
Aby wszyscy byli jedno

PORZĄDEK 
NABOŻEŃSTWA EKUMENICZNEGO

W KOŚCIELE EWANGELICKO – AUGSBURSKIM
[LUTERAŃSKIEGO]



Dzwony, preludium organowe

Liturgiczne pozdrowienie

Ksiądz ewangelicki (mówi lub śpiewa): 
W imię † Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Zb. (śpiewa): Amen
Ksiądz katolicki (śpiewa): Pan (niech będzie) z wami. 
Zb. (śpiewa): I z duchem twoim.
Ksiądz ewangelicki pozdrawia zgromadzonych hasłem dnia lub tygodnia i  
swoimi słowami wita zgromadzonych.

Pieśń z ŚE o charakterze ekumenicznym

Liturgia wstępna 
(Słowa Bożego)

ksiądz ewangelicki: (ŚE 957,11): 

              Siostry i Bracia! Zebraliśmy się tu dzisiaj, ……. .. aby wspólnie 
jako chrześcijanie słuchać Słowa Bożego i wspólnie w pieśni i w modli-
twie uwielbiać naszego Boga. 
Uświadamiamy sobie jednak, że często schodzimy z dróg Bożych na ścież-
ki tego świata i własnej sprawiedliwości. A ponieważ o własnych siłach nie 
jesteśmy w stanie zawrócić, dlatego wołamy do naszego Pana i Boga:

        Zgładź, o Panie, Boże, wszystkie grzechy, oraz nieprawości nasze, 
abyśmy oczyszczonym sercem i czystymi wargami Ciebie uwielbiali i ra-
dośnie przeżywać mogli to nabożeństwo. Przez Jezusa Chrystusa Pana na-
szego. Amen.
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Ksiądz katolicki:
Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grze-
chy doprowadzi nas do życia  †  wiecznego.

Zbór: Amen.

KYRIE [ŚE 330 lub inne]

Ksiądz: Panie, zmiłuj się!

Zbór:    Panie, zmiłuj się!

Ksiądz: Chryste, zmiłuj się!

Zbór:    Chryste, zmiłuj się!

Ksiądz: Panie Boże, zmiłuj się!

Zbór:   Panie, zmiłuj się nad nami!

GLORIA IN EXCELSIS [ŚE 337]

Ksiądz katolicki (śpiewa):
 Chwała na wysokościach Bogu!
Zbór:
A na ziemi pokój ludziom dobrej woli! 
 Chwalimy Cię.* Błogosławimy Cię.* Wielbimy Cię.* Wysławiamy Cię. 
*Dzięki Ci składamy, *Bo wielka jest chwała Twoja. *Panie Boże, Kró-
lu nieba, *Boże Ojcze wszechmogący. *Panie, Synu Jednorodzony, 
Jezu Chryste. *Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca. *Który gładzisz 
grzechy świata, *Zmiłuj się nad nami. *Który gładzisz grzechy świata, 
*Przyjm błaganie nasze. *Który siedzisz po prawicy Ojca, *Zmiłuj się 
nad nami. *Albowiem tylko Tyś jest święty. *Tylko Tyś jest Panem. 
*Tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste. *Z Duchem Świętym w chwale 
Boga Ojca. *Amen. 
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KOLEKTA
Ksiądz ewangelicki (śpiewa): Módlmy się.
[Przykład kolekty]
Boże, Ty przez chrzest święty i wiarę nieustannie pomnażasz liczbę dzieci 
Swojego Kościoła, którzy mają być zbawieni. * Spraw, prosimy Cię, aby 
Twoi wierni przestrzegali w życiu zobowiązania wypływające z sakramen-
tu chrztu świętego i z wiary, * Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, * któ-
ry z Tobą i z Duchem Świętym, prawdziwy Bóg, żyje i króluje od wieków 
aż na wieki.

Zbór: Amen.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO
(Duchowni i świeccy Kościołów PRE czytają dwa, lub trzy teksty biblijne)

I.  CZYTANIE ZE STAREGO TESTAMENTU  zakończone słowami: 
„Oto jest Słowo Boga żywego!”

Albo: 

Lektor: Błogosławiony niech będzie Pan, błogosławione na wieki imię 
Jego.

AKLAMACJE ZBORU PO CZYTANIU STAREGO TESTAMENTU:

A.

Zbór (śpiewa Psalm 119, 105, m. i h.: Jan Gawlas † 1965. Patrz: Choralnik 2 (liturgicz-
ny) dział „A”,  str.19 ).

Zbór: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim,
I światłością ścieżkom moim.
Alleluja! Alleluja! Alleluja! 
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B.

Zbór może zaśpiewać pieśń tygodnia lub dnia.
Np. w okresie wielkanocnym:

Zbór: Alleluja, alleluja, alleluja! Dziś świat ma pociech wiele, Chry-
stus nasze wesele. Kyrie eleison! [ŚE 174/3 albo 349/2]

C.

Po czytaniu Starego Testamentu zbór może odpowiedzieć:

Zbór: Bogu niech będą dzięki!

Następnie lektor, kantor, chór, młodzież lub liturg śpiewa Psalm tygodnia  
lub dnia. Zbór, co dwa wiersze śpiewa refren Psalmu [Patrz: Śpiewnik  
Ewangelicki 968 Choralnik [2] liturgiczny, dział „B” ].

D.

W czasie pasyjnym, jeśli nie jest śpiewany Psalm, zbór śpiewa zgodnie z  
ekumeniczną liturgią z Limy: „Trishagion” [Patrz: Śpiewnik Ewangelicki  
968 - Choralnik [2] liturgiczny, dział „A”, strona 20].

Zbór: Święty Boże, Święty Mocny! Święty, a Nieśmiertelny! Zmiłuj się 
nad nami!

***

II. CZYTANIE LEKCJI
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Lektor zapowiada czytanie Lekcji:
Lektor: Słowo lekcji na dzisiejszą niedzielę (jeśli nie było czytane Słowo 

Starego Testamentu, podaje nazwę niedzieli lub święta, jak po-
przednio) czytamy z Listu świętego................ Apostoła 
do........................ z rozdziału ................ .

Po  przeczytaniu  Lekcji  lektor  kończy  słowami  Graduale (słowo-śpiew 
przed Ewangelią).

G r a d u a l e

A.

Lektor czyta po lekcji zmienne Graduale [patrz ŚE 964], lub w tygodniu  
kończy czytanie stałym Graduale:
Lektor: Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i strzegą go. 

Alleluja! (Łk 11, 28)
Zbór: Alleluja! Alleluja! Alleluja!

W czasie pasyjnym opuszcza się „Alleluja”. Zbór śpiewa Amen [patrz: Cho-
ralnik 2 (liturgiczny) dział „A” str. 22]. Jeśli nie jest czytany w liturgii Stary Testa-
ment, bo np. jest tekstem kazalnym, wówczas czytanie Lekcji można zakoń-
czyć starotestamentowymi aklamacjami księdza i zboru. 

B.
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Lektor po skończonym czytaniu mówi [patrz: Choralnik 2 (liturgiczny) 
dział „A” str. 22]:

Lektor: Oto jest Słowo Boga żywego!
[Zbór: Bogu niech będą dzięki!]

Zbór (śpiewa):  Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Chór, kantor lub lektor śpiewa „Graduale” (śpiew między czytaniami).
Zbór (śpiewa): Alleluja! Alleluja! Alleluja!

W czasie pasyjnym opuszcza się „Alleluja”.

III. CZYTANIE EWANGELII (Ewangelię zazwyczaj czyta ksiądz-liturg).

A.

Liturg zapowiada czytanie Ewangelii: 

Liturg: Ewangelia Święta dzisiejszej niedzieli (święta) jest zapisana w 
Ewangelii świętego..... w rozdziale……..

Zbór (odpowiada): Chwała Tobie, Panie!
Czytanie Ewangelii zakończone jest słowami:
Oto jest Słowo Pańskie - Słowo Żywota wiecznego!
Zbór: Chwała Tobie, Chryste!

B.
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Ksiądz zapowiada czytanie Ewangelii:
Ksiądz: Ewangelię świętą czytamy zapisaną w Ewangelii według świę-

tego........... w rozdziale ......... .

Po przeczytaniu Ewangelii ksiądz mówi:
Chwała Tobie Panie, Jezu!

Lub w czasie pasyjnym:

Bądź pochwalony, Chryste, Królu wiecznej chwały!

Zbór śpiewa lub mówi:
Zbór: Chwała Tobie Jezu Chryste!

C.

Liturg zapowiada czytanie Ewangelii:
Liturg: Słowa Ewangelii według świętego .............. są zapisane w roz-

dziale ............ .
i kończy czytanie następującymi słowami:
Oto jest Słowo Pańskie - Słowo Żywota wiecznego: Chwała Tobie, Panie!

Zbór: Chwała Tobie, Chryste!
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Credo

Po czytaniu Pisma Świętego może być zmówione wspólne wyznanie wiary: 

Ksiądz (Kościołów PRE) wzywa wiernych do wyznania wiary następującymi słowami:

A.

Credo Apostolicum
Ksiądz: Wyznajmy naszą wspólną wiarę chrześcijańską, według 

wyznania  apostolskiego,  w  którą  to  wiarę  zostaliśmy 
wszyscy ochrzczeni jednym chrztem: 

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.
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B.

Credo Niceanum
Ksiądz: Usłyszeliśmy święte Słowo Boże. Niech odpowiedzią na nie bę-

dzie wyznanie naszej wspólnej wiary według starochrześcijań-
skiego symbolu nicejsko - konstantynopolitańskiego:

        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,
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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 z ŚE o charakterze ekumenicznym

Kazanie (Homilia)

Pieśń chóru, lub ze ŚE o charakterze ekumenicznym

LITURGIA KOŃCOWA:

1. Powszechna Modlitwa Kościoła
zmawiana jest  przez duchownych i  nieordynowanych członków wszyst-
kich Kościołów chrześcijańskich biorących udział we wspólnej modlitwie  
ekumenicznej (od pulpitu) według różnych form przewidzianych przez li-
turgię Kościoła. – patrz ŚE str. 1322 lub ŚE 334 i 335: [Choralnik 2 (li-
turgiczny) dział „A” str. 25-26].
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2. Modlitwa Pańska

Ksiądz: Przez Chrystusa  staliśmy się  dziećmi Bożymi, dlatego 
jak dzieci ośmielamy się do naszego Boga i Ojca wołać 
z Jego Synem w Duchu Świętym:

         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.

Doksologia
Zbór (śpiewa): Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na 

wieki wieków. Amen.

3. BŁOGOSŁAWIEŃSTWO

Ksiądz – Biskup ewangelicki wznosząc ręce udziela błogosławieństwa:

     Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże;
Niech rozjaśni Pan oblicze Swoje nad tobą i niech ci miło-

ściw będzie; 
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     Niech obróci Pan twarz Swoją ku Tobie i niech ci da † 
pokój. (4 Mż 6, 24-26)

Zbór: Amen. 

Ksiądz katolicki udziela błogosławieństwa:

Niech  was błogosławi  Bóg wszechmogący:  †  Ojciec  i  Syn, 
i Duch Święty.
Wierni: Amen

Lub:
Biskup katolicki udziela błogosławieństwa:

Bp:  Pan z wami!
W:   I z duchem twoim!
Bp:  Niech imie Pańskie będzie błogosławione.
W:   Teraz i na wieki. 
Bp:  Wspomożenie nasze w imieniu Pana.
W:   Który stworzył niebo i ziemię.
Bp:  Niech was błogosławi Bóg wszechmogący:  †  Ojciec i  † 
Syn,  i  Duch † Święty.
W: Amen

Pieśń z ŚE o charakterze ekumenicznym

Postludium organowe + dzwony
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