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Prosimy o wyłączenie
telefonów komórkowych.
Wir bitten Sie,
Ihre Mobiltelefone auszuschalten.

Porządek nabożeństwa
Gottesdienstordnung
Język sprawowania danego fragmentu liturgii
oznaczono za pomocą pionowej linii wzdłuż
tekstu.

Die Sprache, in welcher das jeweilige LiturgieFragment gefeiert wird, ist mittels einer senkrechten Linie entlang des Textes gekennzeichnet.

Muzyka przed nabożeństwem

Musik vor dem Gottesdienst

Moritz Brosig (1815–1887)
Praeludium F-dur, Op. 61 Nr. 6

Dzwon

Glocke
w kruchcie:

Motet

Usta sprawiedliwego głoszą
mądrość i język jego mówi to, co
słuszne. Prawo Boga jest w jego
sercu, a kroki jego się nie zachwieją. Alleluja.

in der Vorhalle:
Anton Bruckner (1824–1896)
Os justi (Ps 36,30-31)
Os justi meditabitur sapientiam:
et lingua ejus loquetur judicium.
Lex Dei ejus in corde ipsius: et
non supplantabuntur gressus
ejus. Alleluia.

Modlitwa

Motette

Der Mund des Gerechten spricht
Weisheit, und seine Zunge redet
das Recht. Das Gesetz seines
Gottes ist in seinem Herzen; seine Tritte gleiten nicht. Halleluja.

Gebet

Biskup
Umiłowani w Chrystusie Panu!
Przeżywamy dzisiaj uroczystość 60-lecia rekonsekracji tego kościoła. Pragniemy razem, jako
wspólnota wiernych, wielbić Boga i składać
Mu dziękczynienie za dar tej świątyni, w której
gromadzimy się, aby doznawać tajemnicy Jego
bliskości, wsłuchiwać się w Jego Słowo i uczestniczyć w Świętym Sakramencie Ołtarza.
Panie nasz, wszechmogący Boże, dziękujemy Ci za budowniczych i fundatorów tego
kościoła. Za tych wszystkich, którzy troszczyli
się o niego przez wszystkie wieki jego istnienia. Za tych, którzy podnieśli tę świątynię
z pożogi wojennej. Jesteśmy Ci wdzięczni
także za tych, którzy swą służbę związali z tym
miejscem, szczególnie w trudnych czasach
przybierając Twoje słowa „Ego sum pastor
bonus” za własne hasło. Błogosławiona niech
będzie pamięć o nich!

Bischof
Ihr in unserem Herrn Jesus
Christus Geliebten! Wir feiern heute die 60
Jahrfeier der Wiedereinweihung dieser Kirche. Als Gemeinschaft Gläubiger wollen wir
Gott loben und Ihm unseren Dank für diesen geheiligten Ort darbringen, an dem wir
uns versammeln, um das Geheimnis Seiner
Nähe zu verspüren, aufmerksam Sein Wort
zu hören und das Heilige Altarsakrament zu
empfangen.
Unser Herr, allmächtiger Gott, wir danken Dir für die Erbauer und Stifter dieser
Kirche. Für all diejenigen, die für sie durch
die Jahrhunderte ihres Bestehens hindurch
Sorge getragen haben. Für diejenigen, die
dieses Gotteshaus nach dem Flächenbrand des
Krieges wiedererrichteten. Dankbar sind wir
Dir ebenso für jene, die an diesem Ort Dienst
taten und besonders in schwierigen Zeiten
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Boże, Ty otwierasz swą rękę i karmisz nas
do syta – tak ta świątynia otwiera przed nami
swe bramy, byśmy w jej murach znajdowali
schronienie i pokrzepienie duchowe. Prosimy Cię, spraw, by mogła ona nam służyć
– i wszystkim tym, którzy nadejdą po nas –
przez długie czasy.
Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Dein Wort „Ego sum pastor bonus“ zu ihrem
eigenen Wahlspruch machten. Ihr Gedenken
sei gesegnet!
Gott, Du öffnest Deine Arme und nährst
uns im Überfluss, so, wie diese Kirche für uns
ihre Pforten öffnet, damit wir in ihren Mauern
Schutz und geistige Stärkung finden. Wir bitten Dich, gib, dass sie für uns – und all jene,
die nach uns kommen – noch lange da sei.
Durch unseren Herrn Jesus Christus. Amen.

Procesja

Prozession

Gdy rozpocznie się pierwsza pieśń, wszyscy
powstają

Alle erheben sich zum ersten Lied

Porządek procesji:

Anordnung der Prozession:

Krzyż
Chór
Bedel
Duchowieństwo
Proboszcz
Biskup diecezjalny
Biskup Kościoła

Kreuz
Chor
Pedell
Geistlichkeit
Propst
Bischof der Diözese
Bischof der Kirche

śpiewają wszyscy

Alle singen gemeinsam
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śpiewa tylko chór

nur der Chor

3. Do świętych jego wejdźmy bram, pośród pochwalnych cudnych pień,
On oczekuje na nas tam, w odwieczną Jego wejdźmy sień!
4. Er ist voll Güt und Freundlichkeit, voll Lieb und Treu zu jeder Zeit.
Sein Gnad währt immer dort und hier und seine Wahrheit für und für.
śpiewają wszyscy

Alle gemeinsam

T: David Denicke 1646 nach Cornelius Becker 1602 (Psalm 100)
pl – ks. Edward Romański 1963, 5 zwr. wg LG

M: Louis Bourgeois 1551
A: Ralph Vaughan Williams 1953
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Liturgia wstępna
Biskup
Zbór

Biskup

Zbór

Eingangsliturgie
Bischof

W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
Amen.

Im Namen des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gemeinde Amen.

zVxz xz hxzx x fx x x xhx x x }xzccccccxz x
zVxz xhx x x hx x x x x fx x x x hx x x xhx x x }z z z zx z xz x

Bischof
Der Friede sei mit euch.
Gemeinde Und mit deinem Geiste.

Po-kój wam.

I z du-chem two-im.

Słowa pozdrowienia

Grußwort

ks. Andrzej Fober, proboszcz

Pfr. Andrzej Fober, Propst

Introit

Introitus

Duchowny Wysławiam cię, Panie, z całego
serca mego, Śpiewam ci wobec
bogów. Oddaję pokłon przybytkowi twemu świętemu I wysławiam
imię twoje Za łaskę i za wierność
twoją, Bo nad wszystko
wywyżScore
szyłeś imię i słowo swoje. (Ps 138, 1–2)

Geistlicher Ich danke dir von ganzem Herzen, vor den Göttern will ich dir
lobsingen. Ich will anbeten zu
deinem heiligen Tempel hin und
deinen Namen preisen für deine
Güte und Treue; denn du hast
dein Wort herrlich gemacht um
deines Namens willen. (Ps 138, 1-2)

Pójdźmy, pokłońmy się Panu.
Zbór

Chwała niech
będzie Ojcu
i Synowi, Voice
i Duchowi
Świętemu, jak
było od początku, jak jest
i jak będzie, na
wieki wieków.
Amen.

Kommt, lasset uns den Herrn
anbeten.
Gemeinde
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Wyznanie grzechów

Sündenbekenntnis

Duchowny Wiekuisty Panie i Boże, Ty nigdy
nas nie potępiasz, ale w swej łasce
przebaczasz nam nasze winy.
Umacniaj w nas wiarę w Twoje
nieskończone miłosierdzie i dopomóż żyć według Twoich przykazań. Prosimy o to przez Chrystusa,
Pana naszego, i wołamy: Kyrie
eleison!

Geistlicher Ewiger Gott und Herr, du willst
uns nicht verdammen, sondern
unsere Sünde vergeben. Darum
bitten wir dich, stärke in uns das
Vertrauen auf deine Barmherzigkeit und hilf uns, nach deinen
Geboten zu leben. Durch Jesus
Christus, unsern Herrn. Durch
ihn rufen wir zu Dir: Herr, erbarme dich unser!

Kyrie

Kyrie
Louis Vierne (1870–1937)
Kyrie, Messe Solennelle Op. 16

Panie, zmiuj się.
Chryste, zmiłuj się.
Panie, zmiłuj się.

Kyrie eleison.
Christe eleison.
Kyrie eleison.

Herr, erbarme dich.
Christe, erbarme dich.
Herr, erbarme dich.

Gloria

Gloria

śpiewają wszyscy (II)
na przemian z chórem (I)
Chwała na wysokościachVoice
Voice
Bogu
a na ziemi pokój ludziom,
w których ma upodobanie.
Chwalimy Cię,
Błogosławimy Cię,
Wielbimy Cię,
Wysławiamy Cię.
Dzięki Ci składamy,
bo wielka jest chwała
Twoja.
Panie Boże, Królu nieba,
Boże Ojcze wszechmogący.
Panie, Synu Jednorodzony,
Jezu Chryste.
Panie Boże, Baranku Boży,
Synu Ojca.
Który gładzisz grzechy
świata,
zmiłuj się nad nami.



  

Die Gemeinde (II) singt abwechselnd
mit dem Chor (I)
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Który gładzisz grzechy
świata,
przyjm błaganie nasze.
Który siedzisz po prawicy
Ojca,
zmiłuj się nad nami.
Albowiem tylko Tyś jest
święty,
tylko Tyś jest Panem,
tylko Tyś Najwyższy,
Jezu Chryste,
z Duchem Świętym,
w chwale Boga Ojca.
Amen.
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M: Pascal u. Etienne Daniel

Kolekta

Duchowny

Zbór
Duchowny

Kollektengebet
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Pan niech bę-dzie z wa-mi.

Geistlicher 		
Gemeinde 		

Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.

Geistlicher 		

Lasset uns beten.

I z du-chem two-im.

Módlmy się.

Wszechmogący i wierny Boże, z wdzięcznością wspominamy ojców wiary naszej, którzy wznieśli tę świątynię na chwałę imienia

Allmächtiger und ewiger Gott, dankbar erinnern wir uns der Väter unseres Glaubens,
die diesen geheiligten Raum zur Ehre Deines
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Twojego. † Prosimy Cię, umocnij nas w wierze
przez Słowo o krzyżu Syna Twojego * i przez
uczestnictwo w Sakramentach świętych. Przez
naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,
† który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha
Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.

Namens errichteten. † Wir bitten Dich, stärke
uns im Glauben durch das Wort vom Kreuz
Deines Sohnes * und durch die Teilnahme an
den Heiligen Sakramenten. Durch unseren
Herrn Jesus Christus, Deinen Sohn, † der mit
Dir lebt und regiert mit dem Heiligen Geist *
Gott, in alle Ewigkeit.

Zbór

Gemeinde

zVxz xz hxzx z z x hx z x x}z xccccccccz
A - men.

Liturgia Słowa

Liturgie des Wortes

1. Czytanie

1. Lesung

1 Krl 8, 22–23. 27–30
Modlitwa Salomona

1 Kön 8, 22–23. 27–30
Das Gebet Salomos

Salomon stanął przed ołtarzem Pana wobec
całego zgromadzenia izraelskiego, wyciągnął
swoje dłonie ku niebu (23) i rzekł: Panie, Boże
Izraela! Nie ma ani na niebie w górze, ani
na ziemi w dole takiego Boga jak Ty, który
dotrzymujesz przymierza i okazujesz łaskę
wobec swoich sług, którzy chcą z całego serca
być z tobą.
(27) Lecz czy naprawdę zamieszka Bóg na
ziemi? Oto niebiosa i niebiosa niebios nie
mogą cię ogarnąć, a cóż dopiero ten dom,
który zbudowałem?! (28) Wejrzyj na modlitwę
swojego sługi i na jego błaganie, Panie, Boże
mój, wysłuchaj wołania i modlitwy, jaką twój
sługa zanosi dziś do ciebie. (29) Niechaj twoje oczy będą otwarte nad tym domem nocą
i dniem, nad tym miejscem, o którym powiedziałeś: Tam będzie imię moje, abyś wysłuchał
modlitwy, jaką twój sługa będzie zanosić na
tym miejscu. (30) Zechciej wysłuchać błagania
twojego sługi i twojego ludu izraelskiego, gdy
będą się modlić na tym miejscu. Tak, wysłuchaj w miejscu, gdzie przebywasz, w niebie,
a wysłuchując, racz odpuścić!

Salomo trat vor den Altar des Herrn angesichts der ganzen Gemeinde Israel und
breitete seine Hände aus gen Himmel (23) und
sprach: Herr, Gott Israels, es ist kein Gott weder droben im Himmel noch unten auf Erden
dir gleich, der du hältst den Bund und die
Barmherzigkeit deinen Knechten, die vor dir
wandeln von ganzem Herzen.
(27) Denn sollte Gott wirklich auf Erden wohnen? Siehe, der Himmel und aller Himmel
Himmel können dich nicht fassen – wie sollte
es dann dies Haus tun, das ich gebaut habe?
(28) Wende dich aber zum Gebet deines Knechts
und zu seinem Flehen, Herr, mein Gott, auf
dass du hörst das Flehen und Gebet deines
Knechts heute vor dir: (29) Lass deine Augen offen stehen über diesem Hause Nacht und Tag,
über der Stätte, von der du gesagt hast: Da soll
mein Name sein. Du wollest hören das Gebet,
das dein Knecht an dieser Stätte betet, (30) und
wollest erhören das Flehen deines Knechts
und deines Volkes Israel, wenn sie hier bitten
werden an dieser Stätte; und wenn du es hörst
in deiner Wohnung, im Himmel, wollest du
gnädig sein.

(22)

Lektor
Zbór

Amen.

(22)

Lektor
Gemeinde

Oto jest Słowo Boga żywego.
Bogu niech będą dzięki.
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Wort des lebendigen Gottes.
Gott sei ewiglich Dank.

Psalm

Psalm
Ps 89:2-3,6-7,9-10,16-19

Ps 89:2-3,6-7,9-10,16-19

Będę sławił na wieki Twe zbawcze dzieła, Panie,
o Twej wierności będę mówił przez wszystkie pokolenia. Wyznaję, że dobroć Twoja będzie trwać na wieki,
Twoja wierność ma swe fundamenty w niebie.

Ich will singen von der Gnade des Herrn ewiglich
und seine Treue verkünden mit meinem Munde für
und für; denn ich sage: Auf ewig steht die Gnade fest;
du gibst deiner Treue sicheren Grund im Himmel.

Niebiosa wysławiają, o Panie, Twe cuda,
a zgromadzenie świętych Twoją wierność.
Bo któż jest jak Pan na obłokach,
któryż z bogów jest równy Panu?

Und die Himmel werden, Herr, deine Wunder preisen und deine Treue in der Gemeinde der Heiligen.
Denn wer in den Wolken könnte dem Herrn gleichen
und dem Herrn gleich sein unter den Himmlischen?

Któż jest jak Ty, Panie, Boże Zastępów?
Potężny jesteś, Panie, dokoła Ciebie zaś Twoja
wierność. Ty potrafisz zawładnąć wzburzonymi
morzami i wygładzasz ich fale, kiedy się podnoszą.

Herr, Gott Zebaoth, wer ist wie du? Mächtig bist
du, Herr, und deine Treue ist um dich her. Du
herrschest über das ungestüme Meer, du stillest
seine Wellen, wenn sie sich erheben.

Szczęśliwy lud, który umie się cieszyć.
Tacy zawsze chodzą w świetle Twego oblicza.
Imieniem Twoim cieszą się nieustannie
i wysławiają Twoją sprawiedliwość.

Wohl dem Volk, das jauchzen kann! Herr, sie
werden im Licht deines Antlitzes wandeln;
sie werden über deinen Namen täglich fröhlich
sein und in deiner Gerechtigkeit herrlich sein.

Bo Ty jesteś ich pięknem i mocą,
dzięki Twojej dobroci wzrasta nasza siła.
Pan bowiem jest naszym puklerzem,
a królem naszym – Święty Izraela.

Denn du bist der Ruhm ihrer Stärke, und durch
deine Gnade wirst du unser Horn erhöhen.
Denn dem Herrn gehört unser Schild
und dem Heiligen Israels unser König.
M: John Goss (1800–1880)

2. Czytanie

2. Lesung

Hbr 12, 18–19. 22–24
Wyższość świątyni Nowego Testamentu

Hebr 12, 18–19. 22–24
Von der Erhabenheit des Heiligtums nach dem
Neuen Testament

Wy nie podeszliście bowiem do góry, której
można dotknąć, do płonącego ognia, mroku,
ciemności i burzy (19) ani do dźwięku trąby
i głośnych słów, na których odgłos ci, którzy
je słyszeli, prosili, aby już do nich nie przemawiano.
(22) Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do
miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do
uroczystego zgromadzenia (23) i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do
Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi
sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość,
(24) i do pośrednika nowego przymierza, Jezusa,

Denn ihr seid nicht zu etwas gekommen,
das man anrühren konnte und das mit Feuer
brannte, nicht zu Dunkelheit und Finsternis
und Ungewitter (19) und nicht zum Schall der
Posaune und zum Klang der Worte. Die das
hörten, baten, dass ihnen kein Wort mehr
gesagt würde.
(22) Sondern ihr seid gekommen zu dem Berg
Zion und zu der Stadt des lebendigen Gottes,
dem himmlischen Jerusalem, und zu den vielen tausend Engeln und zur Festversammlung
(23) und zu der Gemeinde der Erstgeborenen,
die im Himmel aufgeschrieben sind, und
zu Gott, dem Richter über alle, und zu den

(18)

(18)

— 10 —

i do krwi, którą się kropi, a która przemawia
lepiej niż krew Abla.

Geistern der vollendeten Gerechten (24) und zu
dem Mittler des neuen Bundes, Jesus, und zu
dem Blut der Besprengung, das besser redet
als Abels Blut.

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

Lektor
Selig sind die das Wort Gottes
hören und bewahren. Halleluja!

Alleluja

Halleluja
śpiewają wszyscy

Alle gemeinsam

2 Krn 7, 16

2. Chr 7, 16

Wybrałem i uświęciłem tę świątynię,
aby moja obecność trwała tam na wieki.

Habe ich nun dies Haus erwählt und geheiligt,
dass mein Name dort sein soll ewiglich.
M: aklamacja i werset: TKS 2017
chór „alleluja” i orkiestra: Giovanni Geraci 2006

Ewangelia

Evangelium

J 2, 13–22
Oczyszczenie świątyni

Joh 2, 13–22
Die Tempelreinigung
Und das Passafest der Juden war nahe, und
Jesus zog hinauf nach Jerusalem. (14) Und er
fand im Tempel die Händler, die Rinder, Schafe und Tauben verkauften, und die Wechsler,
die da saßen. (15) Und er machte eine Geißel
aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel
hinaus samt den Schafen und Rindern und
schüttete den Wechslern das Geld aus und
stieß die Tische um (16) und sprach zu denen,
die die Tauben verkauften: Tragt das weg und
macht nicht meines Vaters Haus zum Kaufhaus! (17) Seine Jünger aber dachten daran, dass
geschrieben steht: „Der Eifer um dein Haus
wird mich fressen“.
(18) Da antworteten nun die Juden und sprachen zu ihm: Was zeigst du uns für ein Zeichen, dass du dies tun darfst? (19) Jesus antwortete und sprach zu ihnen: Brecht diesen
Tempel ab und in drei Tagen will ich ihn
aufrichten. (20) Da sprachen die Juden: Dieser

A gdy się zbliżała Pascha żydowska, udał
się Jezus do Jerozolimy. (14) I zastał w świątyni sprzedających woły i owce, i gołębie,
i siedzących wekslarzy. (15) I skręciwszy bicz
z powrózków, wypędził ich wszystkich ze
świątyni wraz z owcami i wołami; wekslarzom
rozsypał pieniądze i stoły powywracał, (16) a do
sprzedawców gołębi rzekł: Zabierzcie to stąd,
z domu Ojca mego nie czyńcie targowiska.
(17) Wtedy uczniowie jego przypomnieli sobie,
że napisano: „Żarliwość o dom twój pożera
mnie”. (18) Wtedy odezwali się Żydzi, mówiąc
do niego: Jaki znak okażesz nam na dowód,
że ci to wolno czynić? (19) Jezus, odpowiadając,
rzekł im: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzy
dni ją odbuduję. (20) Na to rzekli Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty
w trzy dni chcesz ją odbudować? (21) Ale On
mówił o świątyni ciała swego. (22) Gdy więc
został wzbudzony z martwych, przypomnieli

(13)

(13)
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sobie uczniowie jego, że to mówił, i uwierzyli
Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus.

Tempel ist in sechsundvierzig Jahren erbaut
worden, und du willst ihn in drei Tagen aufrichten? (21) Er aber redete von dem Tempel
seines Leibes. (22) Als er nun auferstanden war
von den Toten, dachten seine Jünger daran,
dass er dies gesagt hatte, und glaubten der
Schrift und dem Wort, das Jesus gesagt hatte.

Lektor
Zbór

Lektor 		
Gemeinde

Bądź pochwalon, Panie Jezu!
Chwała Tobie, Jezu Chryste!

Gelobt seist Du, o Christe!
Ehre sei Dir, o Herr.

Credo

Credo

Śpiewa tylko kantor. Wszyscy odpowiadają łacińską aklamacją „wierzę, wierzę, zaprawdę!”:

Es singt der Vorsänger. Alle antworten mit der
lateinischen Akklamation: „Ich glaube, wahrlich, ich glaube!“:

Wir glauben an den einen Gott, den Vater,
den Allmächtigen, der alles geschaffen hat,
Himmel und Erde, die sichtbare und die unsichtbare Welt.

Wierzę w jedynego Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich
rzeczy widzialnych i niewidzialnych.
Zbór | Gemeinde

Credo. Credo. Amen.
Und an den einen Herrn Jesus Christus,
Gottes eingeborenen Sohn,
aus dem Vater geboren vor aller Zeit:
Gott von Gott, Licht vom Licht,
wahrer Gott vom wahren Gott,
gezeugt, nicht geschaffen,
eines Wesens mit dem Vater;
durch ihn ist alles geschaffen.

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.
Zbór | Gemeinde

Credo. Credo. Amen.
Für uns Menschen und zu unserem Heil
ist er vom Himmel gekommen, hat Fleisch angenommen durch den Heiligen Geist von der
Jungfrau Maria und ist Mensch geworden.
Er wurde für uns gekreuzigt unter Pontius
Pilatus, hat gelitten und ist begraben worden,
ist am dritten Tage auferstanden nach der
Schrift und aufgefahren in den Himmel. Er
sitzt zur Rechten des Vaters und wird wiederkommen in Herrlichkeit, zu richten die

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.
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I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych
i umarłych, a królestwu Jego nie będzie końca.
Zbór | Gemeinde

Lebenden und die Toten; seiner Herrschaft
wird kein Ende sein.
Credo. Credo. Amen.

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.
Zbór | Gemeinde

Wir glauben an den Heiligen Geist, der Herr
ist und lebendig macht, der aus dem Vater
und dem Sohn hervorgeht, der mit dem Vater
und dem Sohn angebetet und verherrlicht
wird, der gesprochen hat durch die Propheten,
Credo. Credo. Amen.

Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na
odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym
świecie.
Zbór | Gemeinde

und die eine, heilige, allgemeine und apostolische Kirche. Wir bekennen die eine Taufe
zur Vergebung der Sünden. Wir erwarten die
Auferstehung der Toten und das Leben der
kommenden Welt.
Credo. Credo. Amen.

Pieśń

Lied
śpiewają wszyscy

Alle gemeinsam

Verte
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śpiewa tylko chór

nur der Chor

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

Alle gemeinsam

T: ks. Samuel John Stone 1866, The Church’s one foundation
pl – Śpiewnik Pielgrzyma
de – Anna Thekla von Weling 1898

M: Samuel Sebastian Wesley 1864
A: Donald Busarow 1998

Kazanie

Predigt
bp Jerzy Samiec
Biskup Kościoła

Bf. Jerzy Samiec
Oberhaupt der Evangelisch-Lutherischen
Kirche in Polen

Muzyka po kazaniu

Musik nach der Predigt
Francis Poulenc (1899–1963)
Exultate Deo (Ps 81:2-4), fp 109

Radośnie śpiewajcie Bogu, mocy
naszej, wykrzykujcie Bogu
Jakuba! Zanućcie pieśń i uderzcie w bęben, w mile dźwięczącą
cytrę i harfę! Zadmijcie w trąby
na nowiu, w pełnię, w dniu
święta naszego.

Exsultate Deo adjutori nostro;
jubilate Deo Jacob. Sumite psalmum, et date tympanum; psalterium jucundum cum cithara.
Buccinate in neomenia tuba,
in insigni die solemnitatis vestræ.
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Singet fröhlich Gott, der unsre
Stärke ist, jauchzet dem Gott
Jakobs! Stimmt an den Gesang
und lasst hören die Pauken,
liebliche Zithern und Harfen!
Blaset am Neumond die Posaune, am Vollmond, am Tag
unsres Festes!

Odsłonięcie witraży

Einweihung der Glasfenster

Biskup
Wszechmogący i wieczny Boże,
ulitowałeś się nad ludźmi i zesłałeś na świat
swojego Syna, Jezusa Chrystusa, który udziela
świętości i doprowadza ją do pełni. On w początkach Kościoła posłał Ducha Pocieszyciela,
który jest głosem pouczającym o głębiach świętości, tchnieniem mocy i łagodności, ogniem
rozpalającym miłość w sercach wiernych,
Bożym nasieniem, z którego wyrastają obfite
owoce łaski. Ciebie więc, Boże, dziś wychwalamy, bo dary Ducha swego Świętego pozwoliłeś
przyjąć Czterem Męczennikom xx wieku, których pamiątkowe witraże dzisiaj w Twoje Imię
odsłaniamy. Prosimy Cię Ojcze niebieski: niech
ci, którzy będą do Ciebie zanosili modlitwy,
krocząc śladami Chrystusa Pana i wpatrując się
w Jego przykład, dążą do doskonałości i świętości. Niech słowem i życiem głoszą Ewangelię,
gotowi nawet krew swą za nią przelać. Niech
codziennie dźwigają krzyż z Chrystusem,
ofiarnie służąc Tobie i braciom. Przez wierne
wypełnianie doczesnych obowiązków niech
przemieniają świat mocą Ducha Świętego
i wznoszą oczy ku niebieskiej ojczyźnie, gdzie
Ty, Ojcze, przyjmiesz ich do współdziedzictwa
z Twoim Synem, który z Tobą żyje i króluje na
wieki wieków. Amen.

Bischof
Allmächtiger und ewiger Gott!
Du hast dich der Menschen erbarmt, indem
Du Deinen Sohn Jesus Christus auf die Welt
gesandt hast, der die Heiligkeit erteilt und
vervollkommt. Zu Beginn der Kirche hat er
den Geist Tröster gesandt, der uns die Tiefe
der Heiligkeit zeigt. Er ist ein Hauch der Kraft
und der Sanftmut, ein Feuer, das die Liebe in
den Herzen der Gläubigen entflammt, und
ein Samen Gottes, aus dem die reichlichen
Früchte der Gnade herauswachsen. Dich,
o Herr, preisen wir heute, denn Du lieβest die
vier Märtyrer des 20. Jahrhunderts die Gaben
des Heiligen Geistes annehmen. Wir wollen
die Glasfenster, die diese Märtyrer darstellen, heute in Deinem Namen einweihen. Wir
bitten Dich, o Herr: Mögen diejenigen, die
das Gebet an Dich richten, die Spuren Christi
verfolgen und sich ihn zum Vorbild nehmen,
nach der Vollkommenheit und Heiligkeit
streben. Mögen sie durch ihr Leben und ihre
Taten die Worte des Evangeliums predigen
und mögen sie bereit sein, sich sogar für das
Evangelium zu opfern. Mögen sie das Kreuz
mit Christi jeden Tag tragen und Ihnen und
ihren Brüdern selbstlos dienen. Durch das
Erfüllen der irdischen Pflichten und durch die
Kraft des Heiligen Geistes mögen sie die Welt
verändern und ihre Augen zum Himmelreich
erheben. Dort nimmst Du, o Herr, sie zum
Miterbe zusammen mit deinem Sohn an, der
mit dir lebt und regiert, jetzt und in Ewigkeit.
Amen.

Niech świadczący swym życiem słudzy Boży –
Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Maksymilian
Kolbe i Juliusz Bursche – będą nam wzorem
w naszym codziennym życiu. Niech witraże
te służą ku zbudowaniu Ludu Bożego. W imię
Ojca i Syna,  i Ducha Świętego. Amen.

Mögen die Diener Gottes – Dietrich Bonhoeffer, Edith Stein, Maksymilian Kolbe und
Juliusz Bursche – die durch ihr Leben ein
Zeugnis gaben, zum Vorbild in unserem alltäglichen Leben werden. Mögen diese Glasfenster das Volk Gottes erbauen. Im Namen
des Vaters und des Sohnes  und des Heiligen
Geistes. Amen.
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Modlitwa Powszechna

Allgemeines Kirchengebet

Duchowny Zgromadzeni w tej świątyni, której
60-lecie rekonsekracji dziś obchodzimy, wszyscy razem zanieśmy
do Boga nasze pokorne prośby:

Geistlicher Ihr in diesem Gotteshaus Versammelten, dessen 60 Jahre Wiedereinweihung wir heute feiern,
lasst uns gemeinsam Gott unsere
demütige Bitte überbringen:

pierwszy raz śpiewa chór,
po każdym wezwaniu powtarzają wszyscy

der Chor singt vor
und nach jedem Bekenntnis wiederholen Alle

1. Kościół jest mistycznym Ciałem Chrystusa;
prośmy, aby serca wszystkich dzieci Kościoła
mogły być żywą świątynią Boga.

1. Die Kirche ist der mystische Leib Christi; lasst
uns bitten, dass die Herzen aller Kinder der Kirche ein lebendiges Heiligtum Gottes seien.

2. Kościół jest widzialnym znakiem przymierza Boga z ludźmi; prośmy, aby Jezus Chrystus prowadził nas do niewidzialnej świątyni
swojego Ojca w niebie.

2. Die Kirche ist das sichtbare Zeichen des
Bundes Gottes mit den Menschen; lasst uns
bitten, dass Jesus Christus uns zum unsichtbaren Heiligtum seines Vaters im Himmel führe.

3. Kościół jest domem wszystkich ochrzczonych; prośmy więc, aby chrześcijanie wszystkich krańców świata przyczyniali się do
budowy jedności Kościoła.

3. Die Kirche ist das Haus aller Getauften;
lasst uns also bitten, dass die Christen aller
Enden der Welt zum Bau der Einheit der Kirche beitragen.

4. Kościół jest miejscem, gdzie Chrystus przez
swoje Sakramenty udziela łaski; prośmy za
duchownych, którzy tutaj pracowali i pracują,
aby ich życie i nauczanie służyło duchowemu
dobru i rozwojowi nas wszystkich.

4. Die Kirche ist der Ort, an dem Christus
mittels seiner Sakramente Gnade verleiht. Lasst
uns für die Geistlichen bitten, die hier arbeiteten und arbeiten, dass ihr Leben und Lehre unser aller geistigem Wohl und Entfaltung diene.

5. Kościół jest miejscem uświęconym; prośmy,
aby stał się on znakiem obecności Boga wśród
jego ludu.

5. Die Kirche ist ein heiliger Ort; lasst uns
bitten, dass sie ein Zeichen der Anwesenheit
Gottes inmitten seines Volkes werde.

6. Kościół jest miejscem spotkania z Bogiem;
prośmy, aby wszyscy, którzy gromadzą się
tutaj na nabożeństwach, otrzymali pokój i dobro, a ich modlitwy zostały wysłuchane.

6. Die Kirche ist ein Ort der Begegnung mit
Gott; lasst uns bitten, dass alle, die sich hier zu
Gottesdiensten versammeln, Friede und Güte
empfangen und dass ihre Gebete erhört werden.
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Duchowny Boże, Ty z żywych i wybranych
kamieni przygotowujesz swojemu
majestatowi wiekuistą świątynię;
wysłuchaj prośby swojego ludu
i daj modlącym się w tym kościele radość z otrzymania Twoich
darów. Przez Chrystusa Pana
naszego.
Zbór
Amen.

Geistlicher Gott, aus lebendigen und ausgewählten Steinen bereitest Du Deiner Majestät ein ewiges Heiligtum;
erhöre die Bitten deines Volkes
und schenke den in dieser Kirche
Betenden Freude an der Empfängnis Deiner Gaben. Durch unseren
Herrn Jesus Christus.
Gemeinde Amen.

Pieśń

Lied

najpierw śpiewa chór, powtarzają wszyscy

der Chor singt vor, die Gemeinde wiederholt

śpiewa tylko chór

nur der Chor

Ps 67,2-5

Ps 67,2-5

Niech Bóg się zmiłuje nad nami i nam błogosławi; niech zajaśnieje dla nas Jego oblicze.
Aby na ziemi znano Jego drogę,
Jego zbawienie – pośród wszystkich ludów.

Gott sei uns gnädig und segne uns,
er lasse uns sein Antlitz leuchten,
dass man auf Erden erkenne deinen Weg,
unter allen Heiden dein Heil.

Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy,
niech wszystkie narody dają Ci chwałę!
Niech się narody cieszą i weselą,
że Ty ludami rządzisz sprawiedliwie
i kierujesz narodami na ziemi.

Es danken dir, Gott, die Völker,
es danken dir alle Völker.
Die Völker freuen sich und jauchzen,
dass du die Menschen recht richtest
und regierst die Völker auf Erden.

T: introit Świętego Triduum

M: Tomasz Kmita-Skarsgård 2013

— 17 —

Spowiedź

Beichte

Duchowny Zanim przystąpimy do społeczności z naszym Panem Jezusem
Chrystusem, spowiadajmy się
Panu Bogu naszemu, tak się modląc:
Zbór
Wszechmogący Boże, miłosierny
Ojcze, ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek, wyznaję przed Tobą
wszystkie grzechy i przewinienia
moje, popełnione myślą, mową
i uczynkiem, którymi zasłużyłem
na Twe doczesne i wieczne kary.
Żałuję za nie szczerze i z całego
serca, i proszę Cię dla niezgłębionego miłosierdzia Twego i dla niewinnej, i gorzkiej męki i śmierci
umiłowanego Syna Twego Jezusa
Chrystusa, bądź mnie niegodnemu, grzesznemu człowiekowi
łaskaw i miłościw, odpuść mi
wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez moc Ducha
Twego Świętego do poprawy życia
mego. Amen.

Geistlicher Bevor wir nun im Heiligen
Abendmahl Gemeinschaft halten
mit unserem Herrn Jesus Christus, wollen wir vor Gott unsere
Schuld bekennen:
Gemeinde Allmächtiger Gott, barmherziger
Vater. Ich armer, elender, sündiger
Mensch bekenne Dir alle meine Sünde und Missetat, die ich
begangen mit Gedanken, Worten und Werken, damit ich Dich
jemals erzürnt und Deine Strafe
zeitlich und ewiglich verdienet
habe. Sie sind mir aber alle herzlich leid und reuen mich sehr, und
ich bitte Dich, um Deiner grundlosen Barmherzigkeit und um des
unschuldigen, bitteren Leidens
und Sterbens Deines lieben Sohnes Jesu Christi willen, Du wollest
mir armen, sündhaften Menschen
gnädig und barmherzig sein, mir
alle meine Sünden vergeben und
zu meiner Besserung Deines Geistes Kraft verleihen. Amen.

Duchowny Tak tedy pytam was: czy jest to
wasze szczere wyznanie i serdeczna prośba o odpuszczenie waszych grzechów? Jeśli tak, odpowiedzcie: tak.
Zbór
Tak.

Geistlicher Nun frage ich euch: Ist dieses euer
aufrichtiges Bekenntnis und herzliches Gebet um die Vergebung
eurer Sünden? So antwortet: Ja.
Gemeinde Ja.

Duchowny Jak wierzysz, tak niechaj ci się
stanie! Jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa
i Jego świętej Ewangelii, zwiastuję wszystkim pokutującym
łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego
odpuszczam wam grzechy wasze
w imię Ojca i Syna  i Ducha
Świętego.
Zbór
Amen.

Geistlicher Wie ihr glaubt, so geschehe euch.
In Kraft des Befehls, den der Herr
seiner Kirche gegeben hat, als berufener Diener des Wortes, spreche ich euch frei, ledig und los:
euch sind eure Sünden vergeben.
Im Namen  des Vaters und des
Sohnes und des Heiligen Geistes.
Gemeinde Amen.
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Przygotowanie
Chleba i Wina

Vorbereitung
des Abendmahls

podczas przygotowania
wszyscy śpiewają pieśń

während der Vorbereitung des Abendmahls
singen alle gemeinsam

2. Crown him the Lord of love!
Behold his hands and side,
rich wounds, yet visible above,
in beauty glorified:
no angel in the sky
can fully bear that sight,
but downward bends his burning eye
at mysteries so bright!

3. Crown him the Lord of peace!
Whose power a scepter sways,
from pole to pole, that wars may cease,
absorbed in prayer and praise:
his reign shall know no end,
and round his piercëd feet
fair flowers of paradise extend
their fragrance ever sweet.

4. Crown him the Lord of years!
The Potentate of time,
Creator of the rolling spheres,
ineffably sublime!
Glassed in a sea of light,
where everlasting waves
reflect his throne, the Infinite,
who lives, and loves, and saves.
T: Matthew Bridges (1800–1894)

M: George Elvey (1816–1896)
A: Andrew Reid 2003
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W tym czasie duchowny mówi

Währenddessen spricht der Geistliche

Panie i Zbawicielu nasz, Jezu Chryste, przyjmij w łasce swojej wielkiej moją służbę przy
Twoim ołtarzu i spraw, abym jako wierny
szafarz Twoich tajemnic godnie sprawował Sakrament Ciała i Krwi Twojej Tobie na chwałę,
a uczestnikom tej świętej Wieczerzy ku zbawieniu wiecznemu. Amen.

Jesus Christus, unser Herr und Heiland, nimm
in Deiner großen Gnade meinen Dienst vor
Deinem Altar entgegen und gib, dass ich als
gläubiger Verwalter Deiner Geheimnisse würdig
das Sakrament Deines Leibes und Blutes Dir zur
Ehre feiere, und alle Gäste dieses heiligen Abendmahles ewige Erlösung schmecken. Amen.

Ksiądz rozkłada na środku ołtarza korporał
(kwadratowy mały obrus), na nim stawia
kielich z winem gronowym nakryty pateną
z hostią. Obok stawia dzban z winem oraz
cyborium (puszkę) z opłatkami. Ksiądz podnosi
lekko patenę z hostią i mówi:

Der Geistliche legt in die Mitte des Altars eine
Korporale (quadratische kleine Decke); darauf stellt er den Kelch mit Traubenwein und
bedeckt die Patene mit einer Hostie. Daneben
stellt er den Krug mit Wein sowie das Ziborium
(Behälter) mit den Oblaten. Der Liturg hebt die
Patene mit der Hostie leicht an und spricht:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy
chleb, który jest owocem ziemi i pracy rąk
ludzkich. Spraw, aby stał się dla nas chlebem
życia.

Selig bist Du, oh Herr, Gott des Himmels und
der Erde, denn dank Deiner Großzügigkeit
haben wir das Brot erhalten, welches die Frucht
der Erde und der Menschenhand Arbeit ist.
Gib, dass dies das Brot unseres Lebens wird.

Ksiądz nalewa wino z dzbana do kielicha,
podnosi go lekko i mówi:

Der Liturg gießt Wein aus dem Krug in den
Kelch, hebt ihn leicht an und sagt:

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże wszechświata, bo dzięki Twej hojności otrzymaliśmy
wino, które jest owocem winnego krzewu
i pracy rąk ludzkich. Spraw, aby stało się dla
nas napojem duchowym.

Selig bist Du, oh Herr, Gott des Himmels und
der Erde, denn dank Deiner Großzügigkeit
haben wir den Wein erhalten, welcher die
Frucht des Weinstocks und der Menschenhand Arbeit ist. Gib, dass er die Stärkung
unseres Geistes werde.
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Liturgia Eucharystyczna

Heiliges Abendmahl

Prefacja
Duchowny
Pan niech będzie z wami.
Zbór
I z duchem twoim.
Duchowny
Wznieście swe serca
Zbór
Wnosimy je do Pana
Duchowny
Dziękujmy Panu,
Bogu naszemu.
Zbór
Słuszną to i sprawiedliwą
jest rzeczą.

Präfation

zXxz zx zDgz z z zx jzx z z x zjx x x x kx x x x x jzx x xz x x}z z zx xdx x x x xgx x x x jx x x x xjx x x x kxk&^x x xgz x }z x x x x
zXxz x gx x xhz z x gz z zx fx x x gx x x x fx x x x dxz z x}x x x x gzx x x gz x xzhx x x x gx x x x fx x x x xfx x x x x x dx x }x 
zXxz z xgzx x x gx x x x gx x x x hx x x x x gx x x x x fx x x x x x xgx x x x x xdx x x dx x x x fx x x x x x gx x x fx x }x x x x x x
zXxz z z xgzx x x x x gx x xz xz xzhx x x x xgx x x fx x x dxz }x cx x cccxxcccccxx x x ccxx x x x

L Der Herr sei mit euch. G Und mit dei-nem Gei-ste.

L Er-he-bet eu-re Her-zen. G Wir er-he-ben sie zum Herrn.

L Las-set uns dan-ken dem Herrn, un-se-rem Got-te.

G Recht und wür-dig ist es.

Duchowny Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą
abyśmy Tobie, Ojcze niebieski,
dziękowali i wielkość Twoją
wychwalali. W każdym domu
modlitwy mieszkasz jako dawca
łaski i wszelkiego dobra: bo Ty
sam budujesz w nas świątynię
Ducha Świętego, którego blask lśni
w życiu wierzących. W widocznej
budowli rozpoznajemy obraz Twego Kościoła, który wybrałeś na
oblubienicę Twego syna. Uświęcasz go dzień po dniu, aż przyjmiesz go, matkę naszą, do chwały
swojej, wraz z niezliczoną rzeszą
jej dzieci. Dlatego i my razem
z aniołami i wszystkimi zastępami
niebiańskim, śpiewamy na cześć
Twoją pieśń chwały wołając:

Geistlicher In Wahrheit ist es würdig und
recht, Dir, Vater im Himmel, zu
danken und Deine Größe zu rühmen. In jedem Haus des Gebetes
wohnst Du als Spender der Gnade
und alles Guten: Denn Du allein
schaffst in uns einen Tempel des
Heiligen Geistes, dessen Glanz im
Leben der Gläubigen strahlt. Im
sichtbaren Bau erkennen wir das
Bild Deiner Kirche, die Du zur
Braut Deines Sohnes erwählt hast.
Du heiligst sie Tag für Tag, bis Du
sie, unsere Mutter, mit der unzählbaren Schar ihrer Kinder in Deine
Herrlichkeit aufnimmst. Darum
preisen wir Dich in Deiner Kirche
und vereinen uns mit allen Engeln
und Himmlischen Heerscharen
zum Hochgesang von Deiner göttlichen Herrlichkeit:
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Sanctus
Święty, Święty, Święty Voice
Pan, Bóg Zastępów.
Pełne są niebiosa i ziemia
chwały Twojej.
Hosanna na wysokości!
Błogosławiony, który
przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokości!
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M: Norwegisches Altarbuch 1920
(Steinau / Oder 1726)

Epikleza

Epiklese

Duchowny Zaprawdę, święty jesteś Boże, źródło wszelkiej świętości.

Geistlicher Wahrhaft heilig bist Du, Herr, die
Quelle aller Heiligkeit.

Błogosławiony bądź Panie nieba i ziemi! Ty
z wielkiego miłosierdzia swego posłałeś swojego jedynego Syna, aby przyjął ludzkie ciało.
Dziękujemy Ci za zbawienie, które przygotowałeś dla nas w świętej i wystarczającej
ofierze Jego Ciała i Krwi na drzewie krzyża.
Zebrani w Jego imieniu i na Jego pamiątkę
prosimy Cię, Panie, ześlij na nas Ducha swego
świętego, uświęć i odnów nas na ciele i duszy;
daj, abyśmy w chlebie i winie przyjęli w prawdziwej wierze Ciało i Krew Twojego Syna ku
zbawieniu dusz naszych.

Gelobt seist du, Herr des Himmels und der
Erde, dass du dich über deine Geschöpfe erbarmt und deinen
eingeborenen Sohn in unser Fleisch gesandt
hast. Wir danken dir für die Erlösung, die
du uns bereitet hast durch das heilige, allgenugsame Opfer seines Leibes und Blutes am
Stamme des Kreuzes. In seinem Namen und
zu seinem Gedächtnis versammelt, bitten wir
dich, Herr: sende herab auf uns den Heiligen
Geist, heilige und erneuere uns nach Leib und
Seele und gib, dass wir unter diesem Brot und
Wein deines Sohnes wahren Leib und Blut im
rechten Glauben zu unserm Heil empfangen,
da wir jetzt nach seinem Befehl sein eigenes
Testament also handeln und brauchen.
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Konsekracja

Konsekration

Duchowny Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy,
której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy łamał i dawał uczniom swoim mówiąc:

Geistlicher Unser Herr Jesus Christus, in der
Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot,
dankte und brachs und gabs seinen Jüngern
und sprach:

BIERZCIE I JEDZCIE:
TO JEST CIAŁO MOJE,
KTÓRE SIĘ ZA WAS DAJE.
TO CZYŃCIE NA PAMIĄTKĘ MOJĄ.

NEHMET HIN UND ESSET;
DAS IST MEIN LEIB; DER FÜR EUCH
GEGEBEN WIRD: SOLCHES TUT
ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im mówiąc:

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach
dem Abendmahl, dankte und gab ihnen den
und sprach:

BIERZCIE I PIJCIE Z NIEGO WSZYSCY:
TEN KIELICH JEST TO NOWE
PRZYMIERZE WE KRWI MOJEJ,
KTÓRA SIĘ ZA WAS I ZA WIELU
WYLEWA NA ODPUSZCZENIE
GRZECHÓW. TO CZYŃCIE,
ILEKROĆ PIĆ BĘDZIECIE,
NA PAMIĄTKĘ MOJĄ.

NEHMET HIN UND TRINKET ALLE
DARAUS; DIESER KELCH IST DAS NEUE
TESTAMENT IN MEINEM BLUT,
DAS FÜR EUCH VERGOSSEN WIRD
ZUR VERGEBUNG DER SÜNDEN:
SOLCHES TUT; SO OFT IHRS TRINKET;
ZU MEINEM GEDÄCHTNIS.

Anamneza

Anamnese

Duchowny Boże Ojcze nasz niebiański,
wspominając zbawczą mękę i śmierć Twego
umiłowanego Syna, Jezusa Chrystusa, uwielbiamy jego zwycięskie zmartwychwstanie oraz
radujemy się z Jego wstąpienia do niebiańskiej
świątyni, gdzie jako nasz jedyny Arcykapłan,
zawsze przyczynia się za nami u Ciebie. A jak
my wszyscy, przez społeczność Jego ciała
i Jego krwi, stanowimy jedno ciało Chrystusowe, tak – prosimy Cię pokornie – zgromadź
Kościół swój w jedności wiary i miłości,
abyśmy wraz ze wszystkimi wierzącymi mieli
udział w uczcie weselnej Baranka Bożego
w Jego Królestwie. Przez Jezusa Chrystusa,
Pana naszego. Amen.

Geistlicher So gedenken wir, Herr, himmlischer Vater, des heilbringenden Leidens und
Sterbens Deines lieben Sohnes Jesus Christus.
Wir preisen seine sieghafte Auferstehung von
den Toten und getrösten uns seiner Auffahrt
in Dein himmlisches Heiligtum, wo er, unser
Hoherpriester, uns immerdar vor Dir vertritt.
Und wie wir alle durch die Gemeinschaft
seines Leibes und Blutes ein Leib sind in
Christus, so bringe zusammen Deins Gemeinde von den Enden der Erde und lass uns
mit allen Gläubigen das Hochzeitsmahl des
Lammes feiern in seinem Reich. Durch Jesus
Christus, unseren Herrn. Amen.
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Duchowny Pomnij też, Panie, na sługi i służebnice Twoje, którzy nas wyprzedzili ze znamieniem wiary i śpią snem pokoju. Błagamy
Cię, Panie, użycz im i wszystkim tym, którzy
w Chrystusie spoczywają, miejsca ochłody,
światła i pokoju, przez tegoż Chrystusa, Pana
naszego. Amen.

Geistlicher Erinnere Dich, Herr, Deiner
Diener und Dienerinnen, die uns im wahren
Glauben voraus sind und den Schlaf des Friedens schlafen. Wir flehen Dich an, Herr, gib
ihnen und all denen, die in Christus ruhen,
einen Ort der Erfrischung, des Lichtes und
des Friedens, durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.

Duchowny Nam także, grzesznym sługom
Twoim, którzy pokładamy nadzieję w mnóstwie litości Twojej, racz dać jakiś udział
i obcowanie ze świętymi Apostołami i Męczennikami, i całym gronem Twych Świętych;
dopuść nas, prosimy, do ich współdziedzictwa,
nie z naszych zasług biorąc miarę, lecz łaską
obdarzając. Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.

Geistlicher Auch uns, Deinen sündhaften
Dienern, die auf Deine große Barmherzigkeit
hoffen, lass teilhaben an der Gemeinschaft
der heiligen Apostel und Märtyrer und dem
gesamten Kreis Deiner Heiligen; wir bitten
Dich, lass uns zu ihrem Miterbe zu, nicht wegen unserer Verdienste, sondern allein durch
Deine Gnade. Durch Jesus Christus, unseren
Herrn. Amen.

Przez Niego, Panie, te wszystkie dary zawsze
dobrymi stwarzasz, uświęcasz, ożywiasz, błogosławisz i nam ich udzielasz.

Durch Ihn, Herr, erschaffst Du immer all die
Gaben, die Du uns gewährst, gut; Du heiligst,
belebst und segnest sie.

Doxologia

Doxologie
wszyscy | Alle

wszyscy | Alle

wszyscy | Alle
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Geistlicher Durch ihn
und mit ihm und in ihm;
Gemeinde Amen;
Geistlicher ist Dir, Gott,
allmächtiger Vater, in
der Einheit des Heiligen
Geistes;
Gemeinde Amen;
Geistlicher alle Herrlichkeit und Ehre jetzt
und in Ewigkeit.
Gemeinde Amen.

Ojcze nasz

Vater unser

Duchowny Módlmy się, jak nas nauczył Jezus Chrystus:
wszyscy śpiewają
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Oj-cze nasz, któ-ryś jest w nie-bie, święć się i-mię Two-je;

przyjdź kró-le-stwo Two-je; bądź wo-la Two-ja, ja-ko

w nie-bie tak i na zie-mi. Chle-ba na-sze-go po-wsze-dnie-

Geistlicher Lasset uns
beten, wie unser Herr Jesus
Christus es uns gelehrt hat:
Vater unser im Himmel.
Geheiligt werde Dein Name.
Dein Reich komme. Dein
Wille geschehe, wie im
Himmel, so auch auf Erden.
Unser tägliches Brot gib uns
heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsern Schuldigern.
Und führe uns nicht in
Versuchung, sondern erlöse
uns von dem Bösen. Denn
Dein ist das Reich und die
Kraft und die Herrlichkeit
in Ewigkeit. Amen.

go daj nam dzi-siaj i od-puść nam na-sze wi-ny, ja-ko i

my od-pu-szcza-my na-szym wi-no-waj-com. I nie wódź

nas na po-ku-sze-nie, a-le nas zbaw o-de złe-go.

Al-bo-wiem Two-je jest Kró-le-stwo i moc, i chwa-ła

na wie-ki wie-ków. A-men.

Pax domini
Duchowny
Pokój Pański niech będzie
z wami wszystkimi.
Zbór
I z duchem twoim.

Pax domini
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L Der Frie-de des Her-ren sei mit euch al-len.

G Und mit dei-nem Gei-ste.
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Domine, non sum dignus

Domine, non sum dignus

Duchowny Módlmy się o godne przyjęcie
Sakramentu Ołtarza.
Zbór
Panie, nie jestem godzien, abyś
przyszedł do mnie, ale powiedz
tylko słowo, a będzie uzdrowiona
dusza moja.

Geistlicher Beten wir für die würdige Annahme
des Altarsakraments.
Gemeinde Herr, ich bin nicht würdig, dass Du
eingehst unter mein Dach, aber
sprich nur ein Wort, so wird meine
Seele gesund.

Komunia

Kommunion

Komunię Świętą będziemy przyjmować procesjonalnie. Podchodzimy środkiem kościoła,
do ław wracamy bokami.

Bitte kommen Sie zum Wandelabendmahl im
Mittelgang nach vorne und kehren in den
Seitengängen zu Ihrem Platz zurück.

Louis Vierne (1870–1937)
Agnus Dei, Messe Solennelle Op. 16
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem.

Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, miserere nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccata
mundi, dona nobis pacem.

Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme Dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, erbarme Dich unser.
Lamm Gottes, Du nimmst hinweg die
Sünde der Welt, gib uns Deinen Frieden.

Siegfried Fietz (*1946)
Przez dobrą moc Twą, Panie, otoczony
Von guten Mächten wunderbar geborgen
T: Dietrich Bonhoeffer 1944
A: Tomasz Kmita-Skarsgård 2012

Kolekta końcowa

Schlusskollekte

Duchowny Módlmy się.
Boże nasz i Ojcze, przez ten święty Sakrament,
który przyjęliśmy, daj nam lepiej poznać Twoją prawdę, † abyśmy nieustannie wielbili Ciebie w Twoim domu * i razem ze wszystkimi
zbawionymi radowali się Twoją obecnością.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.
Zbór

Geistlicher Lasset uns beten.
Unser Gott und Vater, lass uns durch Dein
Heiliges Sakrament, welches wir empfangen
haben, Deine Wahrheit besser erkennen, †
dass wir Dich in Deinem Haus unaufhörlich
lobpreisen * und gemeinsam mit allen Erlösten uns Deiner Gegenwart erfreuen. Durch
Jesus Christus, unseren Herrn.

Amen.

Gemeinde
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zVxz xz hx z x z z x hx z x x}z xccccccccz
A - men.

Błogosławieństwo

Segen

Biskup Kościoła
Niech ci błogosławi Pan i niechaj
cię strzeże; Niech rozjaśni Pan
oblicze swoje nad tobą i niech ci
miłościw będzie; Niech obróci Pan
twarz swoją ku tobie i niech ci da
 pokój.
Zbór
Amen.

Bischof der Kirche
Der Herr segne dich und behüte
dich; der Herr lasse sein Angesicht
leuchten über dir und sei dir gnädig; der Herr hebe sein Angesicht
über dich und gebe dir  Frieden.
Gemeinde Amen.

Hymn Kościoła

Die Hymne der Kirche

śpiewają wszyscy

2. My złego nie zdołamy zmóc,
nam zginąć wnet by trzeba; /
Lecz walczy za nas chrobry Wódz
anielskich hufców z nieba. / Kto
On? – pytasz się, / Jezus On się
zwie, / to Chrystus, nasz Pan, /
szatański zburzy plan, / innego
nie masz Boga.

Alle gemeinsam

3. Choć diabłów pełen byłby
świat, co połknąć nas by chcieli,
/ my nie boimy się ich zdrad,
będziemy tryumf mieli. / Książę
ziemi tej / w całej złości swej / nie
szkodzi już nam, / bo jest skazany sam / wszechmocnym Boga
Słowem.

T: ks. Martin Luther 1529
pl – ks. Edward Romański 1966
i Ludwik Jenike 1864

4. Das Wort sie sollen lassen
stahn und kein’ Dank dazu
haben; / er ist bei uns wohl auf
dem Plan mit seinem Geist und
Gaben. / Nehmen sie den Leib, /
Gut, Ehr, Kind und Weib: / lass
fahren dahin, / sie haben’s kein’
Gewinn, / das Reich muss uns
doch bleiben.
M: ks. Martin Luther 1529
A: Warren Wernick

Przemówienia

Grußworte
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Modlitwa

Das Gebet

za wszystkich dobrodziejów naszego
kościoła, za ofiary obu wojen
światowych i nasze Narody

für die Gönner unserer Kirche,
für die Opfer beider Weltkriege
und für beide Nationen

Duchowny Panie Boże wszechmogący, Ojcze
wielkiego miłosierdzia! Wielkie i wspaniałe
są dzieła Twoje. Głoszą one mądrość Twoją
i chwałę imienia Twojego na całej ziemi. Przeto
i my, wraz ze wszystkimi wybranymi i świętymi aniołami Twoimi wysławiamy i wielbimy
Ciebie, Ty bowiem jedynie jesteś godny czci
i najwyższej chwały. Przed obliczem Twoim
pochylamy się w 60-lecie rekonsekracji tego
kościoła. Boże, który pomogłeś wznieść go
ojcom wiary naszej, aby w nim u stóp Syna
Twojego, Jezusa Chrystusa, posilali się Słowem
Twoim i mocą świętych Sakramentów. Dziękujemy Ci, że nam go zachowałeś jako miejsce
spotkania i odpocznienia, społecznej modlitwy,
gdzie prowadzisz nas do wspólnego budowania
się w wierze, poznaniu prawdy i miłości braterskiej.
Dziękujemy Ci wszechmogący Panie za
wszystkich ludzi, którzy przez wieki trzymali
pieczę nad tą świątynią, za tych którzy włożyli trud, by po ii wojnie światowej ten kościół
odbudować, iżby znów mogła odbywać się
w nim ta sama służba, co przed wiekami. Ty
pragniesz zbawienia ludzi i hojnie udzielasz
przebaczenia, dziękujemy Ci za życie męczenników wszystkich czasów, a także wspominamy
ofiary wojen, które na ołtarzu ojczyzny złożyły
życie swoje.
Boże, Stworzycielu świata, który każde
stworzenie otaczasz swoją ojcowską troską
i kierujesz biegiem historii; widzimy Twoją
ojcowską miłość, gdy łagodzisz zatwardziałość
człowieka a świat rozdarty konfliktami i walką otwierasz na pojednanie. Dziękujemy Ci
za wszystkich naszych krewnych, przyjaciół
i dobroczyńców, którzy przyczynili do pojednania między naszymi Narodami. Odnów dla
nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego
Ducha, by działał między nami, aby ludzie
żyli w zgodzie. Pomóż nam poświęcić się
szczeremu dążeniu do prawdziwego pokoju,
który kładzie kres kłótniom; do miłości, która
przezwycięża nienawiść; do wybaczenia, które
rozbraja wszelką zemstę.

Geistlicher Herr, Allmächtiger Vater der
Barmherzigkeit! Großartig und wundervoll
sind Deine Werke! Sie verkünden deine Weisheit und preisen deinen Namen in der ganzen
Welt. So wollen wir auch deinen Namen preisen, mit allen Auserwählten und mit deinen
Engeln dich loben. Du bist der Einzige dem
das Lob und die Ehre gebührt.
Vor deinem Antlitz knien wir nieder am
60. Jubiläum der Einweihung unserer Kirche.
Gott, du hast unseren Vorfahren geholfen
dieses Gotteshaus aufzurichten, um hier durch
heilige Nahrung und trostspendende Worte
deines geliebten Sohnes Jesu Christi Stärkung
zu finden. Wir danken dir, dass die Kirche uns
erhalten blieb. Sie ist ein Ort des Gebets und
unsere Zuflucht, ein Ort, wo wir uns gegenseitig in unserem Glauben festigen, um Wahrheit
und Menschenliebe zu verkündigen.
Wir danken dir Allmächtiger Vater für
alle Menschen, die diese Kirche jahrhundertelang in ihrer Obhut hatten, die keine Mühe
gescheut haben das Gotteshaus nach dem ii.
Weltkrieg wieder aufzubauen um dir weiterhin zu dienen. Du strebst die Erlösung der
Menschen an und bist zu ihnen barmherzig.
Wir danken dir für das Leben der vielen
Märtyrer, wir gedenken auch der in beiden
Kriegen Gefallenen, die ihr Leben für das
Vaterland geopfert hatten.
Gott, Schöpfer aller Welt, du kümmerst
dich als fürsorglicher Vater um jedes Lebewesen und leitest die Bahnen der Geschichte.
Wir sehen deine väterliche Liebe indem du die
Verhärtungen der Menschen linderst und die
Konflikte in Versöhnung umwandelst.
Wir danken dir für alle unsere Verwandten
und Freunde, für die Gönner dieser Kirche
und diejenigen, die zur Versöhnung zwischen
unseren Völkern beigetragen haben. Lass
die Wunder deiner Barmherzigkeit auf uns
wirken, schick uns Deinen Geist damit die
Menschheit in Frieden leben kann.
Hilf uns nach dem Frieden zu verlangen, der
die Streitigkeiten beendet, nach der Liebe, die
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Prowadź w pokoju i utwierdź w prawdziwej
wierze Kościół Syna Twojego na całej ziemi.
Miej w ojcowskiej opiece swojej naszą parafię
i obdarz mocą Ducha Świętego, Ducha Mądrości i Prawdy, jej duszpasterza i wszystkich, którzy przyczyniają się do jej budowania i zachowania. A miejsce, które poświęcone zostało na
dom Słowa i modlitwy przed siedemset pięćdziesięciu jeden laty, niechaj służy po wszystkie
czasy dzieciom Twoim. Niechaj na tym miejscu
z mocą rozlega się słowo Ewangelii o zbawieniu w Chrystusie Jezusie i promienieje światło
prawdy, aby życie nasze zostało odnowione na
wzór i obraz Pana naszego, w którym, i przez
którego prowadzisz Lud swój do niebieskiej
świątyni, gdzie Cię chwalić i wielbić pragniemy
na wieki wieków.
Boże łaskawy, spraw, byśmy zawsze z radością i ochotą spieszyli do sieni Twoich, gdzie
mówisz do nas przez Słowo i budujesz w wierze, nadziei i miłości. Chociaż niebo i ziemia
nie mogą Ciebie ogarnąć, Ty w swojej łaskawości dozwalasz nam spotykać się z Tobą w przybytku Twojego Słowa świętego. Gromadź
w nim wszystkie dzieci swoje by ożywieni
przez Ducha Świętego, tworzyli żywy Kościół
i społeczność pielgrzymów naśladujących swojego Pana i Zbawiciela.
Natchnij sługi swoje mocą Ducha Prawdy, by z mocą i wiarą głosili Ewangelię, która
jest największym skarbem Kościoła Twojego.
Oświeć ich serca i daj im odwagę do codziennego świadectwa o mocy i dobroci Twojego
serca ojcowskiego. Błogosław biskupów naszych, aby mądrze kierowali z Twoją pomocą
Kościołem, na chwałę Twego imienia. Zachowaj od złego nasze domy i rodziny, naród
i Ojczyznę naszą. Obdarz pokojem i chlebem
powszednim wszystkich ludzi na ziemi. Niechaj zapanuje zgoda między narodami.
Boże, który niewidzialnie wszystko podtrzymujesz, lecz dla naszego zbawienia okazujesz widzialne znaki swojej mocy, spraw, niech
w tej świątyni jaśnieje potęga Twojej obecności,
aby wszyscy, którzy zbierają się tutaj na modlitwę i w jakimkolwiek ucisku wołają do Ciebie,
dostąpili pocieszenia.
Boże łaskawy, wysłuchaj nas w Duchu Świętym przez Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela
naszego. Amen.

den Hass besiegt, nach der Versöhnung, die
die Rache nichtig macht.
Leite in Frieden und stärke im Glauben die
Kirche deines Sohnes auf Erden. Behüte unsere Gemeinde und gib uns die Kraft des Heiligen Geistes nach der Weisheit und Wahrheit
zu streben. Segne unseren Seelsorger und alle,
die diese Gemeinde bilden. Lass diesen Ort,
der seit 751 Jahren besteht, weiterhin ein Ort
deines Wortes und des Gebets zu dir bleiben.
Lass uns es für weitere Generationen pflegen
und erhalten als ihre Stärkung im Glauben,
in der Hoffnung und Liebe. Lass es dies einen
Ort bleiben, wo das Wort des Evangeliums
und die Verkündigung der Erlösung durch
Jesus Christus immer lebendig ist. Erneuere
unser Leben nach deinem Gefallen und führe
dein Volk in den himmlischen Tempel, wo wir
dich in aller Ewigkeit loben und preisen.
Allmächtiger Gott, lass uns dieses Gotteshaus immer mit Freude aufsuchen. Du
sprichst zu uns durch dein Wort und stärkst
uns im Glauben, in der Hoffnung und der
Liebe. Obwohl die Welt dein Wesen nicht fassen kann, erlaubst du uns in deiner Güte dich
in deiner Kirche zu treffen und dein Wort zu
erfahren. Versammle uns dort, um durch die
Mitwirkung des Heiligen Geistes eine lebendige Kirche zu bilden, eine Gemeinschaft der
Pilger, die nach den Worten unseres Herrn
und Erlösers handeln.
Schenk deinen Dienern den Geist der
Wahrheit, damit sie dein Wort verkünden, das
der größte Schatz deiner Kirche ist. Erleuchte
ihre Herzen und gib ihnen den Mut das Zeugnis Christi in aller Welt zu predigen. Segne
unsere Bischöfe, die Kirche mit Deiner Hilfe
und zu Deiner Ehre weise zu leiten. Erlöse uns
von dem Bösen, schütze unser Zuhause, unsere Familien und unser Vaterland. Gib allen
Menschen den Frieden und ihr tägliches Brot.
Lass alle Völker friedlich miteinander leben.
Gott, du handelst unsichtbar, schickst aber
für unsere Erlösung sichtbare Zeichen deines
Wirkens. Lass deine Macht in dieser Kirche
leuchten, damit alle, die sich hier zum Gebet
versammeln erhört werden.
Barmherziger Vater erhöre auch unser Gebet
im Heiligen Geist durch unseren Herrn und
Erlöser Jesus Christus. Amen.
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Hymn Parafii

Die Hymne der Gemeinde

śpiewają wszyscy

Alle gemeinsam

T: Gerhard Tersteegen 1757
pl – Śpiewnik Pielgrzyma

M: Dmitrij Bortnianski 1912

Rozesłanie
Duchowny
Idźcie w pokoju Pańskim
Zbór
Bogu niech będą dzięki.

Entlassung

zVcxx xhx x hx x x z zxhx x z xhz z z z jx x x hxz x x x xfx x x x x xhx x x x z}z z zx z x cx z z z x ccccxx cx x
zVcxx xhx x x x hx x xjx x x hx x x x fx x x x x x hx x x x z}z z zcccxx ccccccccxx cx x

L Gehet hin im Frieden des Herrn.

G Gott sei e-wig-lich Dank.

Złożenie wieńców
przed tablicą pamiątkową

Das Niederlegen der Kränze
vor der Gedenktafel

Postludium

Postludium
John Rutter (*1945)
Toccata in seven
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Po nabożeństwie zapraszamy na przyjęcie,
które odbędzie się w budynku
„OVO – Double Tree by Hilton”.

Aby dotrzeć do odpowiednich drzwi,
prosimy wypatrywać znaku naszej parafii.

Im Anschluss an den Gottesdienst bitten
wir Sie zum Empfang in das Gebäude
„OVO – Double Tree by Hilton“.

Bitte beachten sie die Hinweisschilder mit
dem Zeichen unserer Gemeinde.
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