
Warsztaty liturgiczno-muzyczne „Jam jest chleb życia” 

 

 

Siostry Eucharystki razem ze Wspólnotą Ojców Franciszkanów zorganizowały w dniach 18-20 

października w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku-Kamiennej, Warsztaty liturgiczno-

muzyczne pieśni Eucharystycznej „Jam jest Chleb Życia”. Nie zabrakło na nich również członków 

Odnowy w Duchu Świętym „Gloria”. Prowadzący – Hubert Kowalski i Piotr Pałka  zapoznali kursantów 

z ideą muzyki w kościele, jak należy ją wykonywać oraz w jaki sposób animować śpiew przy parafii. 

Nie pominięto pracy nad emisją głosu, dykcją, słuchem muzycznym i poprawnym wykonywaniem 

śpiewów liturgicznych. Włączano się w dzieło odnowy liturgii ukazując jej piękno. Promowano 

kulturalne spędzanie czasu wolnego.  Rozwijanie talentów i uzdolnień muzycznych, pamięci 

muzycznej. Odkrywanie piękna muzyki  liturgii kościelnej.  

 „Wspólnota warsztatowa" była bardzo zróżnicowana wiekowo, poczynając od uczestniczki 8 letniej 

aż po 66-letnią. Jednak wszystkich na te trzy dni połączyła pasja śpiewania na chwałę Boga 

i umiłowanie liturgii Kościoła, zwłaszcza w jej muzycznym wymiarze. Większość uczestników okazało 

się być osobami bezpośrednio związanymi z muzyką liturgiczną poprzez jej wykonywanie w scholach 

i zespołach parafialnych lub poprzez ich prowadzenie. 

Każda chwila warsztatów wypełniona była solidną pracą, na którą składały się głosowe rozśpiewki, 

nauka partii w głosach i sekcji instrumentalnej, słuchanie konferencji, żywe uczestnictwo 

w dyskusjach na temat palących problemów wykonawczych i repertuarowych oraz uczestnictwo 

w nabożeństwie i niedzielnej Mszy św. wieńczącej warsztaty. Piątkowe, sobotnie i niedzielne 

śpiewanie poprzedzały żywiołowe rozśpiewki, które nauczyły wszystkich w „cudowny” sposób 

wydobywać z siebie dźwięki. Dla wielu z nas odkryciem było to, że w śpiewie może i powinno brać 

udział całe ciało jako jeden wielki i doskonały instrument, a nie tylko gardło. Po nich mogliśmy 

wspólnie nasycać nasze zmysły i dusze pięknem brzmienia naszych głosów w harmonii. Zwieńczeniem 

naszego warsztatowego spotkania była Msza Święta celebrowana w niedzielę, 20 października 

o godz. 18.00 w kościele Niepokalanego Poczęcia NMP w Skarżysku - Kamiennej.  Wraz ze wspólnotą 

parafialną mogliśmy przeżyć tę Eucharystię, dając w nią swój wkład poprzez śpiew. Wnętrze kościoła 

oczarowało nas swoją przepiękną sakralną akustyką, w której wykonywane przez nas śpiewy, 

szczególnie Ave Verum Corpus, zabrzmiały iście „anielsko” ☺ 

 

 


