Instrukcja Episkopatu Polski o muzyce liturgicznej
po Soborze Watyka skim II
Wst p
1. Wydane dnia 15 wrze nia 1962 r. "Dyrektywy Episkopatu w zwi zku z Instrukcj w.
Kongregacji Obrz dów o muzyce sakralnej i Liturgii" jako dokument przedsoborowy wymaga)y
przepracowania w duchu soborowej Konstytucji o +wi tej Liturgii (KL) oraz posoborowych
dokumentów Stolicy Apostolskiej, mianowicie: Instrukcji Musicam Sacram z roku 1967 (MS) oraz
Wprowadzenia Ogólnego do Msza)u Rzymskiego z 1975 r. (WOMR). Prac te wykona)a
Podkomisja Komisji Liturgicznej Episkopatu Polski ds. muzyki ko cielnej, zestawiaj c w niniejszej
Instrukcji najwa6niejsze zasady dotycz ce muzyki liturgicznej. G)ówn podstaw opracowania
norm zawartych w Instrukcji stanowi wspomniane dokumenty Stolicy Apostolskiej obowi zuj ce
w ca)ym Ko ciele. Uwzgl dnione jednak zosta)y tak6e zwyczaje i tradycje polskie zatwierdzone
przez Stolic Apostolsk .
2. Instrukcja ma charakter normatywny i ogólny zajmuj c si jedynie tymi problemami
szczegó)owymi, które sta)y si obecnie aktualne. Inne przypadki nale6y rozpatrywa9, uwzgl dniaj c
normy ogólne. Sprawy trudniejsze nale6y przedk)ada9 do rozstrzygni cia Diecezjalnej Komisji
Muzyki Ko cielnej wzgl dnie Podkomisji ds. Muzyki Ko cielnej przy Komisji Episkopatu ds.
Liturgii.
I. Normy ogólne
3. Muzyk liturgiczn nazywamy t muzyk , która mo6e by9 u6ywana przy sprawowaniu kultu
Bo6ego. Zgodnie z tre ci Instrukcji Musicam Sacram powinna si ona odznacza9 charakterem
sakralnym oraz doskona)o ci formy (MS nr 4a). Celem Muzyki Liturgicznej jest "chwa)a Bo6a
i u wi cenie wiernych" (KL nr 112), tak wykonawców jak i pozosta)ych uczestników liturgii.
Do Muzyki liturgicznej zaliczamy: piew jednog)osowy (chora) gregoria@ski i piew ludowy, piew
wielog)osowy (polifonia dawna i nowsza) oraz muzyk instrumentaln (MS nr 4b).
4. Muzyka a zw)aszcza piew, jest nie tylko ozdob uroczystej liturgii, ale jest jej integraln
cz ci , Dlatego nale6y pilnie zabiega9 o to, by czynno ci liturgiczne w miar mo6liwo ci by)y
odprawiane ze piewem, uwzgl dniaj c równocze nie podzia) funkcji mi dzy ró6ne osoby (MS nr
5). +piew bowiem sprzyja zjednoczeniu zgromadzonych i otwiera ich dusze na tajemnice roku
liturgicznego (WOMR nr 25). Dlatego te6, je6eli nie zachodzi uzasadniona przeszkoda, cz ci
przeznaczone do piewu z za)o6enia, powinny by9 rzeczywi cie piewane z uwzgl dnieniem
rodzaju formy, których domaga si ich charakter (MS nr 6).
5. Ka6da czynno 9 liturgiczna powinna by9 uprzednio starannie przygotowana pod wzgl dem
duszpasterskim i muzycznym (MS nr 5). Odpowiedzialnym za to jest przede wszystkim duszpasterz
ko cio)a oraz jego wspó)pracownicy, a zw)aszcza organista, kantor oraz prowadz cy zespo)y
piewacze.
6. Do uroczysto ci z trudniejszymi melodiami nale6y wybiera9 osoby bieglejsze w piewie, a nie
kierowa9 si jedynie wzgl dem na ich godno 9 i urz d (MS nr 8).
7. Przy wyborze repertuaru muzycznego nale6y uwzgl dni9 mo6liwo ci wykonawców. Lepiej jest
bowiem wykona9 dobrze jaki utwór prosty, ni6 wykonywa9 Ble rzeczy trudniejsze.

8. Repertuar utworów, czy to piewanych, czy wykonywanych na instrumentach, musi zgadza9 si
z my l przewodni dnia liturgicznego lub przynajmniej zgadza9 si z okresem liturgicznym, jak
równie6 odpowiada9 tre ciowo danej czynno ci liturgicznej (MS nr 32).
9. Poniewa6 liturgia jest dzie)em ca)ego Ludu Bo6ego. dlatego podczas jej sprawowania nale6y
mie9 na wzgl dzie dobro duchowe wszystkich zgromadzonych ni6 poszczególnych jednostek
(WOMR nr 313). Ten wzgl d nale6y mie9 zawsze na uwadze przy w) czaniu w ramy liturgii
odpowiednich piewów.
10. Wszystkie piewy przeznaczone do u6ytku liturgicznego maj mie9 aprobat Konferencji
Episkopatu Polski, albo przynajmniej W)adzy Diecezjalnej. Nie wolno w liturgii wykonywa9
utworów o charakterze wieckim.
II. Liturgia Mszy +wi tej
11. Przy sprawowaniu Eucharystii z udzia)em wiernych, zw)aszcza w niedziele i wi ta; nale6y o ile
to mo6liwe nawet kilka razy w tym samym dniu odprawi9 Msz w. ze piewem (MS nr 27).
W zwi zku z tym tak nale6y u)o6y9 godziny sprawowania liturgii, aby w ka6dej Mszy w. by) czas
na wykonywanie piewów. "Nie jest jednak rzecz konieczn zawsze piewa9 wszystkie teksty
przeznaczone w zasadzie do piewu" (WOMR nr 19). Dobieraj c cz ci, które maj by9
rzeczywi cie piewane... pierwsze@stwo nale6y przyzna9 tym, które piewa kap)an i asystuj cy,
a lud na nie odpowiada, oraz wykonywanym wspólnie przez kap)ana i lud" (WOMR nr 19 i MS nr
7; 16).
12. Zamiast przepisanych w Graduale Romanum piewów procesyjnych na wej cie, przygotowanie
darów i Komuni w. mo6na stosowa9 pie ni zatwierdzone przez Konferencj Episkopatu Polski
zawarte w "+piewniku Mszalnym" lub w innych +piewnikach maj cych aprobat W)adz
Diecezjalnych zgodnie z postanowieniem Instrukcji Musicam Sacram (MS nr 32).
13. +piewu sta)ych cz ci Mszy w. a tak6e psalmu responsoryjnego i piewu przed Ewangeli ,
które stanowi integraln cze 9 liturgii s)owa (WOMR nr 36), nie wolno zast powa9 pie niami
nawet maj cymi Imprimatur w)adzy ko cielnej:
14. Poniewa6 Modlitwa eucharystyczna stanowi kulminacyjny moment Mszy w. dlatego nie wolno
podczas niej wykonywa9 jakiejkolwiek muzyki (WOMR nr 54). Jedynie celebrans mo6e wykona9
piewem niektóre cz ci samej Modlitwy eucharystycznej (prefacja, s)owa konsekracji i in.).
15. Zabrania si wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych których tekst cz sto nie jest
w ogóle religijny, a muzyka z regu)y posiada charakter wiecki.
16. We wszystkich ko cio)ach w Polsce nale6y wprowadza9 piewy zalecone przez Konferencj
Episkopatu Polski, np. Msz Pielgrzymów. Przyczyni si to bowiem do czynniejszego udzia)u
wiernych w uroczysto ciach ogólnopolskich lub mi dzydiecezjalnych.
17. Poniewa6 " piew gregoria@ski Ko ció) uznaje za w)asny piew liturgii rzymskiej, dlatego
w czynno ciach liturgicznych powinien on zajmowa9 pierwsze miejsce w ród innych
równorz dnych rodzajów piewu" (KL nr 116). Zgodnie z zaleceniem Konstytucji o wi tej liturgii
wierni powinni umie9 piewa9 po )acinie niektóre cz ci Mszy w. ze wzgl du na celebracj w tym
j zyku w grupach mi dzynarodowych (KL nr 54). Zestaw takich piewów zawiera wydany
w Rzymie, z okazji Roku +wi tego, piewnik Jubilate Deo.

18. Podczas liturgii Mszy w. zaleca si wykonywane polifonii dawnej i nowszej w j zyku
)aci@skim i polskim, tak jednak, by nie wy) cza9 wiernych ca)kowicie z udzia)u w piewie. Muzyk
wielog)osow , szczególnie dawnych mistrzów, Ko ció) zawsze uwa6a) za nieoceniony skarbiec
i dobro kultury.
19. Na organach i innych instrumentach wolno akompaniowa9 do piewu przez ca)y rok liturgiczny.
Wy) czone s od tego jedynie piewy solowe celebransa i diakona, np. prefacja, Ewangelia itp.
Natomiast solowa gra na instrumentach zabroniona jest od zako@czenia piewu hymnu Chwa)a na
wysoko ci Bogu we Mszy Wieczerzy Pa@skiej do zako@czenia tego hymnu we Mszy Wigilii
Paschalnej.
20. Podczas liturgii nie wolno wykonywa9 muzyki maj cej charakter wyraBnie wiecki np. jazzu,
big-beatu itp. Muzyka ta nie jest zgodna z duchem i powag liturgii, nie sprzyja jej refleksyjnemu
prze6ywaniu, a ponadto cz sto wy) cza ca)e zgromadzenie wiernych od udzia)u w piewie.
Poza liturgi mo6na urz dza9 specjalne nabo6e@stwa gromadz ce m)odych ludzi uprawiaj cych ten
rodzaj muzyki. Duszpasterze maj obowi zek tak kierowa9 tymi nabo6e@stwami, by mia)y one
charakter religijny i by zawsze z nich p)yn )o dobro duchowe uczestników.
III. Liturgia Godzin
21. Zgodnie ze wskazaniami Konstytucji o wi tej liturgii zaleca si usilnie tym, którzy odprawiaj
brewiarz w chórze lub wspólnie, by go piewali (MS nr 37). +piewane powinny by9 w niedziele
i wi ta wa6niejsze godziny, zw)aszcza Jutrznia (Laudes matutinae) i Nieszpory. Zalecenie to
dotyczy
przede
wszystkim
domów
zakonnych
i
seminariów
duchownych.
22. Nale6y utrzyma9, a gdzie zaniedbano, przywróci9 zwyczaj piewania Nieszporów parafialnych
w niedziele i wi ta, chyba 6e w poszczególnych okresach urz dza si w ich miejsce inne
nabo6e@stwa, np. Gorzkie Hale. Nieszpory powinny by9 odmawiane wed)ug nowego porz dku
przepisanego w Liturgii Godzin. Cz ci piewane mo6na wykonywa9 wed)ug melodii miejscowych.
IV. Sakramenty, sakramentalia i nabo6e@stwa
23. Sakramenty i sakramentalia maj ce szczególne znaczenie w 6yciu ca)ej wspólnoty parafialnej,
np. chrzest, bierzmowanie, wi cenia kap)a@skie, ma)6e@stwo, konsekracja ko cio)a lub o)tarza,
pogrzeb itp., o ile to mo6liwe, powinny by9 sprawowane ze piewem (MS nr 43). +piewy znajduj
si w odpowiednich ksi gach liturgicznych.
24. "Nale6y pilnie wystrzega9 si , by pod pozorem podnoszenia okaza)o ci nie wprowadza9 do
obrz dów czego czysto wieckiego albo niezgodnego z kultem Bo6ym" (MS nr 43). Je6eli
okoliczno ci za tym przemawiaj , mo6na przed lub po zako@czeniu obrz dów liturgicznych
wykonywa9 solow muzyk wokaln lub instrumentaln , byleby odpowiada)a ona duchowi muzyki
ko cielnej.
25. "Nale6y przez piew nada9 bardziej uroczysty charakter tym obrz dom, które liturgia w ci gu
ca)ego roku ko cielnego specjalnie uwydatnia. A ju6 wyj tkowo podnio le powinny by9
odprawiane obrz dy Wielkiego Tygodnia i Bo6ego Cia)a (MS nr 44).
26. Szczególnie troskliwie nale6y piel gnowa9 te nabo6e@stwa, które tradycyjnie odprawiaj si ze
piewem, np. Gorzkie Hale, Godzinki, nabo6e@stwa majowe, ró6a@cowe i inne.
W nowych formach nabo6e@stw, np. nabo6e@stwach s)owa Bo6ego, duszpasterze winni
przestrzega9 norm ogólnych o muzyce ko cielnej (zob. nr 9 i 10).

27. Poniewa6 muzyka religijna jest w wysokim stopniu skutecznym rodkiem dla o6ywienia
pobo6no ci wiernych, dlatego w nabo6e@stwach odprawianych poza liturgi mo6na wykorzysta9 te
utwory muzyczne, które utraci)y ju6 wprawdzie miejsce w liturgii, ale ze wzgl du na swoj warto 9
artystyczn i duszpastersk nie powinny popa 9 w zapomnienie. Jedn z form takich nabo6e@stw
mog by9 godziny lub koncerty muzyki religijnej .
V. Instrumenty muzyczne
28. "W Ko ciele )aci@skim nale6y mie9 w wielkim poszanowaniu organy piszcza)kowe jako
tradycyjny instrument muzyczny, którego brzmienie dodaje ceremoniom ko cielnym majestatu,
a umys)y wiernych pod nosi do Boga i spraw niebieskich" (KL nr 120). Akompaniament organowy
podtrzymuje piew, u)atwia udzia) w czynno ciach liturgicznych i przyczynia si do g) bszego
zjednoczenia wiernych (MS nr 64). Organy powinno znajdowa9 si we wszystkich ko cio)ach
w Polsce. Tzw. organy elektronowe dopuszcza si do u6ytku jako instrument tymczasowy,
Natomiast tam, gdzie ze wzgl du na brak miejsca nie da si zbudowa9 organów piszcza)kowych,
mo6na je instalowa9 zamiast fisharmonium.
29. Poza organami wolno u6ywa9 w liturgii innych instrumentów z wyj tkiem tych, które s zbyt
ha)a liwe lub wprost przeznaczone do wykonywania wspó)czesnej muzyki rozrywkowej. Wy) cza
si z u6ytku liturgicznego, zgodnie z tradycj , takie instrumenty, jak fortepian, akordeon,
mandolina, gitara elektryczna, perkusja, wibrafon itp.
30. Muzyka w czasie sprawowania czynno ci liturgiczych winna by9 wykonywana "na 6ywo",
dlatego nie wolno zast powa9 piewu zgromadzonych lub gry na instrumentach muzyk
odtwarzan za pomoc aparatów, np. magnetofonu, adapteru, radia itp. Nic nie stoi na przeszkodzie,
by poza liturgi odtwarza9 niekiedy muzyk religijn z p)yt czy ta m, aby w tego rodzaju audycjach
udost pni9 wiernym arcydzie)a muzycznej twórczo ci religijnej dla wytworzenia odpowiedniego
nastroju lub te6 celem wyrabiania w nich dobrego smaku muzycznego.
VI. Wychowanie muzyczne
31. Nale6y dok)ada9 wszelkich stara@, aby uzyska9 mo6liwie wszechstronne wychowanie
muzyczne duchowie@stwa. Dlatego poleca si : a) W Seminariach Duchownych diecezjalnych
i zakonnych w ca)ej rozci g)o ci wprowadzi9 w 6ycie program nauczania muzyki ko cielnej
w Seminariach Duchownych w Polsce, uchwalony przez Sekcj Muzyki Ko cielnej na Kongresie
Teologów Polskich w Lublinie w dniach 21-23 wrze nia 1971 r. (Tekst w Ruchu Biblijnym
i Liturgicznym, 1972, n. 5 s. 257 nn). b) Dokszta)ca9 w tej dziedzinie kap)anów ju6 pracuj cych
w duszpasterstwie w poseminaryjnych kursach dla duchowie@stwa. c) Zatroszczy9 si
o odpowiednie nauczanie Muzyki Ko cielnej w nowicjatach zakonnych m skich i 6e@skich.
d) Zatroszczy9 si w szczególny sposób o t , by chora) gregoria@ski znalaz) wi cej miejsca ni6
dot d w liturgii Seminariów Duchownych, domów zakonnych, podczas rekolekcji
i zjazdów duchowie@stwa, w ko cio)ach katedralnych, zw)aszcza w ramach odprawianej tam liturgii
w j zyku )aci@skim, a tak6e w wi kszych ko cio)ach. Minimun repertuaru gregoria@skiego zawiera
ma)y piewnik Jubilate Deo wydany w Rzymie, 14 kwietnia 1974 r., z okazji Roku +wi tego (por.
nr 17).
32. Przedmiotem specjalnej troski winno by9 kszta)cenie organistów. Na terenie diecezji powinno
si zaj 9 t spraw erygowane przez ordynariusza studium organistowskie. Jego zadaniem jest nie
tylko kszta)cenie nowych organistów, ale i dokszta)canie tych, którzy ju6 pracuj w tym zawodzie.
33. Odpowiednie przygotowanie muzyczne, tak teoretyczne jak i praktyczne, powinni otrzyma9
tak6e katecheci zakonni i wieccy, by mogli w swej pracy s)u6y9 pomoc duszpasterzom.

34. Duszpasterze niech otocz opiek istniej ce chóry ko cielne, a gdzie ich brak, je6eli tylko to
mo6liwe, niech staraj si o ich za)o6enie. Chóry bowiem przyczyniaj si do tego, 6e liturgia
nabiera okaza)o ci i uroczystego charakteru. Im te6 przypada wa6na rola piel gnowania i rozwijania
wielog)osowej muzyki ko cielnej.
35. W ka6dym ko ciele powinna istnie9 "schola cantorum" prowadz ca i podtrzymuj ca piew
wiernych. Nale6y tak6e szkoli9 i formowa9 kantorów-solistów którzy w poszczególnych
przypadkach mog zast pi9 schol , a stale powinni spe)nia9 funkcje psa)terzysty wykonuj cego
piewy mi dzylekcyjne (WOMR nr 66 67).
36. Usilnie zach ca si duszpasterzy, organistów, dyrygentów chórów ko cielnych, katechetów
i inne osoby odpowiedzialne za stan muzyki liturgicznej w danym ko ciele, by systematycznie
nauczali wiernych, a zw)aszcza dzieci i m)odzie6y, tradycyjnych i nowych piewów przydatnych
w sprawowaniu liturgii.
37. Ka6dy ko ció) powinien posiada9 bibliotek muzyczn zawieraj c ksi gi liturgiczne,
zw)aszcza te, które s przeznaczone dla piewu. Ponadto powinny si w niej znajdowa9 piewniki,
nuty dla chóru wielog)osowego, scholi, organisty, a tak6e nuty dla zespo)u instrumentalnego.
Fundusze potrzebne na konserwacj i wzbogacanie tych zbiorów, winien zapewni9 rz dca ko cio)a.
On te6 ma czuwa9 nad tym, by organista w nale6yty sposób opiekowa) si bibliotek muzyczn .
Sprawa ta powinna by9 uwzgl dniona w czasie wizytacji biskupiej i dzieka@skiej. Nieaktualne ju6
ksi gi liturgicznomuzyczne, jak msza)y, antyfonarze, gradua)y, kancjona)y oraz inne muzykalia
winny by9 pieczo)owicie przechowywane lub przekazane do archiwum diecezjalnego.
VII. Komisje Muzyki Ko cielnej
38. Bardzo wa6n rol w rozwoju Muzyki ko cielnej oraz w zagwarantowaniu wykonania
podanych wy6ej norm spe)niaj Komisje Muzyki Ko cielnej. Organem doradczym biskupa
ordynariusza jest Diecezjalna Komisja Muzyki Ko cielnej, która winna by9 w sta)ym kontakcie
z Podkomisj Episkopatu ds. Muzyki Ko cielnej. Z terenem Diecezji utrzymuje ) czno 9 przez
dekanalnych albo rejonowych referentów muzycznych. Wszelkie sprawy z dziedziny muzycznej
za)atwia na bie6 co, mianowany przez ordynariusza, referent Kurii Biskupiej, dzia)aj c zgodnie
z regulaminem danej Kurii.
39. Inne Komisje diecezjalne jak Liturgiczna, Duszpasterska, Katechetyczna, we wszystkich
sprawach zwi zanych bezpo rednio z muzyk powinny dzia)a9 w cis)ym porozumieniu
z Diecezjaln Komisj Muzyczn . W szczególno ci dotyczy to zatwierdzania i wydawania nowych
pie ni lub piewników, wprowadzania nowych kompozycji do liturgii itp.
Konferencja Plenarna dnia podczas obrad w Warszawie dnia 8 lutego 1979 r. Instrukcj niniejsz
zatwierdzi)a
jako
obowi zuj c
we
wszystkich
Diecezjach
w
Polsce.
Diecezjalne Komisje Liturgiczne i Muzyczne maj obowi zek czuwa9, by duszpasterze, organi ci
i inni wykonuj cy muzyk liturgiczn tre 9 Instrukcji znali, cel jej dobrze rozumieli i w praktyce
duszpasterskiej zasad jej wiernie przestrzegali.
Warszawa, dnia 8 lutego 1979 r.
+ Stefan Kardyna) Wyszy@ski
Przewodnicz cy Konferencji Episkopatu Polski
+ Stanis)aw Jakiel
Przewodnicz cy Komisji Episkopatu
do Spraw Liturgii i Podkomisji do Spraw Muzyki Ko+cielnej

