
1 

 

Podstawowe informacje dla Animatorów muzycznych 

Przed wyborem pieśni należy poznać treść czytań i modlitw danego formularza mszalnego1. Posługując się anty-

fonami na wejście, na Komunię św. oraz samym tekstem Liturgii Słowa, należy starać się wyrazić te same treści 

za pomocą odpowiednich śpiewów. 

Obrzędy wstępne 

Pieśń na wejście 

Procesja wejścia to liturgiczny pochód wiernych, któremu towarzyszą śpiewy. Dokonując wyboru pieśni korzy-

stamy z Antyfony na Wejście. Celem śpiewu na wejście jest: zapoczątkowanie celebry, pogłębienie jedności 

zgromadzonych, skierowanie ich myśli na tajemnicę obchodu liturgicznego oraz towarzyszenie procesji kapłana i 

usługujących (por. OWMR 472). Dlatego „pieśń na wejście powinna ukazywać myśl przewodnią odprawianej li-

turgii, powinna wprowadzać w odpowiedni nastrój oraz budować wewnętrzną jedność zgromadzonych”3. Śpiew 

na wejście wykonuje na przemian schola i lud albo kantor i lud, albo sam lud, albo sama schola. Jeśli na wejście 

nie wykonuje się śpiewu, antyfonę podaną w Mszale recytują wierni lub niektórzy z nich albo lektor. W przeciw-

nym razie odmawia ją sam kapłan (nr 48). 

Akt pokuty 

W Mszale mamy trzy formy aktu pokuty oraz Aspersję4 w Dodatku Mszału: 

a. Pierwsza forma: Spowiadam się Bogu Wszechmogącemu + Kyrie (Panie zmiłuj się nad nami); 

b. Druga forma: Zmiłuj się nad nami, Panie. – Bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie… + Kyrie; 

c. Trzecia forma, tzw. tropy: np. Panie, który zostałeś posłany, aby uzdrowić skruszonych w sercu, zmiłuj się 

nad nami (bez Kyrie); 

d. Aspersja czyli pokropienie wiernych (bez Kyrie). 

Należy zaznaczyć, że Kyrie (Panie, zmiłuj się nad nami) nie należy do samego aktu pokuty lecz następuje po nim. 

Chwała na wysokości (Gloria) 

Hymnu tego nie można zastępować innym tekstem. Rozpoczyna go kapłan albo zależnie od okoliczności kantor 

lub schola, śpiewają go zaś wszyscy razem albo lud na przemian ze scholą, albo sama schola. Jeśli się go nie 

śpiewa, winni go recytować wszyscy razem albo w sposób naprzemienny z podziałem na dwa chóry. 

Śpiewa się lub recytuje hymn w niedziele poza okresem Adwentu i Wielkiego Postu, a także w uroczystości i 

święta oraz podczas szczególnie uroczystych celebracji (nr 53). 

                                                           
1
 Formularz mszalny to modlitwy znajdujące się w Mszale Rzymskim, odmawiane przez kapłana, które są przypisane do 

tajemnicy dnia. Formularz zawiera przede wszystkim teksty: Kolekty, Modlitwy nad darami, Modlitwy po Komunii oraz Antyfonę 
na Wejście i Antyfonę na Komunię używane podczas Mszy św. bez śpiewu. 
2
 Ogólne Wprowadzenie do Mszału Rzymskiego, Pallotinum – Poznań 2006. W dalszej części podawane w tekście same 

numery dotyczą tego dokumentu. 
3
 Ks. S. Hartlieb, Uwagi na temat doboru śpiewów, w: Exsultate Deo, wydanie IX, Kraków 2004. 

4
 Aspersja to obrzęd pobłogosławienia wody i pokropienia nią wiernych na pamiątkę chrztu. Swoją nazwę bierze od 

pierwszych słów śpiewanej podczas pokropienia antyfony: Asperges me, Domine (Pokrop mnie, Panie – nawiązanie do Ps 51,9). 
Aspersję można stosować podczas wszystkich Mszy niedzielnych, także antycypowanej w sobotę wieczorem. Jeżeli stosujemy 
aspersję, nie ma już innej formy pokutnej. Opuszcza się też śpiew Kyrie. 
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Liturgia Słowa 

Czytania biblijne 

Po Kolekcie kapłana i odpowiedzi wiernych Amen, wszyscy zajmują miejsca siedzące. Miejscem, z którego  pro-

klamuje się słowo Boże jest ambona (nie należy używać określenia ambonka!5). Czytanie słowa Bożego (lub 

wcześniej komentarza) należy wykonywać dopiero wtedy, gdy nastanie milczenie. Jeżeli pierwsze czytanie po-

przedza komentarz powinien on być przeczytany z innego miejsca niż lekcje z Pisma św. Komentarz nie jest sło-

wem Bożym, dlatego nie należy wykonywać go z ambony. Z ambony wykonuje się jedynie czytania, psalm re-

sponsoryjny oraz orędzie wielkanocne; można też stąd wygłaszać homilię i intencje modlitwy powszechnej (nr 

109). 

„Po odczytaniu pierwszego lub drugiego czytania lektor w czasie wypowiadania aklamacji: Oto słowo Boże nie 

unosi lekcjonarza i nie ukazuje go wiernym.” (WEP 136) 

Psalm responsoryjny 

Psalm jest integralną częścią liturgii słowa, dlatego nie wolno zastępować go żadnymi innymi pieśniami. Psalm 

sprzyja medytacji nad słowem Bożym i jest formą odpowiedzi ludu na usłyszane słowo w czytaniu, które go po-

przedza. Powinien być wykonywany z ambony, jako miejsca czytania słowa Bożego (psalm jest słowem Bożym), 

a nie np. z chóru muzycznego. Można też wyznaczyć do tego „inne odpowiednie miejsce” (nr 61). Psalm po czy-

taniu, jako jego dalszy ciąg, winien być wykonywany, podobnie jak czytanie, przez jedną osobę a nie kilku śpie-

waków7. 

Psalm responsoryjny winien być z zasady śpiewany. Domaga się tego jego natura. Można stosować dwa sposoby 

śpiewania psalmu po pierwszym czytaniu: sposób responsoryjny i sposób ciągły. Najczęściej stosujemy formę 

responsoryjną z powtórzeniem refrenu przez wiernych. W sposobie ciągłym pomija się refren, natomiast lud 

albo uczestniczy w psalmie poprzez słuchanie śpiewu, który wykonuje psałterzysta, albo wykonują go wszyscy 

uczestnicy liturgii. Przy doborze melodii należy brać pod uwagę treść psalmu, oraz liturgiczny obchód, np. inny 

charakter ma Wielki Post, inny Wielkanoc, inny święto maryjne itd. 

Aklamacja przed czytaniem Ewangelii 

Aklamacja ta stanowi samodzielny obrzęd, przez który zgromadzenie przyjmuje i pozdrawia Pana mającego doń 

przemawiać oraz śpiewem wyznaje wiarę. Aklamacja ta przygotowuje do głoszenia Dobrej Nowiny. Ponieważ 

aklamacja ta nie jest głoszeniem słowa Bożego, lecz radosnym śpiewem wspólnoty skierowanym do Chrystusa, 

dlatego nie powinno się jej śpiewać z ambony. Wszyscy, stojąc, wykonują tę aklamację pod przewodnictwem 

scholi albo kantora oraz ją powtarzają; werset zaś śpiewa schola albo kantor. Nieporozumieniem jest śpiewanie 

aklamacji i recytacja wersetu – powinien on być zaśpiewany. Alleluja śpiewa się w każdym okresie z wyjątkiem 

Wielkiego Postu. W okresie Wielkiego Postu zamiast Alleluja śpiewa się przed Ewangelią werset podany w lek-

cjonarzu8 (nr 62). Jeśli nie śpiewa się Alleluja lub wersetu przed Ewangelią, można je opuścić (nr 63). Jeżeli Mszy 

świętej przewodniczy biskup, może po Ewangelii pobłogosławić lud Księgą Ewangelii. W tym czasie wykonuje się 

ponownie śpiew aklamacji, ale już bez wersetu.  
                                                           
5
  „Dokumenty Kościoła mówią o ambonie (ambo), dlatego nie powinno się używać zamiennie nazwy „ambona” i „ambonka”, 

która raczej kojarzy się z prowizorycznym i przenośnym pulpitem, służącym np. dla kantora prowadzącego śpiewy lub komentatora 
objaśniającego wiernym sprawowane obrzędy. W żadnym wypadku niedopuszczalna jest spotykana w niektórych parafiach praktyka, 
że czytania poprzedzające Ewangelię, oraz psalm responsoryjny wykonują lektorzy i psałterzysta od pulpitu, a kapłan czyta Ewangelię 
z ambony” - Ks. Cz. Krakowiak, Ambona zwyczajnym miejscem głoszenia słowa Bożego. 
6
 Wskazania Episkopatu Polski po ogłoszeniu nowego wydania OWMR z 9 marca 2005r. 

7
 Ks. Ireneusz Pawlak, Muzyka liturgiczna po Soborze Watykańskim II w świetle dokumentów Kościoła. 

8
  Chodzi o antyfonę Chwała Tobie, słowo Boże lub Chwała Tobie, Królu wieków 
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Modlitwa wiernych 

Modlitwa powszechna obejmuje zazwyczaj następujące intencje: a) w potrzebach Kościoła, b) za rządzących 

państwami i o zbawienie całego świata, c) za ludzi doświadczonych różnymi trudnościami, d) za miejscową 

wspólnotę. Odczytywanie tych wezwań nie należy do kapłana. Ma ich być przynajmniej cztery, a najwyżej sześć 

(WEP 269) Może być wykonywana z ambony lub innego odpowiedniego miejsca (nr 71) 

Liturgia Eucharystyczna 

Przygotowanie darów 

Procesji z darami towarzyszy śpiew na przygotowanie darów, który trwa przynajmniej do chwili, gdy dary zosta-

ną złożone na ołtarzu. Zasady wykonywania tego śpiewu są takie same, jak w odniesieniu do śpiewu na wejście. 

Śpiew może zawsze towarzyszyć obrzędom przygotowania darów, także wtedy, gdy nie ma procesji z darami (nr 

74). Na przygotowanie darów „śpiewamy pieśni mówiące o miłości bliźniego lub dziękczynne (zaczyna się już 

liturgia eucharystyczna)”10. Śpiew ten powinien jednak być współzależny z tematyką liturgii Słowa. Ponieważ w 

Mszale polskim nie ma antyfony na przygotowanie darów, śpiew nie jest konieczny, można zastąpić go odpo-

wiednio dobranym utworem organowym11. 

Dodatkowe praktyczne informacje przy przygotowaniu procesji z darami: 

- czynności związanych z przygotowaniem ołtarza (np. rozłożenie korporału i ustawienie kielicha na ołta-

rzu) nie wolno rozpocząć przed zakończeniem modlitwy powszechnej; 

- oprócz darów chleba i wina można przynosić dary na potrzeby ubogich lub kościoła. Nie przynosi się w 

procesji darów zapalonej świecy, księgi Pisma Świętego lub Krzyża, jeżeli mają posłużyć tylko jako 

symbole. Znaki te wyrażają w swojej treści obecność Chrystusa, a w procesji z darami nie jest On obecny 

w taki sposób, jak w osobie kapłana, w swoim słowie, czy w postaciach eucharystycznych12. Można ich 

użyć tylko wtedy, gdy są składane jako dary na potrzeby wspólnoty, dla ubogich lub do użytku w koście-

le; 

- na końcu procesji przynosi się wino i wodę, a następnie patenę z chlebem; 

- w czasie całego obrzędu przygotowania darów (łącznie z procesją) wierni siedzą, a wstają na okadzenie 

kapłana, jeżeli używa się kadzidła (WEP 27); 

- jeżeli procesji z darami towarzyszy komentarz (zalecane), wcześniej należy o tym poinformować prowa-

dzących śpiew. 

Modlitwa Eucharystyczna 

Modlitwę Eucharystyczną rozpoczyna Prefacja (dziękczynienie) z aklamacją Święty, którą należy zaśpiewać. Wy-

konuje ją lud razem z kapłanem. Po konsekracji chleba i wina wykonuje się Aklamację po przeistoczeniu. W 

Mszale mamy ich cztery: 

- Oto wielka tajemnica wiary; 

- Wielka jest tajemnica naszej wiary; 

- Uwielbiajmy tajemnicę wiary; 

- Tajemnica wiary. 

Warto poznać ich melodie i uczyć wiernych odpowiedzi. 

                                                           
9
 Wskazania Episkopatu Polski… dz. cyt. 

10
 Ks. S. Hartlieb, Uwagi na temat… dz. cyt. 

11
  Ks. A. Zając, O muzyce w liturgii 

12
 Por. Ks. S. Szczepaniec, Ceremoniał Wspólnoty Parafialnej, Kraków 2002, nr 353 
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Obrzędy Komunii świętej 

Jeżeli przed Modlitwą Pańską ma być wykonany komentarz, należy pamiętać, że dotyczy on całej liturgii komu-

nijnej – nie jest to komentarz do Ojcze nasz, lecz do Liturgii Uczty. Komentarz nie może też wyręczać Celebransa 

z Wezwania do Modlitwy Pańskiej. Komentarz do znaku pokoju następuje po słowach: „Pokój Pański niech zaw-

sze będzie z wami” i nie może zastąpić słów kapłana: „Przekażcie sobie znak pokoju”. 

Komunia 

Przy doborze pieśni na Komunię należy stosować podobną zasadę jak przy śpiewie na wejście. Korzystamy z An-

tyfony na Komunię, uwzględniając obchód liturgiczny. „Wykonujemy pieśni radosne o wydźwięku paschalnym, 

nie śpiewamy pieśni adorujących Pana Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie”13. 

Bardzo dobrze wyjaśnia to Ks. Mariusz Białkowski: „W dostępnych nam śpiewnikach prawie wszystkie śpiewy 

komunijne  dotyczą treści eucharystycznej, choć w antyfonach mszalnych na Komunię św. nie znajdziemy treści 

eucharystycznych, poza jednym dniem - Uroczystością Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa. Wszystkie antyfony 

na Komunię św., zawarte w Mszale Rzymskim, stanowią wyjątek tekstu Ewangelii z danego dnia - ukazują spój-

ność liturgii. 

Refleksja nad słowem pierwszego i drugiego czytania oraz Ewangelii nie zamyka się w homilii ani nie kończy z 

chwilą zamknięcia Lekcjonarza lub Ewangeliarza. Ona cały czas trwa przez Prefację, Modlitwę eucharystyczną i 

powraca także w procesji komunijnej. Pouczeni słowem Pana i przyjmując Go pod postacią chleba zostajemy 

umocnieni i stajemy się silniejsi na kolejne dni życia. Tak można w pewnym uproszczeniu wyrazić głębię teolo-

giczną tej części Eucharystii. Zastosowanie pieśni eucharystycznej nie wyrazi tego, czego naprawdę domaga się 

liturgia. Ks. Blachnicki wołał: «nie róbcie z Komunii Bożego Ciała!».”14 

Uwielbienie 

Po rozdaniu Komunii św. zależnie 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 (nr 88). 

Chór, kantor lub schola (np. gregoriańska) może w imieniu wiernych wykonać stosowny śpiew. Powinien to być 

śpiew uwielbienia (canticum laudis), wielbiący Boga za wszystkie dary, również za dar Eucharystii, a nie tylko 

proste „dziękczynienie” po przyjęciu Komunii św.15 

„Po Komunii świętej wyśpiewujemy uwielbienie Ojcu (nie dziękczynienie Jezusowi)”16. Uwielbienie nie może być 

recytowane lecz śpiewane. 

Obrzędy zakończenia 

OWMR nie odnosi się do tego czy i co należy śpiewać na zakończenie Mszy św. Możemy jednak znaleźć pewną 

uwagę w innym dokumencie Kościoła: 

„Nic nie przeszkadza, by we Mszach czytanych jakaś część Proprium (części zmienne – przyp. red.) czy Ordino-

rium (części stałe – przyp. red.) została odśpiewana. Można też śpiewać inną pieśń: na początku, na offertorium, 

na komunię oraz na końcu Mszy świętej. Nie wystarczy jednak, by były to pieśni eucharystyczne lecz trzeba po-

nadto, by odpowiadały one częściom Mszy świętej, a także danemu świętu lub okresowi liturgicznemu.” (MS 

3617). 

                                                           
13

 Ks. S. Hartlieb, Uwagi na temat… dz. cyt. 
14

  Ks. M. Białkowski, Słowo i muzyka, w: Przewodnik Katolicki 09/2009 
15  Ks. A. Zając, O muzyce w liturgii, dz. cyt. 
16

 Ks. S. Hartlieb, Uwagi na temat… dz. cyt. 
17

  Instrukcja o muzyce w świętej Liturgii Musicam Sacram z 5 marca 1967r. 
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Zatem na zakończenie celebracji liturgicznej śpiew może towarzyszyć procesji kapłana i usługujących do zakry-

stii. Podkreśla on wówczas radość wspólnoty, która spotkała się, aby uobecniać Ofiarę Chrystusa i Kościoła. 

Śpiewamy więc pieśni, które wyrażają ewangeliczną gotowość do głoszenia i dawania świadectwa o Jezusie 

Chrystusie żyjącym i zbawiającym w swoim Kościele, a także pieśni zgodne z okresem liturgicznym, czy też świę-

tem przypadającym danego dnia. Można także wykonać pieśni o charakterze ludowym. 

„Śpiew po rozesłaniu nie jest tak ściśle związany z liturgią jak śpiew na wejście, dlatego zarówno co do jego wy-

konania (lub zaniechania), jak i doboru pieśni panuje dowolność. Dowolność ta winna być jednak kierowana li-

turgicznym i muzycznym wyczuciem, by śpiew na wyjście całego zgromadzenia, lub chóru albo wykonana wów-

czas muzyka organowa w logiczny, sensowny i duszpastersko uzasadniony sposób korespondowały z zakończo-

ną przed chwilą liturgią Mszy św.”18 

Uwagi końcowe 

1. „Dobierając śpiewy, należy przeglądać cały materiał, bowiem może się okazać, że dopiero któraś kolejna 

zwrotka odpowiada naszym oczekiwaniom. 

Śpiew liturgiczny charakteryzuje się tym, że melodia jest narzędziem wspomagającym śpiewane słowo a nie 

odwrotnie. Dźwięki jedynie obrazują śpiewany tekst, dlatego powinny stać na drugim planie. Papież Pius X 

mawiał, że muzyka w liturgii jest służebnicą słowa.”19 

2. Ks. Stanisław Hartlieb 

„Przygotowując śpiewy na Eucharystię w jakimkolwiek okresie liturgicznym pamiętajmy, że: 

- wyłącznie tak zwane „śpiewy procesyjne” - proponowane w MRP (Mszał Rzymski dla diecezji polskich – 

przyp. red.) jako towarzyszące procesjom mszalnym: podczas wejścia, przygotowania darów i uczty pas-

chalnej - możemy zastąpić pieśniami ludowymi, 

- zawsze wybieramy pieśni treścią i melodią odpowiadające okresowi liturgicznemu, 

- tylko w Mszach z udziałem dzieci możemy - za zgodą Konferencji Episkopatu - zastąpić śpiewy: «Chwała na 

wysokości Bogu», «Wierzę w jednego Boga», «Święty» i «Baranku Boży» odpowiednimi pieśniami ludowy-

mi. 

- Moment rozdawania Komunii świętej to nie uroczystość Bożego Ciała. Jakie pieśni śpiewamy w tym czasie? 

Treść ich wskazuje nam w mszale antyfona na Komunię. Poznajmy ją. Zawsze podpowiada ona myśl z litur-

gii słowa danej Eucharystii. Bardzo często wprost ż Ewangelii; nie rzadko inne są antyfony na lata «A», «B» i 

«C» zależnie od Ewangelii tych dni. Podczas Komunii śpiewamy więc pieśni okresowe: kolędy, chrzcielne, 

pasyjne, wielkanocne, o Duch Świętym. Inną «barwę» ma komunia z Jezusem, wejście w misterium Paschy 

w Boże Narodzenie, inną w Wielką Noc. W święta maryjne antyfona na Komunię proponuje nam śpiewy 

wychwalające Dziewicę, Matkę Chrystusa. Wychwalając Maryję (czy kogokolwiek ze świętych) wychwalamy 

Jezusa, który Jej (im) uczynił wielkie rzeczy. W Komunii, w zjednoczeniu z Chrystusem rodzi się i dopełnia 

świętość każdego człowieka. 

- Oczywiście podczas procesji z Najświętszym Sakramentem oraz nabożeństw, w których adorujemy Jezusa 

obecnego w znakach eucharystycznych, śpiewamy tylko pieśni mówiące o Nim. Nigdy nie wprowadzamy do 

Eucharystii piosenek, choćby najpiękniejszych.”20 

 

                                                           
18

  Ks. A. Zając, O muzyce w liturgii, dz. cyt. 
19

  Ks. M. Białkowski, Słowo i muzyka, dz. cyt. 
20

 Ks. S. Hartlieb, Uwagi na temat… dz. cyt. 


