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Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! 

 Przygotowaliśmy dla Was liturgię nabożeństwa domowego na niedzielę 

Cantate – Śpiewajcie! Zapraszamy do wspólnej modlitwy każdą rodzinę i 

dom - Duch Święty łączy nas w jeden Kościół. Przypominamy, że odpo-

wiednim miejscem do odprawienia domowego nabożeństwa jest to, które 

pomieści wszystkich jego uczestników i w którym każdy będzie się dobrze 

czuł. Może być miejsce wokół stołu, przy którym spotykacie się podczas 

posiłku lub inne, które Wam odpowiada. Pośrodku stawiamy krzyż. Jeśli 

macie w domu tylko wiszący to zdejmijcie go ze ściany i połóżcie. Obok 

niech znajdzie się Pismo Święte, z którego będziecie czytać wyznaczone 

teksty. No i oczywiście zapalona świeca. Krzyż jest symbolem nadziei i zba-

wienia, Pismo Święte to żywe Słowo Boga, w którym Pan do nas przema-

wia, natomiast zapalona świeca symbolizuje obecność Ducha Świętego, 

który nas jednoczy. Domowy Kościół ma swojego pasterza w osobie naj-

starszego z domowników. Pełni on/ona rolę celebransa, czyli tego, który 

prowadzi liturgię nabożeństwa. Do odprawienia domowej liturgii możemy 

zaprosić wszystkich domowników, dzieląc czytania i modlitwy między 

uczestników. Do prowadzącego/celebransa, należy rozpoczęcie liturgii od 

wezwania imienia Trójcy Świętej, prowadzenie w wyznaniu wiary oraz 

końcowe błogosławieństwo. W przygotowanym porządku umieszczone są 

teksty biblijne (wg przekładu Biblii Ekumenicznej), modlitwy, Wyznanie 

Wiary oraz teksty pieśni. Akompaniament znajdziecie na stronie naszej pa-

rafii pod adresem: http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/ Aby 

z niego skorzystać należy wprowadzić w zakładce „filtr” numer pieśni po-

dany w porządku nabożeństwa. W agendzie znajdziecie także tekst kazania, 

który dostępny będzie w formie nagrania na naszej stronie Facebook. Ko-

ściół powierza Wam dzisiaj służbę Słowa i świadectwo wiary, do którego 

jesteśmy powołani sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego wszystko co ro-

bimy, czyńmy w imieniu Jezusa Chrystusa! Soli Deo Gloria - Jedynie Bogu 

Chwała!  

Złączeni w modlitwie oraz z życzeniami Bożego Pokoju  

 dk Wiktoria Matloch i ks. dr Roman Pracki 

 

http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/


 

 

 

Celebrans:  

W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego 

 

Uczestnicy wykonują zgodnie ze swoją tradycją znak krzyża na czole, 

ustach i piersiach, lub trzy małe krzyże, po czym odpowiadają razem: 

 † 

Jak było na początku teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen 

 

• Hasło tygodnia: 

Śpiewajcie PANU pieśń nową, bo dokonał cudów! (Ps 98,1) 

 

• Pieśń 582 

1. Chcę chwalić Boga dziś, z całego serca! Chcę cuda Jego ogłaszać 

dokoła, wyśpiewać Jego imię! Chcę chwalić Boga dziś, z całego serca! 

[:Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja!:]  

2. Chcę śpiewać Bogu dziś, z całego serca! Chcę opowiadać o Jego 

miłości i chwalić Jego łaskę. Chcę śpiewać Bogu dziś, z całego serca! 

[:Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja!:]  

3. Chcę dziś dziękować Mu, z całego serca! Chcę opowiadać, jak ludzi, 

narody na rękach swoich nosi. Chcę dziś dziękować Mu, z całego serca! 

[:Weselę się, Panie, w Tobie cieszę się. Alleluja!:] 

 

 Psalm 98 

1. Śpiewajcie PANU pieśń nową, bo dokonał cudów!  

Zwycięstwo przyniosła Mu Jego prawica,   

Jego święte ramię.  

2. PAN objawił swoje zbawienie,  

ukazał swoją sprawiedliwość na oczach narodów.  

3. Pamiętał o swojej łasce  i wierności  

wobec domu Izraela,  

wszystkie krańce ziemi ujrzały  zbawienie naszego Boga.  

4. Wołaj radośnie na cześć PANA,  



 

 

cała ziemio, cieszcie się, radujcie i grajcie!  

5. Śpiewajcie PANU przy wtórze cytry,  

grajcie na cytrze i śpiewajcie,  

6. grajcie na trąbie i rogu!  

Wołajcie radośnie wobec PANA, Króla!  

7. Niech huczy morze i to, co je napełnia,  

świat i jego mieszkańcy!  

8. Rzeki niech klaszczą w dłonie,  

góry niech razem radośnie wołają  

9. przed obliczem PANA, bo nadchodzi,  

by sądzić ziemię!  

Będzie świat sądził sprawiedliwie, a narody według prawości.   

 • Modlitwa 

 Módlmy się: 

 Panie Boże, miłosierny Ojcze nasz niebieski! Chwalimy Cię i wraz z ca-

łym stworzeniem wielbimy imię Twoje pieśnią i muzyką. Przez Syna swo-

jego Jezusa, wzywasz nas do siebie. Spraw łaskawie, aby każda i każdy z 

nas, znalazł w Twoich ramionach pokój serca i umysłu. W Twoim ręku Pa-

nie Jezu jest nasze zbawienie i życie wieczne, dlatego pobłogosław nam wi-

zycie doczesne. Każdą zwyczajną sprawą Ciebie chwalimy i wielbimy. 

Każdą prośbę i dziękczynienie tobie dziś wyśpiewujemy jako naszą co-

dzienną modlitwę. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z 

Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

• Czytania 

 Lekcja: Dz 16,23-34 

 23. Gdy wymierzyli im wiele razów, wtrącili ich do więzienia i nakazali 

strażnikowi, aby dobrze ich strzegł. 24. Po otrzymaniu takiego rozkazu, 

wrzucił ich do wewnętrznego lochu, a nogi zakuł im w dyby. 25. O północy 

Paweł i Sylas modląc się, śpiewali hymny Bogu, a więźniowie im się przy-

słuchiwali. 26. Nagle powstało tak silne trzęsienie ziemi, że zachwiały się 

fundamenty więzienia. Natychmiast też otworzyły się wszystkie drzwi i ze 

wszystkich opadły kajdany. 27. Gdy strażnik się przebudził i zobaczył drzwi 



 

 

więzienia otwarte, wyciągnął miecz i chciał się zabić. Sądził bowiem, że 

więźniowie uciekli. 28. Wówczas Paweł krzyknął na cały głos: Nie czyń 

sobie nic złego, bo jesteśmy tu wszyscy! 29. Zażądał więc światła, wskoczył 

do lochu i przypadł drżący do stóp Pawła i Sylasa. 30. A gdy ich wyprowa-

dził na zewnątrz, powiedział: Panowie, co mam czynić, abym został zba-

wiony? 31. Odpowiedzieli mu: Uwierz w Pana Jezusa, a będziesz zbawiony 

ty i twój dom. 32. Następnie jemu i wszystkim jego domownikom opowie-

dzieli naukę Pana. 33. Przyjął ich więc tej godziny w nocy, obmył rany i 

natychmiast został ochrzczony wraz z całym swoim domem. 34. Wprowa-

dził ich również do swego mieszkania, zastawił stół i wraz z całym domem 

cieszył się bardzo, że uwierzył w Boga. 

Graduale: 

Wykrzykujcie radośnie Bogu, wszystkie ziemie! Wyśpiewajcie chwałę 

Jego imieniu, uczcijcie Go pieśnią pochwalną! Alleluja! (Ps 66,1.2) 
 

Nie ma Go tu, zmartwychwstał. Pan naprawdę zmartwychwstał i ukazał 

się Szymonowi. Alleluja!  (Łk 24,6a.34) 

 

 Ewangelia: Łk 19,37-40 

 37. A kiedy zbliżał się już do podnóża Góry Oliwnej, całe gromady 

uczniów zaczęły donośnym głosem z radością wielbić Boga za wszystkie 

cuda, jakie widzieli, 38. wołając: Błogosławiony Król, który przychodzi w 

imię Pana! Pokój w niebie i chwała na wysokościach! 39. Wtedy niektórzy 

z faryzeuszy z tłumu odezwali się do Niego: Nauczycielu, upomnij swoich 

uczniów. 40. Odpowiedział im: Mówię wam, jeżeli oni zamilkną, kamienie 

wołać będą. 

 

• Apostolskie wyznanie wiary 

 Razem z całym Kościołem Chrystusowym wszystkich wieków, który 

gromadzi się dziś w wielu domach wyznajmy naszą wiarę w Trójjedynego 

Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego: 

Wierzę w Boga, * Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi.   * 

I w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, * który się począł 



 

 

z Ducha Świętego, * narodził się z Marii Panny, * umęczon pod Poncjuszem 

Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł,  * trzeciego 

dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa; * siedzi po prawicy Boga, Ojca 

Wszechmogącego, * skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w 

Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * społeczność świętych, * 

grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie   * i żywot wieczny. 

Amen. 

 

• Pieśń 619 

1. Pieśń wznoszą usta, serce me, do Ciebie, Boże mój, by światu głosić 

dzieła Twe, Majestat święty Twój.  

2. Wiem, żeś Ty źródłem wszelkich łask i wiecznym zdrojem sam, skąd 

dobro i na każdy czas zbawienie spływa nam.  

3. Lecz czym my tu, co mamy też na ziemi w życiu swym, to, Ojcze, tylko 

Ty nam ślesz, to wszystko darem Twym.  

4. Tyś piękny namiot, niebo swe, dał nad głowami nam. Na pola nasze rosę 

ślesz, o deszcz się troszczysz sam!  

5. Ach, Panie nasz i Boże nasz, Ty wszystko dajesz mi rozstawiasz u drzwi 

moich straż, bezpiecznie mogę żyć!  

6. Ty żywisz wszystkich nas co rok, w wierności nam wciąż trwasz; nie-

szczęsny gdy zrobimy krok, swą pomoc możną dasz.  

7. Cierpliwość okazujesz swą w umiarze ostrych kar, a w końcu zmaże winę 

mą Twej łaski zbawczy dar.  

8. Gdy serce wzdycha, śpieszysz wnet z pociechą w chwili złej, by radość 

dać mu mimo bied ku czci i chwale Twej.  

9. Ty liczysz każdą wiernych łzę, najmniejszą nawet z łez; Ty im pociechę 

swoją ślesz, a troskom kładziesz kres.  

10. Wypełniasz braki życia nam, tym, co na wieki trwa; wprowadzisz nas 

do wiecznych bram, gdy minie ziemia ta!  

11. Radośniej więc, me serce, bij i wznieś się w śpiewie swym! Wszechrze-

czy Stwórcą Boga zwij, On wiecznym dobrem twym!  

12. On - to dziedzictwo, skarb twój, dział i blask radości twej; ochronę, po-

moc swą ci dał, by zbawić z łaski swej. 

 



 

 

• Kazanie 

 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świę-

tego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,13). 

 

 Stary Testament:  2 Krn 5,2-5(6-11)12-14 

 2. Wtedy Salomon zwołał starszyznę Izraela i wszystkich naczelników 

plemion, książąt rodów izraelskich do Jerozolimy, aby sprowadzić Arkę 

Przymierza PANA z miasta Dawidowego, to jest Syjonu. 3. Zebrali się u 

króla wszyscy mężczyźni izraelscy na święto, które było siódmego mie-

siąca. 4. Gdy zaś przybyli wszyscy starsi Izraela, lewici wzięli Arkę 5. i 

przenieśli Arkę i Namiot Spotkania, i wszystkie święte naczynia, które były 

w Namiocie; przenieśli je kapłani i lewici. (6. Król Salomon i cała społecz-

ność izraelska, która zgromadziła się z nim przed Arką, składali ofiary z 

owiec i bydła, których było tak wiele, że nie można ich było policzyć ani 

oszacować. 7. Następnie kapłani wnieśli Arkę Przymierza PANA na jej 

miejsce do debir domu, czyli do Miejsca Najświętszego, pod skrzydła che-

rubów. 8. A cheruby miały rozpostarte skrzydła nad miejscem Arki i okry-

wały cheruby Arkę i jej drążki od góry. 9. A drążki te były tak długie, że ich 

końce były widoczne z Miejsca Świętego przed Miejscem Najświętszym, 

ale nie były widoczne z zewnątrz. I pozostają tam aż do dziś. 10. W Arce 

nie było nic, poza dwiema tablicami, które Mojżesz włożył na Horebie, 

gdzie PAN zawarł Przymierze z Izraelitami po ich wyjściu z Egiptu. 11. A 

gdy kapłani wyszli z Miejsca Świętego, ponieważ wszyscy obecni kapłani 

poświęcili się niezależnie od zmiany,) 12. a lewici - śpiewacy, wszyscy: 

Asaf, Heman, Jedutun, ich synowie oraz ich bracia ubrani w bisior, z cym-

bałami, harfami i lirami, stali od strony wschodniej ołtarza, a z nimi stu 

dwudziestu kapłanów grających na trąbach. 13. I była taka jedność grają-

cych i śpiewających, że słychać było jeden głos sławiący i wychwalający 

PANA. A gdy wzmogły się głosy trąb, cymbałów i wszystkich instrumen-

tów muzycznych, aby sławić PANA, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego 

łaska na wieki, wtedy ten dom został wypełniony obłokiem – dom 

PANA. 14. I kapłani nie mogli pozostać, by służyć, z powodu tego obłoku, 

ponieważ Chwała PANA wypełniła dom Boży. 

 



 

 

 Dziś kolejna niedziela kiedy wiele z naszych świątyń jest zamkniętych, 

nie słychać w nich śpiewu, nawet w taką niedzielę jak dziś - Cantate! 

A jednak wszystkie dzisiejsze teksty wzywają - Śpiewaj! Wychwalaj Boga! 

Przeżywamy kolejne nabożeństwo internetowe i pomimo innej sytuacji 

w wielu naszych domach i dziś wspólne słowa modlitwy, czytane Boże 

Słowo i wybrzmiewające pieśni.  

 Dzisiejszy tekst opowiada wzniosłą historię poświęcenia świątyni w Je-

rozolimie, tłumy ludzi, kapłani, muzyka, pieśni, ale również modlitwa oraz 

składanie ofiar. Król Salomon znany był ze swojej mądrości, wybudowanie 

świątyni stało się przełomem dla ludu izraelskiego - najświętsze miejsce, 

najważniejsze, górujące nad innymi, pełne złota, kadzideł, co najważniejsze 

miejsce do złożenia Arki Przymierza z 10 Bożymi Przykazaniami, z spisa-

nym Przymierzem JHWH z ludem. Szczytowy punkt panowania Salomona. 

Jak czytamy obecny jest cały Izrael! Podniosła chwila- cymbały, harfy, cy-

try, trąby, odświętne ubrania- wspomniany bisior, materiał sprowadzany z 

Egiptu zarezerwowany na szczególne szaty dla kapłanów, w opisanym wy-

darzeniu w takie szaty ubrani byli również i lewici oraz muzycy. Święto 

całego narodu. 

 Jednak nam bliżej do Pawła i Sylasa, nie świętujących ukończenia bu-

dowy nowej świątyni, lecz przeżywających Bożą obecność w zamknięciu. 

Za wiarę oraz głoszenie Zmartwychwstałego zostają wtrąceni do więzienia, 

czeka ich sąd, wyrok. Właściwie mieli wystarczająco dużo powodów, argu-

mentów, by się użalić nad swoim losem i kończącym się życiem. Ich zacho-

wanie jest jednak zupełnie inne, odmienne. Paweł i Sylas modlą się oraz 

śpiewają pieśni Bogu na chwałę. To dziwne, zaskakujące, a może nawet 

szokujące. Ktoś patrzący z boku mógłby nawet pomyśleć, że apostołowie 

postradali zmysły. Kiedy spojrzymy na siebie samych to zaobserwujemy, iż 

najczęstszą reakcją na gorsze momenty, trudne doświadczenia jest nasza 

skarga i narzekanie. Uwięzienie, zakucie w dyby było bez wątpienia trud-

nym przeżyciem, jednak współwięźniowie Pawła i Sylasa zamiast skargi 

usłyszeli prawdziwą, szczerą modlitwę, z zamiast narzekania pochwalne 

pieśni.  

 W ich postawie jest coś niesamowitego. Nie ma wyrzutów w stronę Boga, 

lecz zaufanie. Podobnie i my przechodzimy przez wiele trudności - i dziś 

wezwanie Psalmisty jest aktualne tak jak było przy świątyni Salmona, tak 



 

 

jak słyszeli je apostołowie: Śpiewaj! Wychwalaj Boga bo wielkie czyni rze-

czy! Jest Twoim Bogiem!  

 

 Pieśń to nie tylko melodia, muzyka, nie tylko słowa, ale uczucia w niej 

zawarte, przeżycia autora nieraz tak bardzo aktualne, będące Twoją lub moją 

historią. Ileż to pieśni spotykamy na kartach Pisma Św, począwszy od 

najstarszej pieśni Lamecha, a skończywszy na pieśni, którą śpiewają w 

Objawieniu św. Jana niezliczone rzesze zbawionych. Wielka radość zawsze 

skłaniała Boży lud do śpiewania pieśni. Tak było, gdy lud Boży po przejściu 

przez Morze Czerwone Bóg ocalił przed niebezpieczeństwem, grożącym 

mu ze strony wojsk potężnego faraona. Wtedy z wdzięczności Mojżesz 

zaśpiewał pień dziękczynną, zaczynającą się od słów: „Zaśpiewam Panu, 

gdyż nader wspaniałym się okazał: (...) Pan jest mocą i pieśnią moją, I stał 

się zbawieniem moim. On Bogiem moim, przeto Go uwielbiam" (2 Mjż 15, 

l—2). Jest wiele pieśni prawie we wszystkich księgach Starego Testamentu. 

A Księga Psalmów? Zbiór tak wielu hymnów, pieśni o różnym wydźwięku, 

modlitw serca człowieka, pochwały, dziękczynienia, ale i skruchy i pokuty. 

Czy takie nie są i nasze dzisiejsze pieśni i modlitwy, które zanosimy do 

Boga? Pieśni Starego ale i Nowego Testamentu, gdzie czytamy o uczniach 

Jezusa, którzy śpiewają. Kolejne wieki chrześcijaństwa, proste pieśni, 

później chorały gregoriańskie, kantaty, msze, coraz to wybitniejsi 

kompozytorzy, ale zawsze ta sama tęsknota, ta sama potrzeba serca- 

uwielbienie Pana Boga, wychwalanie Go pieśniami. 

 Śpiewa się sercem, śpiewa się na chwałę Boga. Św. Augustyn, a później 

za nim ks. dr M. Luter powiadali, że: „Ten, kto śpiewa, dwakroć się modli.” 

Przychodzimy do Boga z radością, dziękczynieniem, zaufaniem, ale i też 

tym co doskwiera, boli, kłopocze. Przychodzimy w modlitwie, 

przychodzimy w pieśni, muzyce, ale i także w ciszy. 

Nie lekceważmy sobie wezwania dzisiejszej niedzieli. Śpiewajcie Panu! 

 Kronikarz opisując wydarzenia z poświęcenia świątyni jerozolimskiej pi-

sze: Słychać było jeden głos wychwalający Pana- „I była taka jedność gra-

jących i śpiewających, że słychać było jeden głos sławiący i wychwalający 

PANA. […] wzmogły się głosy trąb, cymbałów i wszystkich instrumentów 



 

 

muzycznych, aby sławić PANA, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska 

na wieki […] Chwała PANA wypełniła dom Boży.” 

I my pomimo izolacji, barier, możemy wspólnie chwalić Boga, wznosić 

swoje pieśni do Tego, który jest mocą każdej i każdego z nas! 

Jedna z pieśni chórowych, bardzo prostych, ma piękny tekst: 

 „Śpiew jest nam życiem, naszą radością, śpiew jest miłością co w sercu 

tkwi, śpiew jest nadzieją, śpiew jest pokojem, niech w niebo wzlata 

we WSZYSTKIE DNI”. 

 Strażnik więzienny był przerażony. Dynamika wydarzeń była ogromna. 

Trzęsienie ziemi, trzask, otwarcie krat, zerwanie łańcuchów, więźniowie są 

wolni. Nie ma tam ciszy jaka powinna panować w nocy. Teraz życie straż-

nika  staje na krawędzi, pytany: co mam robić? Gdzie mój ratunek? Jak mam 

być zbawiony? Apostoł Paweł na to pytanie daje prostą odpowiedź, nie sta-

wia żadnych wcześniejszych warunków, tylko tu i teraz: „Uwierz w Pana 

Jezusa, a będziesz zbawiony, ty i dom twój”. Jego życie się zmienia, nie ma 

już ciemnej doliny, zaułku bez wyjścia. 

 I my nie milknijmy, niechaj nasze pieśni dotykają naszych serc, uczą 

wdzięczności, Bożej radości, zaufania, niech są naszym wyznaniem, niech 

są nasz modlitwą, niech pomagają nieraz wstać po trudach, niechaj nasze 

pieśni unoszą się do Boga! Śpiewajcie Panu bo jest dobry! Alleluja! Amen! 
 

• Pieśń 785 

1. Gwiazdą w mych ciemnościach, skałą stopom mym, wodzem w przeciw-

nościach, wsparciem nogom mdłym. Mego życia chlebem, źródłem wody 

mi, upragnionym niebem, wszystkim jesteś Ty. 

2. Skądże oprócz Ciebie siły czerpać mam? Kto swe brzemię z siebie zrzucić 

zdoła sam? Świat bez Ciebie marą złudną, pełną mgły, mą nadzieją, wiarą, 

wszystkim jesteś Ty. 

3. Pójdę więc stęskniony w mój ojczysty dom, aż wybiją dzwony, koniec 

będzie łzom. Prócz radości pienia nic nie wzniosę Ci, zdrojem pocieszenia, 

wszystkim jesteś Ty. 

 

 

 



 

 

• SPOWIEDŹ 

 Pismo Święte uczy nas pokory i wyznania grzechów. Bóg jest przebacze-

niem i łaską. On nie będzie ci wypominał zdrożnych myśli, obelżywych 

słów i pożałowania godnych czynów. W Psalmie 51. Dawid modlił się do 

Boga takimi słowami: 

 

 Ps 51, 3-5. 11-14  

 3. Boże, zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości, w ogromie swego mi-

łosierdzia wymaż moją nieprawość! 4. Obmyj mnie całkowicie z mojej winy 

i oczyść mnie z mojego grzechu. 5. Znam bowiem moją nieprawość i nieu-

stannie pamiętam o swoim grzechu. 11. Nie zwracaj już uwagi na moje grze-

chy i wymaż wszystkie moje przewinienia. 12. Boże, stwórz we mnie czyste 

serce i odnów we mnie moc ducha. 13. Nie odtrącaj mnie od swego oblicza, 

nie odbieraj mi swojego świętego ducha. 14. Przywróć mi radość Twojego 

zbawienia - niech wstąpi we mnie duch ochoczy! 

 

 Setnik prosił Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, 

ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.  

  

 Jeśli żyjemy w przekonaniu, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych 

siebie i nie ma w nas prawdy. Mamy ten przywilej jako chrześcijanie, aby 

wyznawać nasze grzechy, a Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści 

nam i oczyści z wszelkiej nieprawości (1 J 1,8-9). Jeśli są myśli które za-

przątają ci umysł, lub słowa, którymi zraniłeś bliźniego, albo uczynki nie-

godne ucznia Chrystusa, to zapraszam cię do ich wyznania Bogu w głośnej 

i cichej modlitwie. Spowiadajmy się Panu Bogu naszemu, tak się modląc: 

 

Modlitwa spowiednia 

 Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! * Ja biedy, nędzny, grzeszny 

człowiek * wyznaję przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje,    * 

popełnione myślą, mową i uczynkiem * którymi zasłużyłem na Twe docze-

sne 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 niegod-

nemu, grzesznemu człowiekowi łaskaw i miłościw, * odpuść mi wszystkie 

grzechy moje * i dopomóż łaskawie przez moc Ducha Twego Świętego * 

do poprawy życia mego. * Amen. 

 

• Pieśń 369 

1. Boże wielki, pełnyś chwał wielbim Twą potęgę Panie! Tyś stworzeniom 

życie dał, podziwiamy Twe działanie. Jakiś od wieczności był, tak na wieki 

będziesz żył. 

2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą, wszyscy święci aniołowie; wielbią wiel-

kość, dobroć Twą Cherubowie, Serafowie, śpiew otacza Boży tron; święty, 

święty, święty On! 

3. Święty jest niebiański wódz, Pan zastępów święty, święty, moce wrogie 

może zmóc; chwałą jego świąt przejęty. Niebo, ziemia, morze brzmi głośną 

pieśnią Jego czci. 

4. Patrz łaskawie na swój lud, skłoń ku swemu się stworzeniu! Prowadź go 

do życia wód, by nie zginął w utrudzeniu; a gdy przetrwa życia znój, niech 

majestat ujrzy Twój! 

5. Bądź miłościw, Ojcze nasz, pobłogosław nam łaskawie i opieką swoją 

darz w każdej drodze, w każdej sprawie. Tyś nadzieją naszą sam, nie daj 

przeto zginąć nam! 

 

• LITURGIA KOŃCOWA 

• Modlitwa powszechna Kościoła: 

 Boże naszej codzienności i wieczności. Dziękujemy Ci i błogosławimy 

pieśnią dzieła Twoich rąk. Całą ziemię i niebo, które stworzyłeś Panie, 

wszystko co żyje, głosi wielkość Twoją, chcemy wyśpiewać z wdzięczno-

ścią. Panie znamy nasze słabości i grzechy, dlatego odwołujemy się do Two-

jej mocy i świętości. Dziękujemy Ci, że zlitowałeś się nad nami i w Jezusie 

Chrystusie, ukrzyżowanym i zmartwychwstałym Panu naszym, okazałeś 

swoje serce pełne miłości. Dlatego pragniemy dzielić się wiarą i nadzieją o 



 

 

zbawieniu. Chcemy składać świadectwo o dobroci i łasce Twojej oraz ocze-

kiwać dnia, w którym przed Twoim obliczem w wieczności połączą się 

głosy nasze ze śpiewem aniołów Twoich w psalmie uwielbienia. Boże, nikt 

nie może poznać Ciebie, jeśli Syn Twój przez Ducha Świętego nie objawi 

nam Ciebie, Twojej miłości i łaski zbawienia. Spraw nam to Panie, abyśmy 

usłyszeli zaproszenie Syna Twojego: „Pójdźcie do mnie wszyscy”. Niechaj 

światłość oblicza Jego oświeca drogi nasze. Pragniemy posłusznie kroczyć 

śladem Syna Twojego i wiernie wypełniać Jego wolę. W ten sposób chcemy 

Ci oddawać cześć i wielbić Cię z pokorą aż do końca dni życia naszego, w 

szczęściu i nieszczęściu, w radości i smutku. Niech wszyscy wielbią Cię i 

chwalą w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, który tak nauczył nas wołać do 

Ciebie:  

Ojcze nasz, któryś jest w niebie, * święć się imię Twoje, * przyjdź Króle-

stwo Twoje, * bądź wola Twoja, * jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba 

naszego powszedniego daj nam dzisiaj, * I odpuść nam nasze winy, * jako 

i my odpuszczamy naszym winowajcom,  * I nie wódź nas na pokuszenie, 

* ale nas zbaw ode złego. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała 

na wieki wieków. Amen. 

• Błogosławieństwo 

 Przyjmijcie Boże błogosławieństwo: 

 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. Amen. (4 Mż 6, 24-26) 

Amen. 

† 

(znak krzyża) 

 

• Pieśń 307 

1. Pan Bóg jest obecny! Pokłon Mu oddajmy, kornie Jego wysławiajmy! 

Wpośród nas Wszechświęty! Serca zamilknijcie, czołem wszyscy przed 

Nim bijcie! Kto Go zna, w sercu ma, niechaj doń się zbliży, Przed Nim się 

uniży. 



 

 

2. Bóg wśród nas obecny! Cherubiny Jemu Służą jako Panu swemu. Święty, 

święty, święty! Wdzięcznie Mu śpiewają, gdy przed tronem Jego stają. Na 

głos nasz, Panie, zważ, przyjm te skromne dary, naszych serc ofiary. 

3. My się wyrzekamy wszelkich czczych marności, uciech świata i radości. 

Wolę, duszę, ciało, życie tu składamy, na Twą własność oddawamy. Tylko 

Ty, naszej czci godzien jesteś, Boże! Wielbim Cię w pokorze. 

4. Majestacie Boży! Niech Cię godnie chwalę, w duchu służę Tobie stale. 

niech jak aniołowie wciąż przed Tobą stoję i obecność czuję Twoją. W łasce 

Swej sprawić chciej, abyś we mnie, Panie, miał upodobanie. 

5. O powiewie życia, którym oddychamy, w którym byt i żywot mamy! O 

bezdenne morze, cudzie niezmierzony, duch mój w Tobie zagłębiony. Bądź 

w nas Ty, w Tobie my, byśmy niczym byli, Tobą tylko żyli. 

6. Ty przenikasz wszystko! Światło Twe bez cienia me oblicze opromienia. 

Jak ku słońcu dążą pełne krasy kwiaty, zdobne w różnobarwne szaty, tak i 

ja, własność Twa, myśl do Ciebie wznoszę, o Twe światło proszę. 

7. Spraw, abym był szczery, naucz mnie prostoty, niech mną rządzi pokój 

złoty. Abym Twoje widział światło wiekuiste, daj po temu serce czyste. Oby 

sie serce me orlim lotem wzbiło, W Tobie tylko żyło. 

8. Przyjdź, zamieszkaj we mnie, obierz, o mój Panie, w sercu moim Swe 

mieszkanie! Ty się sam uwielbić we mnie racz, o Boże, bym Cię zawsze 

czcił w pokorze. Wszędzie, gdzie znajdę się, niech spostrzegam Ciebie, 

Boże Ojcze w niebie. 


