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Jubileusz 50 – tego wydania Organisty, już w następnym numerze!
Jak każde pismo, tak i Organista zbliża się do 50 numeru. Przez cały ten czas
jednoosobowa redakcja, przy nie częstej współpracy innych przygotowywała każdy
numer naszego dodatku do biuletynu duszpasterskiego. Od teraz redakcja staje się
większym gremium ludzi, którym droga jest formacja i rozwój duchowy oraz
muzyczny Organistów Archidiecezji krakowskiej. I tak w skład redakcji wejdą już
nie tylko księża, ale uczniowie i pedagodzy Archidiecezjalnej Szkoły
Organistowskiej. Niech więc z nowymi siłami i pomysłami zaowocuje już teraz
nasze diecezjalne pismo dla organistów. Wszystkich też chętnych do współpracy
serdecznie zapraszamy.
ks. Robert Tyrała
Refleksje nt. rekolekcji
Rekolekcje to bardzo istotny punkt w zakresie warunków jakie są wymagane
nie tylko do objęcia stanowiska organisty, ale również do stałej formacji w tym
powołaniu. Rekolekcje dla organistów w swoim programie zawierają trzy
elementy.
Pierwszy to konferencje o tematyce ascetyczno-liturgicznej, służącej
umacnianiu wiary chrześcijańskiej i coraz lepszemu rozumieniu istoty liturgii
Kościoła.
Drugi to praktyczne zajęcia ze śpiewu indywidualnego i chóralnego, a wiec
poznawanie nowego repertuaru oraz poprawności wykonywania poszczególnych
utworów( rytm, harmonizacja itp.) W zakresie tych zajęć jest także przygotowanie
liturgii Mszy św. i innych nabożeństw.
Trzecim elementem jest możliwość rozmowy i dyskusji na tematy nurtujące
środowisko organistów (m.in. sprawy personalne, uposażenia, relacji ks. proboszcz
– organista itp.
Każdy z tych elementów ma za cel ubogacić doświadczenie religijne i
zawodowe organistów.

Z radością należy stwierdzić, że jest grupa organistów z naszej Archidiecezji (ok.
60 osób), którzy regularnie uczestniczą w rekolekcjach doceniają ich potrzebę w
swoim powołaniu. Trafiają się niestety wśród nich osoby ( na szczęście nie wielu)
, którzy wybiórczo trafiają traktują udział w rekolekcjach, dyspensując się bez
powodu od pewnych punktów programu rekolekcji. Jest to brak odpowiedzialnego
podejścia do tych ćwiczeń duchownych. Po to są rekolekcje, aby wyłączyć się na
dwa pełne dni i oddać refleksji nad swoim powołaniem. Trochę niepoważnie to
wygląda jak na poszczególnych punktach programu rekolekcji jest większa lub
mniejsza ilość osób. Jest mi ich szczerze żal, bo zaliczają tylko te dni, nie chcąc
maksymalnie wykorzystać tej okazji.
Innym problemem jest stosunek liczby 60 organistów biorących udział w
rekolekcjach do reszty w naszej Archidiecezji, która posiada ok. 440 parafii,
rektoratów i ośrodków duszpasterskich. Powstaje pytanie co z resztą?. Kiedy ta
sytuacja ulegnie zmianie? Stąd bardzo serdeczny apel do księży proboszczów, aby
ułatwili i finansowali udział w rekolekcjach swoim organistom i do organistów,
aby doceniali potrzebę rekolekcji i dni skupienia w swoim życiu.
Statystyka ostatnich rekolekcji organistów wygląda następująco:
z Krakowa byli organiści z następujących parafii: Prokocim Nowy, Św. Jan
Chrzciciel, Wieczysta, Św. Karol Boromeusz, Św. Florian, Oś. Oficerskie, Azory,
Swoszowice, Rybitwy, Św. Kazimierz
z poza Krakowa: Rabka – Św. Teresa,Wadowice- Św. Piotra i Pawła,
Świątniki Górne, Mogilany, Niepołomice, Jasienica, Zator, Modlnica, Myślenice,
Dobczyce, Juszczyn, Maków Podhalański, Zembrzyce, Nowa Wieś Szlachecka,
Chrzanów – M.B. Różańcowa, Węglówka, Niegowić, Zakopane- Najśw. Rodzina,
Zakopane –Krzeptówki, Regulice, Racławice, Kaszów, Radziszów, Liszki,
Krempachy, Jeziorzany, Dziekanowice, Ludźmierz, Sucha Beskidzka, Mszana
Dolna, Wróblowice, Pcim, Skomielna Zcarna, Brzezie, Koźmice Wielkie,
Chocznia, Wiśniowa, Raciechowice, Strumiany, Zalas, Gdów, Raba Wyżna,
Lubomierz, Nowy Targ- NSPJ, Krzeszowice, Libiąż- Św. Barbara, Frydrychowice,
Ponikiew, Wola Radziszowska, Igołomia, Brzeźnica , Wadowice – Ofiarowania
NMP. Łętownia i Odrowąż.
Ks. Grzegorz Cekiera
Adwent – szkoła oczekiwania
Adwent wiąże się z chrześcijańskim oczekiwaniem, czuwaniem. Wierzący
nauczyli się w tym czasie wzmagać swoje wysiłki związane z oczekiwaniem na
powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów, kiedy to dopełni On swego dzieła
zbawienia. Ale ponieważ misterium chrześcijańskie jest ciągłą aktualizacją
wydarzeń zbawczych, dlatego co roku powtarzało się także oczekiwanie na
pojawienie się Chrystusa w naszych ludzkich realiach, czyli w tajemnicy Bożego
Narodzenia. Gdy przyjrzymy się uważnie historii rozwoju społeczeństw
chrześcijańskich, zobaczymy jak bardzo owe „oczekiwania” wpływały na postawy
życiowe ochrzczonych i przyczyniały się do ich integralnego rozwoju. Jest to

zrozumiałe, ponieważ takie oczekiwanie wiązało się przygotowaniem miejsca
Chrystusowi, a każde przyjście Chrystusa przynosi oczekiwaną przez człowieka
nowość (por. Ap 21,5). Tak było gdy zjawił się na ziemi i tak dzieje się w całej
historii. Wystarczy pomyśleć, jak bardzo zmieniło się społeczeństwo, najpierw
rzymskiego imperium a potem ówczesnej Europy, pod wpływem chrześcijaństwa,
o szpitalach i przytułkach, o uniwersytetach i całym systemie szkolnictwa
związanego z Kościołem, o wspaniałych ludziach, jak św. Benedykt, Franciszek,
Cyryl i Metody, Stanisław, św. Jan Kanty, Maksymilian Kolbe i wielu, wielu
innych.
To wielkie pragnienie „Przyjdź Panie Jezu”, które znajdujemy na końcu
Apokalipsy i które wieńczy całą Biblię, ożywiało kiedyś wspólnoty
chrześcijańskie. Powinno je ożywiać nadal, jeśli chcemy być autentyczni
i skuteczni w swoim działaniu. Rodzi się ono przede wszystkim z doświadczenia
Słowa Bożego i z przeżycia Eucharystii.
Czuwać i oczekiwać sugeruje umiejętność patrzenia. Umieć widzieć co
dobre i umieć dostrzec niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo to nasze słabości i
zagrożenia istniejące wokół nas. Dobro to zbawiająca obecność Chrystusa obok
nas. A nie jest łatwo ją dostrzec, przy dzisiejszym rozproszeniu naszej uwagi
i koncentrowaniu się jedynie na sobie, na własnej samowystarczalności.
Czuwać to także radość z odkrycia, że oczekiwany nadchodzi. Staje się
ona nagrodą za wysiłek czuwania. Rodzi się w głębi duszy człowieka i przemienia
go. W życiu chrześcijańskim związana będzie z dostrzeganiem wielkich spraw,
które dzieją się pod wpływem działania Bożej łaski. Nie brakuje ich z pewnością.
Czuwanie i oczekiwanie pomaga umocnić nadzieję. Jest to wspaniałe
poszerzenie ludzkich horyzontów. Nadzieja nie jest dla głupich, lecz raczej dla
tych, którzy zdobyli się na wysiłek poznawania Boga.
Czuwanie i oczekiwanie jest nam potrzebne do zwrócenia naszej uwagi na
to co jest naprawdę konieczne i naprawdę najważniejsze w naszym życiu. Jest to
chyba właściwy czas, aby powiedzieć Bogu – potrzebuję Ciebie!
Maryja, Dziewica oczekująca, niech nam towarzyszy w tym wysiłku!
Ks. Stanisław Mieszczak SCJ
Propozycje pieśni na mszę świętą.
(Opracowali uczniowie ASO )
I niedziela Adwentu
w: - Grzechem Adama (I czytanie – prośba o przebaczenie win)
p: - Oto Pan Bóg przyjdzie
k: - Oto Pan przybywa
Otwórz się ziemio
d: - Pan mój Wód i Pasterz mój
z: - Zdrowaś bądź Maryja.

II niedziela Adwentu
w: - Raduj się ziemio
Niebiosa rosę
p: - Oto Pan przybywa
k: - Pomiędzy lud swój idzie sam (por. ant. Na komunię)
Idzie, idzie
Pan zstąpił z nieba
d: - Radośnie Panu hymn śpiewajmy
z: - Oto Pan Bóg przyjdzie
Myśl przewodnia tekstów mszalnych do radosne oczekiwanie na przyjście
Zbawiciela oraz przygotowanie własnych serc na godne Jego przyjęcie.
III niedziela Adwentu
w: - Hejnał wszyscy zaśpiewajmy
p: - Boże, jesteś moim Bogiem / Boże wieczny
k: - Oto Pan Bóg przyjdzie / O mój Jezu w Hostii skryty
d: - Radośnie Panu hymn śpiewajmy
z: - Oto Pan Bóg przyjdzie
Ewangelia mówi o przepowiadaniu św. Jana Chrzciciela
IV niedziela Adwentu
w: - Archanioł Boży Gabryjel
p: - Niebiosa rosę
k: - Oto Pan Bóg przyjdzie
Zróbcie Mu miejsce
d: - Pan mój Wódz i Pasterz mój
z: - Zdrowaś bądź Maryja
Ewangelia o Zwiastowaniu NMP.
Śpiewnik Bóg bogaty w miłosierdzie
Na dniu skupienia Organistów z okazji św. Cecylii, miała miejsce promocja
śpiewnika Bóg bogaty w miłosierdzie, wydanego z okazji sierpniowej pielgrzymki
Ojca Świętego do Polski. W zbiorze znajdują się 43 harmonizacje pieśni (35 kuc
czci Miłosierdzia Bożego, a 8 ku czci św. Faustyny). Wiele z tych pieśni jest.
zupełnie nowych w związku z tym stanowią dobrą pomoc dla rozśpiewania parafii.
Zachęcamy więc do zakupu śpiewnika. Dostępny jest w sekretariacie ASO, ul.
Szujskiego 4, tel. (12) 292 81 91.
Redakcja dodatku do Biuletynu duszpasterskiego Organista: 31-004 Kraków, ul.
Franciszkańska 3, we wtorki 14.00-15.00 tel. (12) 62 88 127; e-mail:
rtyrala@diecezja.krakow.pl

