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 Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! 

  

 Przygotowaliśmy dla Was liturgię nabożeństwa domowego na Święto 

Zesłania Ducha Świętego! Zapraszamy do wspólnej modlitwy każdą ro-

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

odpowiednim 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 pod-

czas 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 wyzna-

czone teksty. No i oczywiście zapalona świeca. Krzyż jest symbolem na-

dziei i zbawienia, Pismo Święte to żywe Słowo Boga, w którym Pan do nas 

przemawia, natomiast zapalona świeca symbolizuje obecność Ducha Świę-

tego, który nas jednoczy. Domowy Kościół ma swojego pasterza w osobie 

najstarszego 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: 

Nie dzięki mocy ani dzięki sile, lecz dzięki mojemu Duchowi to się stanie 

– mówi Pan Zastępów. (Za 4,6) 

 

• Pieśń 562 

1. Opoką jest Kościoła w tym świecie Chrystus Pan; do życia Go powołał 

zasługą swoich ran. Przez krzyż swój i cierpienie poślubić Kościół chciał, 

by życie i zbawienie On w śmierci Jego miał. 

2. On ma ze wszystkich ludów Oblubienicę tu, by dobra Jego trudów 

strzec mogła wiernie Mu. Jest jeden Pan, cel, tchnienie, niebiański jeden 

Chrzest i jedno jest zbawienie, Duch i Bóg jeden jest. 

3. Wśród wzgard, walk, trudów, znojów, wśród cierpień Kościół trwa; 

spodziewa się pokoju, co Go ogarnąć ma; nim kiedyś Go w wieczności 

Bóg u swych niebios bram po walkach w doczesności ukoronuje sam. 

4. Z Nim łączy się na ziemi świętymi więzy Bóg, a on znów - z już 

wolnymi od wszelkich bied i trwóg. Jak tamte, Panie, dzieci, w 

zwycięzców zmień i nas: niech też i nam zaświeci zbawienia wielki czas! 

 

Psalm dnia: Ps 118,24-29 

24. Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się nim i weselmy! 

25. O PANIE, wybaw, 

o PANIE, daj powodzenie! 

26. Błogosławiony, który przychodzi w imię PANA! 



 

 

Błogosławimy wam z domu PANA!  

27. PAN jest Bogiem, 

niech nas oświeci. 

Stańcie w tanecznym kręgu z gałązkami, 

aż do rogów ołtarza. 

28. Ty jesteś moim Bogiem, pragnę Cię wysławiać, 

mój Boże, chcę Cię wywyższać! 

29. Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, 

bo Jego łaska trwa na wieki! 

 

 • Modlitwa 

 Módlmy się: 

 Wszechmogący Boże i Ojcze! Chwalimy i wielbimy Cię, że wypełniłeś 

serca nasze mocą Ducha Świętego i połączyłeś różnorodność w jedną 

wspólnotę Kościoła. Prosimy cię, wysłuchaj naszej prośby o udzielenie Du-

cha Prawdy, aby przez Niego cały Kościół został odrodzony w wierze i mi-

łości. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą i z Duchem Świę-

tym żyje i króluje na wieki wieków. Amen. 

 

• Czytania 

Stary Testament: 1 Mż 11,1-9 

1. Cała ziemia używała wtedy jednego języka i takich samych słów. 2. Gdy 

ludzie, wędrując ze wschodu, znaleźli równinę w ziemi Szinear, wówczas 

tam zamieszkali. 3. Mówili do siebie nawzajem: Chodźcie, zróbmy cegły i 

wypalmy je w ogniu. A gdy już mieli cegły zamiast kamienia i smołę za-

miast zaprawy murarskiej, 4. powiedzieli: Chodźmy, zbudujmy sobie mia-

sto i wieżę, której szczyt sięgnie nieba. W ten sposób zdobędziemy sławę i 

nie rozproszymy się po całej ziemi. 5. A PAN zstąpił, aby zobaczyć to mia-

sto i wieżę, które ludzie budowali. 6. I powiedział Pan: Oni są jednym ludem 

i wszyscy mówią jednym językiem, i dlatego zaczęli budować. Odtąd nie 

będzie dla nich nic niemożliwego, jeśli cokolwiek zechcą zrobić. 7.  Zstą-

pmy więc tam i pomieszajmy im języki, żeby nie mogli się wzajemnie po-



 

 

rozumieć. 8. W ten sposób PAN rozproszył ich stamtąd po całej ziemi i po-

rzucili budowę miasta. 9. Dlatego nazwano je Babel, gdyż tam PAN pomie-

szał mowę całej ziemi i stamtąd rozproszył ich Pan po całej ziemi. 

Ewangelia: J 14,15-19(20-23a)23b-27 

15. Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania. 16. A 

Ja poproszę Ojca i da wam innego Orędownika, aby był z wami na 

wieki, 17. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie 

widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. 18. Nie 

pozostawię was sierotami, przyjdę do was. 19. Już niedługo, a świat nie bę-

dzie Mnie oglądał, lecz wy będziecie Mnie oglądać, ponieważ Ja żyję i wy 

będziecie żyć. (20. Tego dnia poznacie, że Ja jestem w Moim Ojcu, a wy we 

Mnie i Ja w was. 21. Kto przyjął Moje przykazania i je zachowuje, ten Mnie 

miłuje. Tego zaś, kto Mnie miłuje, umiłuje Mój Ojciec i Ja go będę miłować, 

i objawię mu siebie. 22. Powiedział mu Judasz, lecz nie Iskariota: Panie, co 

się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? 23. Jezus mu oznajmił:) Je-

śli kto Mnie miłuje i będzie zachowywał Moje słowo, Mój Ojciec go umi-

łuje i do niego przyjdziemy, i zamieszkamy u niego. 24. Kto Mnie nie mi-

łuje, nie zachowuje Moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, nie jest Moje, 

ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25. To wam powiedziałem, przebywając 

z wami. 26. Orędownik zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim 

imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja 

wam powiedziałem. 'Pokój wam zostawiam, Mój pokój wam daję. Nie tak, 

jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie 

lęka.  

 

• 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 226 

1. Przyjdź, Duchu Święty, Stwórco, do serc Swojego ludu wnijdź, racz łaskę 

na swe rzesze zlać, by mogły się świętymi stać. 

2. Pociechę w Tobie dał nam Pan, Ty duszę naszą leczysz z ran, Ty, źródło 

życia, tchnieniem Swym pokrzepiasz serca w życiu tym. 

3. Ty umysł nasz oświecić chciej i miłość w serca nasze wlej. Niech Twoja 

moc nam siłę da i niech nas wspiera łaska Twa. 

4. Moc skarbów Ci powierzył Bóg, byś rozdał je wśród Jego sług. Tyś w 

nich wymowność świętą tchnął, świadkami Syna odtąd są. 

5. Ty moc nieprzyjaciela skrusz I pokój w sercach naszych stwórz. Niech 

zawsze, wierni radzie Twej, stawiamy opór mocy złej. 

6. Chciej nas nauczyć Ojca czcić, Synowi Jego wiernym być, za wzór Chry-

stusa sobie brać, przy wierze w Niego silnie trwać. 

7. Najświętsza Trójca: Ojciec Bóg i Syn, co śmierci siłę zmógł, i Święty 

Duch, co krzepi nas – Niech czczona będzie w każdy czas. 

 

• Kazanie 

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

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

 

 Dzieje Apostolskie 2,1-21 

1. Kiedy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, znajdowali się wszyscy razem na 

tym samym miejscu. 2. Nagle powstał z nieba szum, jakby wiejącego sil-

nego wiatru, i napełnił cały dom, w którym przebywali. 3. Ukazały się im 

też języki jakby z ognia, które się rozdzielały i na każdym z nich spoczął 

jeden. 4. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić in-

nymi językami, tak jak im Duch pozwalał mówić. 5. Przebywali wtedy w 

Jeruzalem pobożni Żydzi ze wszystkich narodów pod niebem. 6. Kiedy 



 

 

więc powstał ten szum, tłum zgromadził się i zdumiał, bo każdy słyszał, jak 

przemawiali w jego własnym języku. 7. Byli zaskoczeni, dziwili się i pytali: 

Czy ci wszyscy, którzy przemawiają, nie są Galilejczykami? 8. Jak więc 

każdy z nas słyszy swoją mowę ojczystą? 9. Partowie, Medowie, Elamici, 

mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, 10. Frygii, Pamfi-

lii, Egiptu, tych części Libii, które leżą blisko Cyreny, przybysze z 

Rzymu, 11. Żydzi oraz prozelici, Kreteńczycy i Arabowie – słyszymy ich, 

jak w naszych językach głoszą wielkie dzieła Boga. 12. Wszyscy byli za-

skoczeni i nie wiedzieli, co myśleć. Mówili jeden do drugiego: Co to może 

znaczyć? 13. Inni natomiast drwili: Upili się młodym winem. 14. Wtedy 

Piotr stanął razem z Jedenastoma i przemówił do nich donośnym głosem: 

Judejczycy i wszyscy mieszkańcy Jeruzalem, przyjmijcie to do wiadomości 

i posłuchajcie uważnie moich słów. 15. Ci ludzie nie są pijani, jak przypusz-

czacie, bo jest dopiero trzecia godzina dnia, 16. ale spełnia się przepowied-

nia proroka Joela: 17. W ostatnich dniach, mówi Bóg, wyleję Mojego Du-

cha na wszelkie ciało i będą prorokowali wasi synowie i córki. Wasi mło-

dzieńcy będą mieli widzenia, a starcy sny. 18. Nawet na Moich niewolni-

ków i niewolnice wyleję w tych dniach Mojego Ducha i będą proroko-

wali. 19. Uczynię cuda w górze na niebie i znaki na dole na ziemi: krew i 

ogień, i kłęby dymu. 20. Słońce zamieni się w ciemność, a księżyc w krew, 

zanim nadejdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. 21. Każdy, kto będzie wzy-

wał imienia Pana, będzie zbawiony. 

 

 Osoba Ducha Świętego nierozerwalnie połączona jest z Kościołem, zde-

finiowanym jako społeczność ludzi wyznających swoją wiarę. Kościół zo-

stał powołany i istnieje dzięki obecności trzeciej osoby Trójcy Świętej. 

 W świadectwie Ewangelii prześledzić możemy niezwykłe doświadcze-

nie, historię apostołów - po śmierci Jezusa smucą się, grunt pod ich stopami 

się obsuwa, nie wiedzą co robić dalej, zapominają z rozpaczy o tym co ma 

stać się na trzeci dzień. Po zmartwychwstaniu wraca radość, przebywają ze 

swoim Mistrzem 40 dni, są świadkami cudów, mów Jezusa, dostają ważne 

zadanie aby iść na cały świat, głosić Ewangelię i chrzcić wszystkie narody. 

Jezus znów odchodzi, tłumaczy uczniom, że tak musi się stać, że idzie przy-

gotować miejsce w Królestwie Ojca, ale przyjdzie powtórnie i pośle, też 

swojego Ducha aby ten był obecny. Po wyznaczonym czasie niecodzienne 



 

 

przeżycie - szum jakby wiatru w zamkniętym pomieszczeniu, płomienie 

ognia nad głowami apostołów i dar przemawiania językami. Uczniowie Je-

zusa to zwyczajni ludzie: rybacy i cieśle. To oni dostają powołanie, aby iść 

i przemawiać do różnych narodów, by wyjść na ulice Jerozolimy pomiędzy 

przyjezdnych obcokrajowców, ale by również pójść w swoje wyprawy mi-

syjne i stawać się świadkami Jezusa Chrystusa. Powstaje Kościół, którego 

głową i fundamentem jest osoba Zbawiciela. 

 To spektakularne wydarzenie nie było jednorazowe, ograniczone miej-

scem, czasem ani osobami uczniów, prostych Galilejczyków, czy nawet 

pierwszych chrześcijan. Zesłanie Ducha Świętego jest powtarzającym się 

aktem w życiu chrześcijan od pamiętnych Zielonych Świąt do dnia dzisiej-

szego. Bóg obiecał obdarować Duchem Świętym każdego w sakramencie 

Chrztu Świętego. Dzisiaj możemy powiedzieć: „A myśmy otrzymali nie du-

cha świata, lecz Ducha, który jest z Boga, abyśmy wiedzieli, czym nas Bóg 

łaskawie obdarzył”. Dzięki Duchowi Świętemu wiemy, czym nas Bóg ła-

skawie obdarzył. Mamy Ducha, który jest z Boga. 

 Reformator Marcin Luter w komentarzu do trzecie artykułu wyznania 

apostolskiego w Małym Katechizmie tak pisze: „Wierzę, że ani przez wła-

sny rozum, ani przez siły swoje w Jezusa Chrystusa, Pana mego, uwierzyć 

ani z Nim połączyć się nie mogę, ale że mnie Duch Święty przez Ewangelię 

powołał, darami swymi oświecił, w prawdziwej wierze poświęcił i utrzy-

mał; tak jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, 

poświęca i w prawdziwej, jedynej wierze w Jezusa Chrystusa utrzymuje; w 

którym to chrześcijaństwie mnie i wszystkim wierzącym codziennie wszyst-

kie grzechy obficie odpuszcza, a dnia sądnego mnie i wszystkich umarłych 

z martwych wskrzesi i mnie wraz ze wszystkimi wierzącymi da żywot 

wieczny w Chrystusie. To jest istotną prawdą!”  

 Duch Święty działa w twoim życiu, jest obecny, pomaga tak wiele zrozu-

mieć, uwierzyć, poznać niepoznawalne, doświadczyć. Nie duch świata, o 

którym wspomina Paweł, nie mądrość ludzka, lecz mądrość Boga.  

 W tych wszystkich przemyśleniach, jakie dzisiaj przychodzą nam do 

głowy, na pewno mamy taką pokusę, aby w sposób zrozumiały, racjonalny 

wytłumaczyć sobie kim właściwie jest Duch Święty? Czy uczniowie, na 

których został On zesłany w dniu piećdziesiątnicy byliby w stanie na to py-

tanie w zadowalający nas sposób odpowiedzieć? Wydaje się jednak, że oni 



 

 

nie potrzebowali definicji. Wiedzieli kto i co ich wypełnia i jak to działa. 

Nagle potrafili nie tylko stanąć wobec innych, ale głosić Słowo Boże i tym 

Słowem żyć. Mieć je w sercu, na ustach i w codziennym postępowaniu. Pro-

ści rybacy, cieśle, niezbyt uczeni w mowach stawali się świadkami historii 

zbawienia, tak by iść i składać swoje wyznanie wiary i czynić uczniami ko-

lejne rzesze ludzi. 

 Duch Święty powołuje, kieruje, jak czytamy: „To On uczynił jednych 

apostołami, innych prorokami, innych głosicielami Dobrej Nowiny, jeszcze 

innych pasterzami i nauczycielami…” 

 Jesteś powołany/powołana do życie we wspólnocie, w społeczeństwie, w 

rodzinie, w Kościele, w społeczności Bożych Dzieci. Jesteś powołany do 

swojego zawodu, jesteś powołany do bycia córką, synem, bratem, rodzicem, 

dziadkiem, przyjacielem, ale również często nieznajomym człowiekiem, 

który w trosce i miłości bliźniego pomoże napotkanemu. Jesteś powołany 

przez Boga do bycia chrześcijaninem w domu, w pracy, w swojej codzien-

ności, w Kościele ale i na drodze z Jerycha do Jerozolimy jak miłosierny 

Smarytanin. To właśnie Ciebie Bóg powołuje do życia jako Jego uczeń!  

 Kościół bez ludzi, jest jedynie budynkiem i skorupą bez treści. Ty i każdy 

z nas, tworzymy wspólnotę nawet kiedy fizycznie nie możemy wziąć wspól-

nie udziału w nabożeństwie, to pozostajemy częścią wspólnoty zgromadze-

nia, ludzi wierzących połączonych przez Ducha Świętego w modlitwie, roz-

ważaniu Bożego Słowa, wspólnych pieśniach, w dobrych myślach i słowach 

o sobie nawzajem. Jesteś częścią Bożej rodziny, wspólnoty Kościoła, za 

którą także jesteś współodpowiedzialny. Wtedy kiedy modlisz się o Ko-

ściół, Zbór, nie ukrywasz swojej wiary, ale dzielisz się radosną wieścią o 

Bogu i Zmartwychwstałym Jezusie z rodziną, bliskimi, z innymi ludźmi, 

kiedy swoim życiem wskazujesz na Boga. Parafia to nasze wspólne zatro-

skanie o potrzebujących, o starszych, chorych, zagubionych, o młodzież, 

konfirmantów, dzieci, o tych co mają się dobrze, ale i tych którzy mają pro-

blemy, ale to także dzielenie radości i zarażanie siebie wzajemnie zapałem. 

To bycie częścią całości, to budowanie, wzrastanie wspólnie, pomaganie. 

Nie budowanie wieży Babel naszego życia, tej współczesnej, gdzie niepo-

rozumienia, gdzie brak współpracy, pych i tylko ludzkie „ja”. Bóg jest su-

werenny a my w swojej nieraz pysznej naturze powinniśmy pamiętać, że to 

nie my, lecz Bóg w naszym życiu. Jesteśmy narzędziem w Jego ręku. Bóg 



 

 

pomieszał w starotestamentowej historii języki, ale daje także możliwość 

mówienia wspólnie, działania w miłości dzięki osobie Ducha Świętego. Do 

której historii jest nam bliżej? Ten starotestamentowej pychy, czy miłości i 

radości z ewangelicznego poselstwa? 

 Możemy powiedzieć, że wszystko zaczęło się z wielkim optymizmem, 

odwagą, wiarą i nadzieją. Duch Święty prowadził swój Kościół przez różne 

dzieje. Ten Kościół przetrwał i trwać będzie tak długo dopóki pozwolimy 

Mocy Ducha Świętego działać w naszych sercach. Duch Święty jest tym, 

który gromadzi nas nawet w rozproszeniu i izolacji, dla Niego nie ma prze-

szkody nie do przejścia, On jest też tym, który zaprosi nas by znów wspólnie 

spotkać się może i nadal w trwodze, nadal w ograniczeniu, lecz by wspólnie 

spotkać się i wielbić Boga. Amen   (dk. W. Matloch) 

 

• Pieśń 434 

1. Przed świętym majestatem Twym, Przedwieczny, korzym się. Ach, prze-

bacz nam występnym, złym, błagamy kornie Cię. Zdrój łaski swojej na nas 

zlej i grzechy nam odpuścić chciej. Pokutujemy w smutku czas, od siebie 

nie odrzucaj nas, nie odrzuć nas, nie odrzuć grzesznych nas! 

2. Tak, jak ów marnotrawny syn, postępujemy też, choć każdy lekkomyślny 

czyn Ty karygodnym zwiesz. Ulituj się, o Boże nasz! Na serce skruchą 

zdjęte zważ, na obietnicę wspomnieć chciej i ześlij promień łaski swej, tak, 

łaski swej, zbawiennej łaski swej! 

3. Tyś jest wszelkiego dobra zdrój, Tyś jest litości Bóg! Więc daj nam z 

grzechem staczać bój i swych się użal sług! Dla Chrystusowych mąk i ran, 

dla śmierci, którą poniósł Pan, Ty nas usprawiedliwić racz, na serca ufną 

wiarę bacz, na wiarę bacz, na ufną wiarę bacz! 

 

 

• 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 czło-

wiek * 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 547 



 

 

1. Głowo Kościoła, nasz Zbawco i Panie, Ducha swej łaski na wiernych 

swych zlej. Ty miej o zbór swój troskliwe staranie. Nad nim w niedoli zli-

tować się chciej. Ty, co prawicą swą rządzisz świat cały, racz Kościołowi 

zapewnić byt trwały. 

2. Słowo Twe, światło dusz wieczne i czyste, dozwól nam głosić w świąty-

niach wciąż Twych, ono niech wszczepia w nas prawdy wieczyste i do po-

kuty nakłania tu złych; zapał do wiary w umysłach niech wznieca, niechaj 

swym światłem nam w życiu przyświeca. 

3. Tchnieniem swym, Panie, to ożyw zebranie, Ducha mądrości i zgody w 

nas wpój, byśmy usilnie mieć mogli staranie i o Twe Słowo, i wierny zbór 

Twój. Mądrość i miłość nas niechaj kojarzy i prace skutkiem pomyślnym 

niech darzy. 

4. W Tobie nadzieja dusz naszych jest cała, Panie, w dążeniach tych wspie-

raj nas sam, by ogłaszana być mogła Twa chwała w duchu Twej prawdy 

współbraciom i nam. Chrystus filarem Kościoła niech będzie. Prawda zaś 

Twoja niech świeci nam wszędzie. 

 

• LITURGIA KOŃCOWA 

• Modlitwa powszechna Kościoła: 

 Duchu Święty, Pocieszycielu i Orędowniku, który posłany zostałeś przez 

Ojca w imieniu Jezusa Zbawicielu, dziękujemy Ci, że nas powołałeś przez 

Ewangelię i zgromadziłeś w jeden Kościół. Ty utrzymujesz nas w wierze i 

prowadzisz drogą uświęcenia do Królestwa Bożego. Przez Ciebie oddajemy 

cześć i chwałę Ojcu wieczności, Panu i Stworzycielowi wszystkiego, co jest 

widzialne i niewidzialne. 

 Ty, który orędujesz za nami u Ojca naszego w niebie, wspierasz modlitwy 

nasze westchnieniami niewysłowionymi, natchnij nas duchem modlitwy i 

mocy, abyśmy mogli ostać się przed obliczem Bożym i dostąpić łaski wy-

słuchania. 

 Prosimy Cię, obdarz nas mądrością i poznaniem prawdy, rozbudź w nas 

wiarę i posłuszeństwo woli Ojca naszego, oświeć całe chrześcijaństwo na 

ziemi i zjednocz wszystkich wokół krzyża Jezusa Chrystusa, Zbawiciela na-

szego. 



 

 

 Bądź pomocą w wychowaniu dzieci i młodzieży. Kieruj sercami rodzi-

ców i wychowawców. Prowadź wszystkich, którzy rządzą i kierują naro-

dami, aby wszędzie panowała miłość i sprawiedliwość. Połącz wszystkich 

ludzi w Królestwie Niebieskim, abyśmy w Nim Ojca, Chrystusa Pana i Cie-

bie chwalili i wielbili na wieki wieków. W Twojej mocy chcemy wraz z 

całym Kościołem na ziemi wołać: 

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 225 

1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. [:Przyjdź w swo-

jej mocy i sile, radością napełnij mnie:].  

2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. [:Przyjdź 

jako Moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest:].  

3. Przyjdź jako Źródło w pustyni, z Mocą swą do naszych dusz. [:O, niech 

Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już:]. 


