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SPOTKANIE ZORGANIZOWANE PRZEZ O GÓLNOPOLSKIE FORUM O RGANOWE

LITURGIA G ODZIN , KTÓREJ CELEM JEST UWIELBIENIE BOGA , ISTNIEJE W K OŚCIELE
POWSZECHNYM OD PRAWDAWNYCH CZASÓW . Do dziś funkcjonuje ona we
wszystkich grupach wyznaniowych Chrześcijaństwa: w Kościołach Wschodnich,
w Kościele Rzymskim, w Kościele Anglikańskim, jak i zarówno w Kościele
Ewangelickim. Zważywszy na to, że niekiedy Kościoły te różnią się pod
względem doktrynalnym w tematyce odnoszącej się do
Mszy świętej,
Eucharystii, wydaje się, iż Liturgia Godzin, poprzez swą prostolinijną treść
i formę, jest liturgią ekumenicznie doskonałą, i może być wspólnie odmawiana
przez członków wszystkich wspólnot chrześcijańskich.
Wspólna modlitwa, wspólne wielbienie Boga, wspólne wznoszenie próśb
i dziękczynienia, to czynności, które w sposób szczególny wzmacniają jedność
Wspólnoty. Wszyscy, którzy uważają się za jej członków powinni uczestniczyć w
jej życiu i wraz z nią się modlić. Przeto jeśli muzycy kościelni uważają się za
wspólnotę wiernych, posłanych by służyć Bogu poprzez swą pracę w Kościele,
powinni umacniać siebie nawzajem i całą Wspólnotę jednoczącą modlitwą.
Wierzę, iż inaugurowane dziś spotkania modlitewne staną się stałym punktem w
naszym służebnym i misyjnym życiu.
Tomasz Kmita
moderator dolnośląski

PRELUDIUM ORGANOWE
Toccata C-dur z BWV564

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Wszyscy powstają.
HYMN NA PROCESJĘ WEJŚCIA
Witaj, świąteczny dniu!

śpiewają wszyscy

Salve festa dies

JUTRZNIA
AKLAMACJA WSTĘPU
Przewodniczący:

Wszyscy:

Chór:

HYMN JUTRZNI

śpiewają wszyscy

PSALMODIA
ANTYFONA I

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

Deo gracias

PSALM 119:145-152
Prośba o wierność przykazaniom
Ton V

Kantor
Chór I
Chór II
Chór I
Chór II
itd.

ANTYFONA I

ANTYFONA II

Z całego serca wołam, wysłuchaj mnie, Panie, *
zachować chcę Twoje ustawy.
Wołam do Ciebie, a Ty mnie wybaw, *
będę strzegł Twoich napomnień.
Przychodzę o świcie i wołam, *
pokładam ufność w Twoich słowach.
Budzą się moje oczy jeszcze przed świtem, *
aby rozważać Twoje słowo.
W dobroci swej, Panie, słuchaj głosu mego *
i daj mi życie zgodne z Twoim przykazaniem.
Zbliżają się niegodziwi moi prześladowcy, *
dalecy są oni od Twojego Prawa.
Jesteś blisko, Panie, *
i wszystkie Twe przykazania są prawdą.
Od dawna wiem z Twoich napomnień, *
że ustaliłeś je na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
śpiewają wszyscy

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PIEŚŃ Wj 15:1b-4, 8-13, 17-18
Hymn zwycięstwa po przejściu Morza Czerwonego
Ton VII c

Kantor
Chór II
Chór I
Chór II
Chór I
itd.

Zaśpiewam na cześć Pana, który okrył się sławą, *
gdy konia i jeźdźca pogrążył w mor--skiej toni.
Pan jest moją mocą i źródłem męstwa, *
Jemu zawdzięczam moje o--calenie.
On Bogiem moim, uwielbiać Go będę, *
On Bogiem mego ojca, będę Go-- wywyższać.
Pan, wojownik potężny, *
«Ten, który jest», brzmi Je--go imię.
Rzucił w morze rydwany faraona i wojska jego, *
wybrani wodzowie legli w Morzu Czerwonym.
Od Twojego tchnienia spiętrzyły się wody, †
jak wał stanęły ogromne fale, *
w pośrodku morza zakrzepły otchłanie.
Mówił nieprzyjaciel: "Będę ścigał, dopadnę, †
rozdzielę łupy i nasycę mą duszę, *
dobędę miecza, moja ręka ich zniszczy!"
Lecz Tyś posłał swój wicher i przykryło ich morze, *
zatonęli jak ołów wśród gwałto--wnych wirów.
Któż spomiędzy bogów równy Tobie, Panie, †
kto blaskiem świętości podobny do Ciebie, *
straszliwy w czynach, sprawiają--cy cuda?
Wyciągnąłeś prawicę *
i wchłonęła ich ziemia.
Ty zaś wiodłeś swą łaską lud oswobodzony †
i doprowadziłeś go Twoją mocą *
do swego mieszkania świętego.
Wprowadziłeś ich i osadziłeś *
na górze Twojego dziedzictwa,
W miejscu, któreś uczynił swoim mieszkaniem, *
w świątyni zbudowanej Twoimi rękami.
Pan jest Królem *
na zawsze i-- na wieki.
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wie--ków. Amen.

ANTYFONA II

śpiewają wszyscy

ANTYFONA III

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PSALM 117
Chwała miłosiernemu Bogu
Ton VIII G

Następnie Chór I śpiewa od razu drugi werset:
wysławiajcie Go, wszystkie ludy!
Chór II
Bo potężna nad nami Jego łaska, *
a wierność Pana trwa na wieki.
Chór I
Chwała Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Chór II
Jak była na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.

ANTYFONA III

CZYTANIE
Lektor

śpiewają wszyscy

Drugi List Świętego Piotra Apostoła 1:10-11
Bracia, bardziej jeszcze starajcie się umocnić wasze powołanie i wybór. To bowiem czyniąc
nie upadniecie nigdy. W ten sposób szeroko będzie wam otworzone wejście do wiecznego
królestwa Pana naszego i Zbawcy, Jezusa Chrystusa.

ROZWAŻANIE

RESPONSORIUM KRÓTKIE

PIEŚŃ Z EWANGELII
ANTYFONA

pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

PIEŚŃ ZACHARIASZA - Łk 1:68-79
Mesjasz i Jego Poprzednik
Ton I g

W Pieśni Zachariasza Initium śpiewa się za każdym razem.
Kantor
Chór II
Chór I
Chór II
Chór I
itd.

ANTYFONA

Błogo--sławiony Pan, Bóg Izraela, *
bo lud swój nawiedził i wyzwolił.
I wzbu--dził dla nas moc zbawczą *
w domu swego sługi Dawida.
Jak za--powiedział od dawna *
przez usta swych świętych proroków,
Że nas-- wybawi od naszych nieprzyjaciół *
i z ręki wszystkich, którzy nas nienawidzą;
Że na--szym ojcom okaże miłosierdzie *
i wspomni na swe święte przymierze,
Na przy--sięgę, którą złożył *
ojcu naszemu Abrahamowi.
Da nam--, że z mocy nieprzyjaciół wyrwani, *
służyć Mu będziemy bez trwogi,
W pobo--żności i sprawiedliwości przed Nim *
po wszystkie dni nasze.
A ty--, dziecię, zwać się będziesz prorokiem Najwyższego, *
gdyż pójdziesz przed Panem przygotować Mu drogi.
Jego-- ludowi dasz poznać zbawienie *
przez odpuszczenie grzechów.
Dzięki-- serdecznej litości naszego Boga, *
z jaką nas nawiedzi z wysoka Wschodzące Słońce,
By o--świecić tych, co w mroku i cieniu śmierci mieszkają, *
aby nasze kroki skierować na drogę pokoju.
Chwała-- Ojcu i Synowi, *
i Duchowi Świętemu.
Jak by--ła na początku, teraz i zawsze, *
i na wieki wieków. Amen.
śpiewają wszyscy

PROŚBY
Orędownik

Wszyscy

Błogosławmy Chrystusa, który upodobnił się we wszystkim do braci, aby się stać
miłosiernym i wiernym Pośrednikiem u Boga. Błagajmy Go, wołając:
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Jezu, słońce sprawiedliwości, Tobie nasz dzień poświęcamy,
bo Ty we chrzcie nas oświeciłeś.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
W każdej godzinie tego dnia pragniemy Cię wielbić
i we wszystkim chwalić Twoje imię.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Za przyczyną swej Matki, Maryi, która zachowywała Twoje słowa w sercu,
kieruj dziś naszymi krokami zgodnie z Twoją Ewangelią.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.
Daj, abyśmy pielgrzymując pośród świata, który przemija, d ążyli do nieskazitelnego
życia, a przez wiarę, nadzieję i miłość odczuwali już teraz smak wiecznej radości.
Udziel nam, Panie, skarbów swej miłości.

Przewodniczący

Zakończmy naszą modlitwę prosząc o przyjście królestwa Bożego:

Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik
Wszyscy
Orędownik

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.

MODLITWA
Przewodniczący

Wszyscy

Panie, nasz Boże, niech nasze serca oświeca blask zmartwychwstania, † abyśmy
wolni od ciemności grzechu śmiertelnego * doszli do wiekuistej radości. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w
jedności Ducha Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

LITANIA DZIĘKCZYNNA
Przewodniczący

Składajmy dzięki łaskawemu i kochającemu Bogu, za wszystkie dary, którymi tak
hojnie nas obdarza.

Litanista

Za wspaniałość całego stworzenia, za piękno otaczającego nas świata, za cud życia,
za łaskę miłości.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za nasze codzienne pożywienie, za nasze domy i rodziny, za naszych przyjaciół.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za ofiarowanie nam naszych umysłów - by rozważały, naszych serc - by kochały, i
naszych rąk – by służyły.
Dziękujemy Ci, Boże.

Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy

Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista
Wszyscy
Litanista

Wszyscy
Litanista

Wszyscy

Przewodniczący

Wszyscy

Za stawianie przed nami zadań, które wymagają od nas wysiłku i poświęcenia,
a prowadzą nas do większej doskonałości.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za nasze niepowodzenia i rozczarowania, które pomagają nam zrozumieć, że tylko
w Tobie mamy pokładać ufność i nadzieję.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za cierpliwych w cierpieniu, za wiernych w niepomyślności.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za wszystkich poszukujących prawdy, wolności i sprawiedliwości.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za świętych i błogosławionych, których stawiasz nam za wzór postępowania.
Dziękujemy Ci, Boże.
Za dobroć tej ziemi, która karmi nas swymi plonami i dzieli się z nami bogactwem
swych zasobów.
Dziękujemy Ci, Boże.
Dziękujemy za wszelkie błogosławieństwo, które pochodzi z Twojej ręki, o Boże.
Pamiętamy o wszystkich Twoich ziemskich dzieciach, które żyją w nędzy i ubóstwie.
Modlimy się za tych, którzy żyją bez własn ego domu, bez pożywienia, lub w
zapomnieniu i samotności, a także za tych którzy żyją i służą w obszarach nękanych
przez wojny i konflikty.
Daj nam wolę i odwagę * by oczekiwać Twej sprawiedliwości i litości. * Wierzymy,
że wszyscy prawi ludzie * będą mogli uczestniczyć w Twej nieskończonej obfitości.
Dziękujemy Tobie Ojcze, nade wszystko, za Twojego Syna, Jezusa Chrystusa ; za
świadectwo Jego Słowa i przykład Jego życia; za Jego pełne posłuszeństwo, przez
które pokonał pokusę; za Jego umieranie, przez które pokonał śmierć; za Jego
zmartwychwstanie, przez które zostaliśmy przygotowani do życia
w Twoim królestwie.
Udzielaj nam daru Twego Ducha, * abyśmy mogli poznawać Chrystusa i głosić Jego
naukę; * i przez nią, o każdym czasie i w każdym miejscu, * Ciebie chwali i wielbili
naszym życiem. * Amen.
Kochający i miłosierny Boże, Ty otwierasz swą rękę i zaspokajasz potrzeby każdego
stworzenia. Przymnóż nam wiary i pozwól Twemu Duchowi odnawiać oblicze
naszej ziemi, aby wzrastała ona w miłości i pokoju, oraz trwała w stałym dzię kczynieniu za wszystkie dobra, które jej udzielasz. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

HYMN DZIĘKCZYNNY
Niech z serca płynie pieśń

śpiewają wszyscy

Nun danket alle Gott

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO I ROZESŁANIE
Przewodniczący
Wszyscy
Przewodniczący

Wszyscy
Przewodniczący
Wszyscy
Przewodniczący

Wszyscy
Przewodniczący
Wszyscy
Przewodniczący

Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Bóg, Ojciec światłości, który oświecił dusze uczniów przez zesłanie Ducha
Pocieszyciela, † niech wam udzieli swojego błogosławieństwa *
i napełni was darami Ducha Świętego.
Amen.
Niech ogień Ducha Świętego, † który ukazał się nad uczniami, *
oczyści wasze serca od wszelkiego grzechu i przeniknie was swoim światłem.
Amen.
Duch Święty, który zjednoczył różne narody w wyznawaniu tej samej wiary, †
niech sprawi, abyście trwali w tej wierze * i od nadziei przyszli
do oglądania Boga w niebie.
Amen.
Niech was błogosławi Bóg wszechmogący, * Ojciec i Syn, † i Duch Święty .
Amen.

HYMN NA ZAKOŃCZENIE
Boże stworzenia, złączcie się!

śpiewają wszyscy

Lasst uns erfreuen

POSTLUDIUM ORGANOWE
Incantation pour un jour Saint

Jean Langlais (1907-1991)

Dzisiejsze śpiewy:
Witaj, świąteczny dniu! tekst: ks. Andrzej Ździbiński, melodia: Ralph Vaughan Williams 1906; Hymn Jutrzni:
tekst: LG, melodia: 1415, autor nieznany; Psalmodia: test: LG, melodie: tony psalmowe: Liber Usualis,
Ant. I: Tomasz Kmita, Ant. II, Ant. III i Ant. Pieśni: wg ks. Joachima Waloszka; Niech z serca płynie pieśń: tekst:
ks. Martin Rinckart 1636, przekład: ks. Tomasz Bojasiński, melodia: ks. Martin Rinckart 1636; Boże
stworzenia, złączcie się!: tekst: Karl Budde 1929 wg All Creatures of Our God And King ks. Williama Drapera
1929 - na podstawie Pieśni Słonecznej św. Franciszka z Asyżu 1225, przekład: Tadeusz Sikora 1998, melodia:
z Kolonii, 1623.
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