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hasło nabożeństwa w roku 2019

Illumina oculos meos
hasła w latach poprzednich
2018 – 100-lecie odzyskania niepodlegžoņci
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 12. Świętem Muzyków objął
Jego Ekscelencja
ks. bp Waldemar Pytel
biskup diecezji wrocławskiej

Duchowni uczestniczący w nabożeństwie:
ks. bp Waldemar Pytel, biskup diecezji wrocławskiej
ks. bp Ryszard Bogusz, biskup senior diecezji wrocławskiej
ks. Andrzej Fober, proboszcz parafii św. Krzysztofa we Wrocławiu
ks. Marcin Orawski, proboszcz parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu
ks. Krzysztof Wolnica, proboszcz parafii ewangelicko-metodystycznej
Pokoju Bożego we Wrocławiu
ks. Paweł Mikołajczyk, wikariusz parafii Opatrzności Bożej we Wrocławiu
ks. Marcin Sternal, wikariusz parafii rzymskokatolickiej św. Mikołaja w Brzegu

Chórem Chłopięcym Narodowego Forum Muzyki
oraz Chórem Kameralnym Cantores Minores Wratislavienses
dyrygują:
Małgorzata Podzielny
i Piotr Karpeta

Na organach grają:
Tomasz Kmita-Skarsgård
(kantorat parafii św. Krzysztofa),
Maciej Bator, Jakub Moneta,
(kantorat parafii św. Trójcy w Świdnicy)
oraz Dimitar Dimitrov

Na instrumentach dętych oraz kotłach grają:
Marcin Król – trąbka
Rafał Czemarmazowicz – trąbka
Anna Sunita – waltornia
Jacek Bałka – puzon
Albrecht Gehring – tuba
Weronika Sierenberg – kotły

Orędownik w Modlitwie Powszechnej: Jakub Tarka

Teksty czytań podano według
Biblii Ekumenicznej

Prosimy o wyłączenie telefonów komórkowych

Nabożeństwo i procesja rozpocznie się wraz z pierwszą pieśnią
„Pochwal, mój duchu”
– wówczas prosimy powstać

Muzyka przed nabożeństwem
Sonata f-moll op. 65 nr 1, Allegro moderato e serioso

Felix Mendelssohn–Bartholdy (1809–1847)
wyk. Dimitar Dimitrov

Jesu, rex admirabilis

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525–1594)
wyk. Chór Chžopięcy NFM

Domine Deus

Orlando di Lasso (1532–1594)
wyk. Chór Chžopięcy NFM

The Lord is my Shepherd (Psalm 23)

Howard Goodall (*1958)
wyk. Chór Chžopięcy NFM

Laudate pueri

Józef Ņwider (1930–2014)
wyk. Chór Cantores Minores Wratislavienses

Symphonie pour orgue no. 5, op. 42, Allegro vivace

Charles-Marie Widor (1844–1937)
wyk. Jakub Moneta

Illumina oculos meos

Stanisžaw Moniuszko (1819–1872)
wyk. Chór Chžopięcy NFM

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

Pieņń procesyjna

2. Pochwal, mój duchu, Mocarza, co ziemi
obroty / sprawia i w niebo orlimi podnosi cię
loty; / który ci daž w dobrach rozlicznych
twój dziaž / z swojej ojcowskiej szczodroty.
3. Pochwal Mocarza, co cudnie cię tak
uksztažtowaž, / zdrowiem obdarzyž i drogi ci
zawsze torowaž. / Wņród iluż trwóg wielki,
potężny ten Bóg / ciebie pod skrzydža swe
chowaž!

tekst: Joachim Neander 1680 – Lobe den Herren
przekžad: Ņpiewnik Warszawski 1899 wg Ludwika Jenike 1864

4. Pochwal, mój duchu, Mocarza, co ci
bžogosžawiž, / który w strumieniach mižoņci się tobie objawiž. / Duchu mój, miej
Boga w pamięci wciąż swej, / byņ Jego
wszechmoc rad sžawiž.
5. Pochwal, mój duchu, Mocarza i wznieņ
Mu ņpiewanie! / Z wszystkim, co życie ma,
wespóž zwróć doń swe bžaganie; / On
ņwiatžem twym. Chwalmy więc sercem Go
swym: / Amen, tak niechaj się stanie.
melodia: autor nieznany, XVII w.
opracowanie: Anne Weckeßer

Aklamacja
Duchowny

Wszyscy

Wszyscy

Pieņń wstępna
Śpiewają wszyscy

tekst i melodia: Joachim Neander 1679 – Wunderbarer König

przekžad: autor nieznany

Kolekta
Duchowny

Módlmy się.

Boże, ņwiatžoņci prawdziwa, źródžo ņwiatža wiecznego, † oņwieć serca swojego ludu, * aby mógž
kiedyņ oglądać blask Twojej chwažy w wiecznoņci. 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

Czytanie Starego Testamentu
Księga Proroka Izajasza 62,6–12
Na twoich murach, Jerozolimo, rozstawižem stróżów – dniem i nocą, nigdy nie umilkną. Wy, którzy pamiętacie o Panu, nie milczcie! Nie dajcie Mu spokoju, dopóki nie umocni i nie uczyni Jerozolimy przedmiotem chluby na ziemi. Pan przysiągž na swoją prawicę i na swe potężne ramię: Nie
wydam już twego zboża na pokarm dla twoich nieprzyjacióž. Cudzoziemcy nie będą pili twojego
wina, przy którym się natrudzižaņ. Ci jednak, którzy zbierają plon, będą go spożywać i wysžawiać
Pana, a ci, którzy gromadzą wino, będą je pić na dziedzińcach Mojej ņwiątyni. Przechodźcie, przechodźcie przez bramy! Przygotujcie drogę ludowi, wyrównajcie, wyrównajcie goņciniec, oczyņćcie
go z kamieni! Podnieņcie sztandar jako znak nad ludami! Oto Pan ogžasza aż po krańce ziemi: Powiedzcie Córce Syjonu: Oto nadchodzi twój Zbawca! Oto z Nim jest Jego zapžata, przed Nim J ego nagroda. Nazwą ich Ludem Ņwiętym, Odkupionymi przez Pana, a ty będziesz nazwana Posz ukiwaną, Miastem Nieopuszczonym.
Lektor
Wszyscy

Oto jest Sžowo Boga żywego.
Bogu niech będą dzięki.

Psalm
Psalm 13,2–6
Jak džugo, Panie, będziesz zapominaž o mnie? Czy zawsze?
Jak džugo będziesz skrywaž swoje oblicze przed mną?
Jak džugo będę nosiž troski w mojej duszy, a w sercu codzienną zgryzotę?
Jak džugo mój wróg będzie wynosiž się nade mnie?
Spójrz i wysžuchaj mnie, Panie, mój Boże!
Oņwieć moje oczy, bym snem ņmiertelnym nie zasnąž
i mój nieprzyjaciel nie mówiž: A jednak go pokonažem!
Niech się nie cieszą moi wrogowie, gdy się zachwieję.
Ja bowiem pokžadam ufnoņć w Twojej žasce,
niech się me serce cieszy wybawieniem otrzymanym do Ciebie.
Chcę ņpiewać Panu, bo obdarzyž mnie dobrem!
muzyka: James Turle

Czytanie Nowego Testamentu
Dzieje Apostolskie 9,1–9
Szawež ciągle jeszcze pažaž nienawiņcią i chęcią zabijania uczniów Pana. Udaž się do arcykapžana
i poprosiž go o listy do synagog w Damaszku, aby mógž, jeņliby znalazž jakich zwolenników tej
Drogi, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, uwięzić ich i przyprowadzić do Jeruzalem. Gdy się już
zbliżaž w swej podróży do Damaszku, nagle otoczyža go ņwiatžoņć z nieba. A kiedy upadž na ziemię, usžyszaž gžos, który mówiž: Szawle, Szawle, dlaczego Mnie przeņladujesz? Zapytaž więc: Kto
Ty jesteņ Panie? On odpowiedziaž: Ja jestem Jezus, którego ty przeņladujesz. Wstań jednak i wejdź
do miasta, tam ci powiedzą co masz czynić. Ludzie, którzy razem z nim byli w drodze, stanęli
oniemiali. Sžyszeli bowiem gžos, ale nikogo nie widzieli. Szawež natomiast podniósž się z ziemi,
a kiedy otworzyž oczy, nic nie widziaž. Wtedy wzięli go pod rękę i wprowadzili do Damaszku.
Przez trzy dni nic nie widziaž i ani nie jadž, ani nie piž.
Lektor

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

Alleluja
Chór śpiewa
Alleluja

Romuald Twardowski (*1930)

Ewangelia
Jan 9,1–7
Lektor
Wszyscy
Lektor
Wszyscy

Pan niech będzie z wami.
I z duchem twoim.
Sžowa Ewangelii wedžug ņwiętego Jana.
Chwaža Tobie, Panie.

Gdy [Jezus] przechodziž, zobaczyž czžowieka niewidomego od urodzenia. Zapytali Go Jego uczniowie:
Rabbi, kto zgrzeszyž, on czy jego rodzice, że urodziž się niewidomym? Jezus odpowiedziaž: Ani on
nie zgrzeszyž, ani jego rodzice, ale stažo się tak, aby w nim objawižy się dzieža Boga. Dopóki jest
dzień, powinniņmy wykonywać dzieža Tego, który Mnie posžaž. Przychodzi noc, gdy nikt nie może
dziažać. Dopóki jestem na ņwiecie, jestem ņwiatžoņcią ņwiata. Gdy to powiedziaž, splunąž na ziemię, zrobiž bžoto ze ņliny i pomazaž nim oczy niewidomego. Poleciž mu też: Idź i obmyj się w sadzawce Siloam (co znaczy Posžany). Odszedž więc, obmyž się i wróciž jako widzący.
Lektor
Wszyscy

Oto Sžowo Pańskie.
Chwaža Tobie, Chryste.

Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie
Duchowny

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
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

Kazanie
Głosi
ks. Krzysztof Wolnica

Muzyka po kazaniu
Marche religieuse

Léon Boëllmann (1862–1897)
wyk. Maciej Bator

Modlitwa Powszechna Koņcioža
Wszyscy powstają
Duchowny

Wszechmogący i mižosierny Boże, z wielką ufnoņcią skžadamy wszystkie nasze
sprawy w Twoje ojcowskie džonie. Niech hojnoņć darów Twego mižosierdzia
przemieni nasze życie i uczyni nas apostožami Chrystusa. Dlatego wožamy do
Ciebie jednym gžosem:

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!
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!

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 i muzykologów:
Jeana Guillou, Jana Chwažka i Jerzego Gožosa.
Prosimy, Panie, racz wysžuchać swój lud!
Z A NAS
Zachowaj w 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 powtórnie śpiewa antyfonę
tekst modlitwy: Pawež Kasprzyk 2013
teksty antyfon: Tomasz Kmita-Skarsgård 2013

muzyka: Lionel Sow 2013

Modlitwa Pańska
Duchowny

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
Duchowny
Wszyscy

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

Pieņń
Śpiewają wszyscy

tekst: Franciszek z Asyżu †1226
adaptacja polska: Tomasz Kmita-Skarsgård 2011

melodia: Sebastian Temple 1967
opracowanie: Martin Neary 1997

Kolekta końcowa
Duchowny

Módlmy się.
Boże, Stwórco ņwiata, Ty kierujesz biegiem dziejów, † wysžuchaj nasze bžag ania 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
Chóry śpiewają
Modlitwa o pokój

Norbert Blacha (1959–2012)

tekst: Mirosžawa Hanusiewicz 1980

Bžogosžawieństwo
Wszyscy powstają. Błogosławieństwa udziela ks. bp Waldemar Pytel
Duchowny
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.

Pieņń na zakończenie
Śpiewają wszyscy

2. Gdy wzniosę wzrok ku gwiazdom, co migocą / nad gžową mą jak iskier zžotych rój, /
gdzie sžońce w dzień, a blady księżyc nocą /
bieg po przestworzach odbywają swój. Me
serce w uwielbieniu ņpiewa Ci: jak wielkiņ
Ty, jak wielkiņ Ty! Me serce w uwielbieniu
ņpiewa Ci: jak wielkiņ Ty, jak wielkiņ Ty!
3. Gdy w Sžowie swym na mojej staniesz drodze, / objawiasz mi swej ņwiętej žaski cud /
i gžadzisz grzech, i krzepisz w każdej trwodze
/ i przed pokusą bronisz wierny lud. /

Me serce w uwielbieniu ņpiewa Ci: / jak
wielkiņ Ty, jak wielkiņ Ty! / Me serce w
uwielbieniu ņpiewa Ci: / jak wielkiņ Ty, jak
wielkiņ Ty!
4. Gdy, Panie mój, odwožasz mnie ze ņwiata, / gdy olņni mnie Twej chwažy wieczny
blask, / gdy będzie dana mi czystoņci szata
/ i Ciebie ujrzę, Jezu, Królu žask, / me serce
pieņń zaņpiewa wtedy Ci: / jak wielkiņ Ty,
jak wielkiņ Ty! / Me serce pieņń zaņpiewa
wtedy Ci: / jak wielkiņ Ty, jak wielkiņ Ty!

tekst: ks. Carl Gustaf Bomberg 1885 – O store Gud, när jag den värld beskådar
przekžad: ks. Pawež Sikora 1922

melodia: szwedzka ludowa
opracowanie: Paul Leddington Wright

Sortie
Preludium e-moll, op. 35

Felix Mendelssohn–Bartholdy (1809–1847)
wyk. Jakub Moneta

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

Nabożeństwo zostało zorganizowane przez

przy współpracy

i przy wsparciu finansowym

schg.pl/pl/swietomuzykow
facebook.com/swietomuzykow

Służba nabożeństwa
P RZYGOTOWANIE MUZYKI

Tomasz Kmita-Skarsgård

P RZYGOTOWANIE L ITURGII

Marcin M. Pawlas

S ŽUŻBA

Bartosz Kuriata
Jakub Tarka

