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Zbliżające się liturgiczne wspomnienie św. 
Cecylii, popularnej patronki organistów, 
chórzystów i lutników, jest okazją do reflek-
sji o znaczeniu muzyki kościelnej. Ważną 
okolicznością w  tym względzie jest wydana 
miesiąc temu Instrukcja Konferencji Episko-
patu Polski. Biskupi podkreślają w niej za 
soborową Konstytucją o liturgii świętej, że 
„muzyka, a zwłaszcza śpiew kościelny zwią-

zany ze słowami, jest nieodzowną oraz 
integralną częścią uroczystej liturgii”. 
Przypominają ponadto słowa Piusa XII 
z encykliki o muzyce kościelnej, że „inne 
rodzaje sztuki: architektura, malarstwo 
czy rzeźbiarstwo, przygotowują tylko 
godne miejsce świętym obrzędom, mu-
zyka sakralna spełnia uprzywilejowaną 
rolę w samym sprawowaniu świętych 

ceremonii”. Omawiana Instrukcja podaje 
następujące zasady ogólne: „(4) Z obrzę-
dami chrześcijańskimi zawsze związana 
była muzyka. Psalmy, hymny i pieśni sta-
nowiące część Biblii, stają się nośnikiem 
prawd objawionych. Już w Kościele apo-
stolskim śpiew traktowano jako dar Du-
cha, tak samo jak głoszenie kerygmatu. […] 
(5) Wskazania Kościoła dotyczące muzyki 
można lepiej rozumieć, gdy uściśli się zna-
czenie pojęć: muzyka religijna, kościelna, 
sakralna czy liturgiczna.
— Muzyka religijna jest sztuką, która od-

nosi się w swej inspiracji do tematyki 
dotyczącej Boga, Jego objawiania się 
w świecie, bądź też różnych przejawów 
życia wspólnoty wierzących.

— Muzyka kościelna pochodzi z chrześci-
jańskiego kręgu kulturowego i jest zwią-
zana z życiem chrześcijańskich wspól-
not wyznaniowych.

— Muzyka sakralna obejmuje wszelkie 
kompozycje powstałe w ciągu wieków 
z przeznaczeniem do liturgii w Kościele.

— Muzyką liturgiczną są kompozycje, 
które zgodnie z przepisami kościelnymi 
współtworzą święte obrzędy. W wy-
pełnianiu funkcji znaku liturgicznego 
muzyka posługuje się różnymi formami, 
gatunkami i rodzajami, zarówno wokal-
nymi, jak i instrumentalnymi.

w potrzebie. Można więc poprzez stronę internetową www.szlachetnapaczka.pl 
wybrać rodzinę, której chce się pomóc. 

 ▪ Dzisiejsza kolekta jest przeznaczona na potrzeby naszego kościoła; w przyszłą 
niedzielę kolekta będzie przeznaczona również na potrzeby naszej parafii. „Bóg 
zapłać” za ofiary.

 ▪ W minionym tygodniu Pan Bóg powołał do wieczności z naszej parafii śp. Helenę 
Stukan, lat 91, z Placu 1 Maja. Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie...

(6) Liturgia z natury swej jest nie tylko 
otwarta na muzykę, lecz wręcz się jej 
domaga. Muzyka w liturgii nie jest jej 
„oprawą”, ale integralnie wiąże się z ce-
lebracją świętych obrzędów. Może być 
szczególnym sposobem uczestnictwa 
w świętych obrzędach, w tajemnicy wiary. 
Celem muzyki liturgicznej jest chwała 
Boża i uświęcenie wiernych oraz budo-
wanie wspólnoty wierzących.
(7) Kościół uznaje wszystkie formy praw-
dziwej sztuki i dopuszcza je do służby Bo-
żej, jeżeli tylko posiadają wymagane przy-
mioty. Należy bezwzględnie stać na straży 
wykonywania takiej muzyki liturgicznej, 
która jest autentyczną sztuką nakiero-
waną zawsze na świętość kultu, i wpro-
wadzać do liturgii tylko to, co odpowiada 
świętości miejsca, godności obrzędów li-
turgicznych i pobożności wiernych. Nie 
wolno w liturgii wykonywać utworów 
o charakterze świeckim.
(8) W ramach ars celebrandi znaczące 
miejsce zajmuje śpiew liturgiczny. […]
(9) Teksty przeznaczone do śpiewów ko-
ścielnych należy czerpać przede wszyst-
kim z Pisma Świętego i źródeł liturgicz-
nych. Tekst i melodia oraz ich wykonanie 
mają odpowiadać znaczeniu celebrowa-
nej tajemnicy, częściom obrzędu, a także 
okresowi liturgicznemu […]”.

Obraz N. Poussina z ok. 1635 r. przedstawia 
uśmiechniętą św. Cecylię, która gra na klawi-
kordzie, zaglądając w nuty podtrzymywane 
przez aniołów, co symbolizuje niebiańską 
muzykę. Legenda o tym, że Cecylia umiała 
grać na organach, powstała pod koniec śre-
dniowiecza na podstawie antyfony śpiewa-
nej w jej dniu. Sprawa jest jednak w tym, że 
najstarsze zapisy tej antyfony zamiast słów 
cantantibus organis (przy brzmiących instru-
mentach) przekazują wersję: candentibus or-
ganis, czyli „przy płonących instrumentach”. 
A zatem chodzi raczej nie o instrumenty mu-
zyczne, lecz narzędzia tortur. Antyfona więc 
wysławia Cecylię, że w chwili męczeństwa 
śpiewała Bogu w swoim sercu. Cecylia żyła na 
przełomie II i III w. Jako chrześcijanka złożyła 
ślub czystości. Mimo że zmuszono ją do mał-
żeństwa z poganinem, nie tylko nie złamała 
ślubu, lecz jeszcze nawróciła swojego męża. 
Oboje ponieśli potem śmierć męczeńską.

„dziewica Cecylia śpiewała w swoim sercu jedynemu Bogu” – ciąg dalszy  _______



Porządek Mszy św. i nabożeństw  _____________________________________________

19 listopada – XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA 
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i An-
toniego z okazji 35. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za †† rodziców Klarę i Pawła Gąsior, † brata Joachima, †† dziadków 
z obu stron, †† z pokrewieństwa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – za † Zenona Banak oraz †† z rodziny

20 listopada – poniedziałek — wspomnienie Św. Rafała Kalinowskiego, prezbitera
 18.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą 

o dalsze Boże błogosławieństwo, zdrowie, Dary Ducha Świętego 
i opiekę Matki Bożej dla Ireny z okazji 55. rocznicy urodzin

21 listopada – wtorek — wspomnienie Ofiarowania Najświętszej Maryi Panny
 18.00 – za † wujka Alojzego Kampa oraz dusze w czyśćcu cierpiące

22 listopada – środa — wspomnienie św. Cecylii, dziewicy i męczennicy
 7.00 – za † męża Jana Kliza w 20. rocznicę śmierci oraz †† z pokrewieństwa

23 listopada – czwartek
 18.00 – za †† rodziców Marię i Zygmunta Tabisz, †† dziadków z obu stron 

i †† z pokrewieństwa

24 listopada – piątek — wspomnienie św. męczenników Andrzeja Dung-Lac i Towarzyszy
 18.00 – do Opatrzności Bożej przez wstawiennictwo Matki Bożej Nieustającej 

Pomocy z podziękowaniem za otrzymane łaski i z proś bą o dalsze 
Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Doroty z okazji 65. rocznicy 
urodzin oraz o opiekę Bożą dla całej rodziny

25 listopada – sobota — wspomnienie św. Katarzyny Aleksandryjskiej, dziewicy i męczennicy
 13.00 – ślub rzymski: Agnieszka Lang i Radosław Rams
 18.00 – za †† rodziców Teresę i Jerzego Kubiszok oraz Helenę i Herberta Pa-

terok, †† dziadków, †† z pokrewieństwa i dusze w czyśćcu cierpiące

26 listopada – NIEDZIELA — UROCZYSTOŚĆ JEZUSA CHRYSTUSA, KRÓLA WSZECHŚWIATA
 8.00 – do Opatrzności Bożej z podziękowaniem za otrzymane łaski i z pro-

ś bą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Teresy i Jerzego 
z okazji 45. rocznicy ślubu i o opiekę Bożą dla całej rodziny

 10.30 – za † męża i ojca Juliana Kąpałę w 3. rocznicę śmierci oraz †† z rodzin 
Kupczyk i Kąpała

 17.30 – Nieszpory
 18.00 – przez wstawiennictwo św. Katarzyny o błogosławieństwo Boże, zdro-

wie i wszelkie potrzebne łaski dla pracujących i emerytowanych ko-
lejarzy z naszej parafii i ich rodzin oraz za †† kolejarzy

Ogłoszenia parafialne _______________________________________________________________

 ▪ Dzisiaj zapraszam serdecznie o godz. 15.30 na popołudniowe spotkanie z cyklu 
„kawa z księdzem”. Tym razem głównym tematem – zgodnie z propozycją wyra-
żoną miesiąc temu –  będzie historia sakramentu pokuty.

 ▪ W poniedziałek o godz. 18.45 w sali parafialnej odbędzie się spotkanie Parafial-
nego Zespołu Caritas.

 ▪ W środę o godz. 17.00 odbędzie się w sali parafialnej spotkanie formacyjne z s. Ni-
colą dla wszystkich marianek (także kandydatek).

 ▪ Stowarzyszenia Osiedlok zaprasza w środę (22 listopada) o godz. 18.00 na spo-
tkanie wszystkich członków stowarzyszenia i tych, którzy chcieliby zostać człon-
kami lub aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym na naszym osiedlu. Spotka-
nie odbędzie się w budynku „Gołębnik”.

 ▪ W czwartek zapraszam o godz. 18.00 na Mszę św. szkolną. Przed Mszą św. o godz. 
17.00 odbędzie się próba scholi i spotkanie ministrantów. Po Mszy św. o godz. 
19.00 odbędzie się na spotkanie formacyjne przed bierzmowaniem dla młodzieży 
z klas szóstych szkoły podstawowej.

 ▪ W piątek (24 listopada) od godz. 19.30 Siostry Służebniczki z Leśnicy organizują 
czuwanie dla młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych, któremu przyświeca hasło: 
„Bóg potrzebuje twojego serca”. W programie spotkania m.in. nietypowy seans 
filmowy, spotkanie z gośćmi (P. Karoliną i Karolem Fromont), adoracja, Euchary-
stia, rozmowy i śpiew z zespołem Belle co. Zapraszamy.

 ▪ Od 17 lat w naszym kraju rozwija się inicjatywa pod nazwą SZLACHETNA PACZKA. 
Jej misją jest inspirowanie ludzi do stawania się bohaterami, bo tak należy po-
strzegać tych, którzy mimo trudnej sytuacji życiowej nie poddali się, a także tych, 
którzy jako wolontariusze poświęcają swój czas na rozmowy z rodzinami i z ta-
kich spotkań wychodzą bogatsi o życiowe doświadczenia. Bohaterami są też dar-
czyńcy, którzy z własnej woli podejmują się przygotowania paczki dla wybranej 
rodziny w potrzebie. Dnia 18 listopada nastąpiło otwarcie bazy rodzin będących 

Paraf ia R zymskokatol icka pw. św. Ojca P io ;  u l .  S ł owackiego 1 ,  47-330 Zdzieszowice
tel .  77 483 40 93; w w w.pio-zdzieszowice.pl ;  Kancelar ia paraf ia lna czynna : 
poniedzia ł k i  i  czwar tk i  od 16.00 do 17.00, wtorki i  piątk i  od 9.00 do 10.00


