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Jak ważna jest muzyka i jaką rolę 
odgrywa zrozumiałem na misjach 
na Madagaskarze. Zadziwili mnie 
skauci, którzy gdy dowiedzieli 
się, że jestem harcerzem z Polski, 
włożyli chusty i za pomocą tańca 
przedstawili mi historię swej 
wyspy. Robili to profesjonalnie. 
Muzyka, śpiew, taniec stały się 
narzędziem komunikacji. Oni 
opowiadali nim swoją historię, 
emocje – to, co dla nich ważne. 
To właśnie jest rola muzyki: 
komunikować ludzi ze sobą 
i komunikować ludzi z Bogiem, 
wyrażać to, czego ludzką mową 
wyrazić się nie da.

Zapraszam Was do wyruszenia 
„Misyjnymi Drogami” do krajów, 
w których taniec i śpiew są 

Edytorial: Z muzyką w sercu

Kazimierz LijKa Omi
Zakład Liturgiki 
i Homiletyki UAM

Komentarz misyjny
elementami życia codziennego 
i elementami liturgii. Przecież bez 
nich Msza św. w Afryce czy Ameryce 
Łacińskiej byłaby bardzo europejska. 
Bóg zamknięty w europejskich 
schematach kulturowych nie byłby dla 
miejscowych Kimś bliskim. Zaglądamy 
zatem do Boliwii, Kenii, Indii, 
Turkmenistanu, Kanady Północnej 
i na Barbados, Flores i Madagaskar. 
Wszędzie tam rozbrzmiewa różna 
muzyka: od miejscowej, przez soul, 
jazz, gospel do reagge. Jak widać, na 
różne sposoby można chwalić Boga.

Zapraszamy dorosłych z Iriną 
Szukaszwili na wyprawę do 
rozśpiewanej i roztańczonej Gruzji, 
młodzież na rower z oblatem, 
o. Tomkiem Maniurą, a dzieci 
z Dreptakiem Nóżką do Pakistanu. 
Warto zajrzeć do rozmów 
z Krzysztofem Krawczykiem 
i Mateuszem Otrembą o ich rodzinach, 
wierze i muzyce. A to wszystko 
po wakacjach, kiedy muzyka jeszcze 
trochę gra nam w głowach.

wrzos@misyjnedrogi.pl

marcin WrzOs Omi
Misyjne Drogi, Poznań

z Arch. LudwikA StryczkA OMi

Kamerun. Ojciec Ludwik Stryczek OMI odpoczywa w cieniu drzewa

W wielu miejscach w Biblii 
spotykamy odniesienia do śpiewu, 
instrumentów i tańca. W Psalmie 150 
mowa jest o wychwalaniu Boga 
w świątyni, o tańcach i graniu na 
rogu, harfie, cytrze, bębnie, flecie 
i cymbałach. W Nowym Testamencie 
wzmianki o wysławianiu Boga 
śpiewem są nieliczne.

W okresie patrystycznym pojawiali 
się kantorzy, powstawały chóry 
i schole. Św. Augustyn twierdził, 
że „kto śpiewa, ten się dwa razy 
modli”. Od VIII w. w Kościele 
rzymskim za jedyny śpiew 
liturgiczny uznawano chorał 
gregoriański. Od XIII w. do liturgii 
zaczęto wprowadzać śpiewy 
w językach narodowych. Dopiero 
w pierwszych dziesięcioleciach 
XX w. pozwolono na wykonywanie 
podczas liturgii pieśni religijnych. 
W Kościołach wschodnich śpiew 
podczas liturgii odgrywa bardzo 
ważną rolę, ale nie używa się 
żadnych instrumentów. W Kościele 
zachodnim podstawowym 
instrumentem stały się organy, 
a podczas niektórych celebracji 
zaczęto dopuszczać do wykonania 
części Mszy św. przez orkiestry 
i zespoły muzyczne.

Sobór Watykański II 
pozytywnie odniósł się 
do muzyki sakralnej. 
W Konstytucji o liturgii świętej 
poświęcono temu zagadnieniu 
cały rozdział (KL 112–121). 
Nawiązano tu m.in. do muzyki 
wykonywanej w krajach misyjnych, 
gdzie „żyją ludy posiadające 
własną tradycję muzyczną, która 
ma doniosłe znaczenie dla ich 
życia religijnego i społecznego. 
Dlatego należy odnosić się do tej 
muzyki z szacunkiem i przyznawać 
jej odpowiednie miejsce 
w kształtowaniu zmysłu religijnego".
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Wiadomości   z życia Kościoła

Ojciec Święty przyjął rezygnację 
ordynariusza diecezji Zé Doca 
w północno-zachodniej części 
Brazylii bp. Carla Elleny. Na jego 
miejsce mianował 52-letniego o. Jana 
Kota OMI. Polski duchowny od 20 lat 
pracuje w Brazylii, dotychczas był 
proboszczem w Campo Alegre do 
Fidalgo.

O. Jan kot OMi urodził się w  1962 r. 
w  Makowie Podhalańskim (archidie-
cezja krakowska). ukończył techni-
kum budowlane w rybniku, gdzie się 
wychował. w 1985 r. wstąpił do nowi-
cjatu Misjonarzy Oblatów Maryi Nie-
pokalanej w kodniu n. Bugiem, gdzie 
8 iX 1986 r. złożył pierwsze śluby zakon-
ne. Studia seminaryjne odbył w wyż-
szym Seminarium duchownym w Obrze 
(wielkopolska), gdzie 15 Vi 1991 r. został 
wyświęcony na diakona i 20 Vi 1992 r. na 
prezbitera. Po dwuletniej wikariuszow-
skiej praktyce duszpasterskiej w Sie-
dlcach w 1994 r. wyjechał na misje do 
Brazylii. w latach 1995–2000 pracował 
w Jussarval, następnie w Vitória di San-
to Antão, a od 2005 r. był proboszczem 

parafii Najświętszego Serca Maryi 
w campo Alegre do Fidalgo w diecezji 
São raimundo Nonato. tam podjął stu-
dia specjalistyczne z zakresu historii 
kościoła. zaangażowany był w pracę 
z młodzieżą oraz w posługę na rzecz 
ubogich z faweli. w ostatnim czasie był 

wikariuszem Prowincji Brazylijskiej 
zgromadzenia i współorganizatorem 
oblackiej części Światowych dni Mło-
dzieży w rio de Janeiro. współpracował 
z oblackim pismem „Misyjne drogi”.

diecezja zé doca powstała 13 paź-
dziernika 1983  r. pod nazwą cândido 
Mendes. wcześniej, od 16 października 
1961 r., miała rangę prefektury apostol-
skiej o tej samej nazwie. Obecny tytuł 
nosi od 5 lipca 1991 r. wchodzi w skład 
metropolii São Luis do Maranhão na pół-
nocy Brazylii. zajmuje powierzchnię nieco 
ponad 35,1 tys. km2 i jest zamieszkana 
przez przeszło 330 tys. osób, z których 
ponad 300 tys. stanowią katolicy. Na jej 
terenie działa 20 parafii, obsługiwanych 
przez 25 księży diecezjalnych i zakonnych 
oraz ponad 20 sióstr zakonnych.

O. bp Jan kot OMi jest piątym bisku-
pem wywodzącym się z Polskiej Prowincji 
zgromadzenia, a pierwszym oblackim bi-
skupem w Brazylii. Pozostali to eugeniusz 
Juretzko OMi (kamerun), Jacek Pyl OMi 
(krym – ukraina/rosja), radosław zmi-
trowicz OMi (ukraina) i wiesław krót-
ki OMi (kanada Północna – eskimosi).

ObLaci.pL

komentuje Marcin Szwarc OMI
Wat y k a n

kolejna encyklika   

za 7–8 miesięcy będzie gotowa 
kolejna encyklika Franciszka, 
poświęcona tym razem ubó-
stwu, środowisku naturalne-
mu i zmianom klimatycznym. 
zapowiedział to papież 19 maja 
podczas spotkania z biskupami 
włoch, zebranymi na zgroma-
dzeniu plenarnym swej kon-
ferencji – donosi watykanista 
Marco tossati.

Oznacza to, że encyklika 
zostałaby opublikowana na po-
czątku 2015 r. Byłaby to pierwsza 
„samodzielna” encyklika obecne-
go papieża. Poprzednia, „Lumen 
fidei” (Światło wiary) z 2013 r. 
została bowiem napisana „na 
cztery ręce” z Benedyktem XVi, 
który zaczął jej redakcję, a Fran-
ciszek – dokończył.  

Kai

Misjonarz oblat – Jan Kot OMI mianowany biskupem w Brazylii
Wat y k a n
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