnienia 
św. Cecylii, męczennicy, patronki muzyki kościelnej, chciałbym zwrócić uwagę 
na jeden z aspektów kształtowania muzyki w liturgii, a mianowicie na udział zes-
połów śpiewaczych, chórów i schól w tych obrzędach. Pragnąłbym, aby poniższe 
słowa, skierowane do wszystkich wiernych, tak duchownych, jak i świeckich, były 
nie tylko zachętą, ale jednym z elementów świadomego przeżywania Synodu 
Diecezjalnego. 

I. ZESPOŁY ŚPIEWACZE I ICH ROLA W LITURGII 
     2. Zespoły śpiewających związane są z liturgią Kościoła niemalże od jej po-
czątków. Miały one zawsze swoje uprzywilejowane miejsce w życiu wspólnot ko-
ścielnych. Wyrazem tego było tworzenie specjalnych szkół (scholae cantorum), 
w których śpiewacy przygotowywali się do wypełniania swojej funkcji w ob.rzę-
dach kościelnych, zarówno od strony muzycznej, jak i w dziedzinie formacji du-
chowej. Dzięki tej praktyce, która na szerszą skalę przetrwała do dzisiaj w wielu 
wspólnotach monastycznych, a także w Kościele anglikańskim, przygotowani 
śpiewacy nie tylko kształtowali atmosferę piękna sprawowanych obrzędów, ale 
także rozwijali tradycje muzyczne Kościoła. Żywym tego świadectwem są niezli-
czone utwory sakralne tworzone przez największych kompozytorów w historii 
muzyki. Mecenat kościelny motywował przez wieki artystów do poświęcenia się 
rożnym formom sztuki, w tym także muzyki, która przez swoje piękno stawała się 
zapowiedzią liturgii niebieskiej. Troska Kościoła o muzykę sakralną znajdowała 
swoje odzwierciedlenie w licznych dokumentach, wydawanych przez papieży 
i biskupów, którzy nie tylko podawali normy dotyczące śpiewu w obrzędach, ale 
także zachęcali do tego, by muzyka była ściśle związana z liturgią. 
     11 października br. obchodziliśmy 50. rocznicę rozpoczęcia Soboru Watykań-
skiego II, który w konstytucji Sacrosanctum Concilium zajął się sprawą muzyki 
sakralnej. Ojcowie Soborowi zachęcają: „Z największą troskliwością należy za-
chowywać i otaczać opieką skarbiec muzyki kościelnej. Należy starannie popie-
rać zespoły śpiewacze, zwłaszcza przy kościołach katedralnych […]” (KL 114). 
Niestety złe rozumienie powszechności muzyki stosowanej w obrzędach dopro-
wadziło do strywializowania tej sztuki, odebrania jej prawdziwego, artystycznego 
wyrazu, a także czasem do zakwestionowania sensu uczestnictwa w liturgii zes-
połów śpiewaczych. W ten sposób została nie tylko zerwana nić łącząca muzycz-
ne tradycje Kościoła, ale co gorsza, zespół osób kształtujących od strony muzy-
cznej sprawowanie obrzędów został w bardzo wielu przypadkach ograniczony do 
funkcji tylko jednej osoby – organisty i zarazem kantora. 

     3. W ramach naszego Synodu Diecezjalnego chcemy podjąć na nowo refleks-
ję dotyczącą uczestnictwa w liturgii różnego rodzaju zespołów śpiewaczych, 
wciąż bowiem istnieje potrzeba ożywienia zaangażowania w przeżywanie 
i kształtowanie liturgii jak największej grupy wiernych. Liturgiczne zespoły śpie-
waków, zgodnie z tradycją, mogą przybierać różne formy. Pierwszą z nich jest 
schola, której głównym zadaniem jest przewodniczenie śpiewom zgromadzenia. 
Schola może wykonywać też trudniejsze śpiewy, głównie jednogłosowe, a także 
pełnić funkcję podobną do funkcji kantora, na przykład śpiewać antyfony i akla-
macje, które powtarzane są przez całe zgromadzenie, czy wykonywać wersety 
w śpiewach antyfonalnych. Drugą formą zespołu śpiewaczego jest chór. Głów-
nym jego zadaniem jest wykonywanie utworów wielogłosowych, ale także włą-
czanie się we wszystkie śpiewy zgromadzenia. W praktyce, tam gdzie do dyspo-
zycji jest jeden zespół, przejmuje on wszystkie zadania: przewodniczy na rożne 
sposoby śpiewom zgromadzenia i wykonuje trudniejsze kompozycje, w tym wie-
logłosowe. 
     4. Rola zespołów śpiewaków nie ogranicza się jednak tylko do zadań czysto 
muzycznych. Uczestnictwo chóru czy scholi podkreśla bowiem hierarchiczną 
strukturę zgromadzenia, ustanowioną przez Chrystusa, który „jest źródłem każ-
dej posługi w Kościele. On ją ustanowił, wyposażył we władzę, wyznaczył posła-
nie, ukierunkowanie i cel” (KKK 874). Śpiewacy w liturgii nie są bynajmniej tylko 
„zewnętrzną obsługą” zgromadzenia, ale jako członkowie Ciała Chrystusa, zao-
patrzeni w odpowiednie talenty, pełnią posługę zgodną z istotą całej liturgii, którą 
jest „chwała Boża i uświęcenie wiernych” (KL 112). Zespół śpiewaków uczestni-
czy w sposób szczególny tak w oddawaniu chwały Bogu, jak i przekazywaniu 
słowa, będącego źródłem uświęcenia wiernych. Usprawnieni talentem muzycz-
nym członkowie chórów i schól, przygotowani duchowo do pełnienia swojej pos-
ługi stają się jakby głosem zgromadzenia, który w sposób możliwie doskonały od 
strony artystycznej, oddaje cześć Bogu wychwalając Go przez Jezusa w Duchu 
Świętym. Przez przewodniczenie śpiewom wspólnoty stają się oni w pewnym 
stopniu moderatorami modlitwy. 
     Zespół śpiewaków uczestniczy też w misji głoszenia słowa zgromadzeniu. Po-
przez wykonywanie opartych na tekstach Pisma Świętego tekstów kompozycji 
dokonuje się proklamacja Bożego słowa. Ubogacona wyrazową szatą muzyczną 
zachęca do głębszej refleksji. Owa proklamacja jest oczywiście na tyle autenty-
czna, na ile sami śpiewacy to słowo przyjmują, nie tylko starając się mu nadać 
artystyczny wyraz, ale przede wszystkim przeżywając je jako dar uświęcający ży-
cie człowieka. Pełniące w poprawny sposób swoją posługę chóry i schole nie 
przeciwstawiają się w najmniejszym stopniu czynnemu uczestnictwu wiernych 
w liturgii, istotnym bowiem elementem uczestnictwa w świętych obrzędach jest 
najpierw słuchanie, z którego rodzi się pragnienie odpowiedzi wyrażonej gestem 
i słowem, a także świadomym milczeniem. „ [...] Zachowując je [święte milcze-
nie], wierni nie tylko nie mogą być uważani za obcych i milczących obserwatorów 
czynności liturgicznej, lecz głębiej wnikają w sprawowaną tajemnicę przez wew-
nętrzne dyspozycje, jakie w nich powstają z usłyszanego słowa Bożego, ze śpie-
wów i wypowiedzianych modlitw oraz z duchowego połączenia się z kapłanem, 
wypowiadającym wyznaczone mu teksty” (MS 17). 

 

   5. Czuwając nad poprawnym kształ-
tem śpiewów zgromadzenia oraz wy-
konując artystycznie trudniejsze kom-
pozycje, w tym chorał gregoriański 
i utwory wielogłosowe, zespoły trosz-
czą się o harmonię i piękno liturgii, 
która w swoim ziemskim wymiarze 
ma wskazywać na piękno liturgii nie-
bieskiej. Dobrze działające i otoczone 

duszpasterską opieką zespoły śpiewacze są również miejscem wychowywania 
wiernych do właściwego przeżywania liturgii, a także sposobnością przy-
gotowania śpiewaków do funkcji psałterzysty i kantora. Jak dowodzi historia, 
z chórów i schól kościelnych wyrosło wielu wybitnych muzyków, którzy kontynuo-
wali i kontynuują tradycje muzyki sakralnej w swojej pracy artystycznej. 
     Chóry kościelne i schole, dzięki nieustannej formacji, stają się obszarem prze-
żywania wspólnoty Kościoła, poprzez aktywne angażowanie się w celebrowanie 
„źródła i szczytu” życia wiernych, jakim jest liturgia. Wreszcie, zespoły śpiewa-
ków dbają o kontynuację tradycji muzycznych Kościoła, do czego zachęcają do-
kumenty soborowe (zob. np. KL 112, 114). Ten aspekt tworzenia kultury, przez 
którą „człowiek, jako człowiek, staje się bardziej człowiekiem: bardziej «jest»” 
(Jan Paweł II, „Przyszłość człowieka zależy od kultury. Przemówienie wygłoszo-
ne 2 czerwca 1980 roku w UNESCO”), i przez którą stworzenie oddaje cześć 
Twórcy wszelkiego piękna, jest szczególnie istotny w dzisiejszych czasach, 
w których wszechobecny konsumpcjonizm redukuje dążenia człowieka często 
tylko do sfery „mieć”. 

Ciąg dalszy będzie w następnych numerach Opiekuna 
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NASZ KRÓL 

 
      Już za tydzień (25.11) obchodzimy UROCZYS-
TOŚĆ CHRYSTUSA KRÓLA WSZECHŚWIATA, 
która zawsze wypada w XXXIV Niedzielę Zwy-kłą. 
Jest to ostatnia niedziela Roku Kościelnego i dzień 
patronalny Akcji Katolickiej, Katolickiego Stowa-
rzyszenia Młodzieży oraz wielu innych grup, 
wspólnot i organizacji katolickich. Następna niedzie-
la będzie już pierwsza w Adwencie 2012. 
     Królestwo, które przynosi Mesjasz, jest królowa-
niem prawdy i życia, łaski i sprawiedliwości, miłości 
i pokoju. Chrystus wstępując do nieba, przekazuje 
uczniom i nam godność królewską (zob. Mt 28,18—20). 

TRZEBA MÓWIĆ JASNO 

 
      Podczas wystąpienia na synodzie Rady Koś-
ciołów Ewangelickich w Niemczech (EKD), odby-
wającego się 31 października w Timmendorfer 
Strand, koło Lubeki, Kanclerz Niemiec Angela Me-
rkel wyraziła nadzieję, że z okazji zbliżającego się 
Jubileuszu Reformacji w 2017 r. i związaną z nim 
„Dekadą Lutra” Kościół Ewangelicki zdynamizuje 
swoje „misyjne działania”. „Nie jest czymś bez 
znaczenia, czy w społeczeństwie mamy do czy-
nienia ze zrozumieniem dla podstaw chrześcijańs-
kiej wiary” - powiedziała Merkel. „Państwu została 
nałożona światopoglądowa neutralność, ale Repu-
blika Federalna Niemiec nie została założona jako 
laicka, a preambuła Ustawy Zasadniczej nie bez 
przyczyny rozpoczyna się zdaniem: <Naród nie-
miecki świadomy swej odpowiedzialności przed 
Bogiem i ludźmi>” - przypomniała Kanclerz. 
     Angela Merkel wyraziła nadzieję, że dzięki ob-
chodom jubileuszowym „dotrze do ludzi coś z Re-
formacji, którzy o duchu Reformacji od dawna nic 
nie słyszeli”. Zadaniem Kościołów jest przekazy-
wanie wartości, a ich „urząd strażnika” jest dla 
społeczeństwa niezastępowalny. „Dlatego jest 
czymś bardzo ważnym, aby uroczystości związa-
ne z Jubileuszem Reformacji dały impuls dla edu-
kacji religijnej, historycznej i społecznej, który dot-
rze również do tych, którzy nie przyznają się do 
żadnej religii” - powiedziała Merkel. 
     Zdaniem kanclerz Kościoły ewangelickie mu-
szą pamiętać o współpracy ekumenicznej. „Już 

samo pojęcie <jubileusz> jest doskonałą okazją 
do dyskusji. W zsekularyzowanym świecie powin-
niśmy na pierwszy plan wysunąć to, co wspólne 
dla Kościołów chrześcijańskich” - powiedziała Me-
rkel i nawiązała do prześladowań chrześcijan na 
świecie. „Obecnie żyjemy na świecie, który jest 
nieskończenie daleki od rzeczywistego uznania i 
przestrzegania globalnie uznanego prawa czło-
wieka jakim jest wolność religijna. Chrześcijańst-
wo jest najbardziej prześladowaną religią na świe-
cie” - podkreśliła kanclerz. Przypomniała, że nie-
miecki rząd zdecydował się uczynić walkę z prze-
śladowaniami ludzi z powodów religijnych, w tym 
z chrześcijanami, jednym z ważnych elementów 
swej polityki zagranicznej. 
     Merkel z wielkim uznaniem wyraziła się o za-
angażowaniu Kościołów w ochronę klimatu, w po-
moc krajom rozwijającym się i jedności Europy. 
„Również Unia Europejska żyje na fundamencie, 
który bez chrześcijaństwa byłby nie do pomyślenia” 
- powiedziała kanclerz Niemiec i dodała: „Dobrze, 
że Kościoły przypominają nam o jedności Europy”. 

 

W PARAFII I W DIECEZJI 
DO I KOMUNII ŚW. Kolejne spotkanie Dzieci 
przygotowujących się do I Komunii Św. i ich Ro-
dziców będzie się dziś (18.XI) o godzinie 15.00. 

BŁ. SALOMEA. Jutro (19.11) wspomnienie Bł. 
Salomei Dziewicy, córki Księcia Leszka Białego i 
żony króla Rusi Halickiej Kolomana. Po śmierci 
męża wstąpiła do Zakonu Sióstr Klarysek 
ŚW. RAFAŁ. We wtorek (20.11) wspomnienie, 
Św. Rafała Kalinowskiego, Kapłana, wykształco-
nego inżyniera budownictwa, powstańca stycznio-
wego i sybiraka. Po powrocie z zesłania wstąpił 
do zgromadzenia Karmelitów Bosych i został 
przeorem klasztoru w Wadowicach. 

SOCJALNI. Środa (21.11) to dzień modlitw za 
Pracowników Socjalnych. Ich dniem patronalnym 
jest wspomnienie Ofiarowania N.M.P.  

BŁ. MARIA. W przyszłą niedzielę (25.11) wypa-
da wspomnienie Bł. Marii od Pana Jezusa Dobre-
go Pasterza (w życiu świeckim Franciszki Siedlis-
kiej), żyjącej w II połowie XIX wieku, założycielki 
Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek.  

DZIEŃ ŻYCIA. Przyszła niedziela to także 
Dzień Życia (obchodzony każdego 25 dnia miesią-
ca). Obrońcy Życia zapraszają po wieczornych 
Nieszporach na modlitwę różańcową. 

KOLEJARZE. Za tydzień Kościół czci Św. Ka-
tarzynę Aleksandryjską, Dziewicę i Męczennicę 
oraz modli się za Pracowników Kolei.  

ORGANISTA. Serdecznie zapraszamy do chó-
ru parafialnego młodzież, studentów i osoby doro-
słe, które chcą swoim śpiewem ubogacać liturgię 
w naszym kościele i rozwijać swoje zdolności mu-
zyczne. Zaangażowanie się w śpiew podczas litur-
gii jest jednym z wyrazów troski o naszą wspólno-
tę parafialną. Do śpiewania w chórze nie jest ko-
nieczna znajomość nut, ale zdolności muzyczne 
i chęć chwalenia Pana Boga przez śpiew. Prosimy 
rodziców, którzy widzą, że ich dzieci w wieku od 
gimnazjalnego wzwyż mogłyby wspomóc nasz 
chór parafialny, aby zachęcili je i umożliwili mło-
dym włączenie się w tak ważną dla naszej parafii 
grupę. Po każdej mszy świętej w zakrystii można 
uzyskać odpowiednie informacje dotyczące zes-
połu. Wszystkich parafian prosimy także o modlit-
wę w intencji dalszego rozwoju naszego chóru „Li-
lia”. 

 
OCZEKUJESZ KOŃCA ŚWIATA? 

NIEKTÓRZY MAJA GO W DOMU NA CODZIEŃ! 

 
 

ZBYT WOLNO.  Żona pyta męża: 
- Gdzie byłeś tak długo?  
- W komisariacie. Zatrzymali mnie, gdyż za wolno je-
chałem.  
- Od kiedy to zatrzymują za wolną jazdę?  
- Skoro radiowóz mnie dogonił... 
NAUKA JAZDY. Instruktor mówi do kursanta: 
- Jak jest czerwone - to się zatrzymaj.  
- Jak jest zielone - to jedź,  
- Jak ja jestem blady - to zwolnij 
MYSLAŁ, ŻE PORZUCONY. Kierowca drogiego 
samochodu „łapie gumę”. Zatrzymuje się na poboczu 
i zmienia koło. Podjeżdża inny samochód z którego 
wysiada kierowca i pyta:  
 - Co pan robi?  
 - Odkręcam koło - odpowiada pierwszy z nich  
     Drugi, myśląc, że jest to bezpański samochód 
stojący przy drodze, bierze kamień, wali w szybę 
i mówi:  
 - To ja w takim razie wezmę radio. 
WYMYŚLILI. Dwaj chłopcy w domu z dużym wysił-
kiem ustawiają na stole telewizor, a obok niego eks-
pres do kawy. Zdziwiona mama się pyta: 
- Co wy robicie? 
- Mamusiu, zaraz będzie Teleekspres! 
SPOSÓB NA GOŚCI. 
     Jeden z gości pyta małą córeczkę państwa domu: 
- Czy lubisz recytować wierszyki? 
- Nie, ale mama zawsze mnie do tego zmusza, kiedy 
chce, żeby goście wreszcie poszli sobie od nas. 
BARDZO SZYBKI. Mąż wraca z nieudanego polo-
wania i aby nie słuchać zrzędzenia żony, kupił na ba-
zarze zająca za 100 złotych. Stanął w drzwiach i z 
dumą wręczył go żonie. Ta jednak zauważyła przy-
czepioną do nogi zająca karteczkę. 
- Co to? - pyta żona, pokazując karteczkę z napisem 
„100”. 
- To? No... Zapisałem szybkość z jaką biegł, zanim 
go trafiłem. 
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