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hasło nabożeństwa w roku 2018

100-lecie odzyskania niepodlegžoņci
hasła w latach poprzednich
2017 – Cantate Domino
2016 – Panie, wspomnij na mnie
2015 – Mižujcie się wzajemnie
2014 – Jam jest drogą, prawdą i życiem
2013 – Ņwiątynia w Koņciele
2012 – Pax et bonum
2011 – Posžani do sžużby
2010 – Chwaža i uwielbienie
2009 – Romuald Sroczyński in memoriam
2008 – Dziękujmy Bogu!

PATRONAT H ONOROWY
nad 11. Świętem Muzyków objęli:
Jego Ekscelencja
Ks. Wžodzimierz 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
wikariusz parafii rzymskokatolickiej Św. Mikołaja w Brzegu
oraz ks. Marcin Orawski
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Opatrzności Bożej we Wrocławiu

Chórem Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki
oraz Chórem Medici Cantantes Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu
dyrygują:
Małgorzata Podzielny
i Magdalena Wojtas

Na organach grają:
Tomasz Kmita-Skarsgård
(kantorat parafii Św. Krzysztofa)
oraz Jakub Moneta
(muzyka przed nabożeństwem i Sortie,
kantorat parafii Św. Trójcy w Świdnicy)

Na instrumentach dętych oraz kotłach grają:
Karol Pelc – trąbka
Przemysław Walenciak – trąbka
Jacek Bałka – puzon
Filip Kołaczyk – puzon
Ewa Michajłow – kotły

Orędownik w Modlitwie Powszechnej: Aleksandra Florek

Teksty czytań podano według
Biblii Warszawskiej

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

Nabożeństwo i procesja rozpocznie się wraz z pierwszą pieśnią
„Boże, coś Polskę”
– wówczas prosimy powstać

Muzyka przed nabożeństwem
Organista gra
Preludium: Adoremus

Feliks Nowowiejski (1877–1946)

Chór śpiewa
If ye love me

Thomas Tallis (1505–1585)

Pater Noster

Zuzanna Koziej (*1994)

Organista gra
Capriccio fis-moll op. 36

Mieczysžaw Surzyński (1866–1924)

Chór śpiewa
Strannoje Rożdiestwo

Gieorgij Swiridow (1915–1998)

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

Pieņń procesyjna

2. Ty, któryņ potem, tknięty jej upadkiem,
wspieraž walczących za najņwiętszą sprawę
i chcąc ņwiat cažy mieć jej męstwa ņwiadkiem,
w nieszczęņciach samych pomnażaž jej sžawę.
Przed Twe ožtarze zanosim bžaganie:
Ojczyznę wolną pobžogosžaw Panie!
tekst: Alojzy Feliński 1816
melodia: Bądź pozdrowiona, opr. ks. Józef Obroz 1828

3. Powstaža z grobu na Twe wžadne sžowo
Polska, wolnoņci narodów chorąży,
pierzchnęžy straże, a ponad jej gžową
znowu swobodnie Orzež Biažy krąży!
Przed Twe ožtarze zanosim bžaganie:
Ojczyznę wolną pobžogosžaw Panie!
harmonizacja: Feliks Rączkowski (1906–1989)
opracowanie orkiestrowe: Tomasz Kmita-Skarsgård 2018

Aklamacja
Przewodniczący

Wszyscy

Wszyscy

Pieņń wstępna
Śpiewają wszyscy

tekst i melodia: Joachim Neander 1679 – Wunderbarer König

przekžad: autor nieznany

Kolekta
Przewodniczący Módlmy się.

Boże, który rządzisz cažym ņwiatem, przyjmij žaskawie proņby, które zanosimy za naszą ojczyznę,
† niech dzięki mądroņci rządzących i uczciwoņci obywateli panuje zgoda i solidarnoņć, * byņmy
mogli żyć w pokoju i dobrobycie. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który
z Tobą żyje i króluje w jednoņci Ducha Ņwiętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Wszyscy

Amen.

W kościołach ewangelickich podczas czytania Słowa Bożego wszyscy stoją

Lekcja starotestamentowa
czyta
Daria Stolarska
parafia ewangelicko-augsburskiej Opatrznoņci Bożej we Wrocžawiu

Powstań, zajaņnij, gdyż zjawiža się twoja ņwiatžoņć, a chwaža Pańska rozbžysža nad tobą. Bo oto
ciemnoņć okrywa ziemię i mrok narody, lecz nad tobą zabžyņnie Pan, a jego chwaža ukaże się nad
tobą. I pójdą narody do twojej ņwiatžoņci, a królowie do blasku, który jaņnieje nad to bą. Podnieņ
oczy i spojrzyj wokožo: Wszyscy gromadnie przychodzą do ciebie, twoi synowie przychodzą z d aleka, a twoje córki niesione są na rękach. Wtedy, widząc to, rozpromienisz się radoņcią i twoje
serce bić będzie z radoņci, gdyż bogactwo morza przypžynie ku tobie, mienie narodów tobie prz ypadnie.
I już nie będzie się sžyszeć o gwažcie w twojej ziemi ani o spustoszeniu i zniszczeniu w obrębie
twoich granic, lecz nazwiesz swoje mury zbawieniem, a swoje bramy chwažą. Ņwiatžoņcią w dzień
nie będzie ci już sžońce, a blask księżyca nie będzie ci już ņwieciž, lecz Pan będzie twoją wieczną
ņwiatžoņcią, a twój Bóg twoją chlubą. Twoje sžońce już nie będzie zachodzižo, a twój księżyc znikaž, gdyż Pan będzie twoją wieczną ņwiatžoņcią i skończą się dni twojej żažoby. A twój lud będą
stanowić tylko sprawiedliwi.
Księga Izajasza 60,1-5.18-21a

Lektor
Wszyscy

Oto jest Sžowo Boga żywego.
Bogu niech będą dzięki.

Epistoža
czyta
ks. Andrzej Fober
proboszcz parafii ewangelicko-augsburskiej Ņw. Krzysztofa we Wrocžawiu

A tak, jeņliņcie wzbudzeni z Chrystusem, tego co w górze szukajcie, gdzie siedzi Chrystus po pr awicy Bożej; o tym, co w górze, myņlcie, nie o tym, co na ziemi. Umarliņcie bowiem, a życie wasze
jest ukryte wraz z Chrystusem w Bogu; gdy się Chrystus, który jest życiem naszym, okaże, wtedy
się i wy okażecie razem z nim w chwale. Umartwiajcie tedy to, co w waszych czžonkach jest
ziemskiego: wszeteczeństwo, nieczystoņć, namiętnoņć, zžą pożądliwoņć i chciwoņć, która jest
bažwochwalstwem, z powodu których przychodzi gniew Boży. Niegdyņ i wy postępowaliņcie podobnie, kiedy im się oddawaliņcie; ale teraz odrzućcie i wy to wszystko: gniew, zapalczywoņć,
zžoņć, bluźnierstwo i nieprzyzwoite sžowa z ust waszych; nie okžamujcie się nawzajem, skoro zewlekliņcie z siebie starego czžowieka wraz z uczynkami jego, a przyoblekli nowego, który się odnawia ustawicznie ku poznaniu na obraz tego, który go stworzyž. W odnowieniu tym nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, cudzoziemca, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz Chr ystus jest wszystkim i we wszystkich. Przeto przyobleczcie się jako wybrani Boży, ņwięci i umižowani, w serdeczne wspóžczucie, w dobroć, pokorę, žagodnoņć i cier pliwoņć, znosząc jedni drugich

i przebaczając sobie nawzajem, jeņli kto ma powód do skargi przeciw komu: Jak Chrystus odp uņciž wam, tak i wy. A ponad to wszystko przyobleczcie się w mižoņć, która jest spójnią doskonaž oņci. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też powožani jesteņcie
w jednym ciele; a bądźcie wdzięczni. Sžowo Chrystusowe niech mieszka w was obficie; we wszelkiej mądroņci nauczajcie i napominajcie jedni drugich przez psalmy, hymny, pieņni duchowne,
wdzięcznie ņpiewając Bogu w sercach waszych; i wszystko, cokolwiek czynicie w sžowie lub
w uczynku, wszystko czyńcie w imieniu Pana Jezusa, dziękując przez Niego Bogu Oj cu.
List do Kolosan 3,1-17

Lektor

Bžogosžawieni są ci, którzy sžuchają Sžowa Bożego i strzegą go. Alleluja!

Alleluja
pierwszy raz śpiewa chór, powtarzają wszyscy

muzyka: Colin Mawby 1965

Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie
Przewodniczący W odpowiedzi na usžyszane Sžowo 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, Ņwiatžoņć ze Ņwiatžoņci, * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. *
Zrodzony, a nie stworzony, * wspóžistotny Ojcu, *
a przez Niego wszystko się stažo. *
On to dla nas ludzi * i dla naszego zbawienia zstąpiž z nieba. *
I za sprawą Ducha Ņwiętego * przyjąž ciažo z Marii Panny *
i staž się czžowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas *
pod Poncjuszem Pižatem zostaž umęczony i pogrzebany. *
I zmartwychwstaž dnia trzeciego, * jak oznajmia Pismo. *
I wstąpiž do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. *
I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umaržych, *
a królestwu Jego nie będzie końca. *
Wierzę w Ducha Ņwiętego, * Pana i Ożywiciela, *
który od Ojca i Syna pochodzi. *
Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwažę; *
który mówiž przez Proroków. *
Wierzę w jeden, ņwięty, powszechny i apostolski Koņcióž. *
Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. *
I oczekuję wskrzeszenia umaržych *
i życia wiecznego w przyszžym ņwiecie. *
Amen.

Można usiąść

Pieņń przed kazaniem

2.Wyznajem kornie, z gžębi serc: nie nasza chęć ni siža,
lecz Twoja mižoņć, Twoja ņmierć Ojczyznę nam wskrzesiža,
ofiarna synów Polski krew to Twej mižoņci siew, to Twej mižoņci siew.
3. O Panie niebios, prosim wraz kornej modlitwy sžowy,
niechże się zrodzi poņród nas z krwi Zbawcy zakon nowy
mižoņci, przebaczenia win, jak uczyž nas Twój Syn, jak uczyž nas Twój Syn.
4.Wstępując w Jego boski ņlad, sam cierpiąc za miliony,
tę cudną wieņć nam gžosiž rad narodu wieszcz natchniony.
O, niech o takiej žaski cud i dziņ nasz walczy lud, i dziņ nasz walc zy lud.
5. Niechże mižoņci czerpiem moc w krwi Twojej, Jezu Chryste,
i niech nam spžoszy ciemną noc prawd Twoich ņwiatžo czyste.
Przy Twoim Sžowie chcemy trwać, my, Chrystusowa brać, my Chrystusowa brać.
6. Niech po wsze czasy ņpieszym doń po cudne Twe orędzie,
niechaj mižoņci wžadna broń bronią Polaka będzie;
że żyjem jako z bratem brat, niech pozna, gžosi ņwiat, niech pozna, gžosi ņwiat!
tekst: autor nieznany, Ņpiewnik Koņcioža Powszechnego 1948

melodia: Feliks Nowowiejski 1910

Kazanie
głosi
ks. Marcin Sternal
wikariusz parafii rzymskokatolickiej Ņw. Mikožaja w Brzegu

Tekst kazalny
[W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósžszy oczy ku niebu, modliž się tymi sžowami: Ojcze
Ņwięty,] nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy przez ich sžowo uwierzą we mnie. Aby
wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a Ja w tobie, aby i oni w nas jedno byli, aby ņwiat
uwierzyž, że Ty mnie posžažeņ. A Ja dažem im chwažę, którą mi dažeņ, aby byli jedno, jak my jedno
jesteņmy. Ja w nich, a Ty we mnie, aby byli doskonali w jednoņci, żeby ņwiat poznaž, że Ty mnie
posžažeņ i że ich umižowažeņ, jak i mnie umižowažeņ. Ojcze! Chcę, aby ci, których mi dažeņ, byli ze
mną, gdzie Ja jestem, aby oglądali chwažę moją, którą mi dažeņ, gdyż umižowažeņ mnie przed zažożeniem ņwiata. Ojcze sprawiedliwy! I ņwiat cię nie poznaž, lecz Ja cię poznažem i ci poznali, że Ty
mnie posžažeņ; i objawižem im imię twoje, i objawię, aby mižoņć, którą mnie umižowažeņ, w nich
byža, i Ja w nich.
Jan 17,20-26

Muzyka po kazaniu
Improwizacja na tematy polskie

Tomasz Kmita-Skarsgård (*1985)

Modlitwa Powszechna Koņcioža
Wszyscy powstają
Przewodniczący

Módlmy się wspólnie, požączeni mocą modlitwy, zapomniawszy o wszystkim
tym, co nas dzieli. Wožajmy jednym gžosem do naszego Pana i Boga.

Chór śpiewa antyfonę
Niech Pan błogosławi nam, niech wniesie dla nas rękę swą!
Niechaj wysłucha lud, który modłów ten śpiew przed Boży niesie tron!
Z A K OŅCIÓŽ P OWSZECHNY
Orędownik

Bžogosžaw, Panie, wszystkim wiernym Tobie!

Wszyscy odpowiadają śpiewając

Orędownik
Wszyscy

Zgromadź i zachowaj w jednym Koņciele wszystkich wyznających
w Chrystusie swojego Pana i Boga!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Obdarz cažy lud chrzeņcijański jednoņcią i pokojem!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Z A WSZYSTKIE STANY
Umacniaj tych, których ustanowižeņ pasterzami!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Kieruj umysžami i sercami tych, którzy rządzą naszą Ojczyzną,
abyņmy żyli w prawdziwej wolnoņci i pokoju!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Spraw, aby lud, który otrzymaž od Ciebie zwierzchników,
pod przewodnictwem Dobrego Pasterza wzrastaž w swej wierze!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Z A NIEWIERZĄCYCH
Sprowadź na drogę prawdy wszystkich zagubionych i poszukujących!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Zeņlij ņwiatžo Swojego Ducha na niewierzących w Chrystusa, aby mogli
wkroczyć na drogę zbawienia!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Obdarz niewierzących žaską wiary, by w Tobie mogli wyznać Jedynego
i Prawdziwego Boga!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!

Z A POTRZEBUJĄCYCH MODLITWY
Wysžuchaj modlitw wiernych, którzy w cierpieniach
i troskach pokžadają w Tobie swą ufnoņć!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Spójrz žaskawie na wszystkie ofiary konfliktów pomiędzy
państwami i narodami.
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Obdarz swoim pokojem niedawno zmaržych muzyków:
Pierre’a Pincemaille’a, Wande Wižkomirską i Stanisžawa Morytę.
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Z A NAS
Zachowaj z swojej opiece nas zgromadzonych dziņ razem!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Wspomagaj muzyków, aby dziežo ich pracy prowadzižo do Ciebie.
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Pozwól, byņmy wszyscy dostąpili Życia Wiecznego!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Chór śpiewa antyfonę
tekst modlitwy: Pawež Kasprzyk 2013
teksty antyfon: Tomasz Kmita-Skarsgård 2013

muzyka: Lionel Sow 2013
dyrektor muz. w katedrze Notre-Dame de Paris

Modlitwa Pańska
Przewodniczący

Uczyń nas godnymi, Panie, abyņmy ze ņmiažoņcią i wolni od osądzenia, mieli
odwagę wzywać Ciebie, nadniebiańskiego Boga Ojca, i mówić:

Wszyscy

Ojcze nasz, któryņ jest w niebie,
ņwięć się imię 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.
Albowiem Twoje jest Królestwo
i moc, i chwaža
na wieki wieków. Amen.

Znak Pokoju
Przewodniczący
Wszyscy

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

Pieņń
Wszyscy śpiewają

tekst: William Williams (1717–1791) – Guide me, o thou great Redeemer
przekžad: Bartosz Kuriata 2011

melodia: John Hughes (1873–1932)
opracowanie: Jamie John Hutchings 2007, rew. 2014

Kolekta końcowa
Przewodniczący

Módlmy się.
Boże, Stwórco ņwiata, Ty kierujesz biegiem dziejów, † wysžuchaj nasze bžagania i udziel pokoju w naszych czasach, * abyņmy z radoņcią mogli wychwalać
Twoje mižosierdzie. * Przez Chrystusa, Pana naszego.

Wszyscy

Amen.

Można usiąść

Sžowo podziękowania
Pieņń wieczorna
Chór Chłopięcy śpiewa
Stój przy mnie
tekst: Henry Francis Lyte 1847 – Abide with me
przekžad: Ņpiewnik Exultate Deo

William Henry Monk (1823–1889)

Bžogosžawieństwo
Wszyscy powstają. Błogosławieństwa udziela ks. bp Ryszard Bogusz.
Przewodniczący
Wszyscy

Pan niech będzie 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 i Syna,  i Ducha Ņwiętego,
niech zstąpi na was i pozostanie z wami na zawsze.
Amen.

Rozesžanie
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Bogu niech będą dzięki.

Hymn Państwowy
Śpiewają wszyscy

tekst: Józef Wybicki (1747–1822)

melodia: autor nieznany
opracowanie: Tomasz Kmita-Skarsgård 2018

Sortie
Fuga nt. Ad nos, ad salutarem undam

Franz Liszt (1811–1886)

Po nabożeństwie przy drzwiach wyjņciowych 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
S ŽUŻBA

Marcin M. Pawlas
Bartosz Kuriata
Wojciech Kruk
Artur Piwkowski

