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BEDLOWIE

Jakub Tarka
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P RELUDIUM ORGANOWE
Incantation pour un jour Saint

Jean Langlais (1907-1991)

I NTROIT

Tomasz Kmita (ur. 1985)
śpiewa kantor

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 PROCESJĆ
zwrotki 1, 2 i 5 śpiewają wszyscy, zwrotki 3 i 4 śpiewa tylko chór

3. Do świętych jego wejdźmy bram, pośród pochwalnych cudnych pień,
On oczekuje na nas tam, w odwieczną Jego wejdźmy sień!
4. On, dobry wiekuisty Pan, On prawdy świętej nieci blask.
Z wierności swej odwiecznej znan, na wieki dla nas źródłem łask.

A KLAMACJA
Przewodniczący:

Wszyscy:

Wszyscy:

P IEŅŃ WSTĆPNA
śpiewają wszyscy

K OLEKTA DNIA
Przewodniczący

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Módlmy sić.
Wszechmogący wieczny Boże, spežnij z Ojcowską dobrocią pragnienie modlącego sić ludu, ‟ daj mu poznać, co należy czynić * i udziel sižy do wypežnienia
poznanych obowiązków. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, 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 42:1-8

Oto Sžuga mój, którego wspieram, wybrany, w którym mam upodobanie.
Tchnąžem w Niego mojego Ducha, aby mógž zanieņć narodom Prawo. Nie
krzyczy on i nie podnosi gžosu, i na ulicach też nikt go nie sžyszy. Nie zžamie
do końca trzciny nadžamanej i nie zagasi choć trochć tlejącego knota, lecz
wierny wszystkim ogžasza Prawo. Nie zachwieje sić nigdy ani sić nie zžamie,
dopóki Prawa nie wprowadzi na ziemi, bo wszystkie wyspy Jego rad wyczek ują. Oto, co mówi Pan i Bóg. Ten, który stworzyž niebiosa i rozciągnąž je; Ten,
który umocniž ziemić i okryž roņlinami; Ten, który przekazaž swe tchnienie
wszelkiemu ludowi i życiem obdarzyž wszystko, co sić rusza. To Ja, Pan, wezwažem cić w sprawiedliwoņci, Ja wziąžem cić za rćkć i uformowažem, i prz eznaczyžem cić na przymierze dla narodów, i Ņwiatžoņcią ustanowižem dla
wszystkich ludów. Przez ciebie mają sić otworzyć niewidomym oczy, dzićki
tobie na wolnoņć wyjdą wićźniowie, a z miejsc zamknićcia ci, co są w ciemn oņci. Ja, któremu Pan jest na imić, nie odstąpić nikomu mej chwažy, a bożkom
nigdy nie dam mego szczćņcia.
Oto Sžowo Boże.
Bogu niech bćdą dzićki.

P SALM

Ps 89:4-5, 21-22, 25-29
śpiewa chór

Przymierze zawaržem z wybranym moim,
a sžudze mojemu, Dawidowi, przyrzekžem:
Twoje potomstwo trwać bćdzie na wieki,
a tron twój z pokolenia na pokolenie.
Znalazžem sžugć mego, Dawida,
i namaņcižem go moim ņwićtym olejem.
Moja rćka bćdzie go zawsze prowadzić,
umacniać go bćdzie moje ramić.
Moja wiernoņć i žaska wszćdzie za nim pójdą,
a on w imić moje podniesie swą gžowć.
Ponad morza wyciągnć jego rćkć,
a jego prawica bćdzie nad rzekami.

On do mnie zawoža: Ojcem moim jesteņ,
moim Bogiem i opoką mojego zbawienia.
A Ja go uczynić pierworodnym moim
i najwićkszym poņród wszystkich wžadców ziemi.
I zachowam dla niego žaskawoņć na wieki,
zawsze trwać bćdzie moje z nim przymierze.
Chwaža niech bćdzie Ojcu
i Synowi, i Duchowi Ņwićtemu,
jak byžo od początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

DRUGIE CZYTANIE
Lektor

Wszyscy

Pierwszy List do Rzymian 12:1-8
Tak wićc proszć was, bracia, w imić mižosierdzia, którym nas Bóg darzy, abyņcie chcieli skžadać samych siebie jako ofiarć żywą, ņwićtą i mižą Bogu. Taka
tedy niech bćdzie wasza czeņć rozumnie okazywana Bogu. I nie postćpujcie
wedžug wzorów tego ņwiata, lecz starajcie sić o przemianć waszych myņli, żebyņcie mogli zrozumieć, czego Bóg od was chce co jest dobre, co miže Bogu
i co prawdziwie doskonaže. W imić otrzymanej od Boga žaski apostolatu proszć was, by nikt nie miaž o sobie mniemania wyższego; niż należy; przeciwnie
niech każdy trzeźwo i skromnie ocenia sić wedžug rozmiarów wiary, której mu
Bóg udzieliž. Jak na cažoņć ludzkiego ciaža skžadają sić organa o niejednakowym przeznaczeniu, tak też i my wszyscy, choć tak liczni, jesteņmy w Chrystusie jednym organizmem, a każdy z nas pežni funkcje oddzielnego organu. Każdy
też z racji udzielonej nam žaski posiada inny dar. Ci, co cieszą sić darem prz ekazywania innym woli Bożej, powinni zeń korzystać zgodnie z zasadami wi ary; ci, którzy zostali obdarzeni darem posžugiwania, niech posžugują innym,
a ci, co posiadają dar nauczania, niech korzystają zeń nauczając. Podobnie też
niech umacnia innych ten, kto z žaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu.
Ten, kto dzieli sić z innymi tym, co posiada, niech czyni to szczerym sercem,
a temu, kto wydaje rozkazy, niech towarzyszy przy tym troska o dobro podwžadnych; ten, kto okazuje innym mižosierdzie, niech czyni to radoņnie.
Oto Sžowo Boże.
Bogu niech bćdą dzićki.

wszyscy powstają

A LLELUJA
pierwszy raz śpiewa kantor, powtarzają wszyscy

Kantor

Wspomóż nas, Boże zbawienia naszego,
wybaw nas dla chwažy Twego imienia.

E WANGELIA
Ksiądz
Wszyscy

Mateusz 5:13-16
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Sžowa Ewangelii wedžug ņwićtego Mateusza.
Chwaža Tobie, Panie.
Wy jesteņcie solą ziemi. Jeņli tedy sól zwietrzeje, czym ją samą solić sić bćdzie?
Na nic sić już wićcej nie zda, jak tylko by ją wyrzucić na zewnątrz, gdzie zost anie podeptana przez ludzi. Wy jesteņcie ņwiatžem dla cažego ņwiata. Nie można
ukryć miasta požożonego na szczycie góry. Nie zapala sić też lampy po to, by ją
schować pod korcem. Przeciwnie, umieszcza sić ją na ņwieczniku, aby dawaža
ņwiatžo tym wszystkim, którzy są w domu. Tak też ņwiatžo wasze niech jaņnieje na oczach wszystkich ludzi po to, żeby widzieli wasze dobre uczynki i wielbili za nie Ojca waszego, który jest w niebie.
Oto Sžowo Pańskie.
Chwaža Tobie, Chryste.

wszyscy siadają

PIEŅŃ PRZED KAZANIEM
śpiewają wszyscy, zwrotki parzyste w harmonii

K AZANIE

ks. prof. Bogdan Ferdek

MEDYTACJA O RGANOWA
Alleluja, laudem dicite Deo nostro

Heinrich Scheidemann (ca. 1595-1663)

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

Przewodniczący

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.

Orędownik

Proņmy Boga, naszego najlepszego Ojca, za wszystkie Koņciožy i wspólnoty
chrzeņcijańskie - aby wytrwale i gorliwie zdążažy do wzajemnego poszanowania i jednoņci.
Kyrie eleison, eleison.

Wszyscy

Proņmy Boga za tych, których ustanowiž pasterzami; za papieża Benedykta XVI, za biskupów: Jeremiasza, Mariana, Marka, Rowana, 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, mądroņci 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 Pana.
Kyrie eleison, eleison.
Proņmy Boga za wszystkie instytucje 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 nowopowstaže Ņląskie Towarzystwo Muzyki Koņcielnej - aby
z powodzeniem mogžo realizować swe misyjne posžannictwo krzewienia i pielćgnowania ņląskiej kultury muzycznej oraz muzyki koņcielnej.
Kyrie eleison, eleison.

Proņmy Boga za wszystkich zmaržych muzyków i muzykologów; w szczególnoņci za niedawno zmaržych: prof. Marić Zduniak oraz ks. Zbigniewa Piaseckiego
- 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, zwrotki 2 i 3 w harmonii

K OLEKTA K OŃCOWA
Przewodniczący

Wszyscy

Panie, nasz Boże, spraw abyņmy znajdowali radoņć w Twojej sžużbie ‟ albowiem szczćņcie trwaže i pežne możemy znaleźć tylko w wiernym oddaniu sić
Tobie, * Stwórcy wszelkiego dobra. Przez Chrystusa Pana naszego.
Amen.

S ŽOWO KOŃCOWE

o. Jakub Kraska

B ŽOGOSŽAWIEŃSTWO
Przewodniczący
Wszyscy

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Pokój Boży,
który przekracza wszelką myņl,
niech strzeże waszych serc i umysžów
w poznawaniu i mižowaniu Boga,
i Jego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego;
a bžogosžawieństwo Boga wszechmogącego,
Ojca, Syna i Ducha Ņwićtego,
niech bćdzie z wami i niech pozostanie z wami na zawsze.
Amen.

R OZESŽANIE
Przewodniczący
Wszyscy

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech bćdą dzićki.



HYMN NA ZAKOŃCZENIE
śpiewają wszyscy, zwrotka 2. w harmonii, zwrotkę 3. śpiewa tylko chór

3. On, jak Ojciec, nas wciąż strzeże, dobrze naszą słabość zna.
Od złych wrogów nas wybawia, w ręku swoim wszystko ma.
Alleluja, alleluja! Swoją litość dzieciom da.

P OSTLUDIUM O RGANOWE
Passacaglia c-moll BWV 582

Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Autorzy:
Niech w Panu się raduje świat – tekst: David Denicke 1646 wg tekstu ks. Corneliusa Beckera, przekžad: ks. Edward
Romański 1963, 5 zwr. wg LG, melodia: Louis Bourgeois 1551, opracowanie: Ralph Vaughan Williams 1953 ; Królu
nasz przedziwny tekst i melodia: Joachim Neander 1679 Wunderbarer König, przekžad: autor nieznany; Psalm – opracowanie: Edward Bairstow ‟1946; Alleluja – melodia: Colin Mawby; Naprzód krocz – tekst: ks. Johann Eusebius
Schmidt 1704 Fahre fort, fahre fort, Zion, przekžad: kancjonaž górnoņląski, melodia: J.A. Freilinghausen, Halle 1704;
Kyrie – melodia: Jacques Berthier ‟1994; O Panie, szukasz dzieci swych – tekst: Negro spirituals, ks. Ireneusz Pawlak,
melodia: walijska z Hymnau a Thonau D. Evansa, 1865; Chwal, mój duchu, Króla niebios – tekst: Henry Francis Lyte
1834 Praise, My Soul, the King of Heaven, przekžad: Eryk Skarsgård 2010, melodia: John Goss 1869.
Wszystkie teksty Pisma Ņwićtego podane zostažy wg Biblii Warszawsko-Praskiej.

Koncert
Henry Purcell (1659-1695)
Ode for St Cecilia’s Day – Welcome to all the pleasures

Marta Kierska-Witczak, dyrygent

Soliņci
Paulina Stefańska, sopran
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Chór Chžopićcy Filharmonii Wrocžawskiej
Zespóž Wokalny „Rondo” SM I st. im. Grażyny Bacewicz we Wrocžawiu
Mažgorzata Podzielny, przygotowanie zespołów

Studencka Orkiestra Barokowa
Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego
Agnieszka Tomkiewicz, skrzypce barokowe
Sebastian Foltan, altówka barokowa
Karolina Janik, altówka barokowa
Julia Kosendiak, viola da gamba
Daniel Pochwaža, klawesyn
Jarosžaw Thiel, przygotowanie zespołu

