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Porządek nabożeństwa 

Zatwierdzona rezolucją królewską z dnia 12 czerwca 1992r. 

 
Przed nabożeństwem dzwony kościelne biją trzy razy. Ostatnie uderzenie 

oznacza rozpoczęcie nabożeństwa. 

 
WEJŚCIE (PRELUDIUM)  

 
Gdy ustanie bicie dzwonów, rozbrzmiewa preludium, psalm biblijny lub utwór 

chóralny. Następuje wejście księdza przed ołtarz. 

 
MODLITWA NA WEJŚCIE  

 
Modlitwę na wejście czyta lektor, kościelny lub inny członek parafii. Podczas 

odmawiania modlitwy ksiądz klęczy przy ołtarzu. 

 
Módlmy się! 

Panie, wszedłem do Twojego domu, aby wysłuchać słów Twoich,  

Boże Ojcze, mój Stworzycielu,  
Twoich Panie Jezu, mój Zbawicielu  

i Twoich dobry Duchu Święty, mój Pocieszycielu w życiu i śmierci. 

Panie, otwórz więc mocą Ducha Świętego moje serce na Jezusa Chrystusa, abym 

ze słów Twoich mógł nauczyć się przezwyciężać moje słabości, wierzyć w życie i 

śmierć Jezusa oraz każdego dnia lepiej żyć życiem świętym. Boże, który słuchasz 

naszych głosów i modlitw, w Jezusie Chrystusie. Amen. 
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Lub 

 
Módlmy się! 

Panie, wszedłem do Twojego domu, aby wysłuchać słów Twoich. 

Otwórz w Duchu Świętym moje serce, abym ze słów Twoich mógł nauczyć się 

przezwyciężać moje słabości, wierzyć w Jezusa Chrystusa oraz każdego dnia 

umacniać tę wiarę i trwać w niej. Amen. 

 
PIEŚNI NA WEJŚCIE  

 
Po psalmie (lub po pozdrowieniu) kolejnymi modlitwami mogą być śpiewana 

lub recytowana aklamacja „Panie, zmiłuj się” (Kyrie) i śpiewany „Hymn 

pochwalny” (Gloria) 

 
POZDROWIENIE  

 
Ksiądz recytuje lub śpiewa (zwrócony twarzą do wiernych): 

Pan z Wami! 

Zbór odpowiada: 

I z duchem Twoim! Lub: I Pan z Tobą! 

 

 
KOLEKTA OTWIERAJĄCA  

 
Ksiądz mówi dalej: 

Módlmy się! 

Po tych słowach ksiądz czyta lub śpiewa (zwrócony twarzą do ołtarza) jedną z 

modlitw dnia. Zbór odpowiada: 

Amen. 

 
CZYTANIE ZE STAREGO TESTAMENTU  

 
W czasie czytania wierni przyjmują postawę stojącą. 
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PSALM RESPONSORYJNY MIĘDZY CZYTANIAMI  

 
 

CZYTANIE Z NOWEGO TESTAMENTU  

list lub lekcja 

 
 

WYZNANIE WIARY 
 

Wyznanie wiary śpiewa lub recytuje ksiądz razem ze zborem (lub sam ksiądz). 

W czasie Wyznania Wiary wierni stoją. Wyznanie wiary może zostać 

poprzedzone słowami: Wyznajmy teraz naszą chrześcijańską wiarę (lub 

podobnymi). Ksiądz może złożyć Wyznanie Wiary z ambony w związku z 

tekstem kazalnym. Jeśli podczas nabożeństwa udzielany jest sakrament Chrztu 

św., Wyznanie Wiary można pominąć (bo jest składane podczas Chrztu). 
 

 

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. 

 
Lub 
 

Wierzę w jedynego Boga, 

Ojca wszechmogącego, 

Stworzyciela nieba i ziemi,  

wszystkich rzeczy widzialnych i nie widzialnych. 

I w jedynego Pana Jezusa Chrystusa,  
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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 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. 
 
Kończąc wyznanie wiary zbór mówi „Amen”. 

 

 
PIEŚNI PRZED CZYTANIEM EWANGELII 

 
CZYTANIE EWANGELII  
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Stojąc na ambonie, ksiądz lub lektor rozpoczyna czytanie Ewangelii od słów:: 

Słowa Ewangelii według świętego . . . 

 
Zbór wstaje i odpowiada: 

Chwała Tobie Panie za Twą radosną nowinę. 

Następnie ksiądz lub lektor odczytuje tekst Ewangelii. 

 
KAZANIE  

 
Kazanie może zostać poprzedzone krótką 

modlitwą. Kazanie kończy się modlitwą 

dziękczynną: 

 

Niechaj na wieki chwała i dziękczynienie 

będzie Tobie, nasz Boże, Ojcze, Synu i Duchu 

Święty, który był, który jest i który będzie 

jednym prawdziwym Bogiem istniejącym w 
trzech osobach. 

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



Strona 6 z 18 
 

Lub 

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak 

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

 
 

MODLITWA POWSZECHNA  

 
Modlitwa powszechna jest odmawiana z ambony, bezpośrednio po kazaniu, lub 

przy ołtarzu po pieśni śpiewanej po tekście kazalnym. 

Jeśli podczas nabożeństwa nie jest udzielany sakrament Chrztu Św. lub nie 

ma Komunii Św., modlitwa powszechna kończy się odmówieniem „Ojcze 

nasz”. O brzmieniu wezwań modlitwy powszechnej decyduje ksiądz. 

 
 

Boże nasz, bądź pocieszeniem i wsparciem wszystkich chorych i cierpiących, tak 

bliskich, jak i dalekich. Przybądź z pomocą tym, którzy zwątpili i w godzinie 

pokusy wybaw nas od złego. Błogosław i zachowaj swój święty, powszechny 
kościół i nas w nim. Błogosław i zachowaj swoje święte sakramenty i pozwól, aby 

Twoje słowo nieustannie wybrzmiewało w nas, aby Twoje królestwo, które jest 
sprawiedliwością, pokojem i radością w Duchu Świętym mogło rozwijać się i 

wzrastać, a światło łaski Bożej jaśniało tym, co w mroku i cieniu śmierci 
mieszkają. 

Niech Twoja opiekuńcza dłoń otoczy nasz kraj i jego mieszkańców. Błogosław i 

zachowaj naszego króla (imię), królową (imię) i całą rodzinę królewską 

(imiona). Prosimy Cię dla nich i dla nas wszystkich o wszystkie łaski, pokój i 

błogosławieństwo, a po chrześcijańskim życiu o zbawienie wieczne. 

 
Po modlitwie powszechnej (lub kazaniu) podawane są komunikaty i ogłoszenia 

parafialne. Na zakończenie ksiądz z ambony przekazuje apostolskie życzenie 

pokoju, podczas którego wierni przyjmują postawę stojącą. 
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Przyjmijcie apostolskie życzenie pokoju:   
A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc 

waszych i myśli waszych w Chrystusie † Jezusie.  (Flp 4,7) 

Zbór:  Amen. 

albo 

Adwent: 

Ksiądz:  A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch 

wasz i dusza, i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście 

Pana naszego, Jezusa † Chrystusa.  (1 Tes 5, 23) 

Zbór:  Amen. 

Narodzenie Pańskie 

Ksiądz:  Pokój niech będzie braciom i siostrom, i miłość wraz z wiarą od Boga 

Ojca i Pana Jezusa Chrystusa. Łaska niech będzie ze wszystkimi, 

którzy miłują Pana naszego, Jezusa † Chrystusa, miłością 

niezniszczalną.  (Ef 6, 23-24) 

Zbór:   Amen. 

Nowy Rok 

Ksiądz: A Bóg nadziei niechaj was napełni wszelką radością i pokojem we 

wierze, abyście obfitowali w nadzieję przez moc Ducha † Świętego. 
 (Rz 15, 13) 

Zbór:  Amen. 

Od Wielkanocy do Wniebowstąpienia Pańskiego 

Ksiądz:  A Bóg pokoju, który przez krew przymierza wiecznego wywiódł 

spośród umarłych wielkiego pasterza owiec, Pana naszego Jezusa, 

niech was wyposaży we wszystko dobre, abyście spełnili wolę Jego, 

sprawując w nas to, co miłe jest w oczach Jego, przez Jezusa 

Chrystusa, któremu niech będzie chwała na wieki † wieków.  
 (Hbr 13, 20-21) 

Zbór:  Amen. 
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PIEŚNI PO KAZANIU  

 
Podczas pieśni śpiewanych po kazaniu ksiądz podchodzi do ołtarza. 

Modlitwa powszechna może zostać odmówiona po tej pieśni, w którym to 

przypadku po modlitwie powszechnej śpiewana jest pieśń przed . 

Jeśli nie ma Sakramentu Wieczerzy Pańskiej, odmawiana jest kolekta 

zamykająca lub modlitwa powszechna i „Ojcze Nasz”. 

 
 
LITURGIA SAKRAMENTU OŁTARZA 

 
Liturgia Sakramentu Ołtarza – Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się jedną z trzech 

modlitw eucharystycznych: 

 
a. Ksiądz recytuje (zwrócony twarzą do zboru): 

Drodzy przyjaciele Chrystusa! Nasz Pan Jezus Chrystus powiedział: » Ja 

jestem chlebem żywota; kto do mnie przychodzi, nigdy łaknąć nie będzie, a kto 

wierzy we mnie, nigdy pragnąć nie będzie.« W Wieczerzy Pańskiej ukrzyżowany i 
zmartwychwstały Zbawiciel ofiarowuje nam siebie samego, aby każdy, kto 

odczuwa głód i pragnienie sprawiedliwości, mocą Sakramentu doszedł do życia 
wiecznego. Zatem bądźcie posłuszni jego zaleceniu, gdy mówi: »Bierzcie i jedzcie 

z tego wszyscy; Bierzcie i pijcie z tego wszyscy; To czyńcie na moją pamiątkę!« 

gdyż w ten sposób On jednoczy Was ze sobą, abyście pamiętali o Nim podczas 
Waszej ziemskiej wędrówki zanim się z Nim złączycie w Jego Królestwie. Módlmy 

się o to z całego serca: 
 

To wprowadzenie można pominąć. 

 

Ksiądz recytuje (zwrócony twarzą do ołtarza): 

Zmartwychwstały Panie i Zbawicielu, 

który jesteś między nami z całym 

królestwem Twojej miłości! 

Poleciłeś nam spożywać ciało i krew 

na Twoją pamiątkę 

i dla wzmocnienia naszej wiary w odpuszczenie 

grzechów. Oczyść nas z grzechu 
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i umocnij nas w nadziei na życie 

wieczne. Pomóż nam wzrastać 

w miłości, 

i pozwól wszystkim wierzącym stać się 

jednością z Tobą, tak jak Ty jesteś 

jednością z Ojcem. 

Zbór: 

Amen. 
 

Dalej zostają odmówione „Ojcze nasz” i słowa ustanowienia. 

 

 
b. Ksiądz recytuje lub śpiewa (zwrócony twarzą do 

wiernych):  

Wznieśmy nasze serca do Pana! 

Niech będzie uwielbione imię Jego! 

Ksiądz mówi dalej (zwrócony twarzą do ołtarza): 

Święty, Święty, Święty, Pan, Bóg Wszechmogący, 

który był i który jest i który przychodzi. 

Zbór: 

Hosanna na wysokości! 

Ksiądz: 

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 

Zbór: 

Hosanna na wysokości! 
 
 

Zbór śpiewa: 

 
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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Ksiądz recytuje lub śpiewa: 

Zmartwychwstały Panie i Zbawicielu, 

który jesteś między nami z całym 
królestwem Twojej miłości! 

Poleciłeś nam spożywać ciało i krew 

na Twoją pamiątkę 

i dla wzmocnienia naszej wiary w odpuszczenie 

grzechów. Oczyść nas z grzechu 

i spraw wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, 

abyś zamieszkał przez wiarę w naszych sercach. 

 

Umocnij nas w nadziei na życie 

wieczne. Pomóż nam wzrastać w 

miłości, abyśmy razem ze 

wszystkimi wierzącymi stali się 

jednością z Tobą, tak jak Ty 

jesteś jednością z Ojcem. 

Wierni: 

Amen. 

 
Dalej zostają odmówione „Ojcze nasz” i słowa ustanowienia. 

 
c. Ksiądz recytuje lub śpiewa (zwrócony twarzą do zboru): 

Wznieśmy nasze serca do 

Pana! Niech będzie uwielbione imię 

Jego! 

Ksiądz mówi dalej (zwrócony twarzą do 

zboru): Dziękujemy Ci i wychwalamy Cię, 

Boże Ojcze Wszechmogący, w Jezusie 

Chrystusie, Panu naszym. 

Ty stworzyłeś niebiosa i cały ich 
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zastęp, ziemię i wszystko, co jest na 

niej. 

Ty dajesz nam życie ciała i 

duszy, Ty utrzymujesz to 

wszystko. 

Dlatego z całą wspólnotą na ziemi i 

w niebie, 

wraz z zastępami aniołów, 

śpiewamy oddając Ci chwałę: 

Zbór śpiewają: 

Święty, święty, święty Pan Bóg Wszechmogący. 

Twej chwały pełne jest niebo i pełna jest ziemia. 

Hosanna na wysokości! 

Ksiądz: 

Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. 

Zbór: 

Hosanna na wysokości! 

 

Ksiądz recytuje lub śpiewa: 

Zmartwychwstały Panie i 

Zbawicielu, 

który jesteś między nami z całym 

królestwem Twojej miłości! 

Poleciłeś nam spożywać ciało i krew 

na Twoją pamiątkę 

i dla wzmocnienia naszej wiary w odpuszczenie 

grzechów. Oczyść nas z grzechu 

i spraw wzmocnienie siły wewnętrznego człowieka, 

abyś zamieszkał przez wiarę w 

naszych sercach. Umocnij nas w 

nadziei na życie wieczne. 

Pomóż nam wzrastać w miłości, 

abyśmy razem ze wszystkimi wierzącymi stali 
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się jednością z Tobą, tak jak Ty jesteś jednością 

z Ojcem. 

Zbór: 

Amen. 
 

Lub 
 

Chwała Tobie, Święty Boże i Ojcze, 

Najświętszy Ojcze, któryś nas wyrwał z 
mocy ciemności 

i przeniósł do królestwa Syna swego umiłowanego. 

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, *                                                                

Zbór: 

Amen. 
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Jeśli odmawiana jest modlitwa „C”, wówczas przed lub w trakcie rozdawania 

Sakramentu Ołtarza śpiewa się „O Baranku Boży” w formie psalmu lub prozą. 
 

 
OJCZE NASZ 
 

Ksiądz (lub Ksiądz razem z wiernymi):  

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.  
Zbór: 

Amen. 
 

SŁOWA USTANOWIENIA  

 
Ksiądz kontynuuje czytanie lub śpiewanie słów ustanowienia. W tym czasie zbór 

stoi. Recytując lub śpiewając słowa o chlebie/winie, ksiądz trzyma w rękach 

chleb/kielich. Ksiądz może się zwrócić w kierunku wiernych. 

 

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. 
 

 
 

 
DYSTRYBUCJA KOMUNII ŚWIĘTEJ 
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Po słowach ustanowienia komunikanci podchodzą do Stołu Pańskiego i 

przyjmują postawę klęczącą. 

Ksiądz rozdaje chleb każdemu z przystępujących do Komunii, 

mówiąc: Oto ciało Jezusa Chrystusa. 

Ksiądz podaje wino każdemu z przystępujących do Komunii, 

mówiąc: Oto krew Jezusa Chrystusa. 

 
Po podaniu Komunii ksiądz mówi: 
 

Pokrzepieni Ciałem i Krwią Pana naszego Jezusa Chrystusa idźcie w 
pokoju, a Pan niech zawsze będzie † z wami! 
 
Podczas pozdrowienia pokoju ksiądz może uczynić znak krzyża kielichem. 

 
Po dystrybucji ksiądz mówi: Pokój niech będzie z wami! 

 
W czasie dystrybucji Komunii Świętej mogą być śpiewane pieśni, może być grana 

muzyka organowa lub może panować cisza. 

 

Po dystrybucji przyjmujący Komunię Świętą wracają na swoje miejsca i zostaje 

odśpiewana pieśń. 
 

 
KOLEKTA ZAMYKAJĄCA  

 
Ksiądz recytuje lub śpiewa (zwrócony twarzą do 

zboru): Módlmy się! 

Ksiądz czyta lub śpiewa kolektę zamykającą (zwrócony twarzą do ołtarza). 
 

 
Po Eucharystii: 

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. 
 
 

Zależnie od okoliczności, w zamian może zostać odmówiona jedna ze 

świątecznych kolekt zamykających, lub następująca kolekta: 
 

Wszechmogący, wieczny Boże, dziękujemy Ci, żeś nas pokrzepił tymi 
zbawiennymi darami Twoimi. Prosimy Cię, spraw, abyśmy wewnętrznie 
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przeistoczeni mocą Twego Sakramentu świętego napełnieni zostali 
owocami sprawiedliwości. Przez Chrystusa, Pana naszego. 
 

 
Po udzieleniu Sakramentu Chrztu Świętego i Komunii Świętej mogą zostać 

wypowiedziane następujące słowa: 

Panie nasz, Boże, Ojcze niebiański! 

Dziękujemy Ci za Twoją niezmierną łaskę, 

żeś przez Syna swojego umiłowanego, Pana 

naszego Jezusa Chrystusa, 

dał nam Słowo Boże i Sakramenty Święte na 

pocieszenie naszych sumień i jako drogę prowadzącą 

do otrzymania przebaczenia grzechów. 

Prosimy Cię: 

Daj nam swojego Ducha Świętego, 

abyśmy z serca wierzyli Twojemu słowu, 

a przez Chrzest i Wieczerzę Pańską wzmacniali 

naszą wiarę dzień po dniu, 

aż uzyskamy zbawienie wieczne. 

Przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, 

który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen 
 

 

Po chrzcie: 
 

Wszechmogący, miłosierny Boże i Ojcze, z całego serca dziękujemy Ci i uwielbiamy 
Cię za to, że zachowujesz i pomnażasz Swój Kościół. Dziękujemy z wdzięcznych 

serc, że i to dziecko (te dzieci) uczyniłeś dzisiaj przez Chrzest Święty członkami 
Kościoła, a więc Ciała Twojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa. Prosimy Cię 

pokornie: zachowaj to dziecko (te dzieci) w otrzymanej dzisiaj zbawiennej łasce. 
Zachowaj także nas i wszystkich ochrzczonych, w prawdziwej wierze i w 

społeczności Swego Kościoła, do życia wiecznego. Prosimy Cię o to, w Duchu 
Świętym, przez tegoż Syna Twojego, naszego Zbawcy i Pana, Jezusa Chrystusa. 
 

 

W przypadku Nabożeństwa, podczas którego nie jest udzielany Chrzest lub nie ma 
Wieczerzy Pańskiej: 
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Panie nasz, Boże, Ojcze niebiański!  

Dziękujemy Ci za Twoje święte i 
zbawienne słowo, 

za którego sprawą także u nas zbiera Twój 

chrześcijański kościół. Teraz prosimy Ciebie: 

Zostań z nami przez Twojego Ducha Świętego, 

abyśmy zachowali Twoje słowo i żyli zgodnie z nim 
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i każdego dnia żyli w wierze, 

aż uzyskamy zbawienie wieczne. 

Przez Twojego ukochanego Syna, Jezusa Chrystusa, Pana naszego, 

który z Tobą żyje i króluje na wieki wieków. Amen 

 
Po zakończeniu kolekty zamykającej zbór 

odpowiada: Amen. 

 
W przypadku Nabożeństwa, podczas którego nie ma Wieczerzy Pańskiej, można 

zrezygnować z kolekty zamykającej, jeśli modlitwa powszechna i „Ojcze nasz” są 

odmawiane sprzed ołtarza po pieśniach po kazaniu. 

 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO  
 

Ksiądz recytuje lub śpiewa (zwrócony twarzą do zboru): 

Pan z Wami! 

Zbór odpowiada: 

I z duchem Twoim! lub: I Pan z Tobą! 

Pozdrowienie można pominąć lub wypowiedzieć przed kolektą zamykającą. 

W trakcie błogosławieństwa zbór przyjmuje postawę stojącą, podczas gdy 

ksiądz recytuje lub śpiewa: 

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 da ci pokój!* 

Zbór odpowiada: 

Amen. Amen. Amen. 
 

* W zamian można użyć słów: 
 

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 da ci pokój! 
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Po błogosławieństwie ksiądz wykonuje znak krzyża. 

PIEŚŃ NA WYJŚCIE  

MODLITWA NA WYJŚCIE  

 
Modlitwę na wyjście czyta lektor, kościelny lub inny członek wspólnoty. 

Podczas odmawiania modlitwy ksiądz klęczy przy ołtarzu. 

 
Módlmy się! 

Panie, dziękuję Ci z całego serca, 

bo pozwoliłeś mi poznać czego ode mnie oczekujesz. 

Teraz pomóż mi, mój Boże, 

mocą Ducha Świętego w Jezusie 

Chrystusie, abym zachował Twoje słowo 

w czystym sercu i przez to umocnił się w 

wierze i 

brał lepszy udział w życiu świętym, 

mając w Tobie pocieszenie w życiu i śmierci. Amen. 

 
Lub 

 
Módlmy się! 

Panie, dziękuję Ci, bo pozwoliłeś mi poznać 

czego ode mnie oczekujesz. 
Teraz pomóż mi, mój Boże, 

abym mógł trwać przy Twoim Słowie, 

mając w Tobie wsparcie w życiu i śmierci i pocieszenie. Amen. 

 
WYJŚCIE (POSTLUDIUM)  

 
Zbiórka zazwyczaj ma miejsce podczas wyjścia. 
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