Ewangelicki Kościół
Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Ekumeniczne Nabożeństwo
Słowa Bożego
z okazji

Święta Muzyków

24 listopada 2017 r.
19:00

hasło nabożeństwa w roku 2017

Cantate Domino
hasła w latach poprzednich
2016 – Panie, wspomnij na mnie
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 10. Świętem Muzyków objął
Jego Ekscelencja
Ks. Waldemar Pytel
biskup diecezji wrocławskiej

Nabożeństwo odbywa się w ramach diecezjalnych obchodów
500 lat Reformacji

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,
Akademickim Chórem Politechniki Wrocławskiej
oraz Chórem Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dyrygują:
Małgorzata Podzielny
Małgorzata Sapiecha-Muzioł
oraz Magdalena Wojtas

Na organach gra
Tomasz Kmita-Skarsgård

Na instrumentach dętych oraz kotłach grają:
Karol Pelc – trąbka
Cyprian Pięta – trąbka
Jan Szymajda – puzon
Mateusz Mendyka – puzon
Ewa Michajłow – kotły

Teksty czytań podano według
Biblii Warszawskiej

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

Nabożeństwo i procesja rozpocznie się wraz z pierwszą pieśnią
„Warownym grodem”
– wówczas prosimy powstać

Muzyka przed nabożeństwem
Organista gra
Praeludium, Fuge und Ciacona in C

Dietrich Buxtehude (1637–1707)

Chór Medici Cantantes śpiewa
God be in my head

Walford Davies (1869–1941)

Exultate Deo

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)

Chór Chłopięcy śpiewa
Jubilate Deo

Cristi Cary Miller

Chór Medici Cantantes śpiewa
Vulnerasti cor meum

Miłosz Bembinow (*1978)

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

Pieśń procesyjna

tekst: ks. Marcin Luter 1529, Ein feste Burg ist unser Gott
przekład: ks. Edward Romański 1966

melodia: ks. Marcin Luter 1529
opracowanie orkiestrowe: Warren Wernick

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 jednoczysz serca Twoich wiernych w dążeniu do Ciebie, † daj swojemu ludowi miłować
to, co nakazujesz i pragnąć tego, co obiecujesz, * abyśmy wśród zmienności świata tam wznieśli
nasze serca, gdzie są prawdziwe wartości. 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

Lekcja starotestamentowa
czyta
Łukasz Cieślak
parafia ewangelicko-augsburska Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Gdy zakończona została cała robota, jaką Salomon kazał wykonać dla świątyni Pana, sprow adził tam Salomon święte dary swego ojca Dawida, srebro, złoto i wszystkie przybory i umieścił je
w skarbcu świątyni Bożej, (2 ) po czym zgromadził Salomon w Jeruzalemie starszych izraelskich
i wszystkich naczelników plemion, książąt rodów synów izraelskich, ażeby przenieść Skrzynię
Przymierza Pańskiego z Miasta Dawida, to jest z Syjonu. (3) Zgromadzili się zatem u króla wszyscy
mężowie izraelscy na święto, a było to w miesiącu siódmym. (4) A gdy zeszli się wszyscy starsi
izraelscy, Lewici wzięli Skrzynię (5) i zanieśli Skrzynię wraz z Namiotem Zgromadzenia, i wszystkie święte naczynia, jakie były w namiocie; zanieśli je kapłani i Lewici. (6) Król Salomon zaś i całe
zgromadzenie izraelskie, które się u niego zebrało przy Skrzyni, składali na ofiary owce i bydło
w takiej ilości, że nie da się liczby ich ustalić. (7) Potem kapłani umieścili Skrzynię Przymierza Pańskiego na miejscu jej w tylnej komnacie świątyni, w miejscu najświętszym pod skrzydłami cher ubów. (8) Cheruby zaś rozpościerały swoje skrzydła nad miejscem Skrzyni, tak iż cheruby przykr ywały Skrzynię wraz z jej drążkami z góry. (9) A drążki te były tak długie, że końce drążków było
widać sprzed tylnej komnaty, z zewnątrz jednak były niewidoczne. Są tam do dziś dnia. (10)
W Skrzyni zaś nie było nic jak tylko dwie tablice, które tam włożył Mojżesz pod Chorebem, gdzie
Pan zawarł przymierze z synami izraelskimi po wyjściu z Egiptu. (11) Gdy zaś kapłani wychodzili
z przybytku świętego – wszyscy bowiem kapłani, którzy się tam znajdowali, poświęcili się, nie
pilnując kolejności grup, (12) a wszyscy lewiccy chórzyści: Asaf, Heman, Jedutun wraz ze swymi
synami i pobratymcami, odziani w bisior, stali z cymbałami, lutniami i cytrami po wschodniej
stronie ołtarza, a z nimi stu dwudziestu kapłanów dmących w trąby, (13) i trębacze, i chórzyści
mieli jak jeden mąż i jednym głosem zaintonować pieśń chwały i dziękczynienia Panu – gdy więc
wzbił się głos trąb i cymbałów i innych instrumentów do wtóru pieśni pochwalnej dla Pana, że jest
dobry i że na wieki trwa łaska jego, świątynia, to jest świątynia Pana, napełniła się obłokiem, (14)
tak iż kapłani nie mogli tam ustać, aby pełnić swoją służbę, z powodu tego obłoku, gdyż świątynię
Bożą napełniła chwała Pana.
(1)

Druga Księga Kronik 5:1–14

Lektor
Wszyscy

Oto jest Słowo Boga żywego.
Bogu niech będą dzięki.

Epistoła
czyta
ks. Paweł Meler
wikariusz diecezji wrocławskiej

W sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powołani jesteście
w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. (16) Słowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we
wszelkiej mądrości nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieśni ducho wne, wdzięcznie śpiewając Bogu w sercach waszych; (17) i wszystko, cokolwiek czynicie w słowie
lub w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Ojcu.
(15)

List do Kolosan 3:15 17

Lektor

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

Alleluja
W odpowiedzi wszyscy śpiewają

melodia aklamacji: Dmitrij Bortnianski
muzyka: Giovanni Geraci 2006

Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie
Przewodniczący W odpowiedzi na usłyszane Słowo Boże, wyznajmy wspólnie naszą wiarę.
Wszyscy

Wierzę w jedynego Boga,
Ojca Wszechmogącego,
Stworzyciela nieba i ziemi,
wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa,
Syna Bożego Jednorodzonego,
który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami.
Bóg z Boga, Światłość ze Światłości,
Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego.
Zrodzony, a nie stworzony,
współistotny Ojcu,
a przez Niego wszystko się stało.
On to dla nas ludzi
i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba.
I za sprawą Ducha Świętego
przyjął ciało z Marii Panny
i stał się człowiekiem.
Ukrzyżowany również za nas
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.
I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo.
I wstąpił do nieba;
siedzi po prawicy Ojca.
I powtórnie przyjdzie w chwale
sądzić żywych i umarłych,
a królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego,
Pana i Ożywiciela,
który od Ojca i Syna pochodzi.
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
który mówił przez Proroków.
Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół.
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych
i życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.

Można usiąść

Pieśń przed kazaniem

Śpiewa tylko chór
4. W jedności i równości narodem jednym jest.
Pan jeden, jedna wiara i jeden Ducha chrzest,
i jedno święte imię, i jeden Pański stół;
i jedną też nadzieję, że przyjdzie – w niego tchnął.
Śpiewają wszyscy

tekst: ks. Samuel John Stone 1866, The Church’s one foundation
przekład: Śpiewnik Pielgrzyma

melodia: Samuel Sebastian Wesley 1864
opracowanie: Donald Busarow 1998

Kazanie
głosi
ks. Marcin Orawski
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Tekst kazalny
Maria stała zewnątrz grobu i płakała. A płacząc nachyliła się do grobu (12) i ujrzała dwóch
aniołów w bieli siedzących, jednego u głowy, a drugiego u nóg, gdzie leżało ciało Jezusa. (13) A ci
rzekli do niej: Niewiasto! Czemu płaczesz? Rzecze im: Wzięli Pan a mego, a nie wiem, gdzie go
położyli. (14) A gdy to powiedziała, obróciła się za siebie i ujrzała Jezusa stojącego, a nie wiedziała,
że to Jezus. (15) Rzekł jej Jezus: Niewiasto! Czemu płaczesz? Kogo szukasz? Ona, mniemając, że to
jest ogrodnik, rzekła mu: Panie! Jeśli ty go wziąłeś, powiedz mi, gdzie go położyłeś, a ja go w ezmę. (16) Rzekł jej Jezus: Mario! Ona obróciwszy się, rzekła mu po hebrajsku: Rabbuni! Co znaczy:
Nauczycielu!
(11)

Jan 20:11–16

Muzyka po kazaniu
Akademicki Chór Politechniki śpiewa
Ubi caritas

Ola Gjeilo (*1978)

Modlitwa Powszechna Kościoła
zmawia
ks. Paweł Meler
wikariusz diecezji wrocławskiej

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. Zwrotkę trzecią śpiewa tylko chór.

Chór chłopięcy
3. Dobroć Boża nieustanna,
Jego mądrość natchnie nas.
Aniołowie Mu „Hosanna”
Wyśpiewują w każdy czas.
Tylko Pan zsyła sam
łaskę, błogosławiąc nam.

tekst: Robert Bridges 1899, All my hope in God is founded
wg Meine Hoffnung stehet feste Joachima Neandera
przekład: Tomasz Kmita-Skarsgård 2011,
zwr. 2 – Piotr Smykowski 2008

muzyka: Herbert Howells 1935

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 podziękowania
Pieśń wieczorna
Chór Chłopięcy śpiewa
O Boże, chwałę przyjąć chciej

Thomas Tallis (1505–1585)

tekst: bp Thomas Ken 1697
przekład: Bartosz Kuriata 2017

Błogosławieństwo
Wszyscy powstają
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. Ignaz Franz 1768 wg Te Deum laudamus

melodia: Lünenburg 1668
opracowanie orkiestrowe: Tomasz Kmita-Skarsgård 2012

Sortie
Improwizowana Toccata

Tomasz Kmita-Skarsgård

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

P RZYGOTOWANIE MUZYKI

Tomasz Kmita-Skarsgård
Dyrektor muzyczny parafii ewangelicko-augsburskiej Św. Krzysztofa we Wrocławiu

P RZYGOTOWANIE L ITURGII

Paweł Kasprzyk
Sekretarz sekcji polskiej
Międzynarodowego Stowarzyszenia Studiów Śpiewu Gregoriańskiego

S ŁUŻBA

Jakub Tarka
Bartosz Kuriata
Marcin M. Pawlas
Wojciech Kruk

