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Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.

P RELUDIUM ORGANOWE
Toccata i Fuga E-dur BWV 566
A NTYFONA

Johann Sebastian Bach (1685-1750)
śpiewa Marzenna Wojak

Śpiewajcie Panu nową pieśń, śpiewaj Panu, cała ziemio! Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego! Głoście wśród
wszystkich narodów chwałę jego, wśród wszystkich ludów cuda jego! Głoście wśród narodów, że królem jest Pan!
Oddajcie Panu chwałę i moc, przed Panem zadrżyj świecie cały! (Ps 96)
wszyscy powstają

HYMN NA ROZPOCZĆCIE
śpiewają wszyscy, zwrotki 2-4 ad libitum w harmonii

A KLAMACJA WSTĆPNA
Przewodniczący
Wszyscy

Bžogosžawiony Bóg: Ojciec i Syn, i Duch Ņwićty.
I bžogosžawione Jego Królestwo; * teraz i na wieki wieków. Amen.

PIEŅŃ
śpiewają wszyscy, zwrotki 2. i 3. ad libitum w harmonii

K OLEKTA DNIA
Przewodniczący
Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Módlmy sić.
Wszechmogący Boże, oddajemy czeņć najņwićtszemu imieniu Jezusa, naszego
Zbawiciela; spraw žaskawie, abyņmy w tym życiu kosztowali sžodyczy Jego
przyjaźni i zostali napežnieni wieczną radoņcią w ojczyźnie niebieskiej. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje
w jednoņci Ducha Ņwićtego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków.
Amen.

SŽOWO BOŻE

wszyscy siadają

P IERWSZE CZYTANIE
Lektor

Wszyscy

Ksićga Proroka Izajasza 12:1-6

Ty zaņ powiesz w dniu owym: Skžadam Ci dzićki, o Panie, bo wprawdzie gni ewažeņ sić kiedyņ na mnie, lecz uņmierzyžeņ Twój gniew i zesžažeņ mi pociechć.
Oto Bóg jest moim zbawieniem, Jemu zaufažem, nie lćkam sić niczego, Pan jest
bowiem moją sižą i pieņnią, On staž sić wybawieniem moim. A wy, pežni radoņci, czerpać bćdziecie wody, z samych źródež zbawienia. I bćdziecie mówić
w dniu owym: Chwalcie Pana, wykrzykujcie Jego imić, ogžaszajcie ludowi Jego
wielkie dzieža, przypominajcie, jak wspaniaže jest Jego imić. Ņpiewajcie na
czeņć Pana, bo uczyniž cuda niech sžawa o Nim idzie po cažej ziemi. Cieszcie sić
i radujcie mieszkańcy Syjonu, bo Wielki stanąž wņród was Ņwićty Izraela.
Oto Sžowo Boże.
Bogu niech bćdą dzićki.

P SALM

Ps 89:2-3,6-7,9-10,16-19
pierwszy raz śpiewa chór, powtarzają wszyscy

Bćdć sžawiž na wieki Twe zbawcze dzieža, Panie,
o Twej wiernoņci bćdć mówiž przez wszystkie pokolenia.
Wyznajć, że dobroć Twoja bćdzie trwać na wieki,
Twoja wiernoņć ma swe fundamenty w niebie.
Niebiosa wysžawiają, o Panie, Twe cuda,
a zgromadzenie ņwićtych - Twoją wiernoņć.
Bo któż jest jak Pan na obžokach,
któryż z bogów jest równy Panu?
Któż jest jak Ty, Panie, Boże Zastćpów?
Potćżny jesteņ, Panie, dokoža Ciebie zaņ Twoja wiernoņć.
Ty potrafisz zawžadnąć wzburzonymi morzami
i wygžadzasz ich fale, kiedy sić podnoszą.
Szczćņliwy lud, który umie sić cieszyć.
Tacy zawsze chodzą w ņwietle Twego oblicza.
Imieniem Twoim cieszą sić nieustannie
i wysžawiają Twoją sprawiedliwoņć.

Bo Ty jesteņ ich pićknem i mocą,
dzićki Twojej dobroci wzrasta nasza siža.
Pan bowiem jest naszym puklerzem,
a królem naszym - Ņwićty Izraela.
DRUGIE CZYTANIE
Lektor

Wszyscy

Apokalipsa ņw. Jana 14:1-3,4b-5
Ja, Jan, zobaczyžem Baranka stojącego na górze Syjon, a z Nim sto czterdzieņci
cztery tysiące. Wszyscy mieli wypisane na czožach imić Jego oraz imić Jego Ojca. I usžyszažem z nieba gžos jakby szumu wód potćżnych lub jak echo wielki ego grzmotu. To, co sžyszažem, przypominažo dźwićki wydobywane przez ha rfiarzy uderzających w swoje harfy. I ņpiewali jakby pieņń nową przed tronem
i przed czterema Zwierzćtami i przed Starcami. Ale oprócz stu czterdziestu
czterech tysićcy tych, którzy zostali wykupieni z ziemi, nikt nie m ógž nauczyć
sić tej pieņni. Są to ci, którzy towarzyszą Barankowi, dokądkolwiek idzie; są to
ci, którzy zostali wykupieni spoņród ludzi jako pierwociny dla Boga i dla Baranka; to ci, w których ustach nie znaleziono żadnego kžamstwa. Są bez skazy.
Oto Sžowo Boże.
Bogu niech bćdą dzićki.

wszyscy powstają

A LLELUIA
pierwszy raz śpiewa chór, powtarzają wszyscy

Kantor

Wysžawiamy Cić, Panie nieba i ziemi,
że tajemnice Królestwa objawižeņ prostaczkom.

E WANGELIA
Lektor
Wszyscy

Mateusz 11:25-30
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Sžowa Ewangelii wedžug ņwićtego Mateusza.
Chwaža Tobie, Panie.
Tego czasu Jezus rzekž: Uwielbiam Cić, Ojcze, Wžadco nieba i ziemi, iżeņ z akryž to wszystko przed mądrymi i uczonymi, a objawižeņ cažkiem maluczkim.
Tak, Ojcze! Tak sobie upodobažeņ. Wszystko zostažo Mi oddane przez Ojca
mego i nikt nie zna Syna, tylko Ojciec, podobnie jak nikt nie zna Ojca, tylko
Syn oraz ten, któremu On chce to objawić. Przyjdźcie do Mnie wy wszyscy,
którzy jesteņcie utrudzeni i uginacie sić pod cićżarem, a Ja wam sprawić ulgć.
Wžóżcie na siebie moje jarzmo i bądźcie podobni do Mnie. Ja je stem cichy
i pokornego serca. A wówczas znajdziecie ulgć dla dusz waszych. Moje jarzmo
jest sžodkie, a brzemić moje lekkie.
Oto Sžowo Pańskie.
Chwaža Tobie, Chryste.

wszyscy siadają

PIEŅŃ PRZED KAZANIEM
śpiewają wszyscy, zwrotkę 2. ad libitum w harmonii

T EKST KAZALNY

List ņw. Pawža do Kolosan 3:12-17
Tak wićc jako wybrani, uņwićceni i umižowani przez Boga powinniņcie sić
przyodziać w prawdziwe mižosierdzie, w dobroć, w pokorć, w cichoņć
i w cierpliwoņć. Znoņcie jedni drugich i wybaczajcie sobie nawzajem, gdyby
ktoņ miaž jakiņ żal do drugiego. Jak Pan wybaczyž wam, tak i wy wybaczajcie
jedni drugim. Przede wszystkim zaņ starajcie sić o mižoņć, która zapewni wam
zdobycie pežnej doskonažoņci. A pokój, który pochodzi od Chrystusa, niech
kieruje sercami waszymi, bo wžaņnie do owego pokoju w jednym ciele zosta liņcie wezwani. Bądźcie też pežni wdzićcznoņci. Sžowo Chrystusa niech przebywa w was z cažym swoim bogactwem. Kierując sić roztropnoņcią najwyższą,
nauczajcie i budujcie jedni drugich. Ulegając zaņ žasce ņpiewajcie Bogu w w aszych sercach psalmy, hymny i pieņni pežne ducha. I czegokolwiek dokonujecie
sžowem lub czynem, wszystko czyńcie w imić Pana Jezusa, skžadając przez
Niego dzićkczynienie Bogu Ojcu.

K AZANIE

ks. Andrzej Fober

MEDYTACJA O RGANOWA
Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621)

Psalm 23

MODLITWA P OWSZECHNA
wszyscy powstają
pierwszy raz śpiewa chór, po wezwaniach śpiewają wszyscy

Orędownik

Wszyscy

Sam Jezus Chrystus siedzi po prawicy Ojca i nieustannie przyczynia sić za nami.
Z ufnoņcią przeto skierujmy do Boga nasze proņby za Koņcióž powszechny
i cažy ņwiat.
Proņmy Boga, naszego najlepszego Ojca, za wszystkie Koņciožy i wspólnoty
chrzeņcijańskie - aby wytrwale i gorliwie zdążažy do wzajemnego poszanowania i jednoņci.
Kyrie eleison, eleison.
Proņmy Boga za tych, których ustanowiž pasterzami; za papieża Benedykta XVI, za naszych biskupów; Jeremiasza, Mariana, Marka, Ryszarda, Wžodzimierza; oraz za wszystkich patriarchów i zwierzchników wspólnot chrzeņcijańskich - aby pomagali ludziom wejņć do wspólnoty dzieci Bożych przez
bramć, którą jest Chrystus.
Kyrie eleison, eleison.

Proņmy Boga za naszą Ojczyznć - aby wprowadziž ją na drogć pomyņlnego
rozwoju, wewnćtrznego žadu, zgody i pokoju.
Kyrie eleison, eleison.
Proņmy Boga za wszystkich muzyków, którzy swą codzienną pracą ubogacają
nasze życie - aby tworzone przez nich pićkno prowadzižo wszystkich do Boga.
Kyrie eleison, eleison.
Proņmy Boga za wszystkie szkožy ksztažcące muzyków koņcielnych,
w szczególnoņci za Zakžad Muzyki Koņcielnej Akademii Muzycznej, Wrocža wskie Liturgiczne Studium Wokalne oraz Ewangelicki Instytut Muzyki Sakralnej
- aby godnie wypežniažy swe misyjne zadanie przygotowywania do sžużby
w Koņciele.
Kyrie eleison, eleison.
Proņmy Boga za wszystkich zmaržych muzyków koņcielnych; w szczególnoņci
za niedawno zmaržych wielkich artystów naszego miasta: prof. Romualda Sroczyńskiego i prof. Edmunda Kajdasza - aby dobry Bóg przyjąž ich do swojej
chwažy.
Kyrie eleison, eleison.
Proņmy Boga za nas samych - abyņmy oczekując z nadzieją na nastanie jednej
owczarni, burzyli w codziennym życiu mury zazdroņci, uprzedzenia
i obojćtnoņci.
Kyrie eleison, eleison.

MODLITWA P AŃSKA
Przewodniczący

Zakończmy naszą modlitwć sžowami, których nauczyž nas Pan, Jezus Chrystus:

Wszyscy

Ojcze nasz, któryņ jest w niebie,
ņwićć sić imić Twoje;
przyjdź królestwo Twoje;
bądź wola Twoja
jako w niebie, tak i na ziemi.
Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj;
i odpuņć nam nasze winy,
jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;
i nie wódź nas na pokuszenie,
ale nas zbaw ode zžego.

Z NAK P OKOJU
Przewodniczący
Wszyscy

Pokój Pański niech zawsze bćdzie z wami.
I z duchem twoim.
W duchu chrzeņcijańskiej mižoņci przekażmy sobie znak pokoju.

PIEŅŃ
śpiewają wszyscy, zwrotkę 2. ad libitum w harmonii

K OLEKTA K OŃCOWA
Przewodniczący

Wszyscy

Boże, Twój Syn obiecaž, że bćdzie poņród wszystkich zgromadzonych w Jego
imić; spraw, abyņmy odczuwali, że jest obecny z nami i obdarza nas žaską, mižosierdziem i pokojem, zachowując nas w prawdzie i mižoņci. Przez Chrystusa
Pana naszego.
Amen.

S ŽOWO KOŃCOWE

o. Jakub Kraska

B ŽOGOSŽAWIEŃSTWO
Przewodniczący
Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Boże, nasz Ojcze, niech upragnione bžogosžawieństwo umocni Twoich wie rnych, aby nigdy nie sprzeciwiali sić Twojej woli i skžadali Ci dzićkczynienie za
Twoje dobrodziejstwa. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.
Niech was bžogosžawi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch Ņwićty.
Amen.

HYMN NA ZAKOŃCZENIE
śpiewają wszyscy, zwrotki 2. i 3. ad libitum w harmonii

R OZESŽANIE
Przewodniczący
Wszyscy

Idźcie w imić Chrystusa.
Bogu niech bćdą dzićki.

P OSTLUDIUM O RGANOWE
IV Symfonia f/F Op. 13/4 - Finał

Charles-Marie Widor (1844-1937)

Dzisiejsze ņpiewy:
Antyfona – melodia: Tomasz Kmita 2010; Pochwal, mój duchu, Mocarza – tekst: Joachim Neander 1680 Lobe den
Herren, den mächtigen König der Ehren, przekžad: Ņpiewnik Warszawski 1899 wg Ludwika Jenike 1864, melodia:
XVII w. rel. Stralsund 1665, Halle 1741; Gdybym języków miał tysiące – tekst: ks. Johann Mentzer 1704 O daß ich
tausend Zungen hätte, przekžad: ks. Pawež Sikora 1912, melodia: Johann Balthasar König 1738; O Jezu, Słowa Twego –
tekst: ks. Tobias Clausnitzer 1663 Liebster Jesu, wir sind hier, przekžad: katolicka tradycja górnoņląska, melodia: Johann Rudolf Ahle 1664; Kyrie – melodia: Jacques Berthier †1994; Złącz, Panie, miłujących Cię – tekst: ks. Hieronim
Chamski 1979, melodia: Louis Bourgeois 1551; Chwal, mój duchu, Króla niebios – tekst: Henry Francis Lyte 1834
Praise, My Soul, the King of Heaven, przekžad: Tomasz Kmita 2010, melodia: John Goss 1869.
Wszystkie teksty Pisma Ņwićtego podane zostažy wg Biblii Warszawsko -Praskiej.

