Dziewięć Czytań i Kolędy
Kościół Jezusowy w Cieszynie, 6 stycznia 2021
Preludium organowe
Pieśń na wejście
Solo:
Jam z niebios zszedł, by nową wieść zbawienną, dobrą dla was nieść,
z tej dobrej wieści wiele wam ogłosić i wyśpiewać mam.
Chór:
Bóg oto dziś wam wszystkim śle przedziwne, miłe Dziecię swe,
z Dziewicy czystej daje rad Dzieciątko, które zbawi świat.
Wszyscy:
To Jezus Chrystus, Pan, nasz Bóg, On was wyzwoli z wszelkich
trwóg, On Zbawcą waszym pragnie być i wszelką z was nieprawość zmyć.
Ach, miły Panie, Jezu mój, stwórz i w mym sercu żłóbek swój
i spocząć w nim na stałe chciej, bym Ciebie miał w pamięci swej.
Wielbijmy Boga wiecznych chwał, że Syna nam własnego dał!
Aniołów się raduje zbór, czas łaski wieści nam ich chór!
Przywitanie i modlitwa
Ks. Marcin Brzóska
Pieśń zboru
W żłobie leży, niech więc bieży każdy, aby pokłon dał Jezusowi
Chrystusowi, który się Dzieciątkiem stał. Ten, co był przed wieki Bogiem,
Dzieckiem rodzi się ubogim, aby zbawić ludzki ród.
Przybywajcie, wystawiajcie, że się dziś narodził On, że posłany i nam
dany Ten, co w niebie ma swój tron. Jego wszyscy powitajmy, z aniołami
zaśpiewajmy: Niech pochwalon będzie Bóg!
Witaj, Panie! Któż jest w stanie za to godnie wdzięcznym być, że
zstąpiłeś i przybyłeś, by wśród grzesznych ludzi żyć. Miłość Twoja to
sprawiła, miłość Twoja uczyniła, że Bóg dla nas Ojcem jest.
I Czytanie: 1 Mż 3,8–19
Bóg oznajmia Adamowi, że musi opuścić Eden, lecz jego potomek zdepcze
głowę węża
A gdy usłyszeli szelest Pana Boga przechadzającego się po ogrodzie w
powiewie dziennym, skrył się Adam z żoną swoją przed Panem Bogiem wśród
drzew ogrodu. Lecz Pan Bóg zawołał na Adama i rzekł do niego: Gdzie
jesteś? A on odpowiedział: Usłyszałem szelest twój w ogrodzie i zląkłem się,
gdyż jestem nagi, dlatego skryłem się. Wtedy rzekł Bóg: Kto ci powiedział, że
jesteś nagi? Czy jadłeś z drzewa, z którego zakazałem ci jeść? Na to rzekł
Adam: Kobieta, którą mi dałeś, aby była ze mną, dała mi z tego drzewa i
jadłem. Wtedy rzekł Pan Bóg do kobiety: Dlaczego to uczyniłaś? I

odpowiedziała kobieta: Wąż mnie zwiódł i jadłam. Wtedy rzekł Pan Bóg do
węża: Ponieważ to uczyniłeś, będziesz przeklęty wśród wszelkiego bydła i
wszelkiego dzikiego zwierza. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz
jadł po wszystkie dni życia swego! I ustanowię nieprzyjaźń między tobą a
kobietą, między twoim potomstwem a jej potomstwem; ono zdepcze ci głowę,
a ty ukąsisz je w piętę. Do kobiety zaś rzekł: Pomnożę dolegliwości
brzemienności twojej, w bólach będziesz rodziła dzieci, mimo to ku mężowi
twemu pociągać cię będą pragnienia twoje, on zaś będzie panował nad
tobą. A do Adama rzekł: Ponieważ usłuchałeś głosu żony swojej i jadłeś z
drzewa, z którego ci zabroniłem, mówiąc: Nie wolno ci jeść z niego, przeklęta
niech będzie ziemia z powodu ciebie! W mozole żywić się będziesz z niej po
wszystkie dni życia swego! Ciernie i osty rodzić ci będzie i żywić się będziesz
zielem polnym. W pocie oblicza twego będziesz jadł chleb, aż wrócisz do
ziemi, z której zostałeś wzięty; bo prochem jesteś i w proch się obrócisz.
Pieśń chóru: Ciemną nocą nad Judeą
Pieśń zboru
Gdy się Chrystus rodzi i na świat przychodzi, ciemna noc w jasności
promienistej brodzi. Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują: Gloria,
gloria, gloria, in excelsis Deo!
Mówią do pasterzy, którzy trzód swych strzegli, aby do Betlejem
czym prędzej pobiegli, bo się narodził Zbawiciel, wszego świata Odkupiciel.
Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!
O niebieskie duchy i posłowie nieba, powiedzcież wyraźniej, co nam
czynić trzeba; bo my nic nie pojmujemy, ledwo od strachu żyjemy. Gloria,
gloria, gloria in excelsis Deo!
Idźcież do Betlejem, gdzie Dziecię zrodzone, w pieluszki spowite,
w żłobie położone; oddajcie Mu pokłon boski, On osłodzi wasze troski.
Gloria, gloria, gloria In excelsis Deo!
II Czytanie: 1 Mż 22,15–18
Bóg obiecuje Abrahamowi, że w jego potomstwie będą błogosławione
wszystkie narody świata.
Potem zawołał anioł Pański powtórnie z nieba na Abrahama,
mówiąc: Przysiągłem na siebie samego, mówi Pan: Ponieważ to uczyniłeś i
nie wzbraniałeś się ofiarować mi jedynego syna swego, będę ci błogosławił
obficie i rozmnożę tak licznie potomstwo twoje jak gwiazdy na niebie i jak
piasek na brzegu morza, a potomkowie twoi zdobędą grody nieprzyjaciół
swoich, i w potomstwie twoim błogosławione będą wszystkie narody ziemi za
to, że usłuchałeś głosu mego.
Utwór organowy
Pieśń zboru
Czas radości, wesołości nastał światu temu bo Zbawiciel, Odkupiciel,
światu dań grzesznemu. Dziś się nam narodził, z bied nas wyswobodził;
będzie zawdy drogą prawdy nas wodził.
O jak tego dnia świętego grzeszni wyglądali! Niespodzianie go
niebianie światu zwiastowali Radość z niego mamy, Boga wysławiamy,
Pacholątku, Niemowlątku śpiewamy.
Zbawicielu, Przyjacielu, Panie Jezu Chryste! Skarbemś drogim nam,
ubogim, zrodzon z Panny czystej! Królu nasz, Panie nasz! Potrzeby nasze
znasz, z swej miłości nam radości w niebie dasz!
III Czytanie: Iz 9,1-6
Prorok zapowiada narodziny Zbawiciela
Lud, który chodzi w ciemności, ujrzy światło wielkie, nad mieszkańcami
krainy mroków zabłyśnie światłość. Udzielisz mnóstwo wesela, sprawisz

wielką radość, radować się będą przed tobą, jak się radują w żniwa, jak się
weselą przy podziale łupów. Bo jarzmo ciążące na nim i drąg na jego plecach,
kij jego dozorcy połamiesz jak za dni Midianitów. Gdyż każdy but skrzypiący
przy chodzie, i płaszcz krwią zbroczony pójdzie na spalenie, na pastwę
ognia. Albowiem dziecię narodziło się nam, syn jest nam dany i spocznie
władza na jego ramieniu, i nazwą go: Cudowny Doradca, Bóg Mocny, Ojciec
Odwieczny, Książę Pokoju. Potężna będzie władza i pokój bez końca na tronie
Dawida i w jego królestwie, gdyż utrwali ją i oprze na prawie i
sprawiedliwości, odtąd aż na wieki. Dokona tego żarliwość Pana Zastępów.
Pieśń chóru: Światłość przychodzi na świat
Pieśń zboru
Mizerna, cicha, stajenka licha, pełna niebieskiej chwały. Oto leżący,
przed nami śpiący, w promieniach Jezus mały.
Nad nim anieli w locie stanęli i pochyleni klęczą, z włosy złotymi,
z skrzydły białymi, pod malowaną tęczą.
Wielkie zdziwienie, wielkie zdumienie, cały świat przemieniony;
mądrość mądrości, światłość światłości, nam dzisiaj Bóg wcielony!
I oto mnodzy ludzie ubodzy przyszli oglądać Pana, pełni radości
i szczęśliwości upadli na kolana.
Hej, ludzie prości, Bóg z nami gości, skończył się czas niedoli; On
nam dał siebie, chwała Mu w niebie, nam pokój dobrej woli.
W czci i pokorze wielbim Cię, Boże, wielbim Cię sercem całym;
piekło zawarte, niebo otwarte, słowo stało się ciałem!
IV Czytanie: Iz 11,1–9
Izajasz zwiastuje przyjście Księcia Pokoju
I wyrośnie różdżka z pnia Isajego, a pęd z jego korzeni wyda owoc. I spocznie
na nim Duch Pana; Duch mądrości i rozumu, Duch rady i mocy, Duch
poznania i bojaźni Pana. I będzie miał upodobanie w bojaźni Pana. Nie
według widzenia swoich oczu będzie sądził ani według słyszenia swoich uszu
rozstrzygał, lecz według sprawiedliwości będzie sądził biednych i według
słuszności rozstrzygał sprawy ubogich na ziemi. Rózgą swoich ust będzie
chłostał zuchwalca, a tchnieniem swoich warg zabije bezbożnika. I będzie
sprawiedliwość pasem jego bioder, a prawda rzemieniem jego lędźwi. I
będzie wilk gościem jagnięcia, a lampart będzie leżał obok koźlęcia, cielę i
lwiątko, i tuczne bydło będą razem, a mały chłopiec je poprowadzi. Krowa
będzie się pasła z niedźwiedzicą, ich młode będą leżeć razem, a lew będzie
karmił się słomą jak wół. Niemowlę bawić się będzie nad jamą żmii, a do nory
węża wyciągnie dziecię swoją rączkę. Nie będą krzywdzić ani szkodzić na
całej mojej świętej górze, bo ziemia będzie pełna poznania Pana jakby wód,
które wypełniają morze.
Pieśń chóru: Wesołą nowinę
Pieśń zboru
Cudowna różdżka wzrosła, gałązka bardzo mdła; prorocka wieść
doniosła, że z Isajego pnia zakwitnął cudny kwiat w pośrodku ostrej zimy,
gdy ciemność kryła świat.
Ten kwiatek, co zachwyca, Izajasz wieścił rad, a Maria Go – Dziewica
– wydala na ten świat: powiła Dziecię swe, jak zrządził Bóg przedwieczny,
gdy świat spoczywał w śnie.
Kwiatuszek ten na ziemi przecudną szerzy woń i promieniami swymi
rozprasza nocną toń. Prawdziwy człowiek-Bóg w cierpieniach dopomaga,
ratuje z śmierci trwóg.
O Jezu, aż do zgonu, do zejścia z kraju łez, Ty moją bądź obroną, aż
łzy obetrzesz z rzęs. Gdy Twoją ujrzym twarz w ojczyźnie pełnej chwały, o,
to nam Boże, zdarz!

V Czytanie: Łk 1,26–35, 38
Anioł pozdrawia Marię z Nazaretu
A w szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do miasta galilejskiego,
zwanego Nazaret, do panny poślubionej mężowi, któremu było na imię Józef,
z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. I wszedłszy do niej, rzekł:
Bądź pozdrowiona, łaską obdarzona, Pan z tobą, błogosławionaś ty między
niewiastami. Ale ona zatrwożyła się tym słowem i rozważała, co by mogło
znaczyć to pozdrowienie. I rzekł jej anioł: Nie bój się, Mario, znalazłaś
bowiem łaskę u Boga. I oto poczniesz w łonie, i urodzisz syna, i nadasz mu
imię Jezus. Ten będzie wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego. I da mu
Pan Bóg tron jego ojca Dawida. I będzie królował nad domem Jakuba na
wieki, a jego królestwu nie będzie końca. A Maria rzekła do anioła: Jak się to
stanie, skoro nie znam męża? I odpowiadając anioł, rzekł jej: Duch Święty
zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zacieni cię. Dlatego też to, co się narodzi,
będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. I oto Elżbieta, krewna twoja,
którą nazywają niepłodną, także poczęła syna w starości swojej, a jest już w
szóstym miesiącu. Bo u Boga żadna rzecz nie jest niemożliwa. I rzekła Maria:
Oto ja służebnica Pańska, niech mi się stanie według słowa twego. I anioł
odszedł od niej.
Pieśń chóru: Mario, czy ty wiesz
Pieśń zboru
Dzisiaj w Betlejem, dzisiaj w Betlejem wesoła nowina, że Panna
czysta, że Panna czysta porodziła Syna. Chrystus się rodzi, świat oswobodzi,
anieli grają, króle witają, pa sterze śpiewają, bydlę ta klękają, cuda, cuda
ogłaszają.
Maryja Panna, Maryja Panna Dzieciątko piastuje, i Józef stary, i Józef
stary Ono pielęgnuje, Chrystus się rodzi, świat oswobodzi, anieli grają, króle
witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda, cuda ogłaszają.
Chociaż w stajence, chociaż w stajence Panna Syna rodzi, przecież
On wkrótce, przecież On wkrótce ludzi oswobodzi. Chrystus się rodzi, świat
oswobodzi, anieli grają, króle witają, pasterze śpiewają, bydlęta klękają, cuda,
cuda ogłaszają.
VI Czytanie: Łk 2,1–7
O narodzeniu Jezusa
I stało się w owe dni, że wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały
świat. Pierwszy ten spis odbył się, gdy Kwiryniusz był namiestnikiem
Syrii. Szli więc wszyscy do spisu, każdy do swego miasta. Poszedł też i Józef z
Galilei, z miasta Nazaretu, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego
Betlejem, dlatego że był z domu i z rodu Dawida, aby był spisany wraz z
Marią, poślubioną sobie małżonką, która była brzemienna. I gdy tam byli,
nadszedł czas, aby porodziła. I porodziła syna swego pierworodnego, i
owinęła go w pieluszki, i położyła go w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca
w gospodzie.
Utwór organowy
Pieśń zboru
Bóg się rodzi, moc truchleje, Pan niebiosów obnażony! Ogień
krzepnie, blask ciemnieje, ma gra nice Nieskończony. Wzgardzony, okryty
chwałą, śmiertelny Król nad wiekami! A Słowo ciałem się stało i mieszkało
między nami.
Cóż masz, niebo, nad ziemiany? Bóg porzucił szczęście swoje, wszedł
między lud ukochany, dzieląc z nim trudy i znoje. Niemało cierpiał, niemało,
żeśmy byli winni sami. A Słowo ciałem się stało i mieszkało miedzy nami.

W nędznej szopie urodzony, żłób Mu za kolebkę dano! Cóż jest, czym
był otoczony? Bydło, pasterze i siano. Ubodzy, was to spotkało witać Go
przed bogaczami! A Słowo ciałem się stało i mieszkało między nami.
Podnieś rękę, Boże Dziecię, błogosław Ojczyznę miłą, w dobrych
radach, w dobrym bycie wspieraj jej siłę swą siłą, dom nasz i majętność całą
i wszystkie wioski z miastami. A słowo ciałem się stało i mieszkało między
nami.
VII Czytanie: Łk 2,8–16
Pasterze podążają do stajni
A byli w tej krainie pasterze w polu czuwający i trzymający nocne straże nad
stadem swoim. I anioł Pański stanął przy nich, a chwała Pańska zewsząd ich
oświeciła; i ogarnęła ich bojaźń wielka. I rzekł do nich anioł: Nie bójcie się,
bo oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem wszystkiego
ludu, gdyż dziś narodził się wam Zbawiciel, którym jest Chrystus Pan, w
mieście Dawidowym. A to będzie dla was znakiem: Znajdziecie niemowlątko
owinięte w pieluszki i położone w żłobie. I zaraz z aniołem zjawiło się
mnóstwo wojsk niebieskich, chwalących Boga i mówiących: Chwała na
wysokościach Bogu, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie. A
gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze rzekli jedni do drugich:
Pójdźmy zaraz aż do Betlejemu i oglądajmy to, co się stało i co nam objawił
Pan. I śpiesząc się, przyszli, i znaleźli Marię i Józefa oraz niemowlątko leżące
w żłobie.
Pieśń chóru: Dziateczki, dziateczki
Pieśń zboru
Przybieżeli do Betlejem pasterze, grają skocznie Dzieciąteczku na
lirze. [:Chwała na wysokości. chwała na wysokości, a pokój na ziemi:].
Oddawali swe ukłony w pokorze, Tobie z serca ochotnego, o Boże.
[:Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi:].
Anioł Pański sam ogłosił te dziwy, których oni nie słyszeli jak żywi.
[:Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi:].
Dziwili się napowietrznej muzyce i myśleli, co to będzie za dziecię.
[:Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi:].
Poznali Go Mesyjaszem być prawym, narodzonym dzisiaj Panem
łaskawym. [:Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi:].
My Go także Bogiem, Zbawcą już znamy i z całego serca wszyscy
kochamy. [:Chwała na wysokości, chwała na wysokości, a pokój na ziemi:].
VIII Czytanie: Mt 2,1–12
Mędrcy podążają za światłem gwiazdy
Gdy zaś Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy
ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: Gdzie jest ten nowo narodzony
król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na Wschodzie i przyszliśmy
oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała
Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu,
wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić? A oni mu rzekli: W Betlejemie
Judzkim; bo tak napisał prorok: I ty, Betlejemie, ziemio judzka, wcale nie
jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi, z ciebie bowiem
wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał
potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia
się gwiazdy. I posłał ich do Betlejem i rzekł: Idźcie, dokładnie się dowiedzcie
o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu
pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na
Wschodzie, wskazywała im drogę, a doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię,
zatrzymała się. (A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy
do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon,
potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A

ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda, inną drogą powrócili do ziemi
swojej.
Utwór organowy
Pieśń zboru
Mędrcy świata, monarchowie, dokąd się spieszycie? Jakież cuda wam
opowie betlejemskie Dziecię? Ono w żłobie nie ma tronu ani władzy świata,
który pragnąc Jego zgonu, cierniem skroń Mu splata.
Mędrcy świata, złość okrutna Dziecię prześladuje; wieść okropna,
wieść to smutna: Herod spisek knuje. Lecz nic mędrców nie odstrasza, do
Betlejem spieszą, gwiazda Zbawcę im ogłasza, nadzieją się cieszą.
Czyż was to nic nie odstrasza? Czy się nie wrócicie? Nie daremnaż
wiara wasza w to mizerne Dziecię? O mądrości niezbadana, błoga ócz
jasności, która widzieć niebios Pana może w swej słabości!
My do Ciebie pospieszymy, pokłon oddać Tobie, z mocarzami,
z maluczkimi, co spoczywasz w żłobie. Pójdziem, by kadzidło, złoto
przynieść Ci w ofierze dary swoje Ci z ochotą niesiem, Jezu, szczerze.
IX Czytanie: J 1,1–5,9-14
Jan objawia tajemnicę wcielenia Bożego Syna
Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono
było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie
powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A
światłość
świeci
w
ciemności,
lecz
ciemność
jej
nie
przemogła. (...) Prawdziwa światłość, która oświeca każdego człowieka,
przyszła na świat. Na świecie był i świat przezeń powstał, lecz świat go nie
poznał. Do swej własności przyszedł, ale swoi go nie przyjęli. Tym zaś, którzy
go przyjęli, dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię
jego, którzy narodzili się nie z krwi ani z cielesnej woli, ani z woli mężczyzny,
lecz z Boga. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy
chwałę jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy.
Pieśń chóru: Lulejże mi, lulej
Modlitwa i Modlitwa Pańska
Błogosławieństwo
Pieśń chóru i zboru
Cicha noc! W górze skrzy mnóstwo gwiazd, wszystko śpi, lecz z ócz
Maryi odleciał sen, w świętej ciszy Najwyższego Syn leży na łonie Jej; leży
na fonie Jej!
Święta noc! Dobrą wieść anioł sam spieszy nieść wiernym pasterzom
strzegącym stad, że Zbawiciel już przyszedł na świat, którym jest Chrystus
Pan, którym jest Chrystus Pan!
Cicha noc! Święta noc! Chryste, Twej łaski moc grzechu rozpędza,
rozprasza cień; błysnął zbawienia radosny dzień nam w narodzeniu Twym,
nam w narodzeniu Twym.
Postludium organowe
Wyższobramski Chór Kameralny pod dyr. Piotra Sikory
Organy: Wojciech Wantulok
Liturgia: ks. prob. Marcin Brzóska
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