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Dzień skupienia dla Organistów
Serdecznie zapraszamy na dzień skupienia 21 listopada 2001
roku, w przededniu liturgicznego wspomnienia św. Cecylii, dziewicy
i męczennicy, patronki muzyki kościelnej.
Plan naszego tegorocznego spotkania przewiduje:
10. 30
11. 00
12. 30
13. 30
15. 00

Przygotowanie liturgii (dolna kaplica)
Eucharystia (kościół)
Wykład (sala Faustinum)
Wspólny posiłek
Godzina Miłosierdzia (kościół)

Tegoroczny cecyliański dzień skupienia będzie miał miejsce
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach. Niech
nasza obecność będzie świadectwem naszej wiary i żywego
zainteresowania sprawami Kościoła.
Komisja Muzyki Kościelnej
Listopad miesiącem modlitwy za zmarłych
Warto w tym miesiącu zastanowić się nad dwoma sprawami:
Pierwsza to przeglądnięcie repertuaru pieśni żałobnych, jakimi
dysponujemy. Czy nie trzeba byłoby nauczyć nowych pieśni
żałobnych? Przy wyborze jednak należy się kierować duchem liturgii
odnowionej po Soborze Watykańskim II. Teksty powinny być

poprawne teologicznie. Treść pieśni musi zwierać akcent nadziei
chrześcijańskiej i prawdy o zmartwychwstaniu. Dobrze byłoby
wykorzystać te pieśni w nabożeństwie wypominkowym.
Cenną tradycją byłoby na zakończenie Mszy św., czy innych
nabożeństw, śpiewanie antyfony Witaj Królowo, używanej na
pogrzebie. Nasi wierni nie tylko będą się wtedy modlić słowami tej
pieśni, ale bardziej odważnie będą się włączać w jej śpiew na
pogrzebie.
Druga sprawą to przeanalizowanie śpiewów pogrzebowych,
stawiając sobie pytanie, czy wykorzystujemy wszystkie możliwości
zmiany śpiewów (innych wersji) podanych w rytuale pogrzebowym,
zwłaszcza ostatnie pogrzebanie daje nam tutaj kilka możliwości?
Warto też nie rezygnować ze śpiewu wiernych w czasie procesji do
grobu. Organista może na chwilę przejść do ludzi idących za trumną i
śpiewać z nimi np. Dobry Jezu lub Wieczne odpoczywanie. Nie
powinniśmy również pomijać w tym względzie pieśni do Św. Józefa,
patrona dobrej śmierci. Piękna oprawa muzyczna i wokalna pogrzebu
ułatwi naszym wiernym modlitwę za zmarłych, która jest naszym
solidarnym udziałem w ich cierpieniu. Modląc się za zmarłych,
których odprowadzamy na cmentarz, korzystamy z pewnością z ich
modlitwy za nas w ramach Świętych Obcowania.
Wykorzystajmy nasz częsty udział w pogrzebach na czas
refleksji nad sobą, naszym sumieniem i przygotowaniem do śmierci.
Módlmy się za tych, których żegnamy.
Ks. G. Cekiera
Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych
Walne gromadzenie SPMK zebrało w Sikorzu k. Płocka 47
członków Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych. W
pierwszym dniu zgromadzeni uczestniczyli w sesji poświęconej
Zmarłym Muzykom Kościelnym w Polsce w XX wieku. Referaty
przedstawili: ks. prof. dr Andrzej Filaber nt. muzyków warszawskich,
ks. dr Robert Tyrała nt. muzyków krakowskich, ks. prof. dr hab.
Ireneusz Pawlak nt. muzyków poznańskich i gnieźnieńskich, pan dr

Remigiusz Pośpiech nt. muzyków śląskich (okręg opolski), ks. dr A.
Reginek nt. muzyków śląskich (okręg katowicki), ks. mgr lic.
Stanisław Garnczarski nt. muzyków tarnowskich, ks. dr Andrzej
Leleń nt. muzyków płockich. Ostatnie wystąpienia zakończył koncert
muzyki kościelnej, która niegdyś rozbrzmiewała w Płocku. Jakby na
zamknięcie wszystkich głosów przeniesiony został z dnia następnego
wykład ks. prof. dr hab. I. Pawlaka, nt. Słownika Polskich Muzyków
Kościelnych. Przypomniał, że mają to być postacie muzyków, którzy
pracowali dla Kościoła i w Kościele, nie tylko wielcy twórcy dzieł
religijnych, ale ci, którzy może są już zapomnieni. Do tej pory
zostało zebrane ok. 600 haseł. Przypomniał też co powinno znaleźć
się w każdym biogramie. Przewodniczący tymczasowego zarządu
SPMK ks. Prof. I. Pawlak postanowił przenieść z następnego dnia
jeszcze jedno swoje wystąpienie, a mianowicie – propozycja Listu
Otwartego do Duszpasterzy nt. stanu muzyki kościelnej w Polsce,
który poprzedzając swoim wprowadzeniem w całości przeczytał. List
wywołał liczne głosy i powstała konieczność dyskusji na ten temat.
Pierwszy dzień obrad SPMK zakończyła Msza św. koncelebrowana
w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku, zwiedzanie skarbów
diecezjalnego archiwum oraz koncert Kapeli Katedralnej, organisty
katedralnego oraz chóru Pueri Cantores Plocenses w katedrze
płockiej.
Obrady drugiego dnia zjazdu SPMK rozpoczęły się od
dyskusji nt. listu otwartego do duszpasterzy w związku z problemami
dotyczącymi muzyki kościelnej w Polsce. Kolejno ks. dr R. Tyrała
przestawił koncepcję Kongresu Muzyki Liturgicznej w Krakowie w
2004 roku. Następnie ks. mgr lic. P. Paćkowski przestawił stan prac
nt. Vademecum dla Organistów. O kolejnym dziele podjętym przez
SPMK poinformował ks. prof. dr A. Filaber nt. nowego wydania
Prawodawstwa Muzyki Liturgicznej.
Kolejnym punktem obrad walnego zgromadzenia SPMK był
wybór nowego zarządu, komisji rewizyjnej oraz kwalifikacyjnej. Ks.
prof. I. Pawlak, przewodniczący tymczasowego zarządu SPMK
przedstawił sprawozdanie z działalności zarządu, wystąpienie to
uzupełnił dr R. Pośpiech przedstawiając zebranym jak przebiegało
zatwierdzanie SPMK w sądzie oraz jak przedstawiało się załatwianie

wszystkich spraw formalnych. Na zakończenie wystąpienia ks. I.
Pawlak poprosił o udzielenie absolutorium dla ustępującego,
tymczasowego zarządu. W trakcie wystąpienia R. Pośpiech na salę
wszedł ordynariusz płocki Ks. Bp prof. dr hab. Stanisław Wielgus,
który powitany przez ks. I. Pawlak, zabrał także głos. Podziękował
wszystkim zgromadzonym, za to że spotkanie SPMK odbywało się
właśnie w Płocku, który znany jest ze swojej muzycznej historii.
Nawiązał też do ważności muzyki w Kościele.
Po wystąpieniu ks. biskupa przystąpiono do procedury
wyboru nowego zarządu. Na przewodniczącego wyborom zarządu
oraz komisji powołany przez aklamację został ks. dr Piotr Tarlinski z
Opola. Po wstępnych uwagach nastąpiło głosowanie. Na
przewodniczącego SPMK na kadencję 2001-2005 został wybrany: ks.
prof. dr hab. Ireneusz Pawlak z KUL w Lublinie. Do zarządu wybrani
zostali: ks. prof. dr A. Filaber, ks. dr R. Tyrała, dr R. Pośpiech, ks. dr
A. Reginek, mgr lic. M. Brzoska, ks. ad II A. Zając. Do Komisji
Rewizyjnej SPMK weszli: mgr J. Gładysz, ks. mgr B. Kicinger, ks.
dr P. Tarlinski. Został wybrany także następujący skład Komisji
Kwalifikacyjnej SPMK: ks. prof. dr hab. Karol Mrowiec, ad II st.
Krzysztof Latała, ks. dr Andrzej Leleń.
Na zakończenie sesji Prezes SPMK ks. prof. dr hab. Ireneusz
Pawlak podziękował za sprawne i fachowe przeprowadzenie
wyborów ks. dr Piotrowi Tarlinskiemu, jak również komisji
skrutacyjnej. Wszystkim zaś zebranym podziękował za zaufanie i
przybycie na walne zgromadzenie SPMK, które odbyło się w Płocku.
Szczególne słowa wdzięczności skierował do ks. dr Andrzeja Lelenia
oraz wszystkich organizatorów spotkania. Wyraził też nadzieję, że
spotkamy się wszyscy na kolejnym walnym zgromadzeniu SPMK,
które zaplanowano na wrzesień 2002 roku w Tarnowie. Na tym też
walne zgromadzenie SPMK zostało zamknięte.
ks. R. Tyrała

