
Pokój wam!
Pan mój i Bóg mój!

PORZĄDEK
UROCZYSTEGO NABOŻEŃSTWA

WIELKANOCNEGO
wg Śpiewnika Ewangelickiego (2002) 

Dzwony, preludium organowe, pieśń chóru

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!

Powitanie, życzenia wielkanocne  i ewentualnie ogłoszenia parafialne

Pieśń spowiednia: ŚE 172 lub 203

Spowiedź

Ksiądz: Chrystus Pan mówi: Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki 
wieków i mam klucze śmierci i piekła. 

Siostry i bracia w Chrystusie! W poranek wielkanocny wspominamy 
zwycięskie zmartwychwstanie naszego Pana i naszego Zbawiciela Je-
zusa Chrystusa, który jako zwycięzca staje przed nami, że w swoich 
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rękach ma klucze śmierci i piekła. Drogo kosztowała Go ta walka 
o klucze śmierci i klucze piekła, o zbawienie każdego człowieka, 
który pragnie zbawienia.  On też przekazał te klucze Swojemu 
Kościołowi, gdy powiedział zarówno do Piotra, jak i do wszyst-
kich Apostołów: „Zapewniam was, cokolwiek zwiążecie na ziemi,  
będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwią-
zane w niebie.”  (Mt 16,19;  18,19). Zmartwychwstały dał Swojemu 
Kościołowi moc zatrzymywania i odpuszczania pokutującym ich 
grzechów (J 20,23). Wiedząc o tym przychodzimy dzisiaj przed ob-
licze naszego Baranka Wielkanocnego,  aby złożyć u Jego stóp 
wszystkie nasze grzechy i prosić o rozwiązanie z więzów śmierci, 
grzechu i szatana. Wiedząc, że On jest tu wśród nas obecny skła-
damy u Jego stóp wszystkie  nasze grzechy i  winy „popełnione 
myślą, mową, uczynkiem” i zaniedbaniem i tak razem do Boga na-
szego wołajmy:

(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, 
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On tego dokona. Amen.                                                                                 (1 Ts 
5,23-24)

„Oto dzień stworzony przez PANA, radujmy się nim i cieszmy! 
Prawica PANA moc okazuje! Nie umrę, lecz żyć będę, by opowia-
dać o dziełach PANA.” (z Psalmu 118) 
Ksiądz: A sam Pan pokoju niech da wam pokój zawsze i wszędzie. 

Pan † niechaj będzie z wami wszystkimi! (2 Tes 3,16)

Penitenci: Amen.
  

Pieśń 180 lub 175

Liturgia Wstępna:  Choralnik cz. 2:  str. 12-13

Introitus 1 + Gloria Patri

Ks: 
Zb: 

Ks:

Zb: 

Ks: 

Zb: 

Ks: 

Zb: 
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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

(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 skończyła.

Albo: 

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.
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KOLEKTA 
(Jutrznia wielkanocna – Rezurekcja)
Ks: Módlmy się. 
Boże, Ty sprawiłeś, że ta najświętsza noc zajaśniała blaskiem Zmar-
twychwstania Pańskiego, /  wzbudź w Twoim Kościele ducha dzie-
cięctwa, którego otrzymaliśmy w chrzcie świętym, / abyśmy, odno-
wieni  na  duchu i  na  ciele,  służyli  Tobie  z  zupełnym oddaniem.  / 
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, / który z tobą 
żyje i  króluje  w jedności  Ducha Świętego,  /  Bóg przez wszystkie 
wieki wieków. 
Zbór: Amen

KOLEKTA 
(Nabożeństwo główne)
Ks: Módlmy się. 
Boże, Ty w dniu dzisiejszym przez Swojego Syna pokonałeś śmierć i 
otworzyłeś nam bramy życia wiecznego, / spraw abyśmy obchodząc 
uroczystość Zmartwychwstania  Pańskiego  zostali  odnowieni  przez 
Ducha Świętego / i mogli zmartwychwstać do nowego życia w świa-
tłości. /
Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, / który z tobą 
żyje i  króluje  w jedności  Ducha Świętego,  /  Bóg przez wszystkie 
wieki wieków. 
Zbór: Amen

Liturgia Słowa 

Salutatio (O ile nie było na wstępie):

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

Jutrznia - Rezurekcja
I. Czytanie -  Stary Testament: Iz 26,13.14(15-18)19  zakończone 
słowami: „Oto jest Słowo Boga żywego:”
Zb: „Bóg nas kocha… Jezus żyje. Alleluja…” [ŚE 349,1-2.] lub ŚE 
352, 353 albo: 173 lub 174.
 
II. Ewangelia – Mt 28,1-10  zakończone: Oto jest Słowo Pańskie – 
Słowo żywota wiecznego – Chwała Tobie Panie!

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

Nabożeństwo główne:
I. Czytanie -  Stary Testament: 1 Sm 2.1.2.6-8a  zakończone 

słowami: „Oto jest Słowo Boga żywego:”
Zb: „Bóg nas kocha… Jezus żyje. Alleluja…” [ŚE 349,1-2.] lub ŚE 
352, 353 albo: 173 lub 174.
II.      Czytanie - Ewangelia – Mk 16,1-8  zakończone: „Oto jest  
Słowo Pańskie – Słowo żywota wiecznego – Chwała Tobie Panie!”

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

5



Wyznanie Wiary:

I. Jutrznia wielkanocna – Rezurekcja:
Ksiądz:  W noc wielkanocną  w starożytnym Kościele  odbywał  się 
chrzest  katechumenów.  Dlatego  wspominając  dziś  nasz  Chrzest 
Święty, wyznajmy wspólnie wiarę, w którą zostaliśmy ochrzczeni: 

Credo Apostolicum

Wszyscy:

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.

II. Nabożeństwo główne (z Sakramentem Ołtarza):
Ksiądz:  Wyznajmy naszą świętą wiarę słowami wyznania nicejsko – 
konstantynopolitańskiego: 

Credo Niceanum

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.
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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 chóru

Pieśń 178

K a z a n i e
Ogłoszenia – Powszechna Modlitwa Kościoła

Apostolskie życzenie pokoju

Pieśń 184, 188

Ofiara

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, wszechmogący, wieczny 
Boże, zawsze i wszędzie dziękowali, / a zwłaszcza (tej nocy - w tym 
dniu - w tym czasie wielkanocnym) szczególnie głosili Twoją chwałę, 
/ gdy Chrystus nasz Baranek Wielkanocny ofiarowany został za nas. 
/ 
On  bowiem jest  prawdziwym Barankiem Bożym,  /  który  zgładził 
grzechy świata. / On przez Swoją śmierć zniweczył śmierć naszą / i 
zmartwychwstając przywrócił nam życie. / 
Dlatego ze wszystkimi Aniołami i Archaniołami / i ze wszystkimi mo-
cami, i zastępami niebios, / śpiewamy na cześć Twoją pieśń chwały 
bez końca wyznając:

Zbór:  Święty, Święty, Święty…

Modlitwa Eucharystyczna
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Ksiądz: Wysławiamy Cię, Ojcze Święty i dziękujemy Ci za 
to, że Ty sam nas tak cudownie prowadzisz w doczesnym piel-
grzymowaniu. Przede wszystkim dziękujemy Tobie, że dziś zgro-
madziłeś nas tu na tym miejscu, na którym Syn Twój umiłowany, 
a nasz Zmartwychwstały Pan, Jezus Chrystus, podobnie jak nie-
gdyś, w Emaus, wyjaśnił Pisma Święte i teraz łamie dla nas chleb 
żywota. Wierzymy, Ojcze, że w Słowie i w Sakramencie On jest 
wśród nas naprawdę obecny i dlatego prosimy: „Przyjdź rychło, 
Panie!
Zbór: Przyjdź, Panie Jezu!

Modlitwa Pańska (śpiewana):

Ksiądz: Módlmy się do naszego Ojca niebiańskiego, jak nas na-
uczył Jego Syn Jezus Chrystus:

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 – Verba Testamenti 

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 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 wyle-
wa 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. 
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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 
wszystko gotowe! Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan! Bło-
gosławieni, 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

KOMUNIA ŚWIĘTA
Po „Agnus Dei”, gdy komunikanci przystępują do Komunii Świętej,  
ZBÓR śpiewa pieśni 185; 183; 193.
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):

Ksiądz: Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry. Alleluja!

Zbór: Albowiem łaska Jego trwa na wieki. Alleluja!

KOLEKTA POKOMUNIJNA

Ks. Módlmy się. / 
Panie i Boże nasz, dziękujemy Ci, że nakarmiłeś nas tym Barankiem 
Wielkanocnym i Jego Słowem o prawdziwym życiu, / prosimy Cie: 
daj nam ducha Swojej miłości i uczyń nas wszystkich jednomyślnymi 
w tej miłości. / Przez Chrystusa Pana naszego. 
Zb: Amen.

[ROZESŁANIE  (Choralnik cz. 2 str. 45)
Ks. Idźcie w pokoju Pańskim. Alleluja! Alleluja!
Zb. Bogu niech będą dzięki. Alleluja! Alleluja!]

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 199 lub 202

++++++++++
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LITURGIA KOŃCOWA
 nabożeństwa Słowa (bez Komunii Św.)

Pieśni do ofiary: 184, 188

Powszechna Modlitwa Kościoła
Liturg wzywa do modlitwy,  lektor lub lektorzy obojga płci,  mogą być także 
dzieci i młodzież, podają intencję modlitewną, a zbór włącza następującą proś-
bę:

Zbór: Panie, zmiłuj się! O, zmiłuj się! 
Panie, zmiłuj się! Panie, zmiłuj się! [ŚE 960 – str. 1322 – 
Chor. cz 2: str. 49-50]                    

 Albo

Zbór: Panie, zmiłuj się.                                                

Albo

Zbór: Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Panie!

Zbór: Kyrie eleison! Kyrie eleison! Kyrie eleison! [ŚE 334]

Zbór: Kyrie, Kyrie eleison! Kyrie, Kyrie eleison!  [ŚE 335]
Ektenia kończy się kolektą końcową, którą śpiewa liturg, a 

zbór odpowiada:

Zbór: Amen.

Modlitwa Pańska

Antyfony końcowe

Ksiądz: Wysławiajcie Pana, albowiem jest dobry. Alleluja!

Zbór: Albowiem na wieki miłosierdzie Jego. Alleluja!

Ksiądz: Pan jest mocą i pieśnią moją. Alleluja!

Zbór: On jest moim Wybawicielem. Alleluja!

Ksiądz: Jezus Chrystus wczoraj i dziś. Alleluja!

Zbór: Ten sam i na wieki. Alleluja!

Rozesłanie

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

Błogosławieństwo

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO 
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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 199 lub 202 

++++++++++
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