
NABOŻEŃSTWO
LUTERAŃSKIE W

JĘZYKU POLSKIM

WSTĘP

Ksiądz: W  imię †  Ojca i  †  Syna  i  †  Ducha
Świętego.

Zbór: Amen.

Ksiądz: Pan niech będzie z wami.

Zbór: I z duchem twoim.

SŁOWO WSTĘPNE

PIEŚŃ



SPOWIEDŹ

Ksiądz: Wspomożenie nasze w imieniu Pana.

Zbór: Który stworzył niebo i ziemię.

PRZEMÓWIENIE SPOWIEDNIE

POWSZECHNA MODLITWA SPOWIEDNIA
Penitenci: 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. * Boże,  bądź miłościw mnie
grzesznemu. Amen.



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  Bogiem  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:  „Którymkolwiek
grzechy  odpuścicie,  są  im  odpuszczone,
a którymkolwiek  zatrzymacie,  są  im
zatrzymane”.                                                 (J 20, 23)

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. 



albo

Przeto na polecenie Pana naszego Jezusa
Chrystusa  jako  Jego  sługa  i  sługa  Jego
Kościoła  świętego,  zwiastuję  wszystkim
pokutującym  łaskę  Bożą  i z rozkazu
Pańskiego ogłaszam, że grzechy wasze są
wam odpuszczone w imię Ojca i  Syna,  i
Ducha † Świętego. Amen.

MODLITWA DZIĘKCZYNNA

PIEŚŃ

LITURGIA WSTĘPNA

INTROIT

Ksiądz: Wspomożenie nasze niech będzie w
imieniu Pańskim.

Zbór: Który stworzył niebo i ziemię.

Ksiądz: Panie, racz otworzyć wargi nasze!
Zbór: A usta nasze opowiadać będą chwałę Twoją.
Ksiądz: Panie, Boże, z pomocą swoją nie

odwłaczajże.

Zbór: O,  Panie,  abyś  nam  dał  ratunek,  pośpiesz
się!



GLORIA PATRI

Ksiądz: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi
Świętemu.

Zbór: Jak było od początku, teraz i zawsze, aż na
wieki wieków, Amen. Alleluja! Alleluja!

KYRIE

Ksiądz: Panie, zmiłuj się.

Zbór: Panie, zmiłuj się.

Ksiądz: Chryste, zmiłuj się.

Zbór: Chryste, zmiłuj się.

Ksiądz: Panie zmiłuj się.

Zbór: Panie, zmiłuj się nad nami.

GLORIA IN EXCELSIS

Ksiądz: Chwała na wysokościach Bogu.

Zbór: A  na  ziemi  pokój,  w  ludziach  dobre
upodobanie.

albo

Ksiądz: 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 (od Wigilii do Niedzieli Estomihi)

Ksiądz: Chwała Bogu na wysokościach.

Zbór: I  pokój  na  ziemi,  i  pokój  na  ziemi,  A w
ludziach dobre upodobanie! 

w czasie Adwentu

Ksiądz: Błogosławiony  niech  będzie  Pan,  iż
nawiedził i odkupił lud swój. 

Zbór: Prostujmy  swoje  drogi,  Adwentu  nadszedł
czas.  Bóg  daje  pokój  błogi,  Bóg  Chrystus
wzywa  nas.  I  mówi:  „Idę  już!”  -  Przyjdź,
Panie  przyjdź  wołamy.  Otwarte  już  serc
bramy, w nich dary Swoje złóż.

w czasie Postu

Ksiądz: Zgładź,  o  Panie Boże,  wszystkie  grzechy
oraz nieprawości nasze. 

Zbór: 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
Ksiądz: Módlmy  się. Panie,  Boże  Ojcze

wszechmogący, prosimy Cię, oczyść serca
nasze  przez  łaskawe  nawiedzenie  Swoje,
aby  Syn  Twój  gdy  do  nas  przyjdzie,
znalazł w nich gotowe mieszkanie, który z
Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje
na wieki wieków.

Zbór: Amen.

LITURGIA SŁOWA

PIERWSZE CZYTANIE
Ksiądz: …Błogosławieni  są  ci,  którzy  słuchają

Słowa Bożego i strzegą go. Alleluja! 

DRUGIE CZYTANIE
Ksiądz: …Chwała Tobie Panie Jezu! 

Zbór: Chwała Tobie Jezu Chryste!
APOSTOLSKIE WYZNANIE 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

KAZANIE
Ksiądz: Łaska  Pana  Jezusa  Chrystusa  i  miłość

Boga (Ojca) i społeczność Ducha Świętego
niech będzie z wami wszystkimi. Amen.  

Kaznodzieja czyta tekst kazalny i kończy go krótką modlitwą.

KAZANIE

MODLITWA POWSZECHNA

OGŁOSZENIA

[OJCZE NASZ]
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.

APOSTOLSKIE ŻYCZENIE POKOJU
Ksiądz: A pokój Boży, który  przewyższa wszelki

rozum, strzec będzie serc waszych i myśli
waszych w Chrystusie Jezusie.

PIEŚŃ



LITURGIA SAKRAMENTU
OŁTARZA

PREFACJA
Ksiądz: Pan niech będzie z wami!

Zbór: I z duchem twoim!

Ksiądz: Wznieście swe serca!

Zbór: Wznosimy je do Pana!

Ksiądz: Dziękujmy Panu, Bogu naszemu!

Zbór: Słuszną to i sprawiedliwą jest rzeczą.

Ksiądz: Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla
nas  zbawienne,  *  abyśmy Tobie  składali
dziękczynienie  i  Ciebie  wysławiali,  *
Panie,  Ojcze niebiański,  wszechmogący i
miłosierny  Boże,  *  przez  naszego  Pana
Jezusa  Chrystusa.  *  
On to cudownie sprawił, że przez śmierć
swoją  i  zmartwychwstanie  *  zostaliśmy
uwolnieni z jarzma grzechu i śmierci, * i
wezwani  do  chwały.  *  Jesteśmy bowiem
rodem  wybranym,  królestwem
kapłaństwem, * narodem świętym, ludem
nabytym,  *  abyśmy  rozgłaszali
wszechmoc  Twoją,  Boże,  *  który  nas



powołałeś   z  ciemności  do  Swojej
cudownej  światłości.  *  
Dlatego z Aniołami i  Archaniołami * i  z
wszystkimi  chórami  niebios,  *  głosimy
Twoją chwałę, * razem z nimi śpiewając: 

w czasie Adwentu:

Zaprawdę godne...

Albowiem Jego posłałeś do Swojego ludu,
*  aby  lud,  który  chodził  w  ciemności
ujrzał w Jego przyjściu światło wielkie * i
wypełnił  wśród  narodów   to,   co
zapowiadali  wszyscy  święci  prorocy.

Dlatego z Aniołami...

w czasie Bożego Narodzenia

Zaprawdę godne...

Albowiem   przez   tajemnicę  wcielonego
Słowa odwiecznego, * które ukryte przez
wieki,  (dzisiaj)  ciałem  się  stało,  *  aby
oczom  naszej  duszy  zajaśniało  nowe
światło Twojej chwały. * Widomie w ciele
oglądamy   Boga,   który   nas   do
umiłowania   rzeczy   niewidzialnych
pobudza. 

Dlatego z Aniołami...



w czasie Postu

Zaprawdę godne...

On  poszcząc  przez czterdzieści  dni  na
pustyni  *  własnym  przykładem  uświęcił
okres  pokuty,  *  On  zniweczył  wszystkie
podstępy   szatana   *  i  nauczył  nas
zwyciężać pokusy do grzechu,  * abyśmy
z   czystym  sercem  obchodzili  święta
wielkanocne * i w końcu doszli do Paschy
wieczystej.

Dlatego z Aniołami...

w czasie Wielkanocy

Zaprawdę godne...

Albowiem  ofiarowany  jest nasz  Baranek
wielkanocny,   który   zgładził   grzechy
świata,   *  naszą   śmierć   przez   swoją
śmierć  zniszczył,  a  przez
zmartwychwstanie   swoje   życie   nam
pozyskał. 

Dlatego z Aniołami...

SANCTUS
Święty,  Święty,  Święty  jest  nasz  Pan,  a niebo
i ziemia, a niebo i ziemia są pełne chwały Jego. 



MODLITWA EUCHARYSTYCZNA
I

Święty  Boże,  święty  Mocny,  święty  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
służbie  złożył  życie  Swoje  na  świętą,  niewinną
ofiarę, a pamiątkę Swej śmierci w Wieczerzy Świętej
zostawił  Tobie  na  chwałę,  a nam  ku  zbawieniu.
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.
Wysłuchaj  nas,  Ojcze,  przez  tegoż  Syna  Twojego
Jezusa Chrystusa, na którego przyjście oczekujemy
i  wraz  z  całym  Kościołem  wszystkich  czasów
pokornie prosimy: Przyjdź rychło, Panie!

II

Zaprawdę,  święty jesteś,  wieczny   Boże,  źródło
wszelkiej  świętości.  Poświęć  przeto  mocą  Ducha
Swego Świętego te dary, oraz serca nasze.  Obdarz
nas żywą wiarą, abyśmy w tych oto darach Twoich
mogli   spożyć  prawdziwe  Ciało   i  Krew  Twojego



Syna  Jezusa  Chrystusa  wydane  za  nas  na  śmierć
krzyżową. Wysłuchaj nas Ojcze, bo oczekujemy na
przyjście  Twojego  Syna  zarówno   teraz  do  serc
naszych,  jak też i  w dniu ostatecznym w chwale i
wraz z całym Kościołem Twoim świętym prosimy:
Przyjdź rychło, Panie!

III

Boże Ojcze,  który dałeś nam Jezusa Chrystusa  i
chcesz, abyśmy z Nim cierpieli i umarli,  i z Nim do
chwały  wzniesieni  zostali  -   oto   my,    z   prochu
ziemi  wzięci   i   grzechowi  podlegli,  przynosimy
dary Twoje, chleb i wino, i prosimy Cię, poświęć je i
poświęć  serca  nasze.  Spraw,  abyśmy  prawdziwie
ukorzyli się, w tych oto darach Twoich ciało i krew
Syna  Twego,  Baranka  niewinnego  spożyli,  z  Jego
śmiercią i zmartwychwstaniem zespolili się i wstali
do  nowego  życia.  Wysłuchaj  nas  przez  Jezusa
Chrystusa,   Pana  naszego,   na  którego  powtórne
przyjście  czekamy  i  pokornie  prosimy:  Przyjdź
rychło, Panie!

Zbór: Przyjdź, Panie Jezu!



OJCZE NASZ
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.

SŁOWA USTANOWIENIA
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 wylewa na odpuszczenie
grzechów.  To  czyńcie,   ilekroć  pić będziecie  na
pamiątkę Moją. 



ANAMNEZA
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. *

PAX DOMINI
Ksiądz: Pokój Pański niech zawsze będzie z wami!

Zbór: I z duchem twoim. / Amen.

MODLITWA O GODNE SPOŻYCIE
WIECZERZY ŚWIĘTEJ

Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, *
ale  powiedz  tylko  słowo,  * a  będzie  uzdrowiona
dusza moja. Amen. 



ZAPROSZENIE DO STOŁU PAŃSKIEGO
Ksiądz: 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.

AGNUS DEI
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.

UDZIELANIE SAKRAMENTU OŁTARZA

POSTCOMUNIO
Ksiądz śpiewa stałą antyfonę lub antyfonę niedzieli/święta.

Ksiądz: Dziękujcie Panu albowiem jest dobry.
Alleluja!

Zbór: Albowiem  na  wieki  miłosierdzie  Jego.
Alleluja!



Ksiądz: Módlmy się. Dziękujemy  Ci,
wszechmogący  i  miłosierny  Boże,  * żeś
nas  pokrzepił  tym  zbawiennym  darem
Ciała  i  Krwi  Syna  Twojego.  *  Prosimy
Cię,  spraw  dla  miłosierdzia  Twego,  aby
nam  ten  święty  Sakrament  posłużył  ku
wzmocnieniu wiary naszej w Ciebie * i do
serdecznej  wzajemnej  miłości  między
nami  wszystkimi,  * przez  tegoż  Syna
Twojego, naszego Pana Jezusa Chrystusa.

Zbór: Amen.

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO
Ksiądz: 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. 

albo

Niech wam Pan Bóg błogosławi i niechaj
strzeże  was;  Niech  rozjaśni  Pan  oblicze
Swoje  nad  wami  i  niech  wam  miłościw
będzie, Niech obróci Pan twarz Swoją ku
wam  i  niechaj  wam  da  Swój  święty  †
pokój.

Zbór: Amen! Amen! Amen!



WYBRANE KOLEKTY

1. NIEDZIELA ADWENTU
rzedwieczny Boże, miłosierny Ojcze, * dziękujemy Ci, że
dozwoliłeś nam doczekać błogosławionego czasu adwentu,

w  którym  Syn  Twój  Jezus  Chrystus  na  nowo  przychodzi
do  Ludu  Twego.  *  Prosimy  Cię,  udziel  Kościołowi  Ducha
swego, aby  rozkrzewiało  się Słowo Twoje,  a  serca  nasze
zostały  poświęcone  i pobudzone do żywej wiary. * Wysłuchaj
nas przez Jezusa  Chrystusa,  który  z  Tobą  i   z  Duchem
Świętym  żyje i króluje na wieki wieków. 

P

WIGILIA NARODZENIA PAŃSKIEGO
iłosierny Boże i Ojcze niebieski! * Uwielbiamy Cię, że
w  Dzieciątku  Jezus  objawiłeś  nam  tajemnicę  swojej

Boskiej miłości  i  łaski. * Prosimy Cię,  spraw, aby  światło
nocy betlejemskiej zajaśniało w duszach naszych  i wypełniło
je  radością  i  pokojem.   *   Wysłuchaj   nas   przez   Jezusa
Chrystusa,  który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. 

M

ŚWIĘTO NARODZENIA PAŃSKIEGO
oże, Ojcze Niebieski! * Dziękujemy Ci,  że ulitowałeś się
nad naszą niedolą  i  odsłoniłeś  nam w Dzieciątku  Jezus

swe ojcowskie  serce  pełne miłości  i  łaski.  *  Prosimy  Cię,
spraw,   abyśmy   za   miłosierdzie   Twoje   zawsze   byli
wdzięczni  Tobie i pocieszali  się  światłem  narodzenia Syna
Twojego.  * Wysłuchaj  nas  przez  tegoż  Jezusa  Chrystusa,
który  z  Tobą i  z Duchem Świętym żyje i  króluje na wieki
wieków. 

B



ŚWIĘTO EPIFANI
anie   Boże,   Ojcze   niebieski!   *   Ty   prowadziłeś
pierwszych  pogan  do  Syna  Twojego  poprzez  światło

gwiazdy betlejemskiej.   *   Prosimy  Cię,   spraw  w  łasce
swojej,  abyśmy w wierze  za  Twoim  zbawiennym  światłem
postępowali  i  w  wieczności  oglądać  mogli  Boskie  oblicze
Twoje. * Wysłuchaj  nas  przez  Jezusa  Chrystusa,  który  z
Tobą  i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

P

1. NIEDZIELA POSTU
anie  Boże,  Ojcze niebieski!  * Posłałeś  Syna swojego na
świat,  aby  złamał  potęgę  szatana  i  wybawił  nas  od

złego.   *  Prosimy  Cię,  chroń  nas  od  pokus  i  obdarz  mocą
Ducha  Świętego,  byśmy  się  szatanowi  skutecznie  opierali  i
odnieśli nad nim zwycięstwo.  * Wysłuchaj  nas  przez  Jezusa
Chrystusa,  który z Tobą i z Duchem Świętym żyje i króluje na
wieki wieków. 

P

WIELKI PIĄTEK
oże,  Ojcze   nasz   niebieski!   *  Prosimy  Cię,  wejrzyj
łaskawie  na  Kościół  swój,  dla  którego  Syn  Twój

umiłowany oddał  się  w ręce  grzeszników i  wycierpiał  mękę
krzyża.  *  Spraw,  abyśmy   Dzień   Pamiątki   Jego   śmierci
godnie  obchodzili i  wdzięczni  byli  Tobie  aż  do  śmierci
naszej  za  świętą  ofiarę Syna Twojego. * Wysłuchaj nas przez
Jezusa  Chrystusa,  który  z  Tobą i  z  Duchem Świętym żyje  i
króluje na wieki wieków. 

B



WIELKANOC
szechmogący   Boże,  Ojcze   nasz   niebieski!   *
Dziękujemy  Ci,   że   przez   śmierć   Syna   swojego

zniszczyłeś  grzech i śmierć, a przez  Jego zmartwychwstanie
obdarowałeś nas życiem  wiecznym.  *  Prosimy  Cię,  wzbudź
w  sercach  naszych cudowną wiarę w  zmartwychwstanie  i
życie wieczne  i  dopomóż nam wytrwać w niej aż do końca dni
naszych. * Wysłuchaj  nas  przez  Jezusa  Chrystusa,  który  z
Tobą  i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. 

W

ŚWIĘTO ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO
szechmogący  Boże  i Ojcze!  *  Chwalimy  i wielbimy
Cię,  że wypełniłeś  serca  nasze mocą Ducha Świętego

i  zgromadziłeś Lud  swój w Kościele Syna Twojego. * Prosimy
cię, wysłuchaj prośby naszej o Ducha Prawdy, aby przez Niego
cały  Kościół   został   odrodzony  w  wierze   i  miłości.   *
Wysłuchaj  nas  przez  Jezusa  Chrystusa,  który  z  Tobą  i  z
Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków.  

W

ŚWIĘTO REFORMACJI
anie Jezu Chryste, z Twojej woli powstał na ziemi Kościół,
którego  umiłowałeś  i  nieustannie miłujesz.  *  Przebacz

wszystkim,  którzy  pod  pretekstem  posiadania  prawdy
nienawidzą  Twojego  Kościoła   i  wszystko  czynią,  aby  go
zniszczyć. * Prosimy Cię: Buduj nieustannie Swój Kościół na
fundamencie nauki apostolskiej, uzbrój go w miecz   Ewangelii
i napełń go światłem Ducha Twojego. * Tobie, Panie Kościoła,
wraz z Ojcem i Duchem Świętym niech będzie cześć i chwała
teraz i po wszystkie wieki wieków. 

P


