
 
 

My, jako Pueri Cantores, wy piewujemy nasz  wiar . 
 

Z tego wzgl du jeste my znakiem nadziei dla wiata. 
 

Nasza mi dzynarodowa wspólnota pragnie (d y do tego aby) by  
znakiem mi ci Boga do wszystkich ludzi i znakiem mi ci jeden do 
drugiego. 

 
(Kim jeste my jako PUERI CANTORES?) 
 
 

I. Krótka historia naszego rozwoju 
 

owo Chrystusa niech w was przebywa z ca ym swym bogactwem: z wszelk  m dro ci  
nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pie ni pe ne ducha, pod 
wp ywem aski piewaj c Bogu w waszych sercach. (Kol 3,16) 

 

W pocz tkach 
piew zawsze by  cz ci  chrze cija skiej liturgii. Ju  bardzo wcze nie dzieci, ch opcy, 

podejmowali cz ci piewane w czasie celebracji. W celu ich wykszta cenia jako chórzystów 
zosta y ustanowione szko y dla piewaków. 

 
Dokumenty wskazuj , e pierwsza taka szko a „Schola Puerorum” zosta a za ona ju  w 

roku 600. 
 

W redniowieczu ju  ka da katedra lub klasztor formowa  
chórzystów. 

 
 

 
 



 

Poniewa  ta stara tradycja zosta a przerwana w 18 i 19 wieku, papie  
Pius X, swoim Motu proprio Inter sollecitudines o odnowie piewu 
ko cielnego z 1903 roku, wyra nie wskaza  potrzeb  odnowienia tradycji 
chórów ch opi cych i rozkrzewienia ich wiecie.  

 
 

 
 

Dlatego w 1907 roku w Pary u zosta  za ony chór „Petits Chanteurs à la Croix de Bois”. 
Powodem tej francuskiej fundacji by a nie tylko promocja piewu liturgicznego, ale tak e 
rozwój wychowania muzycznego i religijnego. 

 

W 1924 roku ks. Fernad Maillet zacz  prowadzi  „Petits Chanteurs”. Uwzgl dniaj  ide  
papiesk  on poszed  dalej i zacz  propagowa  ide piewaj cych dzieci na ca ym wiecie. W 
jego wizji piew mia  si  to przyczyni  do porozumienia mi dzy narodami. W nast pnych 
latach „Petits Chanteurs à la Croix de Bois” podró owali do wielu krajów i poprzez 
koncertowanie  przyczyniali si  do zak adania chórów ch opi cych na ca ym wiecie. 

Do wiadczenie Drugiej Wojny wiatowej utwierdzi o w ks. Maillet jego wizj  i pragnienie 
stworzenia mi dzynarodowej federacji chórów ch opi cych. By  przekonany, e gdy piew 
dzieci ró nych narodów stanie si piewem na chwa  Boga i ich modlitw  o pokój, mo e w 
znacznym stopniu przyczyni  si  do pojednania mi dzy narodami. 

 

„Wszystkie dzieci na wiecie b piewa  Pokój Bo y”, to by o wizja budowania nowego 
wiata. 

 
* Po raz pierwszy 2 lipca 1944 roku kilka chórów francuskich spotka o si  w 

Pary u na mszy wi tej, celebrowanej (prowadzonej, dyrygowanej?) przez ks. 
Maillet. Tak wi c ju  w czasie II Wojny wiatowej powsta y fundamenty 
mi dzynarodowego ruchu Pueri Cantores. W nast pnych latach ta idea zosta a 
przyj ta z entuzjazmem w wielu krajach i w 1947 roku w Pary u mia  miejsce 
pierwszy Mi dzynarodowy Kongres Pueri Cantores. Przyjecha o oko o 90 
chórów z ró nych krajów. Ich znakiem rozpoznawczym wtedy sta  si  ma y 
drewniany krzy yk, zawieszony na szyi. 

 

Po drugim Mi dzynarodowym Kongresie, który odby  si  w 
Rzymie w 1949 roku, wraz ze msz wi  celebrowan  przez 
Papie a Piusa XII w Bazylice wi tego Piotra, delegaci wielu krajów 
zdecydowali, w kwietniu 1950 roku, za  oficjalnie 
Mi dzynarodow  Federacj  Pueri Cantores i wybrano ks. Maillet 
jako jej pierwszego prezydenta. 

 



 

 
Od tego czasu co dwa lata kilka tysi cy Pueri Cantores 

spotyka si  na wielkich spotkaniach. Ostatni Kongres (37 
Mi dzynarodowy Kongres FIPC) mia  miejsce w 
Granadzie w lipcu 2012. * 

 

____________________________________________________ 

Dat  11 listopada 1944 roku przyjmuje si  jako dat  za enia Mi dzynarodowej 
Federacji Pueri Cantores, gdy  w tym w nie dniu, w ko ciele w. Eustachego w Pary u, 
mia  miejsce pierwszy koncert 300 m odych chórzystów pod dyrekcj  ks. Maillet. 

 

Od tego czasu 
Pierwszy mi dzynarodowy Kongres Federacji odby  si  w Pary u w 1947 roku i wzi o w 

nim udzia  90 chórów z Europy. Znakiem rozpoznawczym chórzystów w tym czasie by  ma y 
drewniany krzy  zawieszony na szyi. 

 
Nast pne Kongresy odbywa y si  w Rzymie w latach 1949 i w 1951. 

 
Do dzisiejszych czasów odby o si  36 kongresów na ca ym wiecie. Kongres 37 mia  

miejsce w Granadzie w 2012 roku. 
________________________________________________ 

 
wi ty Dominik Savio zosta  og oszony Patronem 

Mi dzynarodowej Federacji PUERI CANTORES przez 
Papie a Piusa XII jego listem (breve) z 8 czerwca 1956 
roku. 

 

** Wielkim wsparciem w dzia alno ci (pos udze) Pueri 
Cantores sta a si  Konstytucja o Liturgii wi tej Soboru 
Watyka skiego II. W numerze 112 piew zosta  okre lony 
jako konieczny i integralny sk adnik liturgii, natomiast w numerze 114 otrzyma y mocn  
zach  chóry. W konsekwencji ustawodawstwa Soboru zacz y powstawa  nowe chóry 
dziewcz t oraz chóry mieszane dzieci co – m odzie owe, które by y przyj te w Federacji. 

Kolejni papie e, oczywi cie Pawe  VI, Jan Pawe  II i Benedykt XVI, za ka dym razem 
dzi kowali Pueri Canotores za ich pos ug  w ko ciele i zach cali do jej kontynuowania. ** 

 
_________________________________ 



Zmiany w Statutach Federacji, poczynione po Soborze Watyka skim II, umo liwi y 
przyj cie chórów dziewcz cych do Federacji. 

_________________________________ 

 
Obecnie Federacja Pueri Cantores sk ada si  z chórów dzieci cych, ch opi cych, 

dziewcz cych i m odzie owych mieszanych. Wszystkie one w czaj  si  w ró ny sposób w 
liturgiczny piew. Federacja jest obecna w 35 krajach, na wszystkich kontynentach i gromadzi 
oko o 40 000 ludzi m odych i dzieci.  

 

II. PUERI CANTORES – ruch m odych ludzi w Ko ciele 
Katolickim 

 

Idea PUERI CANTORES jest zakorzeniona w g bokim staro ytnym przekonaniu 
chrze cija skim, e piewanie jest najwa niejszym sposobem kultu oddawanego Bogu. To 
stanowi o zasadniczy element okre laj cy muzyczne formy w liturgii Ko cio a Katolickiego 
na przestrzeni wieków.  

 
1. piewa , szczególnie piewa  w chórze, to nie tylko sposób na uczenie si  muzyki 

lub umiej tno ci wokalnych, ale tak e odkrywanie bardzo wa nego wymiaru ludzkiej 
komunikacji i duchowo ci, które prowadz  do rozwoju w asnej osobowo ci. 

2. Wszyscy cz onkowie PUERI CANTORES znaj  znaczenie swej przynale no ci do 
wspólnoty chrze cija skiej, nie tylko w ich parafiach czy te  w ich krajach, ale tak e 
do wspólnoty na ca ym wiecie poprzez przynale no  do Federacji, jako pewnej 
formy rodziny, której cz onkowie podzielaj  te same idea y ( yj  tymi samymi 
idea ami), lubi  w podobny sposób piewa  na chwa  Bo , by  zwiastunami 
Ewangelii i do wiadcza  siebie jako szczególnego ruchu dla zg biania wiary 
chrze cija skiej wewn trz Ko cio a.  

3. c cz onkami chóru w rodzinie PUERI CANTORES m odzi chórzy ci ucz  si  
bra  odpowiedzialno  jeden za drugiego. piewaj c dla pokoju, do wiadczaj c 
innych kultur podczas odwiedzin i piewaj c razem, PUERI CANTORES buduj  
lepszy wiat. 

 

 
Misja PUERI CANTORES 

 

1. Muzyka brzmi g niej ni  s owa – ludzka i duchowa formacja 
Do wiadczenie zwi zane z muzyk  i z duchowo ci  jest istotn  cz ci  osobowo ci. 

 



piewanie jest sposobem na formowanie osobistej duchowo ci. W ten sposób, we 
wczesnym dzieci stwie otrzymuj  oni szans  na odkrycie modlitwy, szczególnie modlitwy 
zwi zanej z muzyk , jako istotnej cz ci ich w asnego ycia. 

 
owa stanowi  zawsze fundament w edukacji m odego cz owieka. Przez powtarzanie i 

piewanie tekstów wielkich dziel chóralnych, rozumiej c znaczenie melodii i rytmu, te s owa 
przenikaj  intelekt i wiadomo . To otwiera im dost p do rozumienia tych tekstów tak e w 
sposób niewerbalny. Poprzez piew wyra a si  uczucia i odkrywa si  muzyk  jako form  
komunikacji. 

 

piew chórowy dzieci jest wy mienit  szko  osobistego rozwoju: postawy, oddychania, 
(emisji) osu. Kiedy dzieci piewaj , najpierw ucz  si  s ucha  i otwiera  si  na innych. W 
chórze nikt nie jest gwiazd . Nawet dzieci piewaj ce partie solowe musz  ci gle czu  si  
chórzystami. Chór jest szko ycia, nauk  bycia cz onkiem grupy, do komunikowania si  z 
grup  przez muzyk  i do rozumienia, e inni tak e maj  co  szczególnego do powiedzenia (do 
za piewania). 

 

2. Laudate pueri Dominum – troska o muzyk  i liturgi  
 
Chóry dzieci ce s  integraln  cz ci  chrze cija skiej wspólnoty. W nich chórzy ci 

wzrastaj  osobowo ciowo razem ze wspólnot  rzymsko-katolick  i poprzez ni , oraz tam 
staj  g osicielami Ewangelii. Przyczyniaj  si  do wspólnego dobra we wspólnocie, poniewa  
piewaj c nie koncertuj , ale staj  si  wa nym i integralnym czynnikiem liturgii wspólnoty.  

 

Jako aktywni cz onkowie chóru dzieci zostaj  zanurzone w akcj  liturgiczn . W ten sposób 
do wiadczaj  zarówno osobistego jak i wspólnotowego spotkania z Bo  rzeczywisto ci , 
pomagaj c samej wspólnocie w tym spotkaniu. Liturgiczna formacja dokonuje si  poprzez 
zrozumienie muzycznego komentarza do tekstów i czyta . To prowadzi do lepszego 
zrozumienia ró nych aspektów chrze cija skiej duchowo ci.  

 

Chór jest miejscem, gdzie pog bia si  rozumienie wiary poprzez muzyk  sakraln . 
piewanie w chórze pomaga m odym ludziom  w sposób prawdziwie dojrza y, w 

znaczeniu artystycznym i chrze cija skim. 
 

3. Wszystkie dzieci wiata b piewa  Pokój Bo y – otwarcie na 
drugiego 

 

W rodzinie chórów PUERI CANTORES chórzy ci ucz  spo ecznej wra liwo ci i staj  
obywatelami zarówno w asnego kraju jak i wiata. 

 



Dzieci ucz  si  wytrwa ci i dyscypliny, znaczenia wysi ku i zobowi za  oraz poznaj  
wiat o Ewangelii poprzez wspólne uczenie si  utworów muzycznych. Dzieci lubi  by  

traktowane indywidualnie, ale tak e s  dumne z przynale no ci do grupy, która przynosi im 
przyja  oraz pozycj  spo eczn . Podejmowanie odpowiedzialno ci za w asn  
indywidualno  w kontek cie ca ej grupy (n.p. gdy starsi chórzy ci stopniowo bior  
odpowiedzialno  za m odszych) jest niezwykle wa nym elementem w yciu chóru. Nale  
do tej grupy jest zatem zasadniczym czynnikiem rozwoju dzieci. 

 
Ale nale  do PUERI CANTORES oznacza jeszcze co  wi cej: oznacza piewa  dla 

pokoju, do wiadcza  innych kultur, do wiadcza  ogólno wiatowej wspólnoty na 
mi dzynarodowych kongresach i komunikowa  si  przy pomocy mi dzynarodowego i 
mi dzynarodowego j zyka muzyki. To zawsze by o i jest do dzisiaj wa cie  
prowadz  do uformowania dobrego obywatela zarówno w asnego kraju jak i wiata.  

 
Tak wi c wizja ksi dza Maillet nie straci a swojego znaczenia dzisiaj. Kongresy i 

spotkania chórów stanowi  bardzo wa  cz  prac federacji. Kontynuuj c t  tradycj  i 
jednocze nie rozwijaj c jej tre  i sposób realizacji stwarza si  doskona  okazj  do rozwoju 
ca ej organizacji. 

 

W konsekwencji spotka , modlitwy i piewu, PUERI CANTORES poczuwaj  si  do 
odpowiedzialno ci za chóry w krajach rozwijaj cych si , wspieraj c ich wysi ki. 

 
 

III. Kongresy i spotkania chórów na wszystkich 
stopniach istot  ruchu 

 

piewa  razem z chórzystami wszystkich stopni i narodów jest bardzo wa nym 
do wiadczeniem przynale no ci do PUERI CANTORES. W ten sposób wzrasta przyja  i 
partnerstwo mi dzy chórami oraz buduje si  zwi zki w ruchu. Uczestnicy kongresów 
zaznajamiaj  si  z chórzystami z innych kultur i pozostaje im specjalne przywi zanie do 
regionu w którym odbywa  si  kongres. „Tradycja nie s y do zachowania popio ów, ale 

y do dotkni cia ognia”, tak wi c nie tylko powszechnie ustalona ju  muzyka, ale i nowe 
oraz wspó czesne kompozycje powinny by  u ywane w czasie wszystkich kongresów. 
Powinno si  tak e troszczy  o podnoszenie jako ci piewu chórów. 

 
Spotkania chórów i kongresy powinny by  zorganizowane tak, by uwzgl dnia y 

regionalne, narodowe i mi dzynarodowe aspekty. 
 

Elementy typowych (w ciwych) spotka  PUERI CANTORES: 
- Specjalne motto, które charakteryzuje wszystkie wydarzenia i kompozycje kongresu; 
- ceremonia otwarcia i msza wi ta na zako czenie 



- modlitwa o pokój i koncerty 
- piew w miejscach publicznych 
- d ugo  3 – 5 dni. 

 

Kongresy mi dzynarodowe 
 
 
I   PARIS 1947 (6-13 lipiec) 
II   ROME 1949 (21-25 kwiecie ) 
III   ROME 1951 (27 marzec -3 kwie) 
IV   COLOGNE 1953 (6-12 kwiecie ) 
V   ROME 1954 (18-25 kwiecie ) 
VI   PARIS 1956 (5-9 lipiec) 
VII   LOURDES 1958 (4-7 lipiec) 
VIII   ROME 1960/1961 (20 grudzie - 1 stycz) 
IX   COMPOSTELA 1963 (4-8 lipiec) 
X   LORETO-ROME 1964 (1-6 kwiecie ) 
XI   ROME 1967 (6-9  lipiec) 
XII   GUADALAJARA 1969/1970 (27 grudzie  -1 stycz) 
XIII   WÜRZBURG 1971 (23-27 lipiec) 
XIV   HERTOGENBOSCH 1972 (5-9  lipiec) 
XV   ROME 1975/1976 (28 grudzie - 1 stycz) 
XVI   LONDON 1976 (07-11 lipiec) 
XVII   TOKYO 1977 (7-10 lipiec) 
XVIII   VIENNA 1978 (23-16 lipiec) 
XIX   MARACAIBO 1979/1980 (27 grudzie - 1 stycz) 
XX   ROME 1981/1982 (27 grudzie - 1 stycz) 
XXI   BRUSSELS 1982 (17-22 lipiec) 
XXII   PARIS 1985 (2-7 lipiec) 
XXIII   ROME 1988/1989 (28 grudzie - 1 stycz) 
XXIV   MAASTRICHT 1990 (5-8 lipiec) 
XXV   SALAMANCA 1991 (10-14 lipiec) 
XXVI   ROME 1993/1994 (28 grudzie - 1 stycz) 
XXVII   MONTREAL 1995 (30 czerwiec -7 lip.) 
XXVIII   SALZBURG 1996 (10-14 lipiec) 
XXIX   BARCELONA 1998 (7-12 lipiec) 
XXX   ROME 1999/2000 (28 grudzie - 1 stycz) 
XXXI   LYON 2002 (10 –15 lipiec) 
XXXII   COLOGNE 2004 (14 – 18 lipiec) 
XXXIII   ROME 2005/2006 (28 grudzie - 1 stycz) 
XXXIV   CRACOW 2007 (10-15 lipiec) 
XXXV   STOCKHOLM 2009 (8-12 lipiec) 
XXXVI   ROME 2010/2011 (28 grudzie - 1 stycz) 
XXXVII   GRANADA 2012 (11-15 lipiec) 
 

 

IV. Dok d zmierzamy? 
 

Jako ruch o d ugiej tradycji PUERI CANTORES powinni reagowa  na szerok  gam  
zmian jakie zachodz  dzisiaj i w przysz ci. Zatem FIPC stworzy a dwie komisje: komisj  



to samo ci i duchowo ci oraz komisj  muzyki. Powinny one nieustannie rozwija  ich 
zadanie.  

 

1. Duchowa i ludzka edukacja 
Formacja chórzystów PUERI CANTORES zaczyna si  w momencie ich przyj cia do 

chóru. Poprzez coraz g bsze zaanga owanie w ycie chóru, uczestnictwo w celebracjach 
liturgicznych, do wiadczaj  coraz bardziej S owa Bo ego. S owa rozbrzmiewaj  w ró ny 
sposób w kontek cie liturgii, ze piewami w cznie. S owo Bo e wzywa ich zatem do 
przyj cia sakramentów i w ten sposób do wiadczaj  na nowo Boga, obecnego wsz dzie w 
yciu cz owieka. Bóg yj cy w ludzkich sercach zapewnia pe ny rozwój ludzkiej natury w 

harmonii z ca ym stworzeniem.  
Nale y szczególnie podkre li  znaczenie roku liturgicznego, z jego celebracjami, w 

których uczestniczy chór. Repertuar zwi zany z ró nymi wi tami w kalendarzu przywo uje 
ywe do wiadczenie wiary. Przygotowuj c  piewy, a szczególnie wykonuj c je w czasie 

celebracji, w sercu chórzysty tworzy si ywe do wiadczenie blisko ci Boga. W ten sposób 
tworzy si  autentyczne formacyjne rodowisko, w rozumieniu religijnym i ludzkim. Przez 
wiadome wy piewywanie wiary  cz owiek przekracza w asne ograniczenia i rozwija si  

wed ug Bo ej miary (por. Rdz 1,26). 

 

2. Muzyka i liturgia 
Podstawowe pytanie dotyczy jako ci muzyki w liturgii. To oznacza zach canie chórów i 

kompozytorów do wyra enia (convey) istoty sacrum poprzez nowsze formy i ró  
wra liwo . Znajdowa  nowe formy estetyki wyrazu, muzycznej modlitwy jako j zyka w 
obecno ci Boga, to wa ny cel na przysz  dla PUERI CANTORES. 

 

** Poniewa piewanie jest wy mienit  form  czynnego uczestnictwa w liturgii (SC 30), 
PUERI CANTORES maj  wa ne zadanie zach ca  (animowa ) wspólnot  do piewu w 
czasie liturgii. W nowych kompozycjach muzyki ko cielnej musz  by  wzi te pod uwag  dwa 
aspekty: z jednej strony wspó praca chóru i wspólnoty, a z drugiej strony  ró norodno  
kompozycji chóralnych. W ten sposób wspólny repertuar PUERI CANTORES, który zawiera 
muzyk  star  i wspó czesn , b dzie si  rozwija  nieustannie. ** 

 

3. Otwarcie na innych 
W czasach globalizacji wa  misj  dla nas staje si  wspieranie chórów w innych krajach, 

szczególnie w tych rozwijaj cych si , oraz uczestniczenie w dzia alno ci na rzecz pokoju, 
sprawiedliwo ci i jedno ci w wiecie, która jest promowana lub inicjowana przez Ko ció  lub 
inne ogólno wiatowe organizacje ko cielne (np. UNICEF, Czerwony Krzy , Caritas 
mi dzynarodowa, Pontifical Society of Holy Childhood etc) 

 
PUERI CANTORES mog  sta  si  zwiastunami tolerancji i zrozumienia mi dzy religiami, 

a szczególnie ekumenizmu, poprzez piewanie i poznawanie dzie  kompozytorów 



pracuj cych w innych tradycjach chrze cija skich i o innym do wiadczeniu, inne plainchant 
tradycje, muzyk  religijn  ludow  i popularn , hymnodi  i wiele wiele innych. 

 

 

4. Komunikacja 
Internet i Web 2.0 gwa townie zmieni y sposoby komunikacji w ostatnich dwudziestu 

latach.  
nie po to, aby podtrzyma  i rozwija  kontakty w czasie mi dzy spotkaniami chórów 

PUERI CANTORES s y strona internetowa: www.puericantores.org oraz strony federacji 
krajowych. Pos ugiwanie si  Web 2.0 b dzie si  rozwija . 

 
 

 
 
 
 


