II DZIEŃ MODLITEWNY
MUZYKÓW KOŚCIELNYCH
regionu dolnośląskiego

Romuald Sroczyński in memoriam

Prosimy o
WYŁĄCZENIE telefonów komórkowych.

II D ZIEŃ M ODLITEWNY MUZYKÓW KOŚCIELNYCH REGIONU DOLNOŚLĄSKIEGO
24 STYCZNIA 2009 , K OLEGIATA Ś WIĘTEGO K RZYŻA WE W ROCŁAWIU , 10:30
SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ O GÓLNOPOLSKIE FORUM O RGANOWE

ROMUALD SROCZYŃSKI
1922-2006

R OMUALD S ROCZYŃSKI URODZIŁ SIĘ 5 LIPCA 1922 ROKU W KRAKOWCU , na terenie dzisiejszej Ukrainy. Jego ojciec
był organistą i prawdopodobnie pierwszym nauczycielem muzyki, który zainspirował syna do dalszego
kształcenia w Salezjańskiej Szkole Organistowskiej w Przemyślu.
W 1948 Romuald Sroczyński podjął dalsze studia w Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu, w klasie organów
prof. Józefa Pawlaka, które ukończył z odznaczeniem w roku 1952. Następnie odbył trzyletnie studia aspiranckie
w Krakowie u znakomitego wirtuoza i pedagoga, prof. Bronisława Rutkowskiego.
W 1950 roku został laureatem II nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Bachowskim w Poznaniu, co pomogło mu
wcześnie rozpocząć i z powodzeniem w przyszłości rozwinąć działalność artystyczną.
Koncertował w kraju i za granicą (m.in. Niemcy, Włochy, Belgia, Francja, Rosja), bio rąc udział w znanych
międzynarodowych festiwalach organowych, m.in.: w Rydze, Kamieniu Pomorskim, Fromborku, Oliwie,
Koszalinie, Wrocławiu i Leżajsku. Współpracował z Polskim Radiem i filharmoniami w kraju.
Zaliczany był do czołówki polskich organistów-wirtuozów i cenionych interpretatorów muzyki J. S. Bacha.
Po ukończeniu studiów rozpoczął również intensywną działalność pedagogiczną. W 1952 założył klasę organów w
Średniej Szkole Muzycznej w Toruniu, którą prowadził przez pięć lat. Do grona jego wychowanków należeli m.in.:
Joachim Grubich i Leszek Werner – później znani jako wybitni polscy organiści, profesorowie uczelni muzycznych.
Joachim Grubich w książce autobiograficznej „Organy w chmurach” (PWM 2002), tak wspomina ten okres:
„Moim pedagogiem został Romuald Sroczyński, który dojeżdżał aż z Poznania. Za rz ecz najważniejszą uważał on
wypracowanie prawdziwie profesjonalnych podstaw gry na tym instrumencie i tępił wszelkie przejawy
amatorszczyzny. […] dlatego jestem winien Romualdowi Sroczyńskiemu szczególną wdzięczność za umacnianie
mnie na duchu, za rozbudzenie entuzjazmu do sztuki organowej, za znakomite przygotowanie do dalszych
studiów nad nią. Przejęte od niego kryteria oceny i wymogi całkiem nieźle zaowocowały w moim dalszym rozwoju
artystycznym. […] Muszę dodać, że z perspektywy wielu lat uważam, iż na solidnych, otrzymanych w Toruniu
podstawach mojej muzycznej edukacji, zbudowałem swoją całą muzyczną przyszłość.”
W roku 1961 Sroczyński został wykładowcą klasy organów w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej w Poznaniu
(od 1962 w charakterze st. asystenta).W 1967 odbył przewód kwalifikacyjny na docenta (nominacja 1971), a w
roku 1989 otrzymał nominację na stanowisko profesora. Od 1971 prowadził również klasę organów w Wyższej
Szkole Muzycznej we Wrocławiu. Na obu muzycznych uczelniach wykształcił liczne gron o organistów.
Romuald Sroczyński odbył w 1968 roku półroczny staż pedagogiczny w konserwatorium w Paryżu, u znanej
francuskiej organistki – prof. Rolande Falcinelli. Zafascynowany muzyką francuską, często prezentował ją
podczas późniejszych swoich recitali. Szczególnie chętnie wykonywał muzykę organową Cesara Francka i
Oliviera Messiaena. Dokonał licznych prawykonań utworów organowych polskich kompozytorów, m.in. w 1979 na
organach w Kamieniu Pomorskim zaprezentował Cantatę op. 26 Henryka Mikołaja Gór eckiego.
Obok intensywnej działalności artystycznej i pedagogicznej Romuald Sroczyński zawsze z wielkim
zaangażowaniem pełnił funkcję organisty liturgicznego. Jako muzyk kościelny zwracał uwagę nie tylko na
profesjonalne przygotowanie w zakresie warsztatu (harmonia, kontrapunkt, praktyka improwizacji, estetyka
brzmienia) ale również na konieczność wykorzystania w trakcie nabożeństw bogatej literatury organowej,
odpowiednio wybranej i dopasowanej do potrzeb liturgii. Do roku 1955 pełnił funkcję organisty w kościele Św.
Anny w Poznaniu.
W 1955 roku, po nagłej śmierci Władysława Oćwiei , Romuald Sroczyński został organistą Katedry Wrocławskiej.
Stanowisko to piastował przez dziesięć lat. Po odejściu z Katedry artysta działał w Bazylice Św. Elżbiety, gdzie
miał do dyspozycji wspaniały instrument Sauera. Nadawał się on wyśmienicie do wykonywania szerokiego
repertuaru, stąd Profesor zainicjował cykl koncertów organowych, w którym brali udział wybitni organiści z Polski
i zagranicy. Funkcję tę pełnił do roku 1972.
Swoje bogate doświadczenie w dziedzinie muzyki liturgicznej, przekazywał z wielkim entuzjazmem młodym
organistom będąc wieloletnim wykładowcą w Archidiecezjalnym Studium Organistowskim we Wrocławiu oraz
członkiem Komisji ds. Muzyki Kościelnej i śpiewu Archidiecezji Wrocławskiej.
Za swoją działalność artystyczną i pedagogiczną Profesor został odznac zony Złotym Krzyżem Zasługi (1978) oraz
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984).
Prof. Romuald Sroczyński zmarł po długiej i ciężkiej chorobie 22 grudn ia 2006 roku. Został pochowany na
cmentarzu katedralnym św. Wawrzyńca we Wrocławiu.

PRELUDIUM ORGANOWE
Fuga B.A.C.H Op. 60, nr 1

Robert Schumann (1810-1856)

Wszyscy powstają.
HYMN NA ROZPOCZĘCIE
Jezus Chrystus, ufność ma

śpiewają wszyscy

Jesus, meine Zuversicht

JUTRZNIA
WEDŽUG OFICJUM

ZA ZMARŽYCH
AKLAMACJA WSTĘPU
Przewodniczący:

Chór:

Wszyscy:

HYMN JUTRZNI

śpiewają wszyscy

O Jesu Christ

PSALMODIA
ANTYFONA I

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PSALM 90:1-16
Bóg nadzieją człowieka
Ton V

Kantor
Chór I
Chór II

Chór I
Chór II
itd.

Panie, Ty dla nas byžeğ ucieczką *
z pokolenia na pokolenie.
Zanim narodzižy się góry, †
nim powstaž ğwiat i ziemia, *
od wieku po wiek Ty jesteğ Bogiem.
Obracasz w proch czžowieka, *
i mówisz: "Wracajcie, synowie ludzcy".
Bo tysiąc lat w Twoich oczach †
jest jak wczorajszy dzieĝ, który minąž, *
albo straż nocna.
Porywasz ich, stają się niby sen poranny, *
jak trawa, która roğnie:
Rankiem zielona i kwitnąca, *
wieczorem więdnie i usycha.
Zaprawdę, Twój gniew nas niszczy, *
trwoży nas Twoje oburzenie.
Požożyžeğ przed sobą nasze grzechy, *
nasze skryte winy w ğwietle Twojego oblicza.
Wszystkie nasze dni mijają w Twoim gniewie, *
nasze lata dobiegają koĝca jak westchnienie.
Miarą naszego życia jest lat siedemdziesiąt, *
osiemdziesiąt, gdy jesteğmy mocni.
A większoğě z nich, to trud i marnoğě, *
bo szybko mijają, my zağ odlatujemy.
Któż może poznaě sižę Twego gniewu *
i kto znieğě zdoža moc Twego oburzenia?
Naucz nas liczyě dni nasze, *
byğmy zdobyli mądroğě serca.
Powróě, Panie, jak džugo będziesz zwlekaž? *
Bądź litoğciwy dla sžug Twoich.

Nasyě nas o ğwicie swoją žaską, *
abyğmy przez wszystkie dni nasze mogli się radowaě i cieszyě.
Daj radoğě w zamian za dni Twego ucisku, *
za lata, w których zaznaliğmy niedoli.
Niech sžugom Twoim ukaże się Twe dziežo, *
a Twoja chwaža nad ich synami.
Chwaža Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Ğwiętemu.
Jak byža na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
ANTYFONA I

ANTYFONA II

śpiewają wszyscy

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PIEĞĜ Iz 38:10-14, 17, 19b-20
Bóg uzdrowieniem umierającego
Ton II D

Kantor
Chór II
Chór I
Chór II
Chór I
itd.

Rzekžem: W požowie dni moich *
odejğě muszę.
W bramach Otchžani mnie opuğci *
lat moich reszta.
Mówižem: Nie ujrzę już Boga *
na ziemi żyjących,
Nie zobaczę już nikogo *
spoğród mieszkaĝców tego ğwiata.
Rozbiorą moje mieszkanie i przeniosą ode mnie *
jak namiot pasterski.
Jak tkacz zwinąžem me życie, †
a Pan jego niě przeciąž. *
Od ğwitu do nocy kres mi požożysz.
Krzyczę do rana. *
On jak lew miażdży wszystkie me koğci.

Kwilę jak pisklę jaskóžcze, *
wzdycham jak gožębica.
Zmęczone są me oczy od patrzenia w górę; *
Panie, staĝ przy mnie, bo jestem w ucisku.
I oto ustrzegžeğ moją duszę *
od czeluğci zagžady,
Gdyż odrzucižeğ za siebie *
wszystkie moje grzechy.
Ojciec gžosi dzieciom wiernoğě Twoją. *
Pan mi przychodzi z pomocą.
Więc graě Mu będziemy pieğni na strunach †
przez wszystkie dni naszego życia *
w ğwiątyni Paĝskiej.
Chwaža Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Ğwiętemu.
Jak byža na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
ANTYFONA II

śpiewają wszyscy

ANTYFONA III

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PSALM 146
Szczęśliwi ufający Bogu
Ton IV E

Kantor
Chór II
Chór I
Chór II
Chór I
itd.

Chwal, duszo moja, Pana; †
będę chwaliž Pana do koĝca mego życia, *
będę ğpiewaž mojemu Bogu, dopóki i—stnie--ję.
Nie pokžadajcie ufnoğci w książętach *
ani w czžowieku, który zbawiě nie—mo--że.
Kiedy duch go opuğci, znów w proch się obraca *
i przepadają wszystkie jego za—mia--ry.
Szczęğliwy ten, kogo wspiera Bóg Jakuba, *
kto pokžada nadzieję w Panu—Bo--gu.
On stworzyž niebo i ziemię, i morze *
ze wszystkim, co w nich i—stnie--je.
On wiary dochowuje na wieki, *
uciğnionym sprawiedliwoğě wy—mie--rza,

Chlebem karmi gžodnych, *
wypuszcza na wolnoğě uwię—zio--nych.
Pan przywraca wzrok ociemniažym, †
Pan dźwiga poniżonych, *
Pan kocha sprawie—dli--wych.
Pan strzeże przybyszów, †
ochrania sierotę i wdowę, *
lecz występnych kieruje na bez—dro--ża.
Pan króluje na wieki, *
Bóg twój, Syjonie, przez poko—le--nia.
Chwaža Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Ğwię—te--mu.
Jak byža na początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków.—A--men.
ANTYFONA III

CZYTANIE
Lektor

śpiewają wszyscy

Pierwszy List do Tesaloniczan 4:14
Jeğli wierzymy, że Jezus istotnie umarž i zmartwychwstaž, to również tych, którzy umarli
w Jezusie, Bóg wraz z Nim wskrzesi.

RESPONSORIUM KRÓTKIE

PIEĞĜ Z EWANGELII
ANTYFONA

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PIEĞĜ ZACHARIASZA - Žk 1:68-79
Mesjasz i Jego Poprzednik
Ellen Johnston

Wszyscy
(czterogłos
ad libitum)

Bžogosžawiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedziž i wyzwoliž.
I wzbudziž dla nas moc zbawczą *
w domu swego sžugi Dawida.
Jak zapowiedziaž od dawna *
przez usta swych ğwiętych proroków,
Że nas wybawi od naszych nieprzyjacióž *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że naszym ojcom okaże mižosierdzie *
i wspomni na swe ğwięte przymierze,
Na przysięgę, którą zžożyž *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam, że z mocy nieprzyjacióž wyrwani, *
sžużyě Mu będziemy bez trwogi,
W pobożnoğci i sprawiedliwoğci przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty, dziecię, zwaě się będziesz prorokiem Najwyż szego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotowaě Mu drogi.
Jego ludowi dasz poznaě zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki serdecznej litoğci naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Sžoĝce,
By oğwieciě tych, co w mroku i cieniu ğmierci miesz kają, *
aby nasze kroki skierowaě na drogę pokoju.
Chwaža Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Ğwiętemu.
Jak byža na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA

śpiewają wszyscy

PROĞBY
Orędownik

Wszyscy

Pokornie bžagajmy Boga, Ojca wszechmogącego, który wskrzesiž z martwych Jezusa
Chrystusa i przywróci do życia nasze ğmiertelne ciaža, i wožajmy do Niego:
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.
Ojcze ğwięty, razem z Twoim Synem zostaliğmy przez chrzest zanurzen i w ğmierci
i wskrzeszeni do życia,- spraw, abyğmy postępowali drogą nowego życia i także po
ğmierci mogli żyě z Chrystusem.
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.
Dobry Ojcze, Ty nam dažeğ do spożywania chleb życia, który z nieba zs tąpiž,
- spraw, abyğmy mieli w sobie życie wieczne i powstali z martwych
w dniu ostatecznym.
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.
Panie, Ty posžažeğ anioža, aby umacniaž Twego Syna podczas agonii w Ogrójcu,
- spraw, niech nadzieja, którą pokžadamy w Tobie, przyniesie nam
pociechę w chwili ğmierci.
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.
Panie, Ty wyrwažeğ trzech mžodzieĝców spoğród ognia,
wybaw dusze zmaržych od kar, jakie cierpią za grzechy.
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.
Boże żyjących i umaržych, Ty wskrzesižeğ z martwych Jezusa,
- obudź zmaržych do życia i nas razem z nimi wprowadź do wiecznej chwažy.
Obdarz nas życiem w Jezusie Chrystusie.

Przewodniczący

Zakoĝczmy naszą modlitwę prosząc o przyjğcie królestwa Bożego:

Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik

Wszyscy
Orędownik

Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik

Wszyscy

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

MODLITWA
Przewodniczący

Wszyscy

Wszechmogący Boże, pokornie Cię bžagamy, † ok aż mižosierdzie Twojemu sžudze
Romualdowi, którego na tym ğwiecie zaliczyžeğ do Twojego ludu, * i przyjmij go do
grona Twoich Ğwiętych w królestwie pokoju i ğwiatža. Przez naszego Pana Jezusa
Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jednoğci Ducha Ğwiętego,
* Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Amen.

MODLITWA
O

JEDNOĞĚ CHRZEĞCIJAN

MODLITWA
Orędownik

Módlmy się teraz do Ojca, przez Syna i w Duchu Ğwiętym,
w intencji naszych Koğciožów, naszego ğwiata i nas samych.

Orędownik
Wszyscy
Orędownik

Módlmy się nieustannie o jednoğě wszystkich chrzeğcijan.
Panie, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!
Módlmy się nieustannie za odpowiedzialnych za nasze Wspólnoty wiary,
aby także oni trwali w pracy na rzecz jednoğci chrzeğcijan.
Chryste, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!
Módlmy się za wszystkich ochrzczonych, by byli zdolni nieustannie
się modliě, o to, aby wszyscy byli jedno… i aby świat uwierzył.
Panie, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!
Módlmy się za te Koğciožy i Wspólnoty wiary, które są zagrożone podziažem
i rozžamem, by ich jednoğě zostaža zachowana.
Chryste, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!
Módlmy się za ekumeniczne rady Koğciožów na cažym ğwiecie, by praca,
którą razem wykonują, byža ğwiadectwem Ewangelii w ğwiecie.
Panie, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!
Módlmy się za dialogi ekumeniczne, by to, co nas dzieli, zostažo
przezwyciężone przez mądroğě, mižosierdzie i prawdę.
Chryste, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!
Módlmy się, by wszyscy chrzeğcijanie ğwiadczyli o Ewangelii, odwracając się
od tego, co niszczy, aby żyě w prawdzie, pokoju i braterstwie.
Za biednych, uciskanych, torturowanych, ofiary wojen i przemocy.
Panie, zmižuj się nad nami i wysžuchaj nas!

Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik

Wszyscy

LITANIA DZIĘKCZYNNA na stulecie Tygodnia Modlitw o Jednoğě Chrzeğcijan
Przewodniczący

Zaprawdę, Boże, nasz Ojcze, dobrze jest skžadaě Ci uwielbienie
i dziękczynienie naszych serc.

Litanista

Bądź bžogosžawiony za Jezusa, twojego Sžugę i Syna, którego
imię jest wzywane przez tak wiele narodów.
Bądź bžogosžawiony!
Bądź bžogosžawiony za Chrystusa, posžanego przez
Ciebie, który gromadzi w jednoğci Twoje rozproszone dzieci.
Bądź bžogosžawiony!

Wszyscy
Litanista
Wszyscy

Litanista
Wszyscy
Litanista

Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista

Wszyscy
Przewodniczący

Wszyscy

Bądź bžogosžawiony za twojego Ducha Ğwiętego. On jest
naszą Komunią i prowadzi nas w jednoğci tej samej wiary.
Bądź bžogosžawiony!
Bądź bžogosžawiony za dar tych wszystkich, którzy byli pionierami poszukiwania
jednoğci chrzeğcijaĝskiej, zarówno tych znanych, jak ks. Paul Wattson i ks. Paul
Couturier, jak i anonimowych: wiernych ğwieckich, zakonników
i zakonnice, sžugi i sžużebnice jednoğci chrzeğcijaĝskiej, którzy odpowiedzieli
na Twoje wezwanie.
Bądź bžogosžawiony!
Bądź bžogosžawiony za obfite owoce tej nieustannej modlitwy o naszą jednoğě w
Chrystusie, która wznosi się ze wszystkich kontynentów.
Bądź bžogosžawiony!
Przez sto lat sžuchažeğ tej nieustannej modlitwy, obdarzając nas
jej niezliczonymi owocami.
Bądź bžogosžawiony!
Niech Twój Duch zachęca nas do trwania w modlitwie. Obyğmy mogli zachowaě
żywą pamięě o czynnej wierze wszystkich ğwiętych, pionierów, teologów i ludzi
modlitwy ruchu ekumenicznego, o ich mižoğci do Ewangelii i do Koğcioža.
Bądź bžogosžawiony!
Boże, nasz Ojcze, z gžębi naszych serc zwracamy się ku Tobie i sžawimy Cię wraz
z wszystkimi, których Twoje ğwięte Sžowo oğwieca i zwožuje, których Twój Duch
Ğwięty ożywia i których pragniesz zgromadziě w jednym chrzcie, jednej wierze i
komunii na chwažę Twojego imienia.
Amen.

HYMN
Złącz, Panie, miłujących Cię

śpiewają wszyscy

Old 100th

BŽOGOSŽAWIEĜSTWO I ROZESŽANIE
Przewodniczący
Wszyscy
Przewodniczący
Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Niech was bžogosžawi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, † i Duch Ğwięty.
Amen.

Przewodniczący
Wszyscy

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.

HYMN NA ZAKOĜCZENIE
Ochrzczeni w Chrystusie

śpiewają wszyscy

St. Denio

POSTLUDIUM ORGANOWE
Preludium i Fuga C-dur, BWV 531

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Dzisiejsze śpiewy:
Jezus Chrystus, ufność ma: tekst: Otto von Schwerin 1653, przekład: Śpiewnik Warszawski 1899,
melodia: Johann Crüger †1662, adaptacja melodii: Johann Sebastian Bach †1750; Hymn Jutrzni: tekst: LG,
melodia: Paschasius Reinigius 1587; Psalmodia: tekst: LG, melodie: tony psalmowe: Liber Usualis, opracownie
pieśni z Nowego Testamentu: Ellen Johnston, antyfony: wg ks. Hieronima Chamskiego; Złącz, Panie, miłujących
Cię: tekst: ks. Hieronim Chamski 1979, melodia: Louis Bourgeois 1551; Ochrzczeni w Chrystusie: tekst: Ruth
Duck 1997, przekład: Tadeusz Sikora 1997, melodia: walijska melodia ludowa.

