
1                    Liturgia nabożeństwa luterańskiego 

 

PORZĄDEK 

NABOŻEŃSTWA LUTERAŃSKIEGO   
ZE SPOWIEDZIĄ 

I SAKRAMENTEM OŁTARZA 

Dzwony, preludium organowe  

 

Liturgiczne pozdrowienie i powitanie  

 

Liturgia wstępna   

 

Ksiądz pozdrawia i wita zbór słowem hasła biblijnego, podaje 
ogłoszenia dotyczące dalszej części liturgii lub ogłoszenia 

Ksiądz: W imię † Ojca i Syna i Ducha Świętego. 

Zbór (śpiewa):: Amen                         

Ks.: Pan niech będzie z wami! 

Zb.: I z duchem  twoim! 

Albo: 

Ks. : Łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa... 

Zb. (mówi): Amen. 
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parafialne. 

Pieśń zboru 

 

Introit 

Ksiądz na przemian ze zborem śpiewa trzy wiersze jednego z 
introitów – patrz części zmienne pod numerem 964 / 1-116. 

Gloria Patri 

Ks.: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i 
Duchowi Świętemu. 

Zb: Jak było od początku, jak jest i jak będzie 
na wieki wieków.   Amen. 

Kyrie 

  Ks.: Panie, zmiłuj się! 

 Zb:  Panie, zmiłuj się! 

 Ks.: Chryste, zmiłuj się! 

 Zb: Chryste, zmiłuj się! 

 Ks. Panie, zmiłuj się! 

 Zb: Panie, zmiłuj się nad nami! 
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Gloria in excelsis 

Ks.: Chwała Bogu na wysokościach! 

Zbór: Na wysokościach Bogu cześć i dzięki 
łasce Jego! Już nam nie może zguby 
nieść moc i potęga złego. Upodobanie 
Bóg w nas ma I pokój już bez przerwy 
trwa, Waśń wszelka się skończyła. 

* * * 

W okresie świąt Narodzenia Pańskiego zbór śpiewa: 

            I pokój na ziemi, i pokój na ziemi,  a w 
ludziach dobre upodobanie. 

W okresie ADWENTU: 

Ks.: Błogosławiony niech będzie Pan, że nawiedził i 
odkupił lud Swój. 

Zbór: Prostujmy swoje drogi, / Adwentu     
nadszedł czas. / Bóg daje pokój błogi, / Bóg 
Chrystus wzywa nas / i mówi: „idę już”. / 
Przyjdź Panie, przyjdź, wołamy, / otwarte już 
serc bramy, / w nich dary swoje złóż. 

(ks. dr Leopold Marcin Otto,, proboszcz cieszyński i warszawski) 
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W okresie POSTU: 

Ks.: Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nie-
prawości nasze. 

Zbór: Baranku Boży niewinny, / na krzyża 
pniu umęczony, / Ty byłeś zawsze cierpliwy, 
/ u ludzi wszakże wzgardzony. / Bez Ciebie 
ni zbawienia, ni laski odpuszczenia. / Ulituj 
się, o Jezu, Jezu!  

W Dzień Pokuty oraz na nabożeństwach żałobnych: 

Ks.: Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nie-
prawości nasze. 

Zbór: Od nieprawości naszych obmyj nas 
doskonale. 

* * * 

Kolekta 

Ks.: Módlmy się (śpiewa modlitwę zwaną „kolekta”, 
kończąc słowami: ...Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * 
Syna Twojego, * który z Tobą i z Duchem Świętym, praw-
dziwy Bóg, żyje i króluje od wieków aż na wieki.) 

Zb.: Amen 
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Pozdrowienie 

(o ile nie było pozdrowienia we wstępie, to następuje teraz) 

 

 

 

 

LITURGIA SŁOWA 
(od pulpitu dla lektorów) 

I. Czytanie  ze Starego Testamentu zakończone sło-
wami: Oto jest Słowo Boga żywego 

Zbór:  Panie, Słowo Twoje jest pochodnią 
nogom moim,  i światłością ścieżkom moim. 
Alelleuja, Alleluja, Alleluja! 

W okresie POSTU: 

Zbór:  Święty Boże, święty Mocny! Święty a 
Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami! 

Lub Pieśń tygodnia – dnia [Śpiewnik części zmienne]. 

 

II. Czytanie z Nowego Testamentu – 

LEKCJA zakończona GRADUALE 

Zbór:  Alleluja! Alleluja, Alleluja! [ŚE 347-348] 

Ks.: Pan niech będzie z wami! 

Zb.: I z duchem twoim! 
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Lub: 

Zbór:  Alleluja, alleluja, / alleluja, allelu-
ja,/alleluja, alleluja, / alleluja, alleluja./ 
[:Allluja, / alleluja, / alleluaj, / alleluja.:] 

[ŚE 349/4]]  
III. Czytanie Ewangelii przez księdza zakoń-

czone słowami: Oto jest Słowo Pańskie – 
Słowo żywota wiecznego: Chwała Tobie 
Panie Jezu! 

Zbór: Chwała Tobie Jezu Chryste!  

CREDO - Wierzę 

Nicejsko-konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary 
[ŚE 981 podczas nabożeństwa z Wieczerzą Pańska i w 
wielkie święta]  

Apostolskie wyznanie wiary [ŚE 980 w czasie spra-
wowania Sakramentu Chrztu Świętego i podczas na-
bożeństw Słowa] 

 

Pieśń zboru 

 

K a z a n i e 

Modlitwa, Ogłoszenia, zapowiedzi, wspomnienia umarłych, 
apostolskie życzenie pokoju. Ofiara przy ołtarzu 
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Pieśń  zboru 

 

SPOWIEDZ  

Ksiądz:  Wspomożenie nasze niech będzie w 
imieniu Pana, który stworzył niebo i 
ziemię!  

[Krótkie wprowadzenie do spowiedzi] 

(Ksiądz i zbór klękają i razem głośno spowiadają się:) 

 Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze!* Ja 
biedny, nędzny, grzeszny człowiek* wyznaję 
przed Tobą wszystkie grzechy i przewinie-
nia 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* umi-
łowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa,* 
bądź mnie niegodnemu, grzesznemu czło-
wiekowi łaskaw i miłościw,* odpuść mi 
wszystkie grzechy moje* i dopomóż łaska-
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wie przez moc Ducha Twego Świętego* do 
poprawy życia mego.* Amen. 

Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! 
Amen. 

(Ksiądz zwraca się do penitentów:) 

Ksiądz:  Bóg słyszał nasze wołanie, dla-
tego przed obliczem Boga wszechmogącego 
pytam się każdego z was:   
Czy żałujesz za grzechy swoje?  
Jeśli tak, odpowiedz: żałuję. 

Penitenci:  Żałuję. 

Ksiądz:  Czy wierzysz w odpuszczenie 
grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa 
Chrystusa?  

           Jeśli tak, odpowiedz: wierzę. 

Penitenci:  Wierzę. 

Ksiądz:  Czy pragniesz z pomocą Ducha 
Świętego poprawić życie swoje?  
Jeśli jest to twoim szczerym pragnieniem, 
odpowiedz: pragnę. 
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Penitenci: Pragnę! 

Absolucja: 

Ksiądz: Jak wierzysz, tak niechaj ci się sta-
nie!   
Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich 
apostołów: „Którymkolwiek grzechy odpu-
ścicie, są im odpuszczone, a którymkolwiek 
zatrzymacie, są im zatrzymane”. (J 20, 23) 

Przeto jako powołany i ustanowiony sługa 
Pana naszego Jezusa Chrystusa i Jego świętej 
Ewangelii, zwiastuję wszystkim pokutują-
cym łaskę Bożą i z rozkazu Pańskiego od-
puszczam wam grzechy wasze: W imię Ojca i 
Syna, i Ducha †Świętego. Amen.  

Módlmy się.  
Panie Boże, Ojcze nasz niebiański. Dziękujemy Ci, że w Chrzcie Świętym 
wyrwałeś nas z mocy złego i powołałeś nas do nowego życia. Dzisiaj nato-
miast na nowo odpuściłeś nam nasze grzechy i na nowo przyjąłeś nas jako 
Swoje umiłowane dzieci. Prosimy Cię: daj nam mocy Swojego Ducha, 
abyśmy do końca Tobie wierni pozostali. Wzmocnij nas przez Twego Ducha 
Świętego, abyśmy zawsze potrafili odpór dać wszystkim pokusom i zachowani 
zostali jako uczniowie i uczennice naszego Pana. Wysłuchaj nas przez tegoż 
Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Amen. 

Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby cały wasz duch, dusza i ciało 
zostały zachowane bez zarzutu na ponowne przyjście naszego Pana Jezusa 
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Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje, On tego dokona. Amen.                                               
(1 Ts 5,23-24) 

Lub inna modlitwa z Ps 103 albo Powszechna Modlitwa Ko-
ścioła. 

Pieśń zboru – komunijna, lub o Jezusie Chrystusie  

     

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA  

Liturgia Sakramentu Ołtarza 

 

Ksiądz:    Pan niech będzie z wami! 

Zbór:   I z duchem twoim! 

Ksiądz:    Wznieście swe serca! 

Zbór:   Wznosimy je do Pana! 

Ksiądz:    Dziękujmy Panu, Bogu naszemu. 

Zbór:   Słuszną to i sprawiedliwą jest    
rzeczą. 

 

MMOODDLLIITTWWAA  PPRREEFFAACCYYJJNNAA  

Ksiądz: Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i 

zbawienną jest rzeczą,/ (...) ...śpiewamy na cześć Twoją 
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pieśń chwały: 

Zbór:  Święty, Święty, Święty jest Bóg, Pan 
Zastępów. Pełne są niebo i ziemia chwały 
Jego. Hosanna, hosanna na wysokościach! 
Błogosławiony, który idzie w imieniu Pań-
skim. Hosanna, hosanna na wysokościach!  

[Mel. Karol Hławiczka, lub ŚE 359/1-4] 

Lub: 

Zbór:  Święty, Święty, Święty jest nasz Pan, 
a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne 
chwały Jego. 

  

MMOODDLLIITTWWAA  EEUUCCHHAARRYYSSTTYYCCZZNNAA   

Ksiądz: Święty Boże, święty Mocny, święty, 
a Nieśmiertelny Panie! Z dziękczynieniem wspo-
minamy wszystkie dobrodziejstwa i wszelką 
chwałę Twoją, jawną od założenia świata. 
W szczególności wspominamy Syna Twego, Je-
zusa Chrystusa, który w wiernej służbie złożył 
życie Swoje na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę 
Swej śmierci w Wieczerzy Świętej zostawił Tobie 
na chwałę, a nam ku zbawieniu. Prosimy Cię, ucz 
nas z Nim uniżyć się aż do śmierci, z Nim też po-
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wstać do życia nowego. A jak ziarno z pól w chleb 
zgromadzamy, a grona winne tłoczymy, aby napój 
wydały, tak przetwórz nasze serca i zgromadź nas 
w jedno z wybranymi Twymi, prorokami,  apo-
stołami, męczennikami i wszystkimi świadkami 
Twej sprawy dla chwały imienia Twego. Wysłu-
chaj nas, Ojcze, przez tegoż Syna Twojego Jezusa 
Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy i wraz 
z całym Kościołem wszystkich czasów pokornie 

prosimy: Przyjdź rychło, Panie!  

[lub inna modlitwa eucharystyczna] 

Zbór:  Przyjdź, Panie Jezu! 

MMOODDLLIITTWWAA  PPAAŃŃSSKKAA 

Ksiądz:  Bóg nas tak umiłował, że zesłał nam 
swojego Syna, jako Zbawiciela, dlatego ośmielamy 
się wołać: 

 

Ojcze nasz, któryś jest w niebie,  
święć się imię Twoje,  

przyjdź Królestwo Twoje,  
bądź wola Twoja  

jako w niebie, tak i na ziemi.  
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Chleba naszego powszedniego                     daj 
nam dzisiaj,  

I odpuść nam nasze winy,  jako i my od-
puszczamy naszym winowajcom,  

I nie wódź nas na pokuszenie,  
ale nas zbaw ode złego. 

Doksologia  

Zbór:  Albowiem Twoje jest Królestwo           
i moc, i chwała na wieki wieków. Amen. 

SSŁŁOOWWAA  UUSSTTAANNOOWWIIEENNIIAA  --  VVEERRBBAA  

TTEESSTTAAMMEENNTTII    

Ksiądz:  Pan nasz Jezus Chrystus, tej nocy, 
której był wydany wziął chleb i podziękowawszy 
łamał i dawał uczniom Swoim, mówiąc: Bierzcie, 
jedzcie, to jest † ciało Moje, które się za was wy-
daje. To czyńcie na pamiątkę Moją.  

Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, 
a podziękowawszy dał im, mówiąc: Bierzcie i pij-
cie 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. 
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AANNAAMMNNEEZZAA  

II    MMOODDLLIITTWWAA  OO  GGOODDNNEE  SSPPOOŻŻYYWWAANNIIEE   

Ksiądz: Boże, Ojcze nasz niebiański, wspominając 
zbawczą mękę i śmierć Twojego Syna, * uwiel-
biamy Jego zmartwychwstanie i wniebowstąpie-
nie, * oraz oczekujemy na Jego powtórne przyjście 
w chwale. * Prosimy Cię, spraw, aby wszyscy, 
którzy przyjmują Jego ciało i krew stali się jednym 
ciałem w Chrystusie. * Zgromadź Swój Kościół ze 
wszystkich stron świata i ze wszystkich narodów, 
* abyśmy wraz ze wszystkimi wierzącymi mogli 
obchodzić wielką ucztę radości w Twoim Króle-
stwie. *  

Przez Jezusa Chrystusa, * Tobie Boże, Ojcze 
Wszechmogący, * w jedności Ducha Świętego * 
niechaj będzie wszelka cześć i chwała * teraz, i 
zawsze, i po wszystkie wieki wieków. * 

 

Zbór:  Amen, Amen, Amen. 

Wszyscy razem modlą się słowami wg Ewang. św. 

Mateusza 8,8::   
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Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do 
mnie,* ale powiedz tylko słowo,* a będzie 
uzdrowiona dusza moja.* Amen. 

 

PPOOZZDDRROOWWIIEENNIIEE  PPOOKKOOJJUU  --  PPAAXX  DDOOMMIINNII  
[[ZZBBOORROOWWNNIICCYY  PPOOPPOOZZDDRROOWWIIEENNIIUU  PPOOKKOOJJUU  MMOOGGĄĄ  SSOOBBIIEE  PPOODDAAĆĆ  RRĘĘCCEE  NNAA  ZZNNAAKK  

PPOOKKOOJJUU,,  MMIILLOOŚŚCCII  II  PPOOJJEEDDNNAANNIIAA]] 

Ksiądz:  Pokój Pański niech zawsze będzie z 
wami. 

Zbór:  I z duchem twoim. 

ZZAAPPRROOSSZZEENNIIEE  DDOO  SSTTOOŁŁUU  PPAAŃŃSSKKIIEEGGOO  

    ((KKOOMMUUNNIIAA  ŚŚWWIIĘĘTTAA)) 

Ksiądz: Przystąpcie teraz do Stołu Pańskiego. 

             Przyjdźcie, bo już wszystko gotowe!  

Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan!  

Błogosławieni, którzy są zaproszeni na 
weselną ucztę Baranka.   

 

RROOZZDDAAWWAANNIIEE  KKOOMMUUNNIIII  ŚŚWWIIĘĘTTEEJJ    ((PPOO  OODDŚŚ[[IIEEWWAANNIIUU  

AAGGNNUUSS  DDEEII,,  WW  CCZZAASSIIEE  DDYYSSTTRRYYBBUUCCJJII  ZZBBÓÓRR  ŚŚPPIIEEWWAA  PPIIEEŚŚNNII  LLUUBB  

CCIICCHHAA  MMUUZZYYKKAA  OORRGGAANNOOWWAA))  
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BBAARRAANNKKUU  BBOOŻŻYY  --  AAGGNNUUSS  DDEEII  

ZZBBÓÓRR::    

1. OO Baranku Boży, który gładzisz świata 
grzech. zmiłuj się nad nami! 

2. OO Baranku Boży, który gładzisz świata 
grzech. zmiłuj się nad nami! 

3. OO Baranku Boży, który gładzisz świata 
grzech. Dajże nam Swój pokój Amen. 

 

Liturgia pokomunijna 

 

Antyfona 

Ksiądz: Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry 
Alleluja! 

Zbór: Albowiem łaska Jego trwa na wieki. 
Alleluja! 

Lub antyfona ŚE 9964 / 1-116 

 

Kolekta 

Ksiądz (śpiewa modlitwę pokomunijną Marcina Lutra):  
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Módlmy się. 

Dziękujemy Ci, wszechmogący i miłosierny Boże,* żeś nas 
pokrzepił tym zbawiennym darem Ciała i Krwi Syna Twoje-
go.* Prosimy Cię, spraw dla miłosierdzia Twego, aby nam ten 
święty Sakrament posłużył ku wzmocnieniu wiary naszej w 
Ciebie* i do serdecznej wzajemnej miłości między nami 
wszystkimi,* przez tegoż Syna Twojego, naszego Pana Jezusa 
Chrystusa. 

Zbór: Amen. 

Pożegnanie 

Ksiądz: Idźcie w pokoju Pańskim.  

Zbór: Bogu niech będą dzięki! 
 

Błogosławieństwo: 

Ksiądz: 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 swój † święty pokój. 

Zbór: Amen.  
 

Pieśń końcowa zboru 

 

Postludium organowe + dzwony 
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* * * 

UWAGA: W liturgii Słowa czytane są dwa teksty, a  na 
trzeci tekst wygłaszane jest kazanie. W roku kościelnym 
2011/2012 od I Niedzieli Adwentu kazania oparte są o 
teksty rzędu IV z części zmiennych [ŚE 9964 / 2-116]. 
Czytania liturgiczne zazwyczaj z rzędów II i I.  

W uroczyste święta śpiewany jest introit 1. 


