Kościół Świętego Wojciecha
Ojców Dominikanów we Wrocławiu

Ekumeniczne Nabożeństwo
Słowa Bożego
z okazji

Święta Muzyków
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19:30

hasło przewodnie w roku 2013

ŚWIĄTYNIA W KOŚCIELE
hasła w latach poprzednich
2012 – Pax et bonum
2011 – Posłani do służby
2010 – Chwała i uwielbienie
2009 – Romuald Sroczyński in memoriam
2008 – Dziękujmy Bogu!

Nabożeństwu przewodniczy ks. Piotr Dębski,
referent ds. muzyki Legnickiej Kurii Biskupiej,
członek Zakładu Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego,
członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

Chórem Chłopięcym Filharmonii Wrocławskiej
oraz chórem kameralnym Cantores Minores Wratislavienses
dyrygują
dr Małgorzata Podzielny
i Piotr Karpeta

Na organach gra
dr Tomasz Głuchowski
Na organach chórowych gra
Agnieszka Hyla

Na instrumentach dętych oraz perkusyjnych grają
P.T. Studenci Wydziału Instrumentalnego
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu,
zespołem dyryguje prof. dr hab. Marta Kierska-Witczak.
Organizatorzy składają podziękowania
Panom Profesorom Jackowi Wocie i Igorowi Cecocho
oraz Panu st. wykł. Ryszardowi Kurzakowi
za przygotowanie instrumentalistów

Wszystkie teksty Pisma Świętego podano według
Biblii Warszawsko-Praskiej

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

Nabożeństwo i procesja rozpocznie się wraz z pierwszą pieśnią
„Na skale Kościół stoi”
- wówczas prosimy powstać

Muzyka przed nabożeństwem
Tomasz Głuchowski, organista kościoła św. Wojciecha, gra
Preludium chorałowe
Schmücke dich o liebe Seele BWV 654

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses śpiewa
Modlitwa o pokój

Norbert Blacha (1959-2012)

Organista gra
Chorale no. 3 en la mineur

César Franck (1822-1890)

Chór śpiewa
Cherubikon (Pieśń Cherubów)

Dmytro Bortnianski (1751-1825)

Porządek procesji
Po zakończonych utworach muzycznych spod głównych drzwi kościoła wyrusza procesja – wszyscy
powstają.

Bedel
Nawikulariusz Turyferariusz
Lucyferariusz Krucyferariusz Lucyferariusz
Bedel
Goście świeccy
Goście duchowni
Przewodniczący
Ceremoniarze

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

Gdy procesja udaje się do ołarza, wszyscy powstają i śpiewają

Pieśń procesyjna

Śpiewa tylko chór
4. W jedności i równości narodem jednym jest.
Pan jeden, jedna wiara i jeden Ducha chrzest,
i jedno święte imię, i jeden Pański stół;
i jedną też nadzieję, że przyjdzie – w niego tchną.

Śpiewają wszyscy

tekst: ks. Samuel John Stone 1866
– The Church’s One Foundation
przekład: Śpiewnik Pielgrzyma

melodia: Samuel Sebastian Wesley 1864
opracowanie: Donald Busarow 1998

Aklamacja
Przewodniczący

Wszyscy

Wszyscy

Pieśń wstępna
Wszyscy śpiewają

tekst i melodia: Joachim Neander 1679 – Wunderbarer König

przekład: autor nieznany

Kolekta
Przewodniczący Módlmy się.

Boże, Ty jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, † daj swojemu ludowi miłować
to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli
nasze serca, gdzie są prawdziwe wartości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, †
który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy

Można usiąść

Amen.

Pierwsze czytanie
czyta
prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba,
Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
Nie jesteście już cudzoziemcami i przychodniami z daleka , lecz współobywatelami świętych i domownikami Boga. Wy również jesteście budowlą wzniesioną na fundamencie, który tworzą apostołowie i prorocy, wsparci o ten kamień węgielny, którym jest sam Jezus Chrystus. To dzięki
Niemu cała budowla zespolona wznosi się coraz bardziej ku górze jako wspaniała świąt ynia
w Panu. Stanowiąc jedność z Nim, wy również razem z innymi jesteście częścią budowli mającej
stać się domem, w którym zamieszka przez Ducha swojego sam Bóg.
List do Efezjan 2:19-22

Lektor
Wszyscy

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

Psalm
śpiewa
Chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses
Jakże miłe są Twoje przybytki, O Panie Zastępów!
Moja dusza wyrywa się z tęsknoty do przybytku Pana.
Moje serce i ciało wzdychają z radością do Tego,
który jest Bogiem żywym.
Wróbel ma gdzie się schronić
i jaskółka ma gniazdo dla młodych,
a ja mam Twe ołtarze, o Panie Zastępów,
o Boże mój i Władco.
Szczęśliwi, którzy mieszkają w Twoim przybytku
i nieustannie Cię chwalą.
Spojrzyj na nas, o Boże, tarczo nasza,
wejrzyj na oblicze pomazańca Twego!
Bo jeden dzień w przedsionku Twych przybytków
lepszy jest niż tysiąc gdzie indziej.
Lepiej jest stać na progu domu Bożego
niż mieszkać w namiotach grzeszników.
Chwała niech będzie Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak było od początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.
Ps 84:2-5, 10-11
muzyka: Herbert Murrill (1909-1952)

Drugie czytanie
czyta
ks. płk Andrzej Fober,
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej św. Krzysztofa we Wrocławiu
I ujrzałem nowe niebo i nową ziemię, bo pierwsze niebo i pierwsza ziemia przeminęły. I zobacz yłem Święte Miasto, nową Jerozolimę zstępującą z nieba od Boga. Była przystrojona jak oblubienica, która czyni się piękną dla swego oblubieńca. Wtedy usłyszałem głos donośny wychodzący od
tronu: Oto przybytek Boga wśród ludzi. Zamieszka razem z nimi. Oni staną się Jeg o narodem,
a On będzie Bogiem z nimi. Lecz nie widziałem w tym Mieście żadnej świątyni. Jego świątynią
bowiem jest sam Pan Bóg Wszechmogący oraz Baranek. Nie będzie zaś doń miało dostępu nic ni eczystego, będzie zamknięte dla każdego, kto dopuszcza się występku i kłamstwa. Wejdą doń tylk o
ci, którzy są zapisani w księdze życia Baranka.
Apokalipsa wg św. Jana 21:1a, 2-3, 22, 27

Lektor
Wszyscy

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

Wszyscy powstają

Alleluja
Chór kameralny Cantores Minores Wratislavienses śpiewa
Alleluja z Heut triumphieret Gottes Sohn BuxWV 43

Dietrich Buxtehude (c. 1637-1707)

Ewangelia
czyta
o. Norbert Oczkowski,
reprezentant Konwentu św. Wojciecha, promotor kultu bł. Czesława
Ksiądz
Wszyscy
Ksiądz
Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Jana.
Chwała Tobie, Panie.

Wtedy rzekła niewiasta: Panie, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie oddawali cześć Bogu na
tej górze, a wy mówicie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy czcić Boga. Na to odpowiedział jej Jezus: Otóż wierz mi, niewiasto, że nadchodzi godzina, kiedy to ani na tej gó rze, ani
w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie to, czego nie znacie, my zaś to co znamy. Zbawienie bowiem wychodzi od Żydów. Zbliża się zaś godzina – nawet już nadeszła – kiedy to prawdziwi czciciele będą oddawać Ojcu cześć w Duchu i w prawdzie. I tylko ta kich pragnie mieć Ojciec. Bóg jest duchem i dlatego potrzeba, aby Jego czciciele oddawali Mu cześć w Duchu
i w prawdzie.
Jan 4:19-24

Ksiądz
Wszyscy

Można usiąść

Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.

Pieśń przed kazaniem
Wszyscy śpiewają

tekst: Angelus Silesius – Johannes Scheffler (1624-1677)
przekład: Śpiewnik Pielgrzyma (rew. 2013)

melodia: adaptacja „O God, Thou art. My God” Henry’ego Purcella
opracowanie: The New English Hymnal

Kazanie
głosi
ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko,
Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu

Muzyka
Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej śpiewa
Za przedziwny ziemi wdzięk

muzyka: John Rutter (*1945)
tekst: F.S. Pierpoint (1835-1917)
For the beauty of the earth
przekład: Bartosz Kuriata 2012

Modlitwa Powszechna Kościoła
Wszyscy powstają
Przewodniczący

W pokoju do Pana módlmy się.

Chór śpiewa antyfonę
Wezwanie za pierwszym razem śpiewa kantor, powtarzają wszyscy.

Z A K OŚCIÓŁ
Orędownik
Wszyscy
Orędownik
Wszyscy

Błogosław, Panie, wszystkim wiernym Tobie!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Zgromadź i zachowaj w jednym Kościele wszystkich wyznających
w Chrystusie swojego Pana i Boga!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Obdarz cały lud chrześcijański jednością i pokojem!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Z A WSZYSTKIE STANY K OŚCIOŁA
Umacniaj tych, których ustanowiłeś pasterzami: papieża, biskupów
i wszystkich kapłanów!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Kieruj umysłami i sercami tych, którzy rządzą naszą ojczyzną,
abyśmy żyli w prawdziwej wolności i pokoju!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Spraw, aby lud, który otrzymał od Ciebie zwierzchników, pod przewodnictwem
Najświętszego Pasterza wzrastał w zasługach swej wiary!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Z A NIEWIERZĄCYCH
Sprowadź na drogę prawdy wszystkich zagubionych i poszukujących!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Ześlij światło Swojego Ducha na niewierzących w Chrystusa, aby mogli
wkroczyć na drogę zbawienia!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Obdarz niewierzących łaską wiary, by w Tobie mogli wyznać Jedynego
i Prawdziwego Boga!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!

Z A POTRZEBUJĄCYCH MODLITWY
Wysłuchaj modlitw wiernych, którzy w cierpieniach i troskach pokładają
w Tobie swą ufność!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Spójrz łaskawie na tych, którzy wśród nieszczęść stracili nadzieję!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Wprowadź zmarłych do swojego Królestwa! Obdarz pokojem wiecznym
niedawno zmarłych Włodzimierza Truszczyńskiego, Jana Sobieskiego
i Magdalenę Czajkę.
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Z A NAS
Zachowaj z swojej opiece nas zgromadzonych dziś razem!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Wspomagaj muzyków, aby dzieło ich pracy prowadziło do Ciebie.
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Pozwól, aby wszystkie Twoje dzieci zasłużyły na Życie Wieczne!
Prosimy, Panie, racz wysłuchać swój lud!
Chór śpiewa antyfonę
tekst: Paweł Kasprzyk 2013

muzyka: Lionel Sow 2013

Modlitwa Pańska
Przewodniczący

Uczyń nas godnymi, Władco, abyśmy ze śmiałością i wolni od osądzenia, mieli
odwagę wzywać Ciebie, nadniebiańskiego Boga Ojca, i mówić:

Wszyscy

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
święć się imię Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuść nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode złego.

Znak Pokoju
Przewodniczący
Wszyscy

Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
I z duchem twoim.
W duchu chrześcijańskiej miłości przekażmy sobie znak pokoju.

Pieśń
Wszyscy śpiewają według poniższego podziału. Trzecią zwrotkę śpiewa tylko chór.

Chór

3. Do galilejskich łąk i wzgórz świąteczne modły mkną
z Jezusem być, gdy z dala burz sam klęcząc czuł, że wieczność tuż
i miłość wierna z nią.

tekst: John Whittier 1872 – Dear Lord and Father of mankind
przekład: Piotr Smykowski 2008

melodia: Charles Hubert Hastings Parry 1888
opracowanie: Jamie John Hutchings 2006

Kolekta Końcowa
Przewodniczący

Módlmy się.

Wszyscy

Boże wszechświata, od Ciebie pochodzi wszelka doskonałość, † zaszczep
w naszych sercach miłość ku Tobie i daj nam wzrost pobożności, * umocnij
w nas wszystko, co dobre i troskliwie strzeż tego, co umocniłeś. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Można usiąść

Słowo końcowe
wygłasza
o. Norbert Oczkowski

Wszyscy powstają

Błogosławieństwo
Przewodniczący
Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Pokój Boży,
który przekracza wszelką myśl,
niech strzeże waszych serc i umysłów
w poznawaniu i miłowaniu Boga,
i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego;
a błogosławieństwo Boga Wszechmogącego,
Ojca i Syna, i Ducha Świętego,
niech zstąpi na was i pozostanie na zawsze.
Amen.

Rozesłanie
Przewodniczący
Wszyscy

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.



Pieśń
Wszyscy śpiewają. Zwrotkę trzecią śpiewa tylko chór.

Chór chłopięcy
3. Dobroć Boża nieustanna,
Jego mądrość natchnie nas.
Aniołowie Mu „Hosanna”
Wyśpiewują w każdy czas.
Tylko Pan zsyła sam
łaskę, błogosławiąc nam.

tekst: Robert Bridges 1899
wg Meine Hoffnung stehet feste Joachima Neandera
przekład: Tomasz Kmita-Skarsgård 2011,
zwr. 2 – Piotr Smykowski 2008

muzyka: Herbert Howells 1935

Sortie
Plain chant en Taille (Livre d'Orgue)

Lionell Rogg (*1936)

Po nabożeństwie przy drzwiach wyjściowych zostanie zebrana
TACA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACYJNYCH .
Za każdą ofiarę bardzo serdecznie dziękujemy!

Nabożeństwo zostało zorganizowane przez

Zakon Kaznodziejski
Konwent Świętego Wojciecha
we Wrocławiu

www.stmk.pl
www.fb.com/stmk.wroc

przy współpracy

www.fb.com/muzykakoscielna

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego
Wydział Edukacji Muzycznej, Chóralistyki
i Muzyki Kościelnej
Zakład Muzyki Kościelnej

Służba nabożeństwa

C EREMONIARZ
I DYREKTOR MUZYCZNY

C EREMONIARZ

Tomasz Kmita-Skarsgård
Dyrektor muzyczny luterańskiej parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu
Sekretarz Śląskiego Towarzystwa Muzyki Kościelnej

Paweł Kasprzyk
Sekretarz sekcji polskiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego

O RĘDOWNIK
S ŁUŻBA LITURGICZNA

BEDLOWIE

OBSŁUGA TECHNICZNA

Szymon Rudzki
Jakub Tarka, nawikulariusz
Paweł Chmielewski, turyferariusz
Bartosz Kuriata, krucyferariusz
Piotr Paprocki, lucyferariusz
Tomasz Gładysz, lucyferariusz
Łukasz Sopel
Piotr Stefaniszyn
Michał Mazurkiewicz
Bartosz Kuriata
Anna Szczędzina
Amanda Zok

