Porządek nabożeństwa
w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej św. Mateusza w Łodzi

Dzwony
Preludium Organowe
Powitanie i ogłoszenia
Pierwsza pieśń
(śpiewniki znajdują się przy wejściu do kościoła, a numer śpiewanej pieśni odnajdujemy na
tablicach znajdujących się na balkonach)
Introit
(na każdą niedzielę i święto jest śpiewany inny introit, który znajduje się na tablicach po
prawej stronie)
Gloria Patri:
Ksiądz: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Wszyscy: Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen.
Kyrie:
Ks: Kyrie eleison.
W: Panie, zmiłuj się!
Ks: Christe eleison.
W: Chryste, zmiłuj się!
Ks: Kyrie eleison.
W: Panie, zmiłuj się!
Gloria in excelsis (Od Wielkanocy do Niedzieli Wieczności)
Ks: Chwała Bogu na wysokościach
W: 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, waść wszelka się
skończyła.
W okresie adwentu
Ks: Błogosławiony niech będzie Pan, że nawiedził i odkupił lud swój.
W: 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.
Od Środy Popielcowej do Wielkiej Soboty
Ks: Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze.
W: Baranku Boży niewinny, na krzyża pniu umęczony, Ty byłeś zawsze cierpliwy, u ludzi
wszakże wzgardzony. Bez ciebie ni zbawienia, ni łaski odpuszczenia. Ulituj się, o Jezu,
Jezu!
Gloria in excelsis (od Wigilii do Niedzieli Estomihi):
L: Chwała Bogu na wysokościach.
W: I pokój na ziemi, i pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie.
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Kolekta (modlitwa księdza)
Salutatio:
L: Pan niech będzie z wami!
W: I z duchem twoim!
Czytania Pisma Świętego
Nicejsko-Konstantynopolitańskie Wyznanie Wiary (w Święta i nabożeństwa ze
Spowiedzią i Komunią Św. W pozostałe niedziele zmawiamy Apostolskie Wyznanie
Wiary):
Wierzę w jedynego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich
rzeczy widzialnych i nie widzialnych.
I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest
zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości. Bóg prawdziwy z
Boga prawdziwego. Zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko
się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha
Świętego przyjął ciało z Marii Panny i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas,
pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego,
jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w
chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca.
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, Który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem
i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; Który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden
święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów.
I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
Pieśń
Kazanie
Pieśń
Spowiedź
Ks. Spowiadajmy się Panu Bogu naszemu tak się modląc:
Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek wyznaję
przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia 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
umiłowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa, bądź mnie niegodnemu grzesznemu
człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóż łaskawie przez
moc Ducha Twego Świętego do poprawy życia mego. AMEN
Ks: Przed obliczem wszechmogącego Boga pytam się każdego z was: czy żałujesz za
grzechy swoje? Odpowiedz: żałuję.
Ks: Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z Bogiem przez Jezusa
Chrystusa? Odpowiedz: wierzę.
Ks: Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie swoje? Odpowiedz: pragnę.
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Ks: Tak rzekł Pan nasz Jezus Chrystus do swoich apostołów: Którymkolwiek grzechy
odpuścicie, są im odpuszczone, którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane.
Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i Jego świętej Ewangelii
zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę Bożą i odpuszczam wam w miejsce Chrystusa
grzechy wasze w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Błogosław duszo moja Panu i wszystko co jest we mnie imieniu Jego świętemu, błogosław
duszo moja Panu a nie zapominaj wszystkich dobrodziejstw Jego. AMEN
Boży Pokój niech będzie z wami wszystkimi. AMEN
Liturgia Komunijna
Ks: Módlmy się:
Boże Ojcze, który dałeś nam Jezusa Chrystusa i chcesz, abyśmy z Nim cierpieli i umarli i z
Nim do chwały wzniesieni zostali, - oto my, z prochu wzięci i grzechowi podlegli, przynosimy
dary Twoje, chleb i wino, i prosimy Cię, poświęć je i poświęć serca nasze. Spraw abyśmy
prawdziwie ukorzyli się, w tych oto darach Twoich ciało i krew Syna Twego, Baranka
niewinnego, spożyli, z Jego śmiercią i zmartwychwstaniem zespolili się i wstali do nowego
życia.
W: Święty Boże! Święty Mocny! Święty a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami.
Ks. Pan niech będzie z nami!
W: I z duchem Twoim!
Ks. Wznieście swe serca!
W: Wznosimy je do Pana.
Ks. Dziękujmy Panu, Bogu naszemu.
W: Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.
Ks. Zaprawdę godną i słuszną, sprawiedliwą i zbawienną jest rzeczą, abyśmy Tobie, święty
Ojcze, wszechmogący Panie, wiekuisty Boże, zawsze i na każdym miejscu dziękowali przez
Jezusa Chrystusa Pana naszego, dla którego jesteś nam łaskawy, odpuszczasz grzechy i
udzielasz zbawienia wiecznego. Dlatego i my, wespół z aniołami i zastępami niebieskimi,
śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały.
W: Święty, święty, święty, jest nasz Pan, a niebo i ziemia są pełne chwały Jego.
Ks. Mocny Boże, święty, nieśmiertelny Panie! Z dziękczynieniem wspominamy wszystkie
dobrodziejstwa i wszelką chwałę Twoją, jawną od założenia świata. W szczególności
wspominamy Syna Twego Jezusa 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
powstać 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, apostołami, męczennikami i wszystkimi świadkami Twej sprawy dla chwały
imienia Twego.
W: AMEN
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Ojcze wysłuchaj nas, gdy tak jako twoje dzieci do Ciebie śmiemy wołać:
Ojcze nasz, który jesteś w niebie. Święć się imię Twoje. Przyjdź Królestwo 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, moc i chwała na wieki.
AMEN
Słowa ustanowienia:
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 daje.
To czyńcie na pamiątkę Moją.
Podobnież, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy dał im mówiąc: Bierzcie
i pijcie 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.
Panie nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo a będzie
uzdrowiona dusza moja.
Przyjdźcie bo już wszystko gotowe, skosztujcie i zobaczcie jak dobry i wierny jest Pan.
Dystrybucja
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech zmiłuj się nad nami/x3
Modlitwa pokomunijna:
Ks: Miłosierny Boże i Ojcze. Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś Syna Swego Jezusa Chrystusa
na prawicę Swoją, a przez Niego świat i serca stwarzasz na nowo, grzech odpuszczasz i
łaknącym dajesz pokarm żywota wiecznego, aby jawna była świętość imienia Twojego.
Prosimy Cię: Poświęć nas Sobie na własność, zachowaj w jednomyślności i braterstwie, w
pokorze i cierpliwości. Buduj Kościół Swój, jedyny, święty, powszechny, zgromadź w nim
wiernych ze wszystkich stron świata i ze wszystkich narodów i daj nam oglądać jasność
oblicza Twego na wieki.
Przemija świat, trwa królestwo Twoje.
Przyjdź rychło, Panie!
W: Przyjdź, Panie Jezu!
Antyfony:
Ks. Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. (Alleluja!)
W: Albowiem na wieki miłosierdzie Jego. (Alleluja!)
Ks. Pan jest mocą i pieśnią moją. (Alleluja!)
W. On jest moim wybawicielem. (Alleluja!)
Ks. Jezus Chrystus wczoraj i dziś! (Alleluja!)
W. Tenże i na wieki. (Alleluja!)
Błogosławieństwo końcowe
Ks:
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże.
Niech rozjaśni Pan oblicze Swe nad tobą i niech ci miłościw będzie.
Niech obróci Pan twarz Swoją ku tobie i da ci pokój. AMEN
Postludium
Dzwony
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