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Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Krakowie

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!
Przygotowaliśmy dla Was liturgię nabożeństwa domowego na Święto
Trójcy Świętej! Czas kwarantanny się kończy i w większości kościołów
zaczęto odprawiać nabożeństwa. Dlatego też zapraszamy od bieżącej
niedzieli do wspólnej z nami modlitwy, za pośrednictwem transmisji
nabożeństw z kościoła św. Marcina w Krakowie. Zapraszamy do wspólnoty
Słowa każdą rodzinę i dom - Duch Święty łączy nas w jeden Kościół. Przypominamy, że odpowiednim miejscem do odprawienia domowego nabożeństwa jest to, które pomieści wszystkich jego uczestników i w którym każdy
będzie się dobrze czuł. Może być miejsce wokół stołu, przy którym spotykacie się podczas posiłku lub inne, które Wam odpowiada. Pośrodku stawiamy krzyż. Jeśli macie w domu tylko wiszący to zdejmijcie go ze ściany
i połóżcie. Obok niech znajdzie się Pismo Święte, z którego będziecie czytać wyznaczone teksty. No i oczywiście zapalona świeca. Krzyż jest symbolem nadziei i zbawienia, Pismo Święte to żywe Słowo Boga, w którym
Pan do nas przemawia, natomiast zapalona świeca symbolizuje obecność
Ducha Świętego, który nas jednoczy. Domowy Kościół ma swojego pasterza w osobie najstarszego z domowników. Pełni on/ona rolę celebransa,
czyli tego, który prowadzi liturgię nabożeństwa. Do odprawienia domowej
liturgii możemy zaprosić wszystkich domowników, dzieląc czytania i modlitwy między uczestników. Do prowadzącego/celebransa, należy rozpoczęcie liturgii od wezwania imienia Trójcy Świętej, prowadzenie w wyznaniu wiary oraz końcowe błogosławieństwo. W przygotowanym porządku
umieszczone są teksty biblijne (wg przekładu Biblii Ekumenicznej), modlitwy, Wyznanie Wiary oraz teksty pieśni. Akompaniament znajdziecie na
stronie naszej parafii pod adresem: http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/ W agendzie znajdziecie także tekst kazania. Kościół powierza
Wam dzisiaj służbę Słowa i świadectwo wiary, do którego jesteśmy powołani sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego wszystko co robimy, czyńmy
w imieniu Jezusa Chrystusa! Soli Deo Gloria - Jedynie Bogu Chwała!
Złączeni w modlitwie oraz z życzeniami Bożego Pokoju
dk Wiktoria Matloch i ks. dr Roman Pracki

Celebrans:
W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego
Uczestnicy wykonują zgodnie ze swoją tradycją znak krzyża na czole,
ustach i piersiach, lub trzy małe krzyże, po czym odpowiadają razem:

†
Jak było na początku teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen

• Hasło tygodnia:
Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i wspólnota Ducha Świętego
niech będą z wami wszystkimi. (2 Kor 13,13)

• Pieśń 369
1. Boże wielki, pełnyś chwał wielbim Twą potęgę Panie! Tyś stworzeniom
życie dał, podziwiamy Twe działanie. Jakiś od wieczności był, tak na
wieki będziesz żył.
2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą, wszyscy święci aniołowie; wiel-bią
wielkość, dobroć Twą Cherubowie, Serafowie, śpiew otacza Boży tron;
święty, święty, święty On!
3. Święty jest niebiański wódz, Pan zastępów święty, święty, mo-ce
wrogie może zmóc; chwałą jego świąt przejęty. Niebo, ziemia, morze
brzmi głośną pieśnią Jego czci.
4. Patrz łaskawie na swój lud, skłoń ku swemu się stworzeniu! Prowadź go
do życia wód, by nie zginął w utrudzeniu; a gdy przetrwa życia znój, niech
majestat ujrzy Twój!
5. Bądź miłościw, Ojcze nasz, pobłogosław nam łaskawie i opie-ką swoją
darz w każdej drodze, w każdej sprawie. Tyś nadzieją naszą sam, nie daj
przeto zginąć nam!

Psalm dnia: Ps 113
1. Alleluja! Chwalcie, słudzy PANA!
Chwalcie imię PANA!
2. Niech imię PANA będzie błogosławione
teraz i na wieki!
3. Od wschodu słońca aż do zachodu
niech będzie wysławiane imię PANA!
4. PAN jest wywyższony nad wszystkie narody,
Jego chwała sięga nad niebiosa.
5. Kto jest podobny do PANA, naszego Boga,
który mieszka na wysokościach,
6. który się pochyla,
by patrzeć na niebiosa i ziemię?
7. On podnosi nędzarza z prochu,
z gnoju dźwiga ubogiego,
8. aby posadzić go pośród książąt,
pośród książąt swojego ludu.
9. Pozwala mieszkać bezpłodnej w domu,
jako matce cieszącej się dziećmi. Alleluja!

• Modlitwa
Módlmy się:
Trójjedyny Boże, Ojcze i Synu i Duchu Święty, Stworzycielu, Zbawicielu
i Pocieszycielu! Uwielbiamy Cię, że nam przez Słowo swoje objawiłeś tajemnicę swojej odwiecznej chwały i łaski. Prosimy Cię, zachowaj nas w
społeczności swojej, abyśmy Ciebie oglądać mogli twarzą w twarz w Królestwie Twoim i chwalić imię Twoje na wieki wieków. Amen.

• Czytania
Lekcja Apostolska: Rz 11,33-36
33. O głębokości bogactwa i mądrości, i poznania Boga! Jakże niezbadane są wyroki jego i nie wyśledzone drogi jego! 34. Bo któż poznał myśl
Pana? Albo któż był doradcą jego? 35. Albo któż wpierw dał mu coś, aby

za to otrzymać odpłatę? 36. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest
wszystko; jemu niech będzie chwała na wieki. Amen.
Graduale
Chwalcie go dla potężnych dzieł jego, chwalcie go za niezmierzoną wielkość jego! Alleluja! (Ps 150,2)
Ewangelia: J 14,15-19(20-23a)23b-27
15. Jeśli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać Moje przykazania. 16. A
Ja poproszę Ojca i da wam innego Orędownika, aby był z wami na
wieki, 17. Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie
widzi i nie zna. Wy Go znacie, bo przebywa z wami i w was będzie. 18. Nie
pozostawię was sierotami, przyjdę do was. 19. Już niedługo, a świat nie będzie Mnie oglądał, lecz wy będziecie Mnie oglądać, ponieważ Ja żyję i wy
będziecie żyć. (20. Tego dnia poznacie, że Ja jestem w Moim Ojcu, a wy we
Mnie i Ja w was. 21. Kto przyjął Moje przykazania i je zachowuje, ten Mnie
miłuje. Tego zaś, kto Mnie miłuje, umiłuje Mój Ojciec i Ja go będę miłować,
i objawię mu siebie. 22. Powiedział mu Judasz, lecz nie Iskariota: Panie, co
się stało, że masz się nam objawić, a nie światu? 23. Jezus mu oznajmił:) Jeśli kto Mnie miłuje i będzie zachowywał Moje słowo, Mój Ojciec go umiłuje i do niego przyjdziemy, i zamieszkamy u niego. 24. Kto Mnie nie miłuje, nie zachowuje Moich słów. Słowo zaś, które słyszycie, nie jest Moje,
ale Tego, który Mnie posłał, Ojca. 25. To wam powiedziałem, przebywając
z wami. 26. Orędownik zaś, Duch Święty, którego Ojciec pośle w Moim
imieniu, On nauczy was wszystkiego i przypomni wam wszystko, co Ja
wam powiedziałem. 'Pokój wam zostawiam, Mój pokój wam daję. Nie tak,
jak świat daje, Ja wam daję. Niech się nie trwoży wasze serce i niech się nie
lęka.

• Atanazjańskie wyznanie wiary
Razem z całym Kościołem Chrystusowym wszystkich wieków, który
gromadzi się dziś w wielu domach wyznajmy naszą wiarę w Trójjedynego
Boga, Ojca, Syna i Ducha Świętego a uczyńmy to w dzisiejsze święto

słowami Wyznania Atanazjańskiego, które jest wyznaniem wiary chrześcijańskiej w Trójjedynego Boga i w liturgii Kościoła przeznaczone jest na
dzisiejszy dzień:
Ktokolwiek chce być zbawiony, musi przede wszystkim wyznawać
chrześcijańską wiarę, której jeśliby kto nie zachował całej i nienaruszonej,
bez wątpienia zginie na wieczność.
Wiara zaś chrześcijańska polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w
Trójcy, a Trójcę w jedności, nie mieszając Osób ani nie rozdzielając istoty;
inna jest bowiem Osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego, lecz Ojca i
Syna, i Ducha Świętego jedno jest Bóstwo, równa chwała, współwieczny
majestat.
Jaki Ojciec, taki Syn, taki Duch Święty: nie stworzony Ojciec, nie stworzony Syn, nie stworzony Duch Święty; niezmierzony Oj-ciec, niezmierzony Syn, niezmierzony Duch Święty; wiekuisty Ojciec, wiekuisty Syn,
wiekuisty Duch Święty: a jednak nie trzej wiekuiści, lecz jeden wiekuisty,
jak i nie trzej nie stworzeni ani trzej niezmierzeni, lecz jeden nie stworzony
i jeden niezmierzony.
Podobnie wszechmocny jest Ojciec, wszechmocny Syn, wszechmocny i
Duch Święty: a jednak nie trzej wszechmocni, lecz jeden wszechmocny. Podobnie Bogiem jest Ojciec, Bogiem Syn i Bogiem Duch Święty: a jednak
nie trzej bogowie, lecz jeden jest Bóg. Tak też Panem jest Ojciec, Panem
Syn, Panem i Duch Święty: a jednak nie trzej panowie, lecz jeden jest Pan.
Ponieważ jak każdą z osób osobno Bogiem i Panem prawda chrześcijańska
wyznawać nam każe, tak chrześcijańska religia zabrania nam mówić o
trzech bogach lub trzech panach.
Ojciec przez nikogo nie został uczyniony ani stworzony, ani zrodzony.
Duch Święty pochodzi od Ojca i Syna, nie jest ani uczyniony, ani stworzony, ani zrodzony, lecz pochodzący. Jeden więc jest Ojciec, a nie trzej
ojcowie; jeden Syn, a nie trzej synowie; jeden Duch Święty, a nie trzej duchowie święci. I nic w tej Trójcy nie jest wcześniejsze lub późniejsze, nic
większe lub mniejsze, lecz trzy osoby w całości są sobie współwieczne i
zupełnie równe, tak iż we wszystkim – jak już wyżej wypowiedziano –
trzeba czcić i jedność w Trójcy, i Trójcę w jedności. Kto zatem chce być
zbawiony, niech takie o Trójcy ma przekonanie.

Lecz konieczne jest dla wiecznego zbawienia, by także wierzyć należycie
we Wcielenie Pana naszego Jezusa Chrystusa. Wiara chrześcijańska polega
na tym, aby wierzyć i wyznawać, że Pan nasz Jezus Chrystus, Syn Boży,
jest Bogiem i człowiekiem. Jest Bogiem jako zrodzony z istoty Ojca przed
wiekami i jest człowiekiem jako zrodzony z istoty matki w czasie. Prawdziwy Bóg i prawdziwy człowiek, złożony z rozumnej duszy i ludzkiego
ciała, równy Ojcu według Bóstwa, mniejszy od Ojca według człowieczeństwa. A choć jest i Bogiem, i człowiekiem, to jednak Chrystus nie jest
dwiema osobami, lecz jedną – jedną zaś osobą jest nie przez przemianę Bóstwa w naturę cielesną, ale przez przyjęcie człowieczeństwa w Boga; jeden
najzupełniej nie przez zmieszanie się natur, ale przez jedność osoby. Albowiem jak rozumna dusza i ciało jednym są człowiekiem, tak Bóg i człowiek
jednym są Chrystusem. Poniósł On mękę dla naszego zbawienia, zstąpił do
otchłani, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca wszechmogącego, stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Na Jego przyjście wszyscy ludzie mają powstać w swoich ciałach i
zdadzą sprawę z własnych uczynków: ci, którzy dobro czynili, przejdą do
życia wiecznego, ci zaś, którzy zło czynili, do ognia wiecznego.
Taką jest wiara chrześcijańska. Jeśli ktoś nie będzie jej należycie i stanowczo wyznawał, nie może być zbawiony. Amen.

• Pieśń 888
1. Boże stworzenia, złączcie się! Alleluja! Świat niech do nieba chwałę śle!
Alleluja! Niech słońca jasny, złoty blask, alleluja, księżyca światło cieszy
nas, alleluja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja!
2. Burze, co wieją przez ten świat, alleluja, chmur tam na niebie zwiewny
lot, alleluja. I letniej zorzy rannej blask, alleluja, wieczornej ciszy cieszą
nas, alleluja. Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja!
3. Ziemio ty nasza, dobroć twa, alleluja, tak błogosławi nas co dnia, alleluja.
Owoce, kwiaty, wierność Twą, alleluja, dojrzałe ziarna chwalić chcą! Alleluja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana ! Alleluja!
4. Serca, gdy miłość mieszka w nich, alleluja, wrogom wybaczą wszystko
złe, alleluja. Wy, co znosicie trudów znój, alleluja, powierzcie Bogu ciężar
swój, alleluja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja!

5. Śpiewaj, stworzenie, Panu w głos, alleluja, serca do Boga swoje wznoś,
alleluja. Niech Ojciec, Syn i Święty Duch, alleluja, uczczony w Trójcy będzie już! Alleluja! Chwalcie Pana! Chwalcie Pana! Alleluja!

• Kazanie
Stary Testament- 4 Mojżeszowa 6,22-27
22. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy: 23. Powiedz Aaronowi i
jego synom: Tak będziecie błogosławić synów izraelskich, mówiąc do nich:
24. Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; 25. niech rozjaśni Pan
oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; 26. niech obróci Pan
twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój. 27. Tak będą wzywać imienia mojego nad synami izraelskimi, a Ja będę im błogosławił.
Bóg otacza nas i chroni w swoich ramionach. On błogosławi dziś ciebie,
mnie, jego, nas, ich - cały stworzenie - dobrych, złych, pokornych i butnych.
Symbolem błogosławieństwa są rozpostarte, podniesione ramiona, które
Sprawca naszego istnienia pozwolił abyśmy przybili do krzyża – Bóg w
ukrzyżowanym Jezusie jest błogosławiącym nas wszystkich i jego ramiona
nie opadną bezsilnie – to gest, w którym błogosławieństwo Boga nad całym
światem utrwalone jest na wieczność. Gest uniesionych ramion to znak
przyjęcia w geście powitania. Gdy ty i ta druga osoba uniesiecie ramiona,
możecie bezpiecznie w nie wpaść i się objąć. Jezus w geście błogosławieństwa, przytula cię do siebie. W ten sposób otrzymujemy powołanie do misji
głoszenia świadectwa o krzyżu oraz o błogosławiącym świat Bogu. To jest
wezwanie abyś i ty stał się błogosławieństwem dla innych. To jest zaproszenie do służby wobec naszych przyjacół ale także nieprzyjaciół, i tych
którzy nas nienawidzą a nawet prześladują. Jeśli twój wróg rzuci w ciebie
przekleństwem, ty odpowiesz mu błogosławieństwem.
„Wy nieprzyjaciele nasi, wy błogosławieni przez Boga, wasze przekleństwo nie może nas zranić, ale niech Bóg wypełni wasze ubóstwo swoim bogactwem dzięki błogosławieństwu tego, którego na próżno atakujecie. Chętnie poniesiemy też wasze przekleństwo jeśli wyniesiecie z tego błogosławieństwo. - więcej czyńcie dobrze tym, którzy was nienawidzą i módlcie
się za nich.” D.B „Naśladowanie” s. 100.

Początkiem każdego życia są narodziny. Biblia mówi o konieczności ponownych narodzin z wody i z Ducha, do życia we wrażliwości. Jest to nowe
czucie i widzenie w perspektywie życia, które jest zmartwychwstaniem, nad
którym śmierć już nie panuje.
Sakrament Chrztu Świętego jest synonimem przejścia: z śmierci do życia;
z potopu do ratunku; z niewoli do wolności. Uczeń Chrystusa umiera dla
świata i rodzi się na nowo do życia we wspólnocie ze Zbawicielem. W sakramencie tym otrzymujemy dar Ducha Świętego – który jest przymierzem
z Bogiem. Duch Święty udzielony nam w chrzcie jest obecnością samego
Chrystusa w naszym życiu.
Gdzie zatem wiara? - zapytamy. Obrzęd sakramentu, którego udzielamy
niemowlętom zakłada a nawet wymaga w ewangelickiej teologii, iż przyjmujący pozostaje bierny (M. Luter zakłada bowiem, że w chrzcie wszystko
otrzymujemy nic w zamian nie dając – jest to tym samym najlepszy obraz
działania zewnętrznej niezasłużonej niczym Łaski. „Któż poznał myśl
Pana? Albo któż był doradcą jego? Albo któż wpierw dał mu coś, aby za to
otrzymać odpłatę?” Chrzest udzielony dziecku jest jeden jedyny i niepowtarzalny – ze względu na swój charakter. Chrzest dzieci może zaistnieć jedynie wtedy gdy możliwe jest przypomnienie tego przesłania, które mu towarzyszyło jako wyznanie. Sakrament udzielany w niemowlęctwie ma prawo
bytu jedynie tam, gdzie jest także katechizacja, zwiastowanie, wychowanie
w wierze – czyli życie zborowe. Połączenie Chrztu Świętego z Duchem bardzo wyraźnie ukazuje, że przy całej bierności, której wręcz wymaga obrzęd,
nie należy go nigdy pojmować jako mechanicznej czynności. Ochrzczeni są
domem, w którym zamieszkał Duch Święty – a On sam z kolei, jest stałą i
niezmienną obecnością Boga we wspólnocie. Sam Duch Święty naucza nas
i nieustannie nam przypomina o wszystkim co Stwórca powołał do życia i
czego Chrystus nauczał (por Jan 14,26) oraz w czym się poświęcił. Jeżeli
borykamy się z niepewnościami – to nie powstają one za sprawą Ducha
Świętego, ponieważ on daje pewność i jasność – dlatego w Nim możemy
się przemieniać i stawiać pewnie kroki na przód w naszej pielgrzymce (por.
Ga5,16,18,25). W Chrzcie Świętym obumieramy dla doczesnego świata –
zostawiamy braci, siostry, pola, domy i rodzimy się na nowo odnajdując to
co zostawiliśmy jako boży dar, jako wspólnotę z Chrystusem. Znakiem każdego kto ma Ducha i jest ochrzczony – jest życie we wspólnocie wierzących,

w Zborze – który jest zebraniem wszystkich powołanych/porwanych przez
Ducha Świętego do nowego życia.
Chrzest jest aktem jednorazowym i niezależnym od naszych wątpliwości.
Sakrament ten prędzej czy później, doprowadzi każdego do wyznania w odpowiednim czasie i w odpowiednim miejscu. Chrzest – konfirmacja to formalna droga, jednak Duch wieje dokąd chce. Bóg woła nas po imieniu od
początku, lecz my słyszymy to wołanie w różnym czasie. Głos ten jest czasami zbyt słaby, czasem przemilczany – bo przemawia ustami ludzi, którzy
nie zdają sobie sprawy jak potężne powołanie Bóg na nich nałożył. Duch
Święty domaga się od nas świadectwa aby każdy je usłyszał i mógł narodzić
się na nowo, bo kto nie narodzi się z wody i z Ducha nie może wejść do
Królestwa Bożego. Wierzący nie należą do świata, lecz idą swoją drogą –
Duch ich prowadzi dokąd chce. Kościół jest społecznością otwartą dla
wszystkich – gościnną, zapraszającą, oczekującą na każdego, kto przychodzi z zewnątrz. Kościół jest jednocześnie miejscem, które w żaden sposób
nie powinno zniewalać, lecz pozostawiać człowieka wolnym.
Błogosławieństwo, które Bóg nam powierza abyśmy je sprawowali w Kościele i w świecie, to miłość do bliźniego, wyrozumiałość, akceptacja dla
różnej od naszej wrażliwości. Dojrzała miłość pozwala nawet popełniać
błędy. Rodzic nie odrzuca przecież dziecka gdy to przekracza jego zasady.
Rodzic w imię miłości zawsze gotów jest błogosławić swoje dziecko. Takie
jest i nasze powołanie – nie ma bowiem nikogo, o kim mogli byśmy myśleć,
że na to blogosławieństwo, które Bóg włożył w nasze dłonie nie zasługuje.
Chęć weryfikowania i oceny naszych bliźnich jest świadectwem naszej niedojrzałości. Pan przyjął nas takimi jakimi jesteśmy, a nasze grzechy przybiły Go do krzyża. W czym mamy być naśladowcami Chrystusa, jeśli nie w
miłości, błogosławiącej cały świat. Zobowiązuje nas do tego Chrzest Święty
w którym dotknięci zostaliśmy przez Boga Łaską, zanim byliśmy w stanie
wyciągnąć naszą dłoń w jego kierunku.
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,13). Amen. (ks. dr R.
Pracki)

• Pieśń 787
1. Imię Jezus wiecznie żywe, zniszczyć go nie może czas. Więc Jezusa imieniowi niechaj śpiewa każdy z nas. W tym imieniu żywot wieczny, wolność

błoga z rajskich stron, w nim swą miłość niewymowną wszystkim nam objawił On. Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w sercu światła blask, w tym
imieniu znajdziesz niebo, wybawienie, hojność łask.
2. Imię Jezus niechaj zabrzmi, niech je pozna cały świat! Wszak w nim tylko
pokój znajdziesz, znajdziesz lek na grzechu jad. Przed Jezusem złość ucieka,
przed Jezusem pierzcha noc, bo w imieniu Jego tylko znajdziesz do zwycięstwa moc. Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w sercu światła blask, w tym
imieniu znajdziesz niebo, wybawienie, hojność łask.
3. Imię Jezus jako gwiazda błyszczy na niebieskim tle, ono ciebie do wolności, do zbawienia słodko zwie. Choćby wszystkie światła zgasły, choćby
nastał wieczny mrok, imię Jezus będzie świecić, bo w nim żyje wieczny
Bóg. Imię Jezus najpiękniejsze, niesie w sercu światła blask, w tym imieniu
znajdziesz niebo, wybawienie, hojność łask.
• SPOWIEDŹ
Pismo Święte uczy nas pokory i wyznania grzechów. Bóg jest przebaczeniem i łaską. On nie będzie ci wypominał zdrożnych myśli, obelżywych
słów i pożałowania godnych czynów. W Psalmie 51. Dawid modlił się do
Boga takimi słowami:
Ps 51, 3-5. 11-14
3. Boże, zmiłuj się nade mną w swojej łaskawości, w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość! 4. Obmyj mnie całkowicie z mojej winy
i oczyść mnie z mojego grzechu. 5. Znam bowiem moją nieprawość i nieustannie pamiętam o swoim grzechu. 11. Nie zwracaj już uwagi na moje grzechy i wymaż wszystkie moje przewinienia. 12. Boże, stwórz we mnie czyste
serce i odnów we mnie moc ducha. 13. Nie odtrącaj mnie od swego oblicza,
nie odbieraj mi swojego świętego ducha. 14. Przywróć mi radość Twojego
zbawienia - niech wstąpi we mnie duch ochoczy!
Setnik prosił Jezusa: Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie,
ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja.

Jeśli żyjemy w przekonaniu, że nie mamy grzechu, to oszukujemy samych
siebie i nie ma w nas prawdy. Mamy ten przywilej jako chrześcijanie, aby
wyznawać nasze grzechy, a Bóg, który jest wierny i sprawiedliwy, odpuści
nam i oczyści z wszelkiej nieprawości (1 J 1,8-9). Jeśli są myśli które zaprzątają ci umysł, lub słowa, którymi zraniłeś bliźniego, albo uczynki niegodne ucznia Chrystusa, to zapraszam cię do ich wyznania Bogu w głośnej
i cichej modlitwie. Spowiadajmy się Panu Bogu naszemu, tak się modląc:
Modlitwa spowiednia
Wszechmogący Boże, miłosierny Ojcze! * Ja biedy, 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.

• Pieśń 225
1. Przyjdź, Duchu Święty, ja pragnę. Oto dziś błagam Cię. [:Przyjdź w swojej mocy i sile, radością napełnij mnie:].
2. Przyjdź jako Mądrość do dzieci, przyjdź jak ślepemu wzrok. [:Przyjdź
jako Moc w mej słabości, weź wszystko, co moje jest:].
3. Przyjdź jako Źródło w pustyni, z Mocą swą do naszych dusz. [:O, niech
Twa moc uzdrowienia, dotknie, uleczy mnie już:].

• LITURGIA KOŃCOWA
• Modlitwa powszechna Kościoła:

Zaprawdę święty jesteś Panie Zastępów! Pełna jest cała ziemia chwały
Twojej. Boże Ojcze, Stwórco nieba i ziemi! Chwalimy i wielbimy Cię, wiekuisty Ojcze, przychodzimy do Ciebie w pokorze i prosimy, abyś był nam
miłościw, odpuścił nam grzechy nasze i rozjaśnił oblicze swoje nad nami.
Spraw łaskawie, abyśmy przez Syna Twojego prawdziwie stali się dziećmi
Twoimi i posłuszni Ci byli przez wszystkie dni życia naszego.
Synu Boży, Zbawicielu świata! Dziękujemy Ci za Twoją miłość, mękę,
śmierć i zmartwychwstanie, przez które wybawiłeś nas z niewoli grzechu i
śmierci. Zachowaj nas przy Słowie swoim i pomagaj przez Ducha Świętego
do godnego spożywania ciała i krwi Twojej. Odnawiaj nas codziennie na
swój obraz i podobieństwo.
Duchu Święty, Pocieszycielu, który wprowadzasz we wszelką prawdę,
oświeć nas i poświęć nasze serca. Ustrzeż od błędów i fałszywej nauki. Daj
nam wytrwać w wierze, pocieszaj nas w chwilach doświadczenia i dopomóż
przezwyciężyć nasze słabości i ułomności.
Trójjedyny Boże, w imię Twoje jesteśmy ochrzczeni. Spraw, abyśmy pozostali własnością Twoją na wieki. Okaż łaskę swoją wszystkim ludziom.
Zachowaj na całym świecie pokój. Ochraniaj łaskawie naród nasz i jego
zwierzchność. Bądź mocą naszą w słabości, pociechą w smutku, pokojem
w trwodze, ratunkiem w śmierci. Zgromadź nas w jedno w odwiecznej ojczyźnie chwały Twojej, gdzie wraz z wszystkimi aniołami i wybranymi
Twoimi będziemy Cię chwalić i wielbić na wieki. W Twojej mocy chcemy
wraz z całym Kościołem na ziemi wołać:
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. Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała
na wieki wieków. Amen.

• Błogosławieństwo
Przyjmijcie Boże błogosławieństwo:

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. Amen. (4 Mż 6, 24-26)
Amen.

†
(znak krzyża)

• Pieśń 239
1. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg światłość, moc i życie, mój Stwórca, który
mnie obdarzył tak obficie; On mnie jak ojciec wiódł od pierwszych moich
dni i wielką dobroć swą co chwilę świadczył mi.
2. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg życie i zbawienie, najmilszy Oj-ca Syn.
On za me przewinienie dał przybić się na krzyż i swoją krwią je starł, i tak
użyczył mi najdroższej wiary dar.
3. Święty jest Pan, nasz Bóg, Bóg życie, Pocieszyciel, Ożywczy Ojca Duch,
którego śle Zbawiciel, by krzepił serce me, dodając nowych sił, i by mi w
każdy trud pomocą, radą był.
4. Trzykrotnie święty Mu z radością śpiewać chcemy i z aniołami tu uwielbiać Go będziemy. On w Trójcy jeden jest i wiecznie święty zwan: Bóg
Ojciec i Bóg Syn, Bóg Święty Duch – nasz Pan.

