
Pamiętnymi uczynił cuda Swoje:
Łaskawy i litościwy jest PAN.

(Psalm 111,4)

PORZĄDEK
UROCZYSTEGO NABOŻEŃSTWA

WIECZERZY PAŃSKIEJ W WIELKI CZWARTEK
wg Śpiewnika Ewangelickiego (2002) 

Dzwony, preludium organowe

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. Dziś wspominamy ustanowienie 
przez  naszego  Pana  Jezusa  Chrystusa  pamiątki  Jego  życia,  Jego 
śmierci i Jego Zmartwychwstania. Słowo dzisiejszego hasła z Psalmu 
111 najlepiej obrazuje to, co dzisiejszego wieczoru się stało: „Pamięt-
nymi  uczynił  cuda  Swoje:  łaskawy  i  litościwy  jest  PAN”(Psalm 
111,4). Dlatego witam was wszystkich w imieniu Pana Jezusa, 
który jak zawsze, jest Gospodarzem tej wielkiej uczty eucharystycz-
nej tzn.  uczty dziękczynienia.  Niech On sam pobłogosławi  nam tę 
Świętą Wieczerzę. Amen.

Pieśń 130 lub: 407

Spowiedź

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

Siostry i bracia w Chrystusie! W dniu dzieijszym chrześcijanie roz-
poczynają tzw. „Triduum Paschalne” tzn. „Trzy dni Paschalne”, w 
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czasie których wspominamy to co wielkiego stało się dla naszego 
zbawienia. Pamiątkę tego w dzisiejszy wieczór Pan Jezus ustano-
wił jako ustanowienie wieczne. Dlatego mamy tę pamiątkę wspo-
minać i być jej uczestnikami tak długo aż On powtórnie przyj-
dzie.  

Radując się z Jego obecności wśród nas jednocześnie uświada-
miamy sobie, że nie jesteśmy godni tak wielkiej łaski, bo jesteśmy 
grzeszni,  obraziliśmy  Boga  i  naszych  bliźnich  niejednokrotnie 
słowem, myślą, uczynkiem i zaniedbaniem. Sami siebie od grze-
chów uwolnić  nie jesteśmy w stanie. Dlatego wznieśmy swe serca 
do Pana i wspólnie wyznajmy Panu nasze grzechy:

(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 398

Liturgia Wstępna:  Choralnik cz. 2:  str. 12-13
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Introitus 41:
 Ks: Panie, kto spożywa Ciało Twoje i pije Krew Twoją
Zb: Ten ma żywot wieczny!        
Ks: Pamiętnymi uczyniłeś cuda Swoje;
Zb: Łaskawy i litościwy jesteś, Panie!
Ks: Dajesz pożywienie tym, którzy się Ciebie boją.
Zb: Na wieki pamiętasz o Swoim przymierzu. 

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!]

Gloria in excelsis – Chwała na wysokościach 
(Dzwonią po raz ostatni wszystkie dzwony)

(Choralnik cz. 2  Dział A - str. 17)
Ks:     Chwała Bogu na wysokościach!

Zbór: 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, Waśń wszelka się skończy-
ła.

Albo: recytowane

Ksiądz: Chwała na wysokościach Bogu.

Zbór: A na ziemi pokój ludziom  w których ma upodobanie. (Łk 2,14)

[Zbór lub Chór:]
           Chwalimy Cię. 

Błogosławimy Cię. 
Wielbimy Cię. 
Wysławiamy Cię. 
Dzięki Ci składamy, 
Bo wielka jest chwała Twoja. 
Panie Boże, Królu 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.

Kolekta:

Ks: Módlmy się. 

Panie Jezu Chryste, który nam zostawiłeś w cudownym Sakramencie 
Ciała i Krwi Swojej pamiątkę Swej śmierci / i polecasz nam opowia-
dać  zbawczą śmierć  Twoją  tak  długo,  aż powtórnie  przyjdziesz,  / 
prosimy Cię,  spraw, abyśmy godnie czcili  świętą tajemnicę Ciała i 
Krwi Twojej, / i tak przyjmowali ten Sakrament, byśmy w sobie sku-
tecznie odczuwali pożytek i owoc zbawienia Twojego. / Który z Bo-
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giem Ojcem i Duchem Świętym, żyjesz i królujesz, na wieki wie-
ków.        Zb: Amen 

Liturgia Słowa 

Salutatio (O ile nie było na wstępie):
Ks: Pan niech będzie z wami.
Zb: I z duchem Twoim.

I. Czytanie -  Stary Testament: 2 Mż 12,1.3-4 8-7. 11-14
zakończone:  Pamiętnymi uczynił cuda Swoje: łaskawy i lito-
ściwy jest PAN. Amen
Zb: Amen (Choralnik cz.2 str. 26 u dołu)
II. Ewangelia – J 13,1-15(34-35)  zakończone: Oto jest Słowo 
Pańskie – Słowo żywota wiecznego – Bądź pochwalony Panie, 
Królu wiecznej chwały!

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

Wyznanie Wiary:
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 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 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 113
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Kazanie
Ogłoszenia – Powszechna Modlitwa Kościoła

Apostolskie życzenie pokoju

Pieśń 413 lub 410

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 Tobie, Panie, święty Ojcze, wieczny Boże, / za-
wsze i na każdym miejscu dziękowali / przez naszego Pana, Jezu-
sa Chrystusa. / 

On, bowiem jest dla nas Chlebem żywota, / który dziś ustanowił 
dla nas tę świętą Wieczerzę / jako pieczęć nowego i wiecznego 
Przymierza. / 

Przez Niego Twoją chwałę wysławiają Aniołowie, /  przez Niego 
chwali  i uwielbia Ciebie całe stworzenie. / Wszystkie moce nie-

biańskie  i  wszyscy zbawieni  śpiewają pieśń uwielbienia.  /  Dozwól, 
przeto, że z nimi połączymy nasze głosy, i pełni radości zaśpiewamy:

Zbór:  Święty, Święty, Święty…

Modlitwa Eucharystyczna

Ks:  Święty Boże, święty Mocny, święty,  a 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 służ-
bie  złożył życie Swoje na świętą, niewinną ofiarę, a pamiątkę Swej 
śmierci w Wieczerzy Świętej zostawił Tobie na chwałę, a nam ku zba-
wieniu. 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. Wy-
słuchaj nas, Ojcze, przez tegoż Syna Twojego Jezusa Chrystusa, na 
którego przyjście oczekujemy i wraz z całym Kościołem wszystkich 
czasów 

pokornie prosimy: Przyjdź rychło, Panie!
Zbór: Przyjdź, Panie Jezu!

Modlitwa Pańska:
Ksiądz: Prośmy Ojca niebiańskiego, aby odpuścił nam grzechy i zacho-
wał nas od złego:
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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 [ŚE 960 – str. 1326 Chor.2 str. 37]

Zbór (śpiewa):

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

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) 
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
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KOMUNIA ŚWIĘTA
Po „Agnus Dei”, gdy komunikanci przystępują do Komunii Świętej,  
ZBÓR śpiewa pieśni 411 i 412.
Po rozdaniu Komunii Świętej, gdy ksiądz składa naczynia komunij-
ne, zbór powstaje i śpiewa pieśń:

ŚE 603: „Niech będzie chwała i cześć…” 

LITURGIA POKOMUNIJNA

Antyfona 41 (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. / 
Wszechmogący, wieczny Boże, dziękujemy Ci, żeś nas pokrzepił 
tymi zbawiennymi darami Twoimi. Prosimy Cię, spraw, abyśmy 
wewnętrznie przeistoczeni mocą Twego Sakramentu świętego na-
pełnieni zostali owocami sprawiedliwości. Przez Chrystusa, 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 291

[W Wielki Czwartek nie ma postludium organowego.
Kolor liturgiczny biały]
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