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WARSZTATY MUZYKI LITURGICZNEJ  

W dniach 22-24 czerwca 2018 r. odbyła się IX edycja Warsztatów 

Muzyki Liturgicznej. Nasza parafia już trzeci raz z rzędu stała się 

miejscem spotkania uczestników warsztatów, wychwalających swoim 

śpiewem Boga.  

W wydarzeniu, którego organizatorem był p. Łukasz Grabałowski, 

nasz organista, udział wzięło blisko 120 osób.  Głównymi prowadzącymi 

to spotkanie byli krakowscy muzycy i kompozytorzy: Paweł Bębenek, 

Hubert Kowalski oraz Piotr Pałka. Tematem przewodnim 

przeprowadzonych warsztatów były słowa zaczerpnięte z Księgi Psalmów: 

„W Tobie Panie, ucieczka moja” (Ps 71, 1). Słowa te nawiązują do 

tematyki czerwcowej, czasu w którym szczególnie uwielbiamy Serce Pana 

Jezusa podczas nabożeństw, często szukając ucieczki w naszych 

potrzebach. 

Franciszkańskie       
Źródło 



Uczestnicy biorący udział w warsztatach spotkali się w piątkowe 

popołudnie. Wspólne próby szybko wywołały poczucie wspólnoty i miłą 

atmosferę wśród zgromadzonych.  

Sobotni dzień był czasem długiej, nie zawsze łatwej pracy. Początkowo 

uczestnicy zostali podzieleni na sekcje głosowe, w których spędzili część 

dnia, wspólnie ucząc się wyznaczonych przez muzyków utworów. Mimo, 

że praca na początku nie zawsze wydawała się owocna, podczas 

odśpiewania przez wszystkich uczestników określonych melodii zostały 

rozwiane wszystkie wątpliwości. 

Jednym ze szczególnych momentów tego spotkania był sobotni koncert, 

podczas którego szczególną modlitwą zostali objęci kapłani. Wyjątkowe 

podziękowania i życzenia skierowano w stronę proboszcza Romana oraz 

księdza kanonika Stanisława, którzy w tym roku obchodzą swoje okrągłe, 

czterdziestą oraz sześćdziesiątą, rocznice święceń kapłańskich. 

Występ uczestników rozpoczął się od odśpiewania litanii ku czci Serca 

Pana Jezusa. Wspólny śpiew i modlitwa rozpaliły żar w sercach 

zgromadzonych, a nawet wywołały łzy wzruszenia. 

Również niedzielny poranek był czasem spotkania warsztatowiczów. 

Swoje przygotowania zwieńczyli oni uczestnictwem i uroczystym 

śpiewem podczas niedzielnej mszy św. o godzinie 12:30 w kościele 

parafialnym pod wezwaniem św. Franciszka z Asyżu, w trakcie której 

rozbrzmiała pieśń „Chwal Jerozolimo Pana”. 



Wyjątkowość uczestnictwa w takim wydarzeniu jak Warsztaty 

Muzyki Liturgicznej wyjaśnił w przeprowadzonym wywiadzie 

prowadzący warsztaty Hubert Kowalski. 

Muzyk podkreślił, że takie wydarzenie dla niego jest połączeniem muzyki, 

która jest w liturgii i służy, by oddać Bogu chwałę oraz wspierać innych w 

modlitwie, a także wiary, która dla człowieka wierzącego jest czymś 

niezwykle ważnym w życiu. Artysta zaznaczył, że taka forma wydarzenia 

jest dla niego jako osoby prowadzącej, opowiadającej i głoszącej Boga 

formą rekolekcji: „Każde warsztaty, na których chcemy poprawić zarówno 

warsztat muzyczny uczestników, ale też otworzyć ich bardziej na Boga 

stają się również dla nas prowadzących formą ewangelizacji” – 

powiedział pan Hubert. 

Hubert Kowalski w swojej wypowiedzi określił, że podczas takich spotkań 

„Najbardziej wstrząsające jest to jak zostają poruszone ludzkie serca”. 

Ukonstytuowaniem dziewiątych warsztatów według kompozytora była 

świadomość otwarcia serc ludzi i ukazania świadectw wiary uczestników, 

którzy przyjechali z założeniem, że zaśpiewają jedynie koncert i tyle, a 

oprawa muzyczna była tylko przy okazji. 

Artysta został również zapytany jak udaje mu się pogodzić codzienne 

życie muzyczne i rodzinne. Zaznaczył on, że życie rodzinne jest kluczem 

do sukcesu: „Uważam że, nie byłoby tutaj żadnego z nas prowadzących i 

nie bylibyśmy w stanie niczego powiedzieć, złożyć żadnego świadectwa, 

gdyby nie nasze codzienne życie rodzinne”.  



Czas uczestnictwa w Warsztatach Muzyki Liturgicznej na pewno 

zapadnie na długo w pamięć uczestnikom tego wydarzenia. Było to 

niezwykłe spotkanie podczas którego można było doświadczyć ludzkiej 

otwartości, wspólnoty oraz obecności żywego Boga. Mimo tak szybkiego 

upływu tego pięknego czasu organizatorzy już zapowiedzieli kolejną 

edycję warsztatów, która odbędzie się w styczniu przyszłego roku. 

Maria Matyjewicz, Marlena 
Przybylska – uczestniczki 

warsztatów 

 

 

 

 

 



 



Komunikat Przewodniczącego Komisji Episkopatu Polski  
ds. Misji Bp. Jerzego Mazura SVD na  

XIX Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa 
 

Czcigodni bracia w kapłaństwie! Drodzy Bracia i Siostry 
w Chrystusie! Wszyscy kierowcy i użytkownicy dróg! 
 

W dniach 22 – 29 lipca 2018 obchodzimy 19. Ogólnopolski 
Tydzień św. Krzysztofa pod hasłem „Z mocą Ducha Świętego niesiemy 
Chrystusa”. Jego inicjatorem jest MIVA Polska pod patronatem Komisji 
Episkopatu Polski ds. Misji. W tym szczególnym czasie są podejmowane 
dwie ważne sprawy w naszym zaangażowaniu chrześcijańskim: jedna – w 
wymiarze misyjnym, skoncentrowana na pomocy polskim misjonarzom w 
zakupie środków transportu, druga – bezpieczne korzystanie ze środków 
transportu i duszpasterska troska i modlitwa o bezpieczeństwo 
użytkowników dróg. 
Perspektywa obecnego roku duszpasterskiego każe nam odkrywać rolę i 
obecność Ducha Świętego w naszym chrześcijańskim życiu i działaniu. 
Jego łaska i pomoc – uczy Papież Franciszek w swojej Adhortacji 
Apostolskiej Gaudete et exultate – mobilizują do „wykonania kroku 
naprzód” i do „apostolskiej odwagi, abyśmy przekazywali Ewangelię 
innym i zrezygnowali z czynienia naszego życia chrześcijańskiego 
muzeum wspomnień”(GE 139). To Duch Święty czyni misjonarzy 
zdolnymi do aktywnego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji świata. 
Wszyscy, którzy biorą udział w Akcji św. Krzysztof – 1 grosz za 1 kilometr 
na środki transportu dla misjonarzy również „przykładają ręką” do 
ewangelizowania świata. Wdzięczność za szczęśliwe kilometry rozlewa 
się obfitością dobra i Bożej miłości na cały świat. To jest również owoc 
Ducha Świętego, mający tak bardzo konkretny wyraz, bo „Miłość Boża 
rozlana jest w sercach przez Ducha Świętego, który został nam dany”(Rz 
5,5). 

W ubiegłym roku dzięki tej akcji MIVA Polska przekazała pomoc 
na wiele pojazdów służących jako narzędzia pracy misyjnej: 48 
samochodów terenowych i osobowych, 2 busów, ambulansu, traktora, 39 



motocykli i motorowerów, 470 rowerów dla katechistów, 2 silników do 
łodzi i 2 łodzi motorowych, motolotni oraz 30 wózków dla 
niepełnosprawnych pod opieką misjonarzy. Łączna suma przekazana na te 
pojazdy wyniosła 2.775.517,52 zł. Pomoc powędrowała do misjonarzy w 
prawie 30 krajach, szczególnie w Afryce i Ameryce Południowej. Pojazdy 
te umożliwiają docieranie do ludzi i prowadzenie działalności misyjnej na 
rozległych terenach. Wraz z misjonarzami i wszystkimi powierzonymi ich 
opiece składam wyrazy szczerej wdzięczności Panu Bogu i wszystkim 
ofiarodawcom: kapłanom, osobom konsekrowanym i wiernym świeckim 
za przekazywaną pomoc. 

Pomoc i łaski Ducha Świętego potrzebne są także wszystkim 
użytkownikom drogi. Jego dary takie jak dar mądrości, rozumu, rady, 
męstwa, umiejętności, pobożności czy bojaźni Bożej pomagają również 
czuwać nad bezpieczeństwem własnym i innych podróżnych. Pomagają 
one tworzyć kulturę życzliwości i empatii na drodze, zachować właściwy 
umiar w korzystaniu z możliwości, jakie daje współczesna technika, 
dostosowując prędkość pojazdu do aktualnych potrzeb. Chronią życie 
ludzkie przed utratą spowodowaną bezmyślnością i nieodpowiedzialnymi 
zachowaniami. Zwracajmy się często do Ducha Świętego o pomoc, 
abyśmy potrafili mądrze i odpowiedzialnie używać naszych pojazdów i by 
stale towarzyszyła nam świadomość, że jesteśmy odpowiedzialni za siebie 
i innych uczestników ruchu drogowego. Potrzebna jest nie tylko 
świadomość zagrożeń na naszych drogach, ale pozytywne działanie, 
zmiana niewłaściwych postaw wszystkich uczestników ruchu drogowego, 
większa troska o tzw. niechronionych użytkowników drogi, motocyklistów 
i rowerzystów, a zwłaszcza pieszych, którzy – jak podają statystyki 
policyjne – stanowią 1/3 wszystkich ofiar wypadków drogowych w Polsce. 
Wszystko to pozwoli nam chronić życie ludzkie na drogach. Zachęcam do 
modlitwy za kierowców i o bezpieczeństwo na drodze. 

+ Biskup Jerzy Mazur SVD 

 

 



W dniach 22 - 29 lipca 2018 obchodzimy XIX Ogólnopolski 
Tydzień św. Krzysztofa. Hasło Tygodnia: „Z mocą Ducha Świętego 
niesiemy Chrystusa”. MIVA Polska po raz kolejny zaprasza wszystkich 
kierowców, członków ich rodzin oraz Przyjaciół misji do udziału w Akcji 
św. Krzysztof 1 grosz za 1 km szczęśliwej jazdy na środki transportu 
dla misjonarzy.  

Msza św. w intencji kierowców i poświęcenie pojazdów – 25 

lipca, o godz. 18.00. 

Wszystkim wspierającym materialnie i duchowo prace 
remontowe w naszym kościele – składamy serdeczne „Bóg 

zapłać”! 

Msza święta w intencji wszystkich Ofiarodawców sprawowana 
jest w każdą drugą niedzielę miesiąca o godz. 11:00. 

Podczas wakacji Msze św. w tygodniu o godz. 8.00 i 18.00. 
W niedziele o godz. 7.30, 9.00, 11.00 i 17.00 (nie ma Mszy o godz. 

12.30). 

Msza św. odpustowa ku czci św. Anny w niedzielę, 22 lipca, o 
godz. 11.00, w kaplicy św. Anny. 

 

Do wspólnoty Kościoła przez sakrament chrztu świętego zostali 

włączeni: Kacper Jerzy Krzywda, Alicja Anna Leszczyńska, Grażyna 

Karolina Zimny. 

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu… 


