V. DUSZPASTERSTWO LITURGICZNE
O. Nikodem Kilnar OSPPE

Życzenia dla Muzyków Kościelnych
Boże Narodzenie 2013
„Wierzę w Syna Bożego”
Czcigodni Współbracia w kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!
Przyjmijcie serdeczne pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani.
Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu, kolejny raz, pozwala nam przeżywać
Tajemnicę Narodzenia naszego Pana i Odkupiciela Jezusa Chrystusa. Bóg odpowiedział na grzech Adama Wcieleniem swojego Syna Jezusa Chrystusa, który stał się
Emmanuelem – Bogiem z nami! Bóg w swoim nieskończonym miłosierdziu odpowiedział na nasze grzechy przebaczeniem. Bóg dając nam swojego Syna jednorodzonego pokazał, że kocha nas miłością bezgraniczną.
W Kościele, niemal każdego dnia, dana jest nam łaska przeżywania Jego przyjścia
w Eucharystii – w Jego Słowie, w Jego Ciele i Krwi, którą spożywamy. Dana jest
nam łaska doświadczenia tej komunii z Bogiem, z braćmi i siostrami we Wspólnocie
Kościoła. To Bóg buduje tę jedność, to On jest autorem tej jedności, której fundamentem jest miłość, posunięta aż do miłości nieprzyjaciół.
Wraz z psalmistą wznosimy do Boga naszą tęskną modlitwę i śpiew: „O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam, żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu przez
wszystkie dni życia. Abym kosztował słodyczy Pana, stale się radował Jego świątynią." /Ps. 27/
Życzę wam i waszym rodzinom błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia, radości, pokoju i prawdziwej jedności z Bogiem i ludźmi, w każdym dniu Nowego Roku
2014.
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores, zapraszamy Was na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków kościelnych /organistów, dyrygentów, chórów, scholi liturgicznych, kantorów i zespołów instrumentalnych/ na
Jasną Górę w dniu 15 marca 2014 r, której hasłem będzie: „Wierzę w Syna Bożego”.
Niech Jasnogórska Królowa Polski ogarnia nas płaszczem swojej opieki w 2014 r.
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V Ogólnopolska Pielgrzymka Muzyków Kościelnych
na Jasną Górę 15 marca 2014 r.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Czcigodni Współbracia w kapłaństwie!
Kochani Bracia i Siostry Muzycy Kościelni!!!
Przyjmijcie pozdrowienia od Tronu Jasnogórskiej Pani!!!
Wraz z Duszpasterzami Muzyków Kościelnych, Federacją Caecilianum, Polską Federacją Pueri Cantores, Stowarzyszeniem Polskich Muzyków Kościelnych, zapraszamy
Was, Dyrygenci, Organiści, Chóry, Schole liturgiczne, Kantorzy, Zespoły Wokalno –
Instrumentalne, na V Ogólnopolską Pielgrzymkę Muzyków Kościelnych na Jasną
Górę w dniu 15 marca 2014 r., której hasłem będzie:
Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego.
Przybywamy na Jasną Górę Zwycięstwa jako wspólnota Muzyków kościelnych, która pragnie wyznać Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela, aby wypowiedzieć swoje
Credo. Pragniemy wyznać, że tylko Bóg, Stwórca Nieba i Ziemi, jest ostatecznym naszym celem i Jemu chcemy służyć, Jemu poświęcić życie nasze, naszych bliskich
i wspólnoty, którym posługujemy.
Gdy przybywamy do Jasnogórskiego Sanktuarium, wpatrując się w oblicze naszej
Matki i Królowej, od Niej uczymy się wiary, służby drugiemu człowiekowi, ochotnie,
z gorliwością i miłością. Przybywamy, jak każdego roku, na wielkie świętowanie Muzyków kościelnych, aby najlepszej Matce i przewodniczce na drogach wiary powierzyć
swoje życie, posługiwanie w Kościele, w którym dostępujemy zbawienia.
Przybywamy, aby polecać Bożemu miłosierdziu naszych drogich zmarłych muzyków kościelnych, którzy uprzedzili nas do niebieskiej ojczyzny. W tym roku polecamy
śp. Wojciecha Kilara, kompozytora, wielkiego świadka wiary i czciciela Jasnogórskiej
Królowej. Podczas naszej tegorocznej pielgrzymki śp. Wojciechowi Kilarowi oraz
wszystkim zmarłym muzykom kościelnym będziemy dedykować nasze modlitewne
„Requiem” V. A. Mozarta. Chóry anielskie niechaj ich podejmą i z Chrystusem Zmartwychwstałym niech mają radość wieczną.
To Pan Bóg jest inicjatorem naszego świętego zwołania, to On zaprasza nas, abyśmy
przypatrzyli się naszemu powołaniu, abyśmy trwając w łasce uświęcającej uczestniczyli
w Eucharystii, przyjmując Pana rozradowani!
Zmartwychwstały Chrystus pragnie stanowić jedno z nami, we wszystkich okolicznościach naszego życia, pragnie abyśmy również stanowili jedno – jako wspólnota braci
i sióstr – wierzących.
Przed nami okres Wielkiego Postu, który jest czasem refleksji nad naszym życiem,
naszego nawracania się, naszego schodzenia się z rozproszenia. Te święte dni Wielkiego Postu prowadzą nas do tajemnicy Zmartwychwstania Chrystusa, zapraszają nas do
wejścia przez Krzyż Pana w misterium paschalnej radości. W tym roku jesteśmy zaproszeni przez Kościół do odważnego wyznawania naszej wiary z Jezusa Chrystusa Syna
Bożego, w świecie, w którym tak wiele niewiary. Św. Paweł przypomina nam: I wy byliście umarłymi na skutek waszych występków i grzechów, w których żyliście niegdyś
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według doczesnego sposobu tego świata, według sposobu Władcy mocarstwa powietrza,
to jest ducha, który działa teraz w synach buntu. Pośród nich także my wszyscy niegdyś
postępowaliśmy według żądz naszego ciała, spełniając zachcianki ciała i myśli zdrożnych. I byliśmy potomstwem z natury zasługującym na gniew, jak wszyscy inni. A Bóg,
będąc bogaty w miłosierdzie, przez wielką swą miłość, jaką nas umiłował, i to nas,
umarłych na skutek występków, razem z Chrystusem przywrócił do życia – łaską [bowiem] jesteście zbawieni –razem też wskrzesił i razem posadził na wyżynach niebieskich
– w Chrystusie Jezusie, aby w nadchodzących wiekach przeogromne bogactwo swej
łaski okazać przez dobroć względem nas, w Chrystusie Jezusie. Łaską bowiem jesteście
zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych czynów, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Ef 2,1-10). Na Słowo Boże odpowiadamy naszym
przylgnięciem do Boga i wyrażamy naszą gotowość pełnienia Jego woli w każdym
miejscu i czasie. Każdy dzień przybliża nas do spotkania z Bogiem w wieczności. Niech
Matka Najświętsza prowadzi nas drogą wiary!
PROGRAM V OGÓLNOPOLSKIEJ PIELGRZYMKI MUZYKÓW
KOŚCIELNYCH NA JASNĄ GÓRĘ 15 marca 2014 r. /SOBOTA/
Hasło Pielgrzymki: Wierzę w Jezusa Chrystusa Syna Bożego
Po przybyciu do Sanktuarium Jasnogórskiego gromadzimy się w Bazylice Jasnogórskiej o godz. 9.45, i zajmujemy miejsca.
Podczas naszej pielgrzymki będą do nabycia materiały dla organistów i dyrygentów,
wydawnictwa muzyczne ( Wydawnictwo Polihymnia) w przedsionku Kaplicy Różańcowej (obok Kaplicy Matki Bożej) materiały można będzie nabyć przed rozpoczęciem pielgrzymki oraz w przerwach. Jak każdego roku zostanie przygotowany pamiątkowy certyfikat uczestnictwa dla chórów, scholi i zespołów. Ze względu na
przygotowanie materiałów, prosimy o zgłoszenie swojego uczestnictwa pisemnie lub
mailem: nkilnar@o2.pl do 10 marca 2014 r. Certyfikaty można będzie otrzymać po
koncercie w zakrystii. Śpiewy w tym roku poprowadzą muzycy kościelni z diecezji
opolskiej pod. dyr. Bernadety Malik. Materiały nutowe, które potrzebne będą do
wspólnego śpiewu, dostępne są na stronie internetowej www.dimk.diecezja.opole.pl
Program pielgrzymki:
10.00 Prezentacja grup, powitanie – O. dr Nikodem Kilnar OSPPE, Krajowy Duszpasterz Muzyków Kościelnych.
10.15 Liturgia Pokutna, przewodniczy: O. Dariusz Cichor OSPPE, Definitor Generalny Zakonu Paulinów. Śpiewy poprowadzą muzycy diecezji opolskiej pod dyr. Bernadety Malik wraz z całym zgromadzeniem liturgicznym /pieśni pokutne/. Spowiedź
indywidualna podczas Liturgii Pokutnej w Bazylice Jasnogórskiej /po homilii/: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
11.30 Kaplica Różańcowa, katecheza: Muzyk kościelny – funkcja czy powołanie ? –
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Ks. prof. Ireneusz Pawlak.
12.15 Przerwa (12.15 - 12.45).
12.45 Przygotowanie wspólnych śpiewów na Eucharystię w Bazylice Jasnogórskiej.
13.15 Msza św. z homilią, przewodniczy: J.E. Ks. bp Stefan Cichy, Przewodniczący
Podkomisji ds. Muzyki Kościelnej KEP.
Koncelebransi: Duszpasterze Muzyków Kościelnych.
Śpiewom przewodniczą muzycy diecezji opolskiej pod dyr. Bernadety Malik wraz
z całym zgromadzeniem liturgicznym.
Po Komunii św. – modlitwa i zawierzenie Matce Bożej wszystkich Muzyków Kościelnych w Polsce.
14.30 Koncert modlitewnej pamięci zmarłych śp. Wojciecha Kilara oraz wszystkich
Muzyków Kościelnych.
Program: V. A. Mozart – REQUIEM d- moll KV.626
Wykonawcy:
Chór i Orkiestra Kameralna „Nicolaus”
Izabela Łukasik – sopran
Katarzyna Wiech – alt
Artur Nycz – tenor
Dawid Krzysztoń – bas
Zdzisław Magoń – dyrygent

