
Per crucem ad lucem
Przez Krzyż do światła

PORZĄDEK
NABOŻEŃSTWA

WIELKOPIĄTKOWEGO
Śpiewnik Ewangelicki (2002) – ŚE 965 - 5

Cicha modlitwa (bez preludium organowe)
Ksiądz klęka przed ołtarzem i trwa wraz ze zborem w cichej modlitwie 

Liturgiczne powitanie i pozdrowienie

Ks: W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Zb: Amen (Choralnik cz. 2 str. 10)
Ks.  Pan niech będzie z wami!
Zb:  I z duchem twoim!

Ks: Siostry i bracia w Chrystusie. Klękamy dziś pod krzyżem Pana 
Jezusa,  aby Mu podziękować za wszystkie  Jego cierpienia,  męki  i 
śmierć krzyżową za nasze grzechy. Jako Kościół krzyża i wyznawcy 
„theologiae crucis – teologii krzyża” dziękujemy naszemu Zbawicie-
lowi za to, że nas pojednał z Bogiem Ojcem przez Swoją mękę, krew 
przelana i śmierć krzyżową. Już starożytni chrześcijanie powtarzali: 
„Per crucem ad lucem – przez krzyż do światła.” Przez krzyż Jezusa 
Chrystusa zmierzamy ku wielkanocnemu porankowi pełnym światła. 
Witam was wszystkich bardzo serdecznie, którzyście przyszli tu do 
kościoła, aby stanąć pod krzyżem Chrystusa Pana i tam złożyć wszel-
ki ciężar życia i grzech, który nas usidla. Niech Ukrzyżowany Swoją 
obecnością wśród nas w Słowie i Sakramencie Świętym pobłogosławi 
to nasze wielkopiątkowe nabożeństwo, jak sam przyobiecał w Swoim 
Słowie, które jest hasłem i myślą przewodnią dzisiejszego dnia:
„Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jedno-
rodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny. J 3,16
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Pieśń 124

Spowiedź

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

Krótkie przemówienie spowiednie.

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

 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 mi-
łosierdzia Twego* i dla niewinnej i gorzkiej męki i śmierci* umi-
łowanego Syna Twego Jezusa Chrystusa,* bądź mnie niegodne-
mu,  grzesznemu  człowiekowi  łaskaw  i  miłościw,*  odpuść  mi 
wszystkie grzechy moje* i dopomóż łaskawie 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, dlatego 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 Bo-
giem 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.

Penitenci: Pragnę!

Absolucja:

Ksiądz: Jak wierzysz, tak niechaj ci się stanie! 
Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów: „Którym-
kolwiek grzechy odpuścicie, są im odpuszczone,  a którymkolwiek za-
trzymacie,  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 odpuszczam wam grzechy wa-
sze: W imię Ojca i Syna, i Ducha † Świętego. Amen. 
Sam Bóg pokoju niech was w pełni uświęci, aby cały wasz duch, du-
sza i ciało zostały zachowane bez zarzutu na ponowne przyjście na-
szego Pana Jezusa Chrystusa. Wierny jest Ten, który was powołuje, 
On tego dokona. Amen.                                                                                 (1 Ts 5,23-24)

Pieśń 137

Liturgia Wstępna:  Choralnik cz. 2:  str. 12-13
Introitus 41:
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I.
Ks: Oto Baranek Boży, 
Zb: Który gładzi grzech świata! (wg J 1,29b)
Ks:  Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Zb: Czemuś tak daleki od wybawienia mego?    (Ps 22,2)
Ks: Nie oddalaj się, Panie!
Zb: Mocy moja, pośpiesz mi z pomocą!                               (Ps 22,20) 

I I.
Ks: Niech na imię Jezusa zgina się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią. 
Zb: Bo Pan uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci krzy
Ks:  Boże mój, nie oddalaj się ode mnie, bo niedola bliska, 
Zb: Bo nie ma nikogo, kto by pomógł!  
Ks: Osaczyła mnie gromada złośników,
Zb: Przebodli ręce i nogi moje.                                (Ps 22,12.17) 

Kyrie – Panie, zmiłuj się! 
(Choralnik cz. 2 Dział A – st r. 16 Wersja C – Zaolzie, Józef Podola). 
W Polsce Choralnik cz.2 str. 14 i 15. 

Ks: Panie, zmiłuj się!                   Lub: Kyrie eleison!
Zb: Panie, zmiłuj się!
Ks: Chryste, zmiłuj się!               Lub: Christe eleison!
Zb: Chryste, zmiłuj się!
Ks: Panie, zmiłuj się!                  Lub: Kyrie eleison!
Zb: Panie, zmiłuj się [nad nami!]

AUFER A NOBIS 

Ks: Zgładź, o Panie Boże, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze! 
Zb: Baranku Boży niewinny, na krzyża pniu umęczony, ty byłeś zawsze 
cierpliwy, u ludzi wszakże wzgardzony. Bez Ciebie ni zabawienia, ni ła-
ski odpuszczenia. Ulituj się, o Jezu, Jezu!

Kolekta:

Ks. Módlmy się. / 
Wszechmogący, wieczny Boże, / Ty posłałeś na męki krzyża Swojego 
umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa, / aby nas wyrwał z mocy złego 
i grzechu. / Spraw prosimy Cię, abyśmy z wdzięcznością obchodzili 
pamiątkę Jego cierpienia, / a przez Jego śmierć krzyżową doznali od-
puszczenia grzechów i  zbawienia z wiecznej śmierci.  /  Przez tegoż 
Syna Twojego, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, który z Tobą i z Du-
chem Świętym, żyje i króluje, przez wszystkie wieki wieków. 
Zb:   Amen

Zb: Amen 
Liturgia Słowa 

Salutatio (O ile nie było na wstępie):

3



Ks: Pan niech będzie z wami.
Zb: I z duchem Twoim.

I. Czytanie -   Lekcja z 2 Kor 5,(14b-18) 19-21
zakończone:  Chrystus cierpiał za was, zostawiając wam przy-
kład, abyście  wstępowali w Jego ślady. Amen
Zb: Amen (Choralnik cz.2 str. 26 u dołu)
CHÓR
II. Czytanie - PASJA z Ewangelii J 19,16-30  (chwila modli-
tewnego skupienia i zakończone: Oto jest Słowo Pańskie – Sło-
wo żywota wiecznego – Bądź pochwalony Panie, Królu wiecznej 
chwały!

Zb: Chwała Tobie Jezu Chryste! (Choralnik cz 2. str. 27)

Wyznanie  Wiary  Nicejsko-konstantynopolitańskie  (w 
nabożeństwie bez Komunii Św. – wyznanie apostolskie)

Wszyscy:

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 nie-

ba.
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 chwa-
łę;
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 142

Kazanie
Ogłoszenia – Powszechna Modlitwa Kościoła

Apostolskie życzenie pokoju
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Pieśń 134

Improperia

Ksiądz: Ludu Mój, cóżem ci uczynił, a w czymem ci się uprzy-
krzył?  Daj świadectwo przeciwko Mnie. 
Wszakżem cię wywiódł z ziemi egipskiej, a tyś biczował Zbawi-
ciela swego.
Z domu niewolników odkupiłem cię, a tyś do krzyża przybił Zba-
wiciela swego.

Zb: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami!   (mel. Choralnik cz 2, str.24)
Ksiądz:   Faraona i jazdę jego do morza wrzuciłem, a tyś Mnie 
podał najwyższym kapłanom i poganom. Karmiłem cię manną i 
poiłem wodą ze skały na puszczy, a tyś mnie poił żółcią i octem.
Zb: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj 
się nad nami!

Ksiądz:      Ludu Mój, cóżem ci uczynił, a w czymem ci się uprzy-
krzył ? Daj świadectwo przeciwko Mnie.
Zb: Święty Boże, Święty Mocny, Święty a Nieśmiertelny, zmiłuj się 
nad nami!

Liturgia Sakramentu Ołtarza – Chor. 2 od str. 31

PREFACJA 

Ks: Pan niech będzie z wami!

Zb. I z duchem Twoim!
Ks: Wznieście swe serca!
Zb. Wznosimy je do Pana!
Ks:  Dziękujmy Panu, Bogu naszemu.
Zb. Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.

Ks:  Zaprawdę godną i  słuszną, sprawiedliwą i  zbawienną jest rzeczą,/ 
abyśmy zawsze i  wszędzie Tobie dziękowali,  /  Panie,    święty Ojcze, 
wszechmogący, wieczny Boże, / przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. / 
Przez Niego, bowiem dokonałeś zbawienia rodu ludzkiego na krzyżu, / 
aby, jak śmierć przez nieposłuszeństwo Adama w raju na drzewie wzięła 
początek, /  przez posłuszeństwo Twego Syna na drzewie przekleństwa 
życie znowu powstało. /
Przez Niego wysławiamy Twoje zmiłowanie / i wraz z chórami Aniołów 
śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały:

SANCTUS 
Zb. Święty, święty, święty … (Choralnik cz. 2 str. 34-35)

MODLITWA DZIĘKCZYNNA (EUCHARYSTYCZNA) 

Ks: Święty Boże, dobrotliwy Panie, który wypełniasz swoją chwałą 
niebo i ziemię, Ty zesłałeś nam w wielkim swoim miłosierdziu 
Jednorodzonego Syna Swego, najwyższego i wiecznego Kapła-
na, który złożył siebie samego za wszystkich ludzi jako jednora-
zową i wystarczającą ofiarę, przez którą możemy być zbawieni. 
Przez Niego pouczyłeś nas, jak mamy obchodzić tajemnicę Jego 
śmierci  i  zmartwychwstania,  aż  do  czasu  Jego  powtórnego 
przyjścia, na które z radością oczekujemy i pokornie prosimy: 
Przyjdź rychło, Panie!
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Zb:   Przyjdź. Panie Jezu

PATER NOSTER - Modlitwa Pańska (śpiewana lub mówiona)

Ksiądz: Prośmy Ojca niebiańskiego, aby odpuścił nam grzechy i za-
chował nas od złego:
Ksiądz i Zbór: 
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 powszedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam na-
sze  winy,  jako  i  my  odpuszczamy  naszym  winowajcom,  i  nie 
wódz nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. 

Doksologia [ŚE 960 – str. 1326 Chor.2 str. 37]

Zb: Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wie-
ków. Amen.

KONSEKRACJA

Ks.: 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 wydaje. 
To czyńcie na pamiątkę moją. 
Podobnie, gdy było po Wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowaw-
szy 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.

(Chwila ciszy i modlitewnego skupienia)
ANAMNEZA
Ks.:  Boże,  Ojcze,  wspominając  zbawczą  mękę  i  śmierć  Twojego 
Syna,  * uwielbiamy Jego zmartwychwstanie  i  wniebowstąpienie,  * 
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. *
Zb. Amen, Amen, Amen (Chor. cz 2 str. 39)

DOMINE, NON SUM
Ks i Zbór razem modlą się o godne przyjęcie Komunii Świętej:

Panie, nie jestem godzien,* abyś przyszedł do mnie, * ale powiedz 
tylko słowo, * a będzie uzdrowiona dusza moja. * Amen. 
Lub ksiądz:   Śpiewnik Ewangelicki str. 1304 - 19

PAX DOMINI
Ks: Pokój Pański nich zawsze będzie z wami!
Zb: I z duchem twoim!  (Choralnik cz. 2 str. 40)

Ks: Przystąpcie teraz do Stołu Pańskiego: przyjdźcie, bo już wszyst-
ko gotowe! Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan! Błogosławieni, 
którzy są zaproszeni na weselną ucztę Baranka.

AGNUS DEI (Choralnik cz. 2 str. 41 lub ŚE 366) 
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Zb. O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad 
nami.
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami
O Baranku Boży, który gładzisz świata grzech dajże nam swój pokój. 
Amen

KOMUNIA ŚWIĘTA
Po „Agnus Dei”, gdy komunikanci przystępują do Komunii Świętej,  
ZBÓR śpiewa stosowne pieśni pasyjne. 

LITURGIA POKOMUNIJNA

Antyfona 42 (Choralnik cz. 2 str. 44):

Ks:  Ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie.
Zb: Śmierć Pańską zwiastujemy, aż przyjdzie!

KOLEKTA POKOMUNIJNA

Ks. Módlmy się. / 

Boże, Ty nas podczas tej wielkopiątkowej Wieczerzy Świętej po-
siliłeś Sakramentem ciała i krwi Swojego Syna, * a przez śmierć 
Jego obudziłeś w nas nadzieję życia wiecznego, w które wierzy-
my. * Pokornie Cię błagamy, spraw, abyśmy także przez Jego 
zmartwychwstanie osiągnęli cel dążeń naszej duszy – życie wiecz-
ne. * Przez Chrystusa Jezusa, Pana naszego.

Zb: Amen.

[ROZESŁANIE – Choralnik cz. 2 str. 45

Ks. Idźcie w pokoju Pańskim. 
Zb. Bogu niech będą dzięki!]

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
Ks: 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. 
(4 Mż 6,24-26)
Zb. Amen.

PIEŚŃ KOŃCOWA – ŚE 142,7; 114; 135;

[W Wielki Piątek nie ma postludium organowego, podobnie jak na po-
czątku nabożeństwa nie ma preludium organowego.
Kolor liturgiczny czarny lub fioletowy, albo czerwony]
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