
W porządku modlitwy liturgicznej użyto następujących skrótów:

L: = Liturg, przewodniczący zgromadzenia modlitewnego
Zb: = Zbór (zgromadzeni wierni).

PORZĄDEK MODLITWY WIECZORNEJ (NIESZPORÓW)

Parafia ewangelicko-augsburska w Tychach, 4 marca AD 2023

SPOWIEDŹ POWSZECHNA

L: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Zb: Amen.

L: Na początku naszej wieczornej modlitwy uznajmy wspólnie przed Bogiem, że jesteśmy grzeszni i zawiniliśmy myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem. Sami siebie od grzechu uwolnić nie jesteśmy w stanie, dlatego wznieśmy swe serca do Pana i 
wspólnie wyznajmy Panu nasze grzechy.
L+Zb: Spowiadam się Tobie, Boże wszechmogący w Trójcy Świętej jedyny, że bardzo zgrzeszyłem/zgrzeszyłam myślą, mową, 
uczynkiem i zaniedbaniem. Przeto błagam Ciebie święty nasz Ojcze i Panie: Bądź miłościw mnie grzesznemu/grzesznej!
L: Niech się zmiłuje nad nami Bóg wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy doprowadzi nas do życia wiecznego.
Zb: Amen.

Pieśń Z głębokiej nędzy (ŚE 438)

1. Z głębokiej nędzy, w grzechu mym
do Ciebie wołam, Panie!
Ach, w miłosierdziu wielkim swym
wysłuchaj me błaganie!
Bo jeśli chcesz nasz każdy błąd
pod sprawiedliwy wziąć swój sąd,
któż wtedy się ostoi?

2. Me grzechy tylko łaska Twa
przebaczy mi obficie;
daremna jest zasługa ma
jak i najlepsze życie.
Bo czym się człek pochlubić chce?
Wszak Ciebie bać powinien się,
o łaskę błagać każdy.

3. Na litość Twą się całkiem zdam,
nie liczę na me czyny,
mą ufność tylko w Tobie mam,
że mi odpuścisz winy,
jak mi przyrzeka słowo Twe;
toć ma pociecha, światło me,
nadzieję w nim pokładam.

WSTĘP

L:   Panie, zostań z nami.
Zb: Gdyż ma się ku wieczorowi i dzień się już nachylił.
L:   Boże, pamiętaj o mnie według łaski Swojej.
Zb: Panie, wysłuchaj mnie w sprawiedliwości Swojej.
L:   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.    
Zb: Jak była od początku, niech będzie teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Psalm 42,7-12

L: Moja dusza dręczy się we mnie.
Zb: Więc wspominam Cię z ziemi Jordanu i Hermonu, z góry Misar.
L: Otchłań wzywa otchłań hukiem Twoich wodospadów.
Zb: Wszystkie fale i nawałnice przewaliły się nade mną.
L: W dzień okazuje mi PAN swoją łaskę, a w nocy Mu śpiewam. 
Zb: I modlę się do Boga mojego życia.



L: Mówię do Boga: Opoko moja, dlaczego mnie zapomniałeś?
Zb: Czemu chodzę smutny, czemu wróg mnie gnębi?
L: Obelgi moich wrogów kruszą mi kości.
Zb: Gdy cały dzień mnie pytają: Gdzie jest twój Bóg?
L: Dlaczego się smucisz, moja duszo?
Zb: Czemu się we mnie trwożysz?
L: Zaufaj Bogu, bo jeszcze będę Go sławił!
Zb: On jest moim zbawieniem i Bogiem!
L:   Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.    
Zb: Jak była od początku, niech będzie teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

CZYTANIE SŁOWA BOŻEGO (1 Mż 18,22-33)

Potem odwrócili się mężowie i poszli stamtąd do Sodomy. Abraham zaś stał nadal przed Panem, a zbliżywszy się, Abraham rzekł:
Czy rzeczywiście zgładzisz sprawiedliwego wespół 
z bezbożnym? Może jest w tym mieście pięćdziesięciu sprawiedliwych; czy także ich zgładzisz 
i nie przebaczysz miejscu temu przez wzgląd na pięćdziesięciu sprawiedliwych, którzy są 
w nim? Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół 
z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie
ma stosować prawa? I rzekł Pan: Jeśli znajdę w mieście Sodomie pięćdziesięciu sprawiedliwych, przebaczę całemu miejscu ze 
względu na nich. Odpowiedział Abraham i rzekł: Oto ośmielam się jeszcze mówić do Pana mego, choć jestem prochem i 
popiołem. Może zabraknie pięciu do tych pięćdziesięciu sprawiedliwych, czy zniszczysz całe miasto z powodu tych pięciu? I rzekł:
Nie zniszczę, jeżeli znajdę tam czterdziestu pięciu. Na to ponownie odezwał się do niego i rzekł: Może znajdzie się tam 
czterdziestu. I odpowiedział: Nie uczynię ze względu na tych czterdziestu. I rzekł: Niech nie gniewa się Pan, proszę, że jeszcze 
mówię: Może znajdzie się tam trzydziestu. I odpowiedział: Nie uczynię, jeśli znajdę tam trzydziestu. I rzekł: Oto ośmielam się 
jeszcze mówić do Pana: Może znajdzie się tam dwudziestu. I odpowiedział: Nie zniszczę ze względu na tych dwudziestu. I rzekł: 
Niechaj się nie gniewa Pan, proszę, gdy jeszcze raz mówić będę: Może znajdzie się tam dziesięciu. I odpowiedział: Nie zniszczę 
ze względu na tych dziesięciu. I odszedł Pan, gdy skończył rozmowę z Abrahamem. Abraham zaś wrócił do miejsca swego.

L: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.
Zb: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim i światłością ścieżkom moim.
L: Słowo Twoje jest prawdą.
Zb: I światłością ścieżkom moim.
L: Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.
Zb: Jak była od początku, niech będzie teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.

Wykład Słowa Bożego - kazanie ks. Jakuba Retmaniaka

MODLITWA

Kyrie
L: Kyrie eleison. 
Zb:  Christe eleison. Kyrie eleison.
Cicha modlitwa

Modlitwa Pańska

L: Panie, w tej wieczornej porze, prosimy Cię za wszystkie Twoje dzieci.
Zb: Daj, by odpoczęły od wszystkich swoich prac.
L: Prosimy Cię za wszystkich, których obdarzyłeś bogactwem Twojej dobroci.
Zb: Zachowaj ich od pychy, aby się tylko Ciebie bali i Ciebie uwielbiali.
L: Prosimy Cię także za wszystkich pokornych.
Zb: Daj, aby zawsze kierowali się Twoją miłością.
L: Prosimy Cię za wszystkich członków naszych parafii.
Zb: Prowadź ich przez całe doczesne życie do życia wiecznego.
L: Prosimy Cię za wszystkich, których kochamy i którzy są nam drodzy i bliscy.
Zb: Zachowaj ich w Twoim pokoju i pod Twoją obroną.
L: Prosimy Cię za wszystkich, którzy są nam obojętni i wrogo do nas usposobieni.
Zb: Weź od nas to, co nas dzieli i udziel nam swego pokoju i ducha pojednania.
L: Prosimy Cię za wszystkich opuszczonych.
Zb: Bądź z nimi zawsze jako ich najlepszy Ojciec i Pocieszyciel.



L: Ojcze niebiański, Tyś jest Dawcą odwagi, dobrej rady i prawych czynów: 
udziel nam pokoju, którego świat nam nie może dać, aby nasze serca trwały 
w Twoich przykazaniach, a my abyśmy pod Twoją Opatrznością zostali zachowani 
od wszelkiego złego. W szczególności prosimy o pokój dla Ukrainy 
i o Twoje błogosławieństwo dla tamtejszego Kościoła, aby w krytycznym 
momencie historii dawał dobre świadectwo o Tobie. 
Zb: Amen.

ZAKOŃCZENIE

L: Błogosławmy Panu!
Zb: Bogu niech będą dzięki!
L: Niech nas błogosławi i strzeże Bóg wszechmogący i miłosierny:
Ojciec i Syn, i Duch Święty.
Zb: Amen.

Pieśń Przy Twym krzyżu (ŚE 156)

1. Przy Twym krzyżu pragnę być,
tam zdrój żywy płynie;
kto te wody będzie pić
nigdy nie zaginie.

Ref. W krzyżu tam, w krzyżu tam
moje jest zbawienie.
Na Golgocie dał mi Pan
grzechów odpuszczenie.

2. Przy Twym krzyżu miłość Twa
dla mnie zajaśniała,
z bagna grzechu, nędzy, zła
drogę mi wskazała.

3. Przy Twym krzyżu noc i dzień,
aż dokonam biegu,
niech mnie wiedzie krzyża cień
do tamtego brzegu.


