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KOŚCIÓŁ ŚWIĘTEGO WOJCIECHA
OJCÓW DOMINIKANÓW WE WROCŁAWIU

hasło przewodnie w roku 2012

PAX ET BONUM
hasła w latach poprzednich

2011 – Posłani do służby
2010 – Chwała i uwielbienie

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych.

P RZEWODNICZĄCY

Ks. Piotr Dębski
Referent ds. muzyki kościelnej Legnickiej Kurii Biskupiej
Członek Zakładu Muzyki Kościelnej AMKL
Członek Zarządu Stowarzyszenia Polskich Muzyków Kościelnych

K AZNODZIEJA

Ks. Marcin Orawski
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
II Proboszcz parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu

L EKTORZY

Dr hab. Wojciech Szczerba
Rektor
Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu

Ks. Dawid Mendrok
Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
Wikariusz parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu

O. Norbert Oczkowski
Liturgista konwentu św. Wojciecha we Wrocławiu

O RĘDOWNIK

Ks. protodiakon Grzegorz Cebulski
Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny
Dyrygent Chóru Męskiego „Oktoich”

C HÓRY

D YRYGENCI

Chór Chłopięcy Filharmonii Wrocławskiej
Zespół Wokalny „Rondo” SM Ist. we Wrocławiu
Chór Liceum Ogólnokształcącego nr XVII we Wrocławiu
Magdalena Lipska
Dr Małgorzata Podzielny
Prof. Marta Kierska-Witczak
Kierownik Zakładu Muzyki Kościelnej AMKL
Wiceprezes Zarządu Śląskiego Towarzystwa Muzyki Kościelnej

I NSTRUMENTY DĘTE ,
KOTŁY

Karol Pelc, trąbka
Rafał Czemarmazowicz, trąbka
Jakub Wojtas, róg
Krzysztof Chlewicki, puzon
Akash Kumar, tuba
Kamila Pawlik, kotły
Studenci Wydziału Instrumentalnego AMKL

O RGANISTA

Marek Fronc
Prezes Śląskiego Towarzystwa Muzyki Kościelnej
Członek Zakładu Muzyki Kościelnej AMKL
Organista kościoła św. Wojciecha w Legnicy

C EREMONIARZ

Marcin Sternal
Kleryk Metropolitalnego Seminarium Duchownego we Wrocławiu

S ŁUŻBA LITURGICZNA

P RECENTOR

Jakub Tarka, nawikulariusz
Paweł Chmielewski, turyferariusz
Henryk Walezy, krucyferariusz
Piotr Paprocki, lucyferariusz
Michał Wiśniowiecki, lucyferariusz
Tomasz Kmita
Sekretarz Zarządu Śląskiego Towarzystwa Muzyki Kościelnej
Kantor i organista parafii ew.-aug. św. Krzysztofa we Wrocławiu

BEDLOWIE

Tomasz Gładysz
Piotr Stefaniszyn

ASYSTENT ORGANISTY

Tomasz Głuchowski
Organista kościoła św. Wojciecha we Wrocławiu

OBSŁUGA TECHNICZNA

Michał Mazurkiewicz
Bartosz Kuriata
Anna Szczędzina
Marta Żelazowska
Amanda Zok

W nabożeństwie uczestniczą Szanowni Goście

Prof. Helena Tomaszek-Plewa
Prorektor Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego

Prof. AMKL dr hab. Jolanta Szybalska-Matczak
Dziekan Wydziału Edukacji Muzycznej AMKL

Sz. P. Szymon Rudzki
Członek Senatu AMKL, przedstawiciel studentów









Organizatorzy składają serdeczne wyrazy wdzięczności
Pedagogom Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu
st. wykł. Ryszardowi Kurzakowi
za przygotowanie zespołu dętego
oraz

prof. Jackowi Wocie
za przygotowanie instrumentalisty-perkusisty



P RELUDIUM ORGANOWE
Toccata und Fuge E-dur
I NTROIT
The Call of Wisdom

Johann Ludwig Krebs (1713-1780)
Will Todd (ur. 1970)
śpiewa chór chłopięcy

Lord of wisdom, Lord of truth,
Lord of justice, Lord of mercy;
Walk beside us down the years
till we see you in your glory.
Striving to attain the heights,
turning in a new direction,
Entering a lonely place,
welcoming a friend or stranger.
I am here, I am with you.
I have called; do you hear me?
Silver is of passing worth,
gold is not of constant value,
Jewels sparkle for a while:
what you long for is not lasting.
Rulers govern under me
with my insight and my wisdom.
Those who love me know my love;
those who seek me find their answer.
God the Father, God the Son, Holy Spirit, coeternal; Glory be ascribed to you to the end of ages.

Panie mądrości, Panie prawdy,
Panie sprawiedliwości, Panie miłosierdzia;
Krocz przez lata obok nas
dopóki nie zobaczymy Cię w Twojej chwale.
Dążąc do osiągania szczytów,
obierając nową ścieżkę,
Wchodząc na miejsce samotne,
witając przyjaciela lub nieznajomego wędrowca.
Jestem tu, jestem z tobą.
Zawołałam, słyszysz mnie?
Srebro jest ulotną wartością,
wartość złota nie jest stała,
Klejnoty błyszczą przez chwilę:
to czego pragniesz jest przemijające.
Władcy rządzą pode mną
z moją przenikliwością i moją mądrością.
Ci, którzy mnie kochają znają moją miłość;
ci, którzy mnie poszukują znajdują swoją odpowiedź.
Boże Ojcze, Synu i Duchu Święty, współwieczni;
Chwała Wam należna, teraz i po wieki wieków.

Michael Hampel
na podstawie Księgi Przysłów 9

Tłumaczenie:
Paweł Chmielewski

wszyscy powstają

HYMN NA PROCESJĘ
śpiewają wszyscy

A KLAMACJA
Przewodniczący

Wszyscy

Wszyscy

P IEŚŃ WSTĘPNA
śpiewają wszyscy

K OLEKTA DNIA
Przewodniczący

Pan z wami.
I z duchem twoim.
Módlmy się.
Boże, Ty z ojcowską troską czuwasz nad wszystkimi, † spraw, aby ludzie, którzy mają wspólne pochodzenie, * w pokoju utworzyli jedną rodzinę złączoną
węzłami bratniej miłości. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez
wszystkie wieki wieków.
Amen.

SŁOWO BOŻE

wszyscy siadają

P IERWSZE CZYTANIE
Lektor

Wszyscy

Księga Proroka Ezechiela 36:24-28

Tak mówi Pan: zbiorę was spośród narodów i sprowadzę ze wszystkich obcych
krain na waszą własną ziemię. Rozleję pośród was wodę żywą i zostaniecie
oczyszczeni. Oczyszczę was z wszelkich brudów i uwolnię was od waszych
bożków. I dam wam serce nowe i tchnę w was nowego ducha. Zabiorę wam
wasze serca kamienne i włożę w was serca z żywego ciała. Przekażę wam mojego Ducha i sprawię, że zaczniecie postępować według moich praw
i zachowywać moje przykazania, wprowadzając je w życie. Mieszkać będziecie
znowu w kraju, który dałem kiedyś waszym ojcom. Staniecie się wtedy moim
ludem, a Ja będę waszym Bogiem.
Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

P SALM

Ps 85:2-3, 8-9a, 11-14
śpiewa chór

Łaskawym się okazałeś, Panie, dla Twej ziemi
i oddaliłeś od Jakuba nieszczęście.
Przebaczyłeś winy Twojemu ludowi
i wszystkie grzechy jego zakryłeś.
Okaż nam, Panie, łaskę Twoją
i daj nam swoje zbawienie.
Pragnę słuchać wszystkiego, co mi Bóg powie.
Pan ogłasza pokój swojemu ludowi,
Spotkały się ze sobą łaskawość i wierność,
ucałowały się nawzajem sprawiedliwość i pokój.
Wierność wyrasta z ziemi,
sprawiedliwość spogląda z nieba.

A Pan ześle błogosławieństwo
i nasza ziemia wyda swój owoc.
Zawsze kroczy przed Nim sprawiedliwość,
a za Nim, Jego śladami – zbawienie.
Chwała niech będzie Ojcu
i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak było od początku, teraz i zawsze,
i na wieki wieków. Amen.

DRUGIE CZYTANIE
Lektor

Wszyscy

Pierwszy List do Rzymian 12:6-17, 20-21
Każdy z racji udzielonej łaski posiada inny dar. Ci, co cieszą się darem przekazywania innym woli Bożej, powinni zeń korzystać zgodnie z zasadami wi ary; ci, którzy zostali obdarzeni darem posługiwania, niech posługują in nym,
a ci, co posiadają dar nauczania, niech korzystają zeń nauczając. Podobnie też
niech umacnia innych ten, kto z łaski Bożej potrafi podnosić innych na duchu.
Ten, kto dzieli się z innymi tym, co posiada, niech czyni to szczerym ser cem,
a temu, kto wydaje rozkazy, niech towarzyszy przy tym troska o dobro podwładnych; ten, kto okazuje innym miłosierdzie, niech czyni to radośnie. Miłość
powinna być szczera. Wystrzegajcie się zła, zabiegajcie o dobro. Miłujcie jedni
drugich, bądźcie sobie życzliwi i jeden przed drugim okazujcie sobie nawzajem
szacunek. Niech wasza gorliwość nigdy nie słabnie, bądźcie pełni zapału ducha,
poddani Panu. Ożywieni radosną nadzieją, cierpliwie znoście uciski, módlcie
się z wytrwałością. Pomagajcie waszym braciom, gdy znajdą się w potrzebie,
bądźcie gościnni dla tych, którzy do was przyjdą. Błogosławcie tych, którzy
was prześladują. Błogosławcie ich, a nie złorzeczcie im. Radujcie się z tymi,
którzy się radują, płaczcie z tymi, którzy płaczą. Żyjcie we wzajemnej zgodzie,
nie wynoście się jedni ponad drugich, lecz bądźcie skromni. Nie uważajcie się
za zbyt mądrych. Nikomu nie odpłacajcie złem za złe; przeciwnie, wszystkim
ludziom dobrze czyńcie. Jeżeli nieprzyjaciel twój jest głodny, daj mu jeść; jeżeli jest spragniony, daj mu pić. Postępując w ten sposób będziesz gromadził rozżarzone węgle skruchy na głowie twego nieprzyjaciela. Nie daj się pokonać złu,
lecz sam dobrem zwyciężaj zło.
Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

wszyscy powstają

A LLELUJA
pierwszy raz śpiewa chór, powtarzają wszyscy

Chór

Miłujcie nieprzyjaciół waszych
i módlcie się za tych, którzy was prześladują.

E WANGELIA

Mateusz 5:1-12, 44-48
Pan z wami.
I z duchem twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza.
Chwała Tobie, Panie.
Widząc tłumy, wstąpił Jezus na wzgórze i usiadł, a uczniowie Jego zbliżyli się
doń. Otworzywszy tedy usta swoje nauczał ich mówiąc: Błogosławieni ubodzy
duchem, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni, którzy
się smucą, albowiem będą pocieszeni. Błogosławieni cisi, albowiem odziedziczą ziemię. Błogosławieni, którzy cierpią głód i odczuwają pragnienie sprawiedliwości, albowiem będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni albowiem dostąpią
miłosierdzia. Błogosławieni czystego serca, albowiem zobaczą Boga. Błogosławieni, którzy zabiegają o pokój, albowiem będą nazwani synami B oga. Błogosławieni, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości, do nich
bowiem należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy was znieważają, prześladują i obrzucają oszczerstwami z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, bo już macie wielką zapłatę w niebie. To przecież tak właśnie prześl adowano proroków, poprzedników waszych.
A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych, módlcie się za tych, kt órzy was prześladują. W ten sposób okażecie się synami Ojca waszego, który
jest w niebie i który sprawia przecież, że słońce wschodzi tak nad złymi, jak
i nad dobrymi, a deszcz spada zarówno na sprawiedliwych, jak i niezbożnych.
Bo jeśli będziecie miłować tylko tych, którzy was miłują, to jakaż czeka was za
to nagroda? Czyż nie postępują tak samo nawet celnicy? Albo cóż nadzwyczajnego czynicie, jeśli pozdrawiacie tylko braci waszych? Czyż nie czynią tak s amo nawet poganie? Bądźcie tedy doskonali, tak jak doskonały jest wasz Ojciec
Niebieski.

Ksiądz
Wszyscy

Oto Słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.

wszyscy siadają

PIEŚŃ PRZED KAZANIEM
wszyscy śpiewają zwrotki 3, 4 i 7-9, pozostałe zwrotki śpiewa tylko chór

1. O, chwalcie Pana! Dobry jest zaiste. Dobrze jest śpiewać łasce wiekuistej.
Chwała to wdzięczna, pieśń niewyczerpana; o, chwalcie Pana!
2. Śpiewajcie społem! Dzięki Mu składajcie, na harfach Jemu wdzięcznie wygrywajcie,
przed Panem mocnym skłońcie swe kolana; o, chwalcie Pana!

5. Do Ciebie, Chryste, modły zasyłamy; niech łaska Twoja wiecznie mieszka z nami,
dla chwały Twego wielebnego miana; o, chwalcie Pana!
6. I dziś nam poślij swe anielskie wodze, potknąć się nie daj nigdzie naszej nodze,
by wdzięczna trzódka, cudem ratowana wielbiła Pana!

K AZANIE

ks. Marcin Orawski

MUZYKA CHÓRALNA
Przez dobrą moc Twą, Panie

tekst: ks. Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
melodia: Siegfried Fietz (ur. 1946)

MODLITWA P OWSZECHNA – WEDŁUG PRAWOSŁAWNEJ E KTENII
wszyscy powstają
Przewodniczący

W pokoju do Pana módlmy się.
pierwszy raz śpiewa chór, po wezwaniach śpiewają wszyscy

Orędownik
Wszyscy

Módlmy się o pokój z wysokości i zbawienie dusz naszych.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się o pokój całego świata, stałość świętych Bożych Kościołów
i zjednoczenie wszystkich.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się za tę świątynię i za tych, którzy z wiarą, pobożnością i bojaźnią
Bożą wchodzą do niej.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się za najprzewielebniejszych arcybiskupów naszych: Jeremiasza
i Mariana, za biskupów: Andrzeja, Rysz arda, Rowana, Mar ka i Wł odzimierza, za czcigodnych kapłanów, w Chrystusie diakonów, za cały stan
duchowny i lud.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się o zachowanie w opiece Bożej naszej Ojczyzny, za jej zwierzchnie
władze i wojsko Chrystusa miłujące.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się za to miasto, za wszystkie miasta, wsie i krainy, i za wszystkich
wiernych żyjących w nich.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się za wszystkich muzyków, by obdarzeni wspaniałymi talentami,
ubogacali nasze życie i przyczyniali się do jeszcze większej chwały Bożej.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się za wszystkie instytucje kształcące muzyków kościelnych,
w szczególności za Zakład Muzyki Kościelnej Akademii Muzycznej, Wrocławskie Liturgiczne Studium Wokalne oraz Ewange licki Instytut Muzyki
Sakralnej.
Kyrie eleison, Christe eleison.

Módlmy się za stowarzyszenia pielęgnujące wartościową muzykę kościelną,
w szczególności za Śląskie Towarzystwo Muzyki Kościelnej a także Stowarzyszenie Polskich Muzyków Kościelnych, by ich działania przyczyniły się
do większej Bożej chwały a ich członkom przynosiły radość we wspólnym misyjnym działaniu.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Módlmy się o spokój duszy zmarłych sług Bożych , w szczególnośc i
za ks. prof. Karola Mrowca, prof. Stefana Stuligrosza, Remigiusza Cynara oraz
Klemensa Kamińskiego, których Pan wezwał niedawno do siebie, aby ci, którzy
na ziemi chwalili Boże imię swą muzyką, mogli śpiewać w niebie pieśń chwały.
Kyrie eleison, Christe eleison.
O wybawienie nas z wszelkiego utrapienia, gniewu i niebezpieczeństwa,
do Pana módlmy się.
Kyrie eleison, Christe eleison.
Wspomóż, zbaw, zmiłuj się i ochroń nas, Boże, łaską Twoją.
Kyrie eleison, Christe eleison.

MODLITWA P AŃSKA
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.

Z NAK P OKOJU
Przewodniczący
Wszyscy

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

PIEŚŃ
śpiewają wszyscy

K OLEKTA K OŃCOWA
Przewodniczący

Módlmy się.

Wszyscy

Boże, Stwórco świata, Ty kierujesz biegiem dziejów, † wysłuchaj nasze błagania i udziel pokoju w naszych czasach, * abyśmy mogli wychwalać Twoje mił osierdzie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

S ŁOWO KOŃCOWE

o. Norbert Oczkowski

B ŁOGOSŁAWIEŃSTWO
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 będzie z wami i niech trwa przy was zawsze.
Amen.

R OZESŁANIE
Przewodniczący
Wszyscy

Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.



HYMN NA ZAKOŃCZENIE
Chóry śpiewają antyfonę Spes nostra firma – „pewna jest nasza nadzieja”
po czym
wszyscy śpiewają Te Deum, zwrotka 2. w harmonii

P OSTLUDIUM O RGANOWE
Preludium und Fuge C-dur op. 2 nr 1

Moritz Brosig (1815-1887)

Autorzy:
■ Boże stworzenia, złączcie się – tekst: ks. William Henry Draper 1926 – All Creautures of Our God And King
na podstawie Pieśni Słonecznej św. Franciszka z Asyżu 1225, przekład: Tadeusz Sikora 1998, melodia: autor nieznany
(wyd. Kolonia 1623), opracowanie czterogłosowe: Ralph Vaughan Williams 1906, opracowanie orkiestrowe: Bernard
Kirkpatrick 2005; ■ Królu nasz przedziwny – tekst i melodia: Joachim Neander 1679 – Wunderbarer König, przekład:
autor nieznany; ■ Psalm – kompozycja: Tomasz Kmita 2012; ■ Alleluja – melodia aklamacji: Heinrich Rohr, opracowanie: Colin Mawby 1965 (alleluja) i 1999 (werset); ■ O, chwalcie Pana – tekst: zwr. 1-5 autor nieznany (wyd.
Norymberga 1560) – Lobet den Herren, denn er ist sehr freudlich, zwr. 6-9 ks. Paul Gerhardt 1653 – Lobet den Herren
alle, die ihn ehren, przekład: autor nieznany, melodia i opracowanie: Johann Cr üger 1653/1662; ■ Daj mi nieść, Panie,
pokój Twój – tekst: św. Franciszek z Asyżu †1226, adaptacja polska: Tomasz Kmita 2011, melodia: Sebastian Temple
1967, opracowanie: Martin Neary 1997; ■ Spes nostra firma – kompozycja: Oliver Sperling 2008 ■ Ciebie, Boże,
wielbimy – tekst: autor nieznany, wg łacińskiego Te Deum laudamus , melodia: autor nieznany (wyd. Lünenburg 1668,
Wiedeń ok. 1774, Lipsk 1819), dyszkant: Karl Norbert Schmid 1971, opracowanie orkiestrowe: Tomasz Kmita 2012.
Wszystkie teksty Pisma Świętego podane zostały wg Biblii Warszawsko -Praskiej.

Nabożeństwo zostało zorganizowane przez

www.facebook.com/muzykakoscielna

www.stmk.pl
www.facebook.com/stmk.wroc

przy współpracy:

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

Koncert
muzyki śląskich kompozytorów

Moritz Brosig (1815-1887)
Przygrywki chorałowe:
- Auf meinen lieben Gott op. 4 nr 2
- O Traurigkeit, o Herzeleid op. 12 nr 2
- Jesus, Heiland aller Sünder op. 8b nr 10
Marek Fronc – organy

Ignaz Reimann (1820-1885)
Msza G-dur
- Credo
-Benedictus
- Agnus Dei
Chór Kameralny Politechniki Wrocławskiej „Consonanza”
Marta Kierska-Witczak – dyrygent
Marek Fronc – organy

Fritz Lubrich Jr (1888-1971)
Fantazja i fuga d-moll op. 54
Bogusław Raba – organy

Ernst Köhler (1799-1847)
Einleitung zu Grau'ns Tod Jesu op. 15
Heinrich Götze (1836-1906)
Andante B-dur
Adolf Hesse (1809-1863)
Postludium Es dur z op. 51
Tomasz Głuchowski – organy

