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Dzwony

Preludium organowe

Przywitanie

Ks.: W imię † Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Hasło tygodnia:  „Musi  być wywyższony  Syn Człowieczy,  aby 
każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny.” 
(J 3,14-15)
Słowo powitania

S P O W I E D Ź
Pieśń spowiednia: „Pod krzyż Twój pójdę” [ŚE 154]

Ks.: Wspomożenie nasze w imieniu Pana,
Zb.: Który stworzył niebo i ziemię.
Ks.: Wprowadzenie do spowiedzi.
Ks.: Spowiadajmy się Panu Bogu naszemu, tak się modląc:
Modlitwa Spowiednia:
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.
Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu! Amen.



Pytania spowiednie:
Ks.: Bóg słyszał nasze wołanie, dlatego przed obliczem Boga 
wszechmogącego pytam się każdego z was: Czy żałujesz za 
grzechy swoje? Jeśli tak, odpowiedz: żałuję.
Zb.: Żałuję.
Ks.: Czy wierzysz w odpuszczenie grzechów i pojednanie z 
Bogiem przez Jezusa Chrystusa? Jeśli tak, odpowiedz: wierzę.
Zb.: Wierzę.
Ks.: Czy pragniesz z pomocą Ducha Świętego poprawić życie 
swoje? Jeśli jest to twoim szczerym pragnieniem, odpowiedz: 
pragnę.
Zb.: Pragnę.
ABSOLUCJA:
I. Ks.: Jak wierzysz, tak niech ci się stanie! 
Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów:
„Którymkolwiek  grzechy  odpuścicie,  są  im  odpuszczone,  a 
którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Przeto jako powołany i ustanowiony sługa Jezusa Chrystusa i 
Jego świętej Ewangelii, zwiastuję wszystkim pokutującym łaskę 
Bożą i z rozkazu  Pańskiego odpuszczam wam grzechy wasze: 
W imię † Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
Lub:
II. Ks.: Jak wierzysz, tak niech ci się stanie! 
Tak rzekł nasz Pan Jezus Chrystus do swoich apostołów:
„Którymkolwiek  grzechy  odpuścicie,  są  im  odpuszczone,  a 
którymkolwiek zatrzymacie, są im zatrzymane”. 
Przeto na polecenie Pana naszego Jezusa Chrystusa jako Jego 
sługa  i  sługa  Jego  Kościoła  świętego,  zwiastuję  wszystkim 
pokutującym łaskę  Bożą  i  z  rozkazu  Pańskiego  rozgrzeszam 
was, i ogłaszam, że grzechy wasze są wam odpuszczone w imię 
† Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

* * *



Ks.:  Albowiem  tak  Bóg  umiłował  świat,  że  Syna  swego 
Jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale 
miał żywot wieczny.
A sam Pan pokoju niech wam da pokój zawsze i wszędzie. Pan 
niech będzie † z wami wszystkimi. Amen

Pieśń zboru: „Spojrzyj na Jezusa” [ŚE 756]

Liturgia Słowa [wstępna]

Introit 39
Ks.:  Hosanna  Synowi  Dawidowemu!  Błogosławiony,  który 
przychodzi w imieniu Pańskim
Zb.: Hosanna na wysokościach!
Ks.: Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska Twoja!
Zb.: Według wielkiego miłosierdzia Twego wejrzyj na mnie!
Ks.: Niech ujrzą to pokorni i niech się rozradują!
Zb.: Wy, co szukacie Boga, niech ożyją serca wasze!
Kyrie
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 zbawienia, Ni łaski odpuszczenia. Ulituj się, o Jezu, 
Jezu!
Kolekta
Ks.: Módlmy się
Wszechmogący,  wieczny  Boże.  /  Ty  w  Synu  Swoim 
umiłowanym dałeś nam grzesznym ludziom przykład pokory do 
naśladowania. /  Ty sprawiłeś, że nasz Zbawiciel przyjął ludzkie 
ciało i poniósł śmierć na krzyżu. / Daj, prosimy Cię pokornie, 
pojąć całym sercem naukę płynącą z Jego męki, aby mieć udział 
w  Jego  zmartwychwstaniu.  /  Przez  naszego  Pana  Jezusa 
Chrystusa,  Twojego  Syna,  /  który  z  Tobą  żyje  i  króluje  w 
jedności Ducha Świętego, / Bóg przez wszystkie wieki wieków.
Zb.: Amen.

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

I. Czytanie Starego Testamentu z Księgi Proroka Izajasza z 
rozdziału 50                 
Wszechmogący Pan dał mi język ludzi uczonych, abym umiał 
spracowanemu  odpowiedzieć  miłym  słowem,  każdego  ranka 
budzi  moje  ucho,  abym  słuchał  jak  ci,  którzy  się  uczą. 
Wszechmogący  Pan  otworzył  moje  ucho,  a  ja  się  nie 
sprzeciwiłem ani  się  nie  cofnąłem.  Mój  grzbiet  nadstawiałem 
tym,  którzy  biją,  a  moje  policzki  tym,  którzy  mi  wyrywają 
brodę; mojej twarzy nie zasłaniałem przed obelgami i pluciem. 
Lecz  Wszechmogący  Pan  pomaga  mi,  dlatego  nie  zostałem 
zhańbiony, dlatego uczyniłem moją twarz twardą jak krzemień; 
wiedziałem, bowiem, że nie będę zawstydzony. Bliski jest Ten, 
który mi przyzna słuszność, więc kto ośmieli się spierać się ze 
mną?  Stańmy  razem  do  rozprawy!  Kto  chce  się  ze  mną 
prawować,  niech  się  zbliży  do mnie!  Oto Wszechmocny Pan 



pomaga mi, kto mnie potępi? Zaprawdę, wszyscy oni zwiotczeją 
jak suknia, mól ich stoczy.       (Iz 50,4-9)
Oto jest Słowo Boga żywego.
Zb.:  Święty  Boże,  Święty  Mocny,  Święty,  a  Nieśmiertelny, 
zmiłuj się nad nami.

II. Lekcja Apostolska z Listu św. Pawła do Filipian z 
rozdziału 2.  
Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w 
Chrystusie Jezusie, który chociaż był w postaci Bożej, nie 
upierał się zachłannie przy tym, aby być równym Bogu, lecz 
wyparł się samego siebie, przyjął postać sługi i stał się podobny 
ludziom; a okazawszy się z postawy człowiekiem, uniżył 
samego siebie i był posłuszny aż do śmierci i to do śmierci 
krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i obdarzył go 
imieniem, które jest ponad wszelkie imię, aby na imię Jezusa 
zginało się wszelkie kolano na niebie i na ziemi, i pod ziemią i 
aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem, ku 
chwale Boga Ojca.   (Flp 2,5-11)
Pan  wybawił  Pomazańca  swego  (...).  Przeto  chlubimy  się 
imieniem Pana, Boga naszego. Amen. (Ps 20, 7a.8b)
Zb.: Amen. 

Wyznanie Wiary

Ks. Wyznajmy naszą wiarę słowami nicejsko-
konstantynopolitańskiego wyznania 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.

Lub, jeśli nie ma Komunii Św. „…słowami apostolskiego 
wyznania wiary:”
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 zboru: „Wejdź już do  nas”  [ŚE 166]

Kazanie

Łaska wam i pokój od Boga Ojca naszego i Pana Jezusa 
Chrystusa, który wydał samego siebie za grzechy nasze, aby nas 
wyzwolić z teraźniejszego wieku złego według woli Boga i Ojca 
naszego, któremu chwała na wieki wieków. Amen. (Gl 1, 3-5)

III. Ewangelia. Tekst kazalny: Ew. św. Jana 12,12-19:

12.Nazajutrz  liczna  rzesza,  która  przybyła  na  święto, 
usłyszawszy,  że  Jezus  idzie  do  Jerozolimy,  nabrała  gałązek 
palmowych  i  wyszła  na  jego  spotkanie,  i  wołała:  Hosanna! 
Błogosławiony,  który  przychodzi  w  imieniu  Pańskim,  król 
Izraela! A Jezus znalazłszy oślę,  wsiadł  na nie,  jak napisano: 
Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc 
na źrebięciu oślicy. Tego początkowo nie zrozumieli uczniowie 
jego,  lecz  gdy  Jezus  został  uwielbiony,  wtedy  przypomnieli 
sobie,  że  to  było  o  nim napisane  i  że  to  uczynili  dla  niego. 
Świadczyła, więc o nim rzesza, która z nim była, gdy Łazarza 
wywołał z grobu i wzbudził z martwych. Dlatego lud wyszedł 
na jego spotkanie, ponieważ usłyszeli, że On dokonał tego cudu. 
Tedy  mówili  faryzeusze  między  sobą:  Widzicie,  że  nic  nie 
wskóracie, oto cały świat poszedł za nim. 



Ogłoszenia

Powszechna Modlitwa Kościoła

Boże,  Ojcze  miłosierny!  U  progu  Wielkiego  Tygodnia 
przychodzimy  do  Ciebie  i  prosimy  Cię,  ucisz  serca  nasze, 
uwolnij je od wszystkiego, co rozprasza i rozstraja, skieruj myśl 
i wzrok na krzyż naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Spraw 
w łasce swojej, abyśmy w krzyżu Jego znaleźli pokój, którego 
świat nam dać nie może.  Połącz nas w uwielbianiu tajemnicy 
odwiecznej  miłości  Twojej  ze  wszystkimi  chrześcijanami, 
którzy  w  tych  dniach  podobnie  jak  i  my,  obchodzić  będą 
pamiątkę śmierci Syna Twojego, Jezusa Chrystusa. Błogosław 
chwile,  które  wspólnie  przeżywać  będziemy  u  stop  krzyża  i 
dopomóż nam w wytrwaniu w wierności ukrzyżowanemu Panu 
naszemu. 

Daj  łaskawie  Kościołowi  Twojemu  i  wszystkim  jego 
sługom:  naszym biskupom,  księżom,  diakonom i  diakonisom, 
ewangelistom i nauczycielom, pokorę i odwagę w zwiastowaniu 
Ewangelii  o  Ukrzyżowanym.  Daj  całemu  Kościołowi 
chrześcijańskiemu  i  powszechnemu  na  całym  świecie  ducha 
jedności i wzajemnej miłości, przebaczenia, zgody i pokoju, aby 
„wszyscy  byli  jedno,  jak  Ty  Boże  Ojcze,  wraz  z  Synem  i 
Duchem Świętym jedno jesteście. 

Weź  pod  opiekę  swoją  naród  i  Ojczyznę  naszą.  Ty 
widzisz ile wśród nas jest niezgody i wrogości. Ty widzisz jak 
jest  mało  zrozumienia  i  przebaczenia,  często  niesłusznych 
osądów  i  poniżania  wzajemnego.  Wejrzyj,  przeto  na 
sprawujących  władzę  w  naszym  narodzie  i  spraw  abyśmy 
przede wszystkim szukali tego, co łączy i co służy ku pokojowi 
naszemu,  a  nie  tego,  co  dzieli  i  sprawia  ból  drugiemu 
człowiekowi. 



Wejrzyj  także  łaskawym  okiem  na  wszystkich,  którzy 
potrzebują szczególnej pomocy i wsparcia. Wysłuchaj prośby i 
błagania cierpiących i chorych. Spraw, aby krzyż Syna Twojego 
był nadzieją w beznadziejności, ratunkiem w niedoli i pociechą 
dla chorych i  umierających.  Niechaj  błogosławieństwo krzyża 
napełni nasze serca, domy i rodziny, rodziców, dzieci, młodzież 
i  wychowawców.  „Bądź  pozdrowiony  krzyżu  jedyna  nadziejo 
nasza.”

Wysłuchaj nas, Boże i Ojcze, przez naszego Pana Jezusa 
Chrystusa, w Duchu Świętym. Amen. 

Życzenie pokoju

A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie 
serc waszych i myśli waszych w Chrystusie † Jezusie.

Pieśń zboru: „Jezu, któż jak Ty” [ŚE 794] 

LITURGIA SAKRAMENTU OŁTARZA
[LITURGIA EUCHARYSTYCZNA]

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  Tobie,  święty  Ojcze,  wszechmogący  Panie, 
wiekuisty Boże,  Królu wiecznej chwały/, zawsze i na każdym 
miejscu  dziękowali  przez  Jezusa  Chrystusa  Pana  naszego./ 



Przez  Niego dokonałeś  bowiem zbawienia  rodu ludzkiego na 
krzyżu,  /  aby  jak  śmierć  przez  nieposłuszeństwo  Adama  na 
drzewie wzięła początek, / przez posłuszeństwo Twego Syna na 
drzewie  przekleństwa  życie  znowu  powstało.  /  Dlatego  z 
wszystkimi Aniołami wysławiamy Ciebie, radośnie wołając:  

Zb.: Święty, święty, święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a 
niebo i ziemia są pełne chwały Jego.

Modlitwa eucharystyczna:
Ks.:  Bądź pochwalony, Panie nieba i  ziemi,  że zlitowałeś się 
nad całą ludzkością i dałeś jej Syna Swego Jednorodzonego, aby 
każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. 
Dziękujemy  Tobie  za  zbawienie,  które  zgotowałeś  nam  w 
Jezusie  Chrystusie.  Prosimy  Cię,  daj  nam  Ducha  swego 
Świętego,  aby  rozpalił  w  naszych  sercach  żywą  wiarę  i 
przygotował  je  do  godnego  obchodzenia  pamiątki  śmierci 
naszego Zbawiciela i do przyjęcia Go teraz, gdy przychodzi do 
nas  w  Wieczerzy  Świętej.  Na  Niego,  bowiem  z  radością 
oczekujemy i wraz z całym Kościołem wołamy: Przyjdź, rychło 
Panie!

Zb.: Przyjdź Panie Jezu.

Modlitwa Pańska:  
Ks.: Prośmy Ojca niebiańskiego, aby odpuścił nam grzechy 
nasze i zachował nas od złego:

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 nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, 
i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego.



Zb.: Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki 
wieków. Amen.

KONSEKRACJA:
Ksiądz (mówi lub śpiewa):
Pan  nasz  Jezus  Chrystus,  tej  nocy,  której  był  wydany  wziął 
chleb i podziękowawszy łamał i dawał uczniom swoim mówiąc: 
Bierzcie i jedzcie, to jest  †  ciało moje, które się za was daje. 
To czyńcie na pamiątkę moją.
Podobnie,  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.

Anamneza
Ksiądz: 

Boże, Ojcze nasz niebiański, 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 

Królestwie. * 
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. *



Zbór: Amen. Amen. Amen.

Ks.: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale 
powiedz tylko Słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Amen.

Ks.: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami.
Zb.: I z duchem Twoim. 

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

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.

Rozdawanie Sakramentu Ołtarza
Pasyjne pieśni zboru

Liturgia pokomunijna

Antyfona 39:
Ks.: Chrystus umiłował Kościół.
Zb.: I wydał zań samego siebie.

Kolekta pokomunijna:
Ks. (śpiewa): Módlmy się: 
Wszechmogący,  wieczny  Boże  i  Ojcze  Pana  naszego  Jezusa 
Chrystusa!  /  Dziękujemy  Ci  za  ten  święty  dzień  Niedzieli 



Palmowej,  za  Twoje Słowo i  święty  Sakrament  Ciała  i  Krwi 
Syna Twojego, / przez które udzielasz nam darów zbawienia./ 
Wysławiamy Cię za to i dziękujemy wraz z całym Kościołem na 
ziemi, / przez Syna Twojego, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, / 
który  z  Tobą  i  Duchem  Świętym,  żyje  i  króluje  na  wieki 
wieków. 
Zb.: Amen. 

Błogosławieństwo

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 niechaj ci da  †  Swój 
pokój.
Zb.: Amen.  Amen. Amen.

Pieśń końcowa zboru: „Wszyscy, którzyśmy się tu zebrali” [SE 569]

Dzwony


