Opracowali ks. Andrzej Wójcik, ks. dr Grzegorz Olek

Porządek ewangelickiego
nabożeństwa domowego
(Śpiewnik Ewangelicki str. 1493 i następne;
wersja poniżej jest rozszerzona względem
Śpiewnika Ewangelickiego):
Objaśnienia: P - prowadzący, W - wszyscy,
ŚE - Śpiewnik Ewangelicki; części mówione
wspólnie są przesunięte do prawej względem
lewego marginesu.

Wstęp
Rozpoczynamy od zapalenia świecy i chwili
ciszy, następnie śpiewamy pieśń

> Pieśń
> Pozdrowienie
P: W imię Ojca i Syna, i Ducha
Świętego.
W: Amen.
P: Hasło tygodnia brzmi ... (ŚE od str.
1357, 15 marca - introit 33, 22 marca
35, 29 marca 37)
P: Przyznajmy się wspólnie przed
naszym Bogiem, że zgrzeszyliśmy
myślą,
mową,
uczynkiem
i zaniedbaniem, bo nie kochaliśmy Boga
z całego serca, a bliźnich jak siebie
samych. Sami nie możemy uwolnić się
od grzechów, dlatego wyznajmy nasze

grzechy
Bogu
i
prośmy
go o przebaczenie:
W: Zgładź, o Panie, Boże,
wszystkie
grzechy
oraz
nieprawości nasze. Chcemy
uwielbiać Cię czystym sercem
I ustami oraz przeżywać to
nabożeństwo w radości. Przez
Jezusa Chrystusa, naszego
Pana. Amen.
P: Niech się zmiłuje nad nami Bóg
wszechmogący, odpuści nam grzechy
I doprowadzi nas do życia wiecznego.
W: Amen.
> Psalm - numer psalmu jest podany przy
introicie niedzieli (patrz wyżej), można także
naprzemiennie zmówić introit lub wybrać
inny psalm

> Modlitwa - prowadzący zmawia modlitwę
spisaną (z modlitewnika lub korzysta
z modlitw z ŚE s. 1621-1626) lub modli się
własnymi słowami

Liturgia Słowa Bożego
P: Wsłuchajmy się w Słowo Boże, które
czytam z …
15.03: 1 Księga Królewska 19,1-8;
List św. Pawła do Efezjan 5,1-9;

22.03: 2 list św. Pawła do Koryntian
1,3-7; Ewangelia Jana 6,47-51;
29.03: 1 Księga Mojżeszowa
(Rodzaju) 22,1-14; Ewangelia Jana
18,28-19,5;
P: Wyznajmy teraz wspólnie z całym
Kościołem Jezusa Chrystusa naszą
wiarę chrześcijańską:
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
życie
wieczne. Amen.
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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.

Zwiastowanie Słowa Bożego
> Pieśń
> Kazanie - odczytanie kazania /
uruchomienie kazania w wersji audio lub
odtwarza wideo

15.03: Ewangelia Łukasza 9,57-62
22.03: Księga Izajasza 66,10-14
29.03: List do Hebrajczyków 13,12-14
> Pieśń

Zakończenie
> Powszechna Modlitwa Kościoła - może
odbyć się w dwóch formach - prowadzący
zmawia modlitwę i kończy ją wspólnym
zmówieniem
Modlitwy
Pańskiej
lub prowadzący wzywa do modlitwy,
a uczestnicy nabożeństwa podają intencje
modlitewne, kończąc każdą z nich prośbą:
Panie, zmiłuj się lub Panie, wysłuchaj nas
lub Amen.

P: Módlmy się …
W: 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, /

Porządek luterańskiego
nabożeństwa domowego

> Błogosławieństwo
P: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg
wszechmogący: Ojciec i Syn, i Duch
Święty.
W: Amen.
> Pieśń
Po pieśni możemy zakończyć chwilą ciszy
i zgaszeniem świecy
=====================
Modlitwy i intencje modlitewne:
-

-

-

O wszystkich chorych, cierpiących,
potrzebujących
O Boży pokój i ochronę
O kościół i jego zwierzchność,
mądrość dla duszpasterzy i rad
parafialnych
O Boże prowadzenie i mądrość dla
lekarzy, pielęgniarek i całego
personelu medycznego
O mądrość dla rządzących
O oddalenie pandemii koronawirusa

“Nie umrę, ale będę żył
i opowiadać będę dzieła Pana”
Ps 118,17

