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Pan prawdziwie zmartwychwstał! Alleluja! 

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie! Dziś z wszystkich zakątków świata do-

ciera do nas radosne poselstwo Ewangelii o zmartwychwstaniu Jezusa! Przeży-

wamy nasze nabożeństwa w domach trwając w jedności Kościoła. Chociaż nie 

możemy wziąć udziału w zgromadzeniu wiernych to jednak Bóg przychodzi do 

nas w swoim Słowie. Zapraszamy do wspólnej modlitwy każdą rodzinę i dom. Nie 

jesteście dzisiaj sami, ponieważ Duch Święty łączy nas w jeden Kościół. Przypo-

minamy, że odpowiednim miejscem do odprawienia domowego nabożeństwa jest 

to, które pomieści wszystkich jego uczestników i w którym każdy będzie się do-

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

siłku 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 za-

palona świeca. Krzyż jest symbolem nadziei i zbawienia, Pismo Święte to żywe 

Słowo Boga, w którym Pan do nas przemawia, natomiast zapalona świeca symbo-

lizuje obecność Ducha Świętego, który nas jednoczy. Jeśli nie macie w domu eg-

zemplarza Pisma Świętego, to napiszcie proszę, a my postaramy się Wam je do-

starczyć. Domowy Kościół ma swojego pasterza w osobie najstarszego z domow-

ników. Pełni on/ona rolę celebransa, czyli tego, który prowadzi liturgię nabożeń-

stwa. Do odprawienia domowej liturgii możemy zaprosić wszystkich domowni-

ków, dzieląc czytania i modlitwy między uczestników. Do prowadzącego/cele-

bransa, należy rozpoczęcie liturgii od wezwania imienia Trójcy Świętej, prowa-

dzenie w wyznaniu wiary oraz końcowe błogosławieństwo. W przygotowanym 

porządku umieszczone są teksty biblijne (wg przekładu Biblii Ekumenicznej), mo-

dlitwy, Wyznanie Wiary oraz teksty pieśni. Akompaniament znajdziecie na stronie 

naszej parafii pod adresem: http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/ 

Aby z niego skorzystać należy wprowadzić w zakładce „filtr” numer pieśni podany 

w porządku nabożeństwa. W agendzie znajdziecie także tekst kazania, który do-

stępny będzie w formie nagrania na naszej stronie Facebook. Kościół powierza 

Wam dzisiaj służbę Słowa i świadectwo wiary, do którego jesteśmy powołani sa-

kramentem Chrztu Świętego. Dlatego wszystko co robimy, czyńmy w imieniu Je-

zusa 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 dnia: 

Chrystus Pan mówi: Byłem martwy, a oto żyję na wieki wieków i mam klucze 

śmierci i Hadesu. (Obj 1,18) 

 

• Pieśń 188 

1. O Zmartwychwstały, ten zwycięski hymn na znak Twojej chwały wiekuistej 

brzmi. Anioł zstąpił z nieba, wokół światła blask i odwalił z grobu ciężki śmierci 

głaz. 

2. Patrz, oto stoi Jezus, tak to On! Zbawca żyje w glorii z Ojcem dzieli tron. 

Śpiewaj z głębi serca zmartwychwstania hymn! Chrystus Pan, Zwycięzca włada 

życiem twym. O Zmartwychwstały, ten zwycięski hymn na znak Twojej chwały 

wiekuistej brzmi. 

3. Książę Pokoju zmienił życia bieg. Nie upadnie w znoju, bo mnie będzie strzegł. 

Wydarł mnie z rąk śmierci, moje życie w Nim. On mi możnym wsparciem aż do 

końca dni. O Zmartwychwstały, ten zwycięski hymn na znak Twojej chwały 

wiekuistej brzmi. 

4. O Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój! Tyś jest królem chwały, wieczny 

triumf Twój! I my żyć będziemy wiecznie z Panem wraz, w niebo się wzniesiemy, 

gdy On wezwie nas! O Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój! Tyś jest królem 

chwały, wieczny triumf Twój! 

5. Gdy Go błagamy, nie ukarze nas. W Nim swe życie mamy, On miłuje nas! 

Ciesz się, że lud Pana w Królu Zbawcę ma! Wierność przezeń dana po wiek 

wieków trwa! O Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój! Tyś jest królem 

chwały, wieczny triumf Twój! 



 

 

6. Cóż od miłości nas odłączy tej? Głód, miecz, przeciwności? Chwile śmierci 

mej? Jam światłości dziecię, cóż przerazi mnie? Jemu ufam przecież, więc nie boję 

się! O Zmartwychwstały, grób zniszczyłeś swój! Tyś jest królem chwały, wieczny 

triumf Twój! 

Psalm dnia: Ps 118,14-24 

 
14. PAN jest moją mocą i pieśnią, 

On stał się moim wybawcą. 

15. Okrzyk radości i zwycięstwa 

w namiotach sprawiedliwych: 

Prawica PANA moc okazuje! 

16. Prawica PANA wzniesiona wysoko, 

prawica PANA moc okazuje! 

17. Nie umrę, lecz żyć będę, 

by opowiadać o dziełach PANA. 

18. PAN surowo mnie ukarał, 

ale na śmierć nie wydał. 

19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, 

abym mógł wejść i wysławiać PANA! 

20. To jest brama PANA, 

przez nią wejdą sprawiedliwi. 

21. Wysławiam Cię, bo mnie wysłuchałeś 

i stałeś się moim zbawieniem. 

22. Kamień odrzucony przez budujących 

stał się kamieniem węgielnym. 

23. Stało się to dzięki PANU, 

cudem jest w naszych oczach. 

24. Oto dzień, który PAN uczynił, 

radujmy się nim i weselmy! 

 

• Modlitwa 

 Módlmy się: 

 Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Przez śmierć Syna swojego znisz-

czyłeś moce złego i śmierci, a przez zmartwychwstanie Jego obdarowałeś nas ży-

ciem wiecznym. Prosimy Cię, uwolnij nas od obawy, niepokoju i strachu. Obdaruj 

nas Panie niezłomną nadzieją radosnego zmartwychwstania w Jezusie Chrystusie, 

który z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje na wieki wie-

ków. Amen. 



 

 

• Czytania 

Stary Testament:  Iz 26,13.14.19 

13. Panie, Boże nasz, władcy inni niż Ty panowali nad nami, 

ale my będziemy wysławiać tylko Twoje imię. 

14. Umarli nie ożyją 

i cienie zmarłych nie powstaną, 

ponieważ ich ukarałeś i zniszczyłeś, 

wymazałeś o nich wszelką pamięć. 

19. Twoi umarli ożyją,  

trupy powstaną, 

spoczywający w prochu  

obudzą się i radośnie zawołają, 

bo Twoja rosa  

będzie rosą światłości, 

a ziemia wyda cienie zmarłych. 
 

Ewangelia: Mt 28,1-10 

1. A gdy skończył się szabat, pierwszego dnia tygodnia o świcie, Maria Magdalena 

i inna Maria poszły, żeby obejrzeć grób. 2. Nagle nastąpiło wielkie trzęsienie 

ziemi. Anioł Pana zstąpił bowiem z nieba, podszedł, odsunął kamieni usiadł na 

nim. 3. Wyglądał jak błyskawica, a jego szaty były białe jak śnieg. 4.Strażnicy na 

jego widok z przerażenia zadrżeli i zamarli. 5. Anioł zaś powiedział do kobiet: Nie 

bójcie się! Wiem, że szukacie ukrzyżowanego Jezusa. 6.Nie ma Go tu, zmartwych-

wstał, tak jak zapowiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. 7. Pójdźcie 

też szybko i oznajmijcie Jego uczniom: Powstał z martwych i idzie przed wami do 

Galilei, tam Go zobaczycie. Oto, co miałem wam powiedzieć. 8. Odeszły więc 

szybko od grobu i ze strachem, i z wielką radością pobiegły przekazać to Jego 

uczniom. 9. Nagle Jezus wyszedł im naprzeciw i pozdrowił je: Witajcie! One zaś 

podeszły, objęły Go za nogi i złożyły Mu pokłon. 10. Wtedy Jezus im powiedział: 

Nie bójcie się! Idźcie i powiedzcie Moim braciom, aby poszli do Galilei. Tam 

Mnie zobaczą. 

Graduale: 

Oto dzień, który PAN uczynił, radujmy się nim i weselmy! Alleluja! (Ps 118,24) 

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

Szymonowi. Alleluja! (Łk 24,6a.34) 



 

 

• Apostolskie wyznanie wiary 

 Razem z całym Kościołem Chrystusowym wszystkich wieków, który gro-

madzi 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 Piła-

tem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia 

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

mogącego, * skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.  

* Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * społeczność świę-

tych, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie * i żywot wieczny. 

Amen 

 

• Pieśń 888 

1. Boże stworzenia, złączcie się! Alleluja! Świat niech do nieba chwałę śle! Al-

leluja! Niech słońca jasny, złoty blask, alleluja, księżyca światło cieszy nas, alle-

luja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja! 

2. Burze, co wieją przez ten świat, alleluja, chmur tam na niebie zwiewny lot, 

alleluja. I letniej zorzy rannej blask, alleluja, wieczornej ciszy cieszą nas, alle-

luja. Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja! 

3. Ziemio ty nasza, dobroć twa, alleluja, tak błogosławi nas co dnia, alleluja. 

Owoce, kwiaty, wierność Twą, alleluja, dojrzałe ziarna chwalić chcą! Alleluja! 

Chwalcie Pana! Chwalcie Pana ! Alleluja! 

4. Serca, gdy miłość mieszka w nich, alleluja, wrogom wybaczą wszystko złe, 

alleluja. Wy, co znosicie trudów znój, alleluja, po-wierzcie Bogu ciężar swój, al-

leluja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja! 

5. Śpiewaj, stworzenie, Panu w głos, alleluja, serca do Boga swoje wznoś, alle-

luja. Niech Ojciec, Syn i Święty Duch, alleluja, uczczony w Trójcy będzie już! 

Alleluja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja! 

 

 

 



 

 

 

• Kazanie 

 Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego 

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

2 list do Tymoteusza 2,8-13 

8. Pamiętaj o Jezusie Chrystusie, potomku Dawida, który został wskrzeszony z 

martwych zgodnie z moją Ewangelią. 9. Z jej powodu cierpię aż do więzów jak 

złoczyńca, ale Słowo Boga nie uległo skrępowaniu. 10. To wszystko znoszę ze 

względu na wybranych, aby i oni osiągnęli zbawienie, które jest w Chrystusie Je-

zusie, wraz z wieczną chwałą. 11. Nauka ta jest godna wiary. Jeśli bowiem  razem 

z Nim umarliśmy, to i razem będziemy żyć; 12. jeśli wytrwamy, to i razem bę-

dziemy królować; jeśli się Go wyprzemy, to i On nas się wyprze. 13. Jeśli jesteśmy 

niewierni, On pozostaje wierny, bo nie może się wyprzeć samego siebie. 

 

Rozpacz przemieniła się w radość. Triumf Pana w dniu Zmartwychwstania 

jest ostateczny! Chrystus powstał z martwych, śmiercią zwyciężył śmierć i daro-

wał nam nowe życie. 

Zaglądamy do pustego grobu, to napełnia nas radością i nadzieją, Zwycięzca 

śmierci, piekła i szatana zrobił dla człowieka tak wiele. Zmartwychwstanie Jezusa 

otwiera przed nami nowe wyzwania, nowe doświadczenia wiary, nowe spojrzenia 

na życie, nową jakość. 

Dziś wybrzmiewa na nowo starochrześcijańskie pozdrowienie - Alleluja! 

Pan zmartwychwstał! On prawdziwie Zmartwychwstał! Wszystkie nasze teksty 

mówią - Śmierć została pokonana, nie ma już lęku, beznadziejności grzesznika, 

grób jest pusty! 

Za nami intensywny czas ostatnich dni, prócz rodzinnych przygotowań, tra-

dycji, za nami to co najważniejsze - doświadczenie śmierci, poświęcenia w imię 

miłości, smutek, aż w końcu stanięcie wobec pustego grobu i zwiastowania anio-

łów: Nie ma Go tu, Zmartwychwstał! 

W naszą beznadziejną sytuacje na szczęście wkroczył Bóg. Chrystus wypeł-

nił Zakon, któremu my już nie jesteśmy podlegli. Dzięki Niemu pokonaliśmy 

śmierć. On nas uwolnił od grzechu. Oczywiście ciągle grzeszymy, mamy się spo-

wiadać, walczyć z pokusami. Ale mamy też nadzieję, że On nasze skażenie zabrał 

na krzyż. 

Tak często w te święta powtarzamy słowa: Jezus zmartwychwstał! Jezus po-

konał śmierć! Jezus żyje! Jednak wielkanocne poselstwo się kończy, gdzieś ucicha 



 

 

w gwarze naszej codzienności do której już jutro powrócimy. Czy radość Jezuso-

wego zwycięstwa i nasze zadanie do wypełnienia by głosić Dobrą Nowinę o Jezu-

sie sprowadza się do kilku dni w roku? 

Jezus na krzyżu pokonał śmiercią śmierć. Ciągle pozostaje ona tragicznym 

wydarzeniem, ale już nie beznadziejnym - mamy perspektywę wieczności. Chry-

stus zatriumfował, odniósł zwycięstwo, my jesteśmy za słabi, jedynie sam Bóg 

mógł to uczynić. 

Zmartwychwstanie Pańskie to akt wiary i przekonania na podstawie do-

świadczenia tych, którzy nam to przekazali za pośrednictwem Ewangelii. Pusty 

grób to znak, który przemawia głośniej i skuteczniej niż jakiekolwiek kazanie. 

  Otwarty grobowiec staje się dla nas bramą na drodze do życia wiecznego. 

Można ją ominąć, ale będzie to najtragiczniejszym błędem człowieka. 

Kiedy Marii i Marcie przy Łazarzowym grobie Jezus mówił „Ja jestem 

Zmartwychwstanie i życie... „ padło pytanie - czy w to wierzysz? Jezus pyta ciebie 

i mnie wprost: czy w to wierzysz? Zatem kim jest dla ciebie Jezus? Jakie nadzieje 

z Nim wiążesz? Jakie wartości wnosi w twoje życie? Najstarsze święta Kościoła i 

... najradośniejsze. 

Apostoł Paweł mówi dzisiaj wprost - albo z Jezusem żyjesz, pokonujesz 

wszelkie przeciwności, z Nim umierasz, On jest twoim Panem, albo zostajesz sam. 

Radość dzisiejszego poranka, niezależnie w jakiej sytuacji i gdzie się teraz znaj-

dujesz jest kierowana właśnie do ciebie, słowo Ewangelii jest zaadresowane dziś 

do miejsca gdzie się znajdujesz.  

Wierzyć to więcej niż tylko przyjąć, że to „mogło się wydarzyć”. Wierzyć to 

stać się częścią wydarzenia zmieniającego ludzkie myślenie, stać się częścią zmar-

twychwstania teraz, nie za rok, dwa, dziesięć. Spotkanie ze Zmartwychwstałym, 

to przekonanie o zwycięstwie życia nad śmiercią, która nie jest już końcem, ale 

początkiem. Czas beznadziejności bez wyjścia zakończył się o poranku dnia trze-

ciego.  

Chrystus został wzbudzony z martwych i jest pierwiastkiem tych, którzy za-

snęli. Jak głęboko jest tu związana rzeczywistość Zmartwychwstałego z naszym 

życiem! On sam określa to słowami: "Ja jestem zmartwychwstanie i żywot, każdy 

który wierzy we mnie, choćby i umarł żyć będzie." 

Ten dzień nie może kierować nas jedynie w przeszłość, w historię zdarzeń, 

co rozegrały się w Jerozolimie - on określa naszą rzeczywistość. Dziś zostaje nam 

przypomniana Ewangelia zmartwychwstania, ta Dobra Nowina o tym, że Jezus dla 



 

 

każdego z nas zrobił tak wiele, że zmienił bieg historii i życia każdego z nas. Do-

strzegamy jak jej poselstwo przekształca swe tony od smutnej, molowej tonacji 

wielkiego piątku aż po radosne wielkanocne brzmienia. Tak chętnie śpiewamy; 

„Jezus żyje! Z Nim i ja! Śmierci gdzież twej zgrozy cienie? Jezus żyje, więc mi da 

Zmartwychwstanie i zbawienie!” Ale czy wierzysz w to całym swoim sercem? 

Zmartwychwstanie Jezusa to nie koniec historii Jezusa Chrystusa, nie koniec 

historii zbawienia, ale początek nowej wiecznej rzeczywistości. To jest rzeczywi-

stość która inspiruje, zapala do nowego życia, zachęca by każdego dnia na nowo 

czuć się zagarniętym przez Chrystusa, to początek życia i nadziei, bo Pan zmar-

twychwstał, On prawdziwie zmartwychwstał! Amen. 

 

• Pieśń 178 

1. Jezus żyje! Z Nim i ja! Śmierci gdzież twej grozy cienie? Jezus żyje, więc mi 

da zmartwychwstanie i zbawienie! Do swej chwały przyjmie mnie, w tej nadziei 

wytrwać chcę. 

2. Jezus żyje! Jemu dań wszystek rząd całego świata. Jam jest sługa, On mój Pan: 

hojna czeka mnie zapłata. Obietnice spełni swe - w tej nadziei wytrwać chcę. 

3. Jezus żyje! Wątpiszli?... Wtedy Bogu czci ujmujesz. Łaskę Pan przyrzeka ci, 

gdy swój grzech odpokutujesz. Bóg ci otrze skruchy łzę - w tej nadziei wytrwać 

chcę. 

4. Jezus żyje! On jest mój! Jemu swe poświęcę życie. Z grzeszną żądzą stoczę 

bój, aż ją zwalczę całkowicie. On w tym boju wesprze mnie - w tej nadziei wy-

trwać chcę. 

5. Jezus żyje! Dobrze wiem, nie odłączy mnie od Niego ani świat urokiem swym, 

ani zdradne siły złego. On nadzieję w serce tchnie - w tej nadziei wytrwać chcę. 

6. Jezus żyje! Moja śmierć już jest wejściem w żywot wieczny; w Nim podporę 

będę mieć, gdy bój zacznę ostateczny. Do swej chwały przyjmie mnie - w tej 

nadziei wytrwać chcę. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• LITURGIA KOŃCOWA 

• Modlitwa powszechna Kościoła: 

 Przedwieczny Boże i Ojcze, Panie życia i wszystkiego co przez Słowo swoje 

powołałeś do istnienia. W poranek wielkanocny chwalimy łaskę i miłosierdzie 

Twoje, że przez zmartwychwstanie Chrystusa obudziłeś w nas żywą nadzieję także 

w nasze zmartwychwstanie i życie wieczne. Napełnij każde serce mocą i pokojem. 

Pociesz tych, którzy opłakują śmierć swoich bliskich i drogich sercu swojemu. 

Zaszczep w nich niewzruszoną wiarę, że tym, których Ty miłujesz wszystko 

dopomaga ku dobremu. Naucz nas dziękować Ci za wszystko, co otrzymujemy z 

ręki Twojej, za radość i ból, za życie i śmierć. Zachowaj nas w społeczności ze 

zmartwychwstałym Zbawicielem naszym, aby nas ani śmierć, ani życie, ani moce 

piekieł i szatana nie mogły odwieść od miłości Twojej, która jest w Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym. 

Wysłuchaj nas dla zasługi krzyżowej Syna Twojego, Jezusa Chrystusa Pana 

i Zbawiciela naszego. Twoimi jesteśmy i Tobie powierzamy nasze sprawy. Jako 

Twoje dzieci Panie wołamy: 

 

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

Twoje, * bądź wola Twoja, * jako w niebie, tak i na ziemi. * Chleba naszego po-

wszedniego daj nam dzisiaj, * I odpuść nam nasze winy, * jako i my odpusz-

czamy 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 To-

bie i niech ci da † pokój. Amen. (4 Mż 6, 24-26) 

Amen. 

† 

(znak krzyża) 



 

 

 

 

• Pieśń 186 

1. Niechaj zabrzmią hymny chwały, zmartwychwstania niech brzmi śpiew. 

Smutki, bóle już ustały, bo przeminął Boży gniew. Chmury wszędzie już pierz-

chają. burze czasu cichną już, ludzie Boga znów poznają spokój spływa do ich 

dusz. 

2. Wieczne życie! Wieść radosna: Jezus śmiercią zbawił nas! W sercach naszych 

uczuć wiosna, już nadziei nastał czas. Patriarchów szereg długi całe wieki tęskni 

doń, skroń każdego swego sługi, teraz wieńczy Boga dłoń. 

3. Wieczne życie! Jakież dziwy wiara nasza głosi nam: Człowiek grzeszny, nies-

zczęśliwy do niebieskich wejdzie bram. Niech więc każdy się spodziewa, że go 

czeka przyszłość ta; niechaj hymn radości śpiewa, kto Chrystusa kocha, zna. 


