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Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Ekumeniczne Nabożeństwo
Słowa Bożego
z okazji

Święta Muzyków
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hasło nabożeństwa w roku 2016

PANIE, WSPOMNIJ NA MNIE
hasła w latach poprzednich
2015 – Miłujcie się wzajemnie
2014 – Jam jest drogą, prawdą i życiem
2013 – Świątynia w Kościele
2012 – Pax et bonum
2011 – Posłani do służby
2010 – Chwała i uwielbienie
2009 – Romuald Sroczyński in memoriam
2008 – Dziękujmy Bogu!

PATRONAT H ONOROWY
nad 9. Świętem Muzyków objęli:

Jego Ekscelencja
Ks. Włodzimierz R. Juszczak
Biskup Wrocławsko-Gdański
Kościoła Greckokatolickiego

Jego Ekscelencja
Ks. dr Józef Kupny
Arcybiskup Metropolita Wrocławski
Kościoła Rzymskokatolickiego

Jego Ekscelencja
Ks. Waldemar Pytel
Biskup Wrocławski
Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)

Nabożeństwu współprzewodniczą
ks. Marcin Sternal
z parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Brzegu
oraz ks. Marcin Orawski
z parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Chórem Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki,
Zespołem Wokalnym Państwowej Szkoły Muzycznej II st. im. R. Bukowskiego
oraz Kameralnym Chórem Politechniki Wrocławskiej
dyryguje
dr Małgorzata Podzielny
Zespół PSM przygotował dr Artur Wróbel,
natomiast chór PW r przygotowała Anna Sipak

Na organach grają
Łukasz Mosur i Tomasz Kmita-Skarsgård

Na instrumentach dętych oraz kotłach grają:
Tomasz Mocała – trąbka
Marcin Król – trąbka
Grzegorz Rymarczuk – puzon
Dawid Klahs – puzon
Ewa Michajłow – kotły

Teksty czytań Starego i Nowego Testamentu podano według
Biblii Warszawskiej,
natomiast tekst psalmu międzylekcyjnego i Ewangelii podług
Biblii Tysiąclecia

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

Nabożeństwo i procesja rozpocznie się wraz z pierwszą pieśnią
„O Boże, chlubo dawnych lat”
– wówczas prosimy powstać

Muzyka przed nabożeństwem
Organista gra
Sonata B-dur, op. 65 nr 4
– Allegro con brio
– Andante religioso

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA
Gdy procesja udaje się do ołtarza, wszyscy powstają i śpiewają

Pieśń procesyjna

tekst: Isaac Watts 1674–1748 – Ps 90, O God, our help in ages past
przekład: Piotr Smykowski 2008

melodia: William Croft 1708
opracowanie orkiestrowe: Tomasz Kmita-Skarsgård 2016

Aklamacja
Przewodniczący

Wszyscy

Wszyscy

Pieśń wstępna
Śpiewają wszyscy

tekst i melodia: Joachim Neander 1679 – Wunderbarer König

przekład: autor nieznany

Kolekta
Przewodniczący Módlmy się.

Boże, Ty nam nakazałeś słuchać Twojego umiłowanego Syna, † ożywiaj naszą wiarę swoim słowem, * abyśmy odzyskawszy czystość duszy, mogli się cieszyć oglądaniem Twojej chwały. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy

Amen.

W kościołach ewangelickich podczas czytania Słowa Bożego wszyscy stoją

Pierwsze czytanie
czyta
ks. Marcin Orawski
II Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

[Tak] mówi Pan: Nawróćcie się do mnie całym swym sercem, w poście, pła czu i narzekaniu!
Rozdzierajcie swoje serca, a nie swoje szaty, i nawróćcie się do Pana, swojego Boga, gdyż On jest
łaskawy i miłosierny, nierychły do gniewu i pełen litości, i żal mu karania! Kto wie, może pożałuje
i zlituje się, i pozostawi błogosławieństwo, abyście mogli składać ofiarę z pokarmów i płynów
Panu, waszemu Bogu. Zatrąbcie na rogu na Syjonie, ogłoście święty post, zwołajcie zgromadzenie!
Zgromadźcie lud, poświęćcie zebranie, zbierzcie starszych, zgromadźcie dzieci i niemowlęta!
Niech oblubieniec wyjdzie ze swej komory, a oblubienica ze swej komnaty! Niech kapłani, słudzy
Pana, zapłaczą między przedsionkiem a ołtarzem i mówią: Zmiłu j się nad swoim ludem, Panie,
i nie wystawiaj na hańbę swojego dziedzictwa, aby poganie szydzili z niego! Dlaczego mają mówić
wśród pogańskich ludów: Gdzie jest ich Bóg? Wtedy Pan zapłonął gorliwością o swoją ziemię
i zmiłował się nad swoim ludem.
Księga Proroka Joela 2:12-18

Lektor
Wszyscy

Oto Słowo Boże.
Bogu niech będą dzięki.

Można usiąść

Psalm
śpiewa
Sylwia Koblańska
Parafia rzymskokatolicka Św. Józefa w Częstochowie

Refren pierwszy raz śpiewa kantorka, powtarzają wszyscy

Szczęśliwy ten, komu została odpuszczona nieprawość,
którego grzech został puszczony w niepamięć.
Szczęśliwy człowiek, któremu Pan nie poczytuje winy,
w którego duszy nie kryje się podstęp.

Póki milczałem, schnęły kości moje,
wśród codziennych mych jęków.
Bo dniem i nocą ciążyła nade mną Twa ręka,
język mój ustawał jak w letnich upałach.
Grzech mój wyznałem Tobie i nie ukryłem mej winy.
Rzekłem: Wyznaję nieprawość moją wobec Pana,
a Tyś darował winę mego grzechu.
Toteż każdy wierny będzie się modlił do Ciebie w czasie potrzeby.
Choćby nawet fale wód uderzały, jego nie dosięgną.
Tyś dla mnie ucieczką: z ucisku mnie wyrwiesz,
otoczysz mnie radościami ocalenia.
Pouczę cię i wskażę drogę, którą pójdziesz;
umocnię moje spojrzenie na tobie.
Liczne są boleści grzesznika,
lecz łaska ogarnia ufających Panu.
Cieszcie się sprawiedliwi i weselcie w Panu,
wszyscy o prawym sercu, wznoście radosne okrzyki!
Ps 32:1-8, 10-11
melodia: ks. Joseph Gelineau

Wszyscy powstają

Drugie czytanie
czyta
Łukasz Cieślak
Parafia ewangelicko-augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Bóg jest światłością, a nie ma w nim żadnej ciemności. Jeśli mówimy, że z nim społeczność mamy,
a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie trzymamy się prawdy. Jeśli zaś chodzimy w światłości,
jak On sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą, i krew Jezusa Chrystusa, Syna jego,
oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzechu nie mamy, sami siebie zwodzimy,
i prawdy w nas nie ma. Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści
nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Jeśli mówimy, że nie zgrzeszyliśmy, kłamcę
z niego robimy i nie ma w nas Słowa jego.
Pierwszy List św. Jana 1:5b-10

Lektor

Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. Alleluja!

Alleluja
W odpowiedzi wszyscy śpiewają

melodia: Dmitrij Bortnianski

Ewangelia
czyta
ks. Andrzej Fober
Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Krzysztofa we Wrocławiu

Ksiądz

Ewangelię świętą czytamy zapisaną w Ewangelii według świętego Łukasza
w rozdziale dwudziestym trzecim.

Gdy przyszli na miejsce, zwane Czaszką, ukrzyżowali tam Jego i złoczyńców, jednego po prawej,
drugiego po lewej Jego stronie. Lecz Jezus mówił: Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią.
Potem rozdzielili między siebie Jego szaty, rzucając losy. A lud stał i patrzył. Lecz członkowie
Wysokiej Rady drwiąco mówili: Innych wybawiał, niechże teraz siebie wybawi, jeśli On jest Mesjaszem, Wybrańcem Bożym. Szydzili z Niego i żołnierze; podchodzili do Niego i podawa li Mu
ocet, mówiąc: Jeśli Ty jesteś królem żydowskim, wybaw sam siebie. Był także nad Nim napis
w języku greckim, łacińskim i hebrajskim: To jest Król żydowski. Jeden ze złoczyńców, których
[tam] powieszono, urągał Mu: Czy Ty nie jesteś Mesjaszem? Wybaw więc siebie i nas. Lecz drugi,
karcąc go, rzekł: Ty nawet Boga się nie boisz, chociaż tę samą karę pono sisz? My przecież –
sprawiedliwie, odbieramy bowiem słuszną karę za nasze uczynki, ale On nic złego nie uczy nił.
I dodał: Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa. Jezus mu odpowiedział:
Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.
Łukasz 23:33–43

Ksiądz
Wszyscy

Chwała Tobie, Panie Jezu.
Chwała Tobie, Jezu Chryste.

Można usiąść

Pieśń przed kazaniem
Wszyscy śpiewają

Śpiewa chór
4. Tyś cuda czynił nam, ślepemu dawał wzrok, niemowa śpiewał pieśń, kaleka ro bił krok.
Ach, Mistrz mój, ach! On strzeże mnie. Przyjaciel w dnie, Przyjaciel w snach.
Śpiewają wszyscy

tekst: Samuel Crossman 1664 – My song is love unknow
przekład: Tomasz Kmita-Skarsgård 2007

melodia: John Ireland 1879–1962

Kazanie
głosi
ks. bp Waldemar Pytel
Biskup Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko -Augsburskiego

Medytacja organowa
Improwizacja

Litania Pokutna
Tegoroczne Święto Muzyków ma charakter pokutny,
jako przygotowanie do przyszłorocznego jubileuszu 10-lecia
Wszyscy powstają
Przewodniczący

Uznajmy wszystkie swe niedoskonałości oraz przewinienia i ukórzmy się przed
Panem w błagalnym wołaniu.

Kantorka

O Panie, zmiłuj się.

O Chryste, zmiłuj się.

O Panie, zmiłuj się.

Chryste, usłysz nas.

Chryste, wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże…
Synu, Odkupicielu świata, Boże…
Duchu Święty, Boże…
Święta Trójco, Jedyny Boże…

Wszyscy

Bądź nam miłościw…
Od zła wszelkiego…
Od grzechu każdego…
Od śmierci wiecznej…
Przez Wcielenie Twoje…
Przez Śmierć i Zmartwychwstanie
Twoje…
Przez Zesłanie Ducha Świętego…
Prosimy Cię, my grzesznicy...
Prosimy Cię, abyś strzegł Kościoła
świętego i nim kierował...
Prosimy Cię, abyś całe duchowieństwo zachował w świętej
pobożności...
Prosimy Cię, abyś dał wszystkim narodom pokój i prawdziwą zgodę...
Prosimy Cię, abyś nas samych
utwierdził i zachował w swojej
świętej służbie...
Prosimy Cię, abyś swoją łaską
uświęcił lud swój wierny...
Jezu, Synu Boga żywego...
O Chryste, usłysz nas.

O Chryste, wysłuchaj nas.

muzyka: Jean-Michel Dieuaide 1995

Modlitwa Pańska
Przewodniczący

Uczyń nas godnymi, Panie, 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.
Albowiem Twoje jest Królestwo
i moc, i chwała
na wieki wieków. Amen.

Znak Pokoju
Przewodniczący
Wszyscy

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

Pieśń
Wszyscy śpiewają według poniższego podziału. Trzecią zwrotkę śpiewa tylko chór.

Chór

3. Do galilejskich łąk i wzgórz świąteczne modły mkną
z Jezusem być, gdy z dala burz sam klęcząc czuł, że wieczność tuż
i miłość wierna z nią.

tekst: John Whittier 1872 – Dear Lord and Father of mankind
przekład: Piotr Smykowski 2008

melodia: Charles Hubert Hastings Parry 1888
opracowanie: Jamie John Hutchings 2006

Kolekta końcowa
Przewodniczący

Módlmy się.
Boże, dziękujemy Ci, że wolno nam było być słuchaczami Twego Słowa Świętego, które trwa na wieki. * Spraw, abyśmy byli zdolni nie tylko je przyjmować, ale także wykonywać. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy

Amen.

Można usiąść

Słowo końcowe
wygłasza
ks. bp Ryszard Bogusz
I Proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Wszyscy powstają

Błogosławieństwo
Przewodniczący
Wszyscy

Pan niech będzie 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 zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.

Rozesłanie
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.

Pieśń na zakończenie
Śpiewają wszyscy

tekst: ks. Klaus Peter Hertzsch 1989 – Vertraut den neuen Wegen
przekład: Tadeusz Sikora 1996

muzyka: XVI w., opr. Otto Rietmüller 1932
opracowanie: Tomasz Kmita-Skarsgård 2014

Sortie
Sonata B-dur, op. 65 nr 4
– Allegro maestoso e vivace

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847)

Po nabożeństwie przy drzwiach wyjściowych zostanie zebrana
OFIARA NA POKRYCIE KOSZTÓW ORGANIZACYJNYCH .
Za każdy datek bardzo serdecznie dziękujemy!

Nabożeństwo zostało zorganizowane przez

przy współpracy

schg.pl/pl/swietomuzykow
facebook.com/swietomuzykow
Służba nabożeństwa

DYREKTOR MUZYCZNY

Tomasz Kmita-Skarsgård
Dyrektor Zeggerteum –
– kantoratu ewangelickiej parafii św. Krzysztofa i fundacji we Wrocławiu

Paweł Kasprzyk

P RECENTOR

Sekretarz sekcji polskiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego

K ANTORKA

Sylwia Koblańska

S ŁUŻBA LITURGICZNA

Jakub Tarka
Bartosz Kuriata

