
Porządek Nabożeństwa Luterańskiego  
z Sakramentem Ołtarza  

w Parafii Ewangelicko-Augsburskiej  
Świętej Trójcy w Warszawie 

Szanowni Państwo 
 
Serdecznie witamy w stołecznym kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy. 
 
Słowo, pisane, jak i mówione, zawsze było nieodłączną częścią ewangelicyzmu. Nie 
bez powodu teologia luterańska nazywana jest teologią Słowa. W naboŜeństwie 
ewangelickim Słowo BoŜe manifestuje się w czytaniu i zwiastowaniu Słowa BoŜego, 
oraz w sakramentach Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej. Słowo odnajdujemy 
równieŜ w Ŝyciu Kościoła pod innymi postaciami - modlitwa, pieśni, ale i cała litur-
gia przepełniona jest umiłowaniem doskonałego Słowa BoŜego.  
 
Liturgia luterańska łączy tradycję staroŜytnego Kościoła z elementami liturgiczny-
mi, pochodzącymi z okresu reformacji. WaŜny równieŜ jest kontekst ekumeniczny, 
który mocno wpłynął na liturgię współczesnego luteranizmu.  
 
Aby ułatwić Państwu czynny udział w naszym naboŜeństwie zachęcamy do zapo-
znania się z porządkiem naboŜeństwa oraz podstawowymi informacjami, dotyczący-
mi Śpiewnika Ewangelickiego (kancjonału), który odgrywa szczególną rolę w 
ewangelickiej poboŜności. Śpiewnik zbudowany jest z kilku części: głównej, skła-
dającą się z pieśni podzielonych na okresy roku liturgicznego oraz tematy, litur-
gicznej z informacjami nt. istoty naboŜeństwa oraz przebiegu naboŜeństw luterań-
skich i reformowanych wraz z wybranymi psalmami, modlitewnej z propozycjami 
modlitw na róŜne okazje oraz wyznaniowej, w której zawarte są starochrześcijań-
skie symbole wiary, wchodzące w skład luterańskich ksiąg wyznaniowych. KaŜda 
część śpiewnika posiada swój kolor. 

„Rozkładem jazdy” kaŜdego naboŜeństwa są ta-
blice umieszczone w dwóch widocznych miej-
scach w kościele. Spoglądając na przedstawio-
ny na zdjęciu przykład, widzimy pierwszy nu-
mer, który oznacza numer pieśni w śpiewniku. 
Następnie jest introit (tutaj 46), który odnaj-
dujemy w końcowej części śpiewnika (od str. 
1358-1481). Introit to wstęp w liturgii naboŜeń-
stwa, wprowadzający poprzez śpiewany dialog 
w tematykę danej niedzieli. Najczęściej teksty 
introitów pochodzą z Księgi Psalmów. Kolejne 
numery na tablicy to numery pieśni – ich liczba 
nie jest stała i zaleŜy od osoby prowadzącej na-
boŜeństwo. Wszystkie pieśni - z wyjątkiem 
ostatniej - śpiewamy na siedząco. Wyjątkiem od 
tej zasady jest Hymn Reformacyjny „Warownym 
grodem” (ŚE 265) lub inne, wyjątkowe sytuacje.  

 



Wszystkie naboŜeństwa niedzielne w kościele ewangelicko-augsburskim Świętej Trójcy 
odbywają się z Sakramentem Ołtarza. NaboŜeństwa rozpoczynają się o 10:30 i 19:00. 
Coniedzielna Wieczerza Pańska (Eucharystia) pokazuje dwa kulminacyjne punkty lute-
rańskiego naboŜeństwa: zwiastowanie Słowa BoŜego oraz wspólnotę w Sakramencie 
Wieczerzy Świętej, do której wszyscy ochrzczeni w imię Trójjedynego Boga są serdecznie 
zaproszeni, jeśli czują taką potrzebę serca. Komunia poprzedzona jest spowiedzią.  
W adwencie, czasie pasyjnym (Wielki Post) oraz szczególne dni roku kościelnego (np. 
Wniebowstąpienie Pańskie) odbywają się tygodniowe naboŜeństwa. 
 

PORZĄDEK NABOśEŃSTWA z SAKRAMENTEM OŁTARZA 
 

KaŜde naboŜeństwo (z wyjątkiem wielkopiątkowego, które ma nieco inny porządek) rozpoczyna 
się biciem w dzwony, po których rozbrzmiewa preludium organowe i rozpoczyna się naboŜeństwo 
według ustalonego porządku: 
 
I. Powitanie liturgiczne oraz Pieśń 
 
II. LITURGIA WSTĘPNA (Zbór wstaje) 
 
Introit (na daną niedzielę i/lub święto) 
 
Ksiądz: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu 
Zbór: Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen 
 

 Ks.: Kyrie eleison!    Zb.: Panie, zmiłuj się! 
 Ks.: Christe eleison!   Zb.: Chryste, zmiłuj się! 
 Ks.: Kyrie eleison!    Zb.: Panie, zmiłuj się! 
 

 
W niedziele i święta od Wielkanocy do Niedzieli Wieczności z wyjątkiem naboŜeństw Ŝałobnych i pokutnych. 

Ks.: Chwała Bogu na wysokościach 
Zb.: Na wysokościach Bogu cześć! I dzięki łasce Jego juŜ nam nie moŜe zguby nieść moc i 
potęga złego. Upodobanie Bóg w nas ma i pokój juŜ bez przerwy trwa, waśń wszelka się 
skończyła 

W niedziele od Narodzenia Pańskiego do Czasu Pasyjnego zbór odpowiada: 
Zb: I pokój na ziemi i pokój na ziemi, a w ludziach dobre upodobanie. 
 

Adwent 

Ks.: Błogosławiony niech będzie Pan, iŜ nawiedził i odkupił lud swój 
Zb.: Prostujmy swoje drogi, Adwentu nadszedł czas. Bóg daje pokój błogi, Bóg Chrystus 
wzywa nas i mówi „Idę juŜ”. Przyjdź Panie, przyjdź, wołamy, otwarte juŜ serc bramy, w 
nich dary swoje złóŜ. 
 

Czas Pasyjny (Wielki Post) 

Ks.: Zgładź, o Panie BoŜe, wszystkie grzechy oraz nieprawości nasze. 
Zb.: Baranku BoŜy niewinny, na krzyŜa pniu umęczony, Ty byłeś zawsze cierpliwy, u ludzi 
wszakŜe wzgardzony. Bez Ciebie ni zbawienia, ni łaski odpuszczenia. Ulituj się, o Jezu, Je-
zu! 
 
MODLITWA 



Salutatio 
 

Ks.: Pan niech będzie z wami 
Zb.: I z duchem twoim. 
 
Czytanie Starego Testamentu 
 

Ks.: Oto jest Słowo Boga Ŝywego 
Zb.: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieŜkom moim. Allelu-
ja! Alleluja! Alleluja! 
 

W Czasie Pasyjnym zbór odśpiewuje hymnem Trishagion 

Zb.: Święty BoŜy, Święty Mocny! Święty, a Nieśmiertelny! Zmiłuj się nad nami. 
 
Czytanie Lekcji (epistoły) 
 

Ks. Odczytuje graduale (znajduje się w śpiewniku pod introitem) albo mówi: 
„Błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa BoŜego i strzegą go. Alleluja!” 
Zb.: Alleluja! Alleluja! Alleluja! (w Czasie Pasyjnym pomija się ‘Alleluja’. W odpowiedzi 
Zbór śpiewa trzykrotne ‘Amen’) 
 
Czytanie Ewangelii 
 

Ks. Chwała Tobie Panie Jezu! 
Zb.: Chwała Tobie Jezu Chryste! 
 

NICEJSKO-KONSTANTYPOLITAŃSKIE WYZNANIE WIARY 
 
Błogosławieństwo dla dzieci udających się na Szkółkę Niedzielną, Ogłoszenia Parafialne 
 
Pieśń 
 
KAZANIE i Apostolskie Ŝyczenie pokoju 
 
Pieśń 
 
LITURGIA SPOWIEDNIA 
 
Wszechmogący BoŜe, miłosierny Ojcze! Ja biedny, nędzny, grzeszny człowiek wyznaję 
przed Tobą wszystkie grzechy i przewinienia moje, popełnione myślą, mową, uczynkiem i 
zaniedbaniem, którymi zasłuŜyłem na Twe doczesne i wieczne kary. śałuję 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, grzesz-
nemu człowiekowi łaskaw i miłościw, odpuść mi wszystkie grzechy moje i dopomóŜ łaska-
wie przez moc Ducha Twego Świętego do poprawy Ŝycia mego. Amen.  
 
Pytania spowiednie, Absolucja (rozgrzeszenie) oraz ogłoszenie zatrzymania grzechów 
wszystkim niepokutującym 



Pieśń (czasami pomijana lub zastępowana krótkim interludium) 
 
LITURGIA KOMUNIJNA 
 
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. 
 
PREFACJA (śpiewana lub recytowana; zakończona wezwaniem do hymnu Sanctus) 
 

Zb.: Święty, Święty, Święty jest nasz Pan, a niebo i ziemia, a niebo i ziemia są pełne chwały 
Jego. 
 
MODLITWA EUCHARYSTYCZNA 
 
Ks.: (…) Przyjdź rychło, Panie 
Zb.: Przyjdź, Panie Jezu 
 
MODLITWA PAŃSKA (Ojcze Nasz…) 
 
Zb.: Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków! Amen! 
 

SŁOWA USTANOWIENIA SAKRAMENTU WIECZERZY ŚWIĘTEJ 
 
ANAMNEZA (wspomnienie Śmierci, Zmartwychwstania i Wniebowstąpienia Chrystusa) 
 
MODLITWA O GODNE SPOśYWANIE SAKRAMENTU 
 
AGNUS DEI 
 
Zb.: Baranku BoŜy, który gładzisz świata grzech, zmiłuj się nad nami (x 2); Baranku BoŜy, 
który gładzisz świata grzech, dajŜe nam swój pokój. Amen.  
 
DYSTRYBUCJA SAKRAMENTU pod postacią Chleba i Wina 
 
MODLITWA DZIĘKCZYNNA (POKOMUNIJNA) - moŜe być poprzedzona antyfoną 

Zb.: Amen, amen, amen 
 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO AARONOWE 
 
PIEŚŃ KOŃCOWA (śpiewamy na stojąco) 
 
POSTLUDIUM ORGANOWE 
 


