
� Ewangeliczny Kościół Metodystyczny w Kaliszu
Nabożeństwo Wielkopostne

Przywitanie

Refleksja przed nabożeństwem

„Mogę uznać Jezusa za męczennika, ucieleśnienie ofiary i boskiego 
nauczyciela. Jego śmierć na krzyżu była wielkim przykładem dla świata, ale 
twierdzenia, że była w tym jakaś tajemnicza lub cudowna cnota, moje serce 
przyjąć nie może.”

- Mahatma Ghandi, Autobiografia 

„Wystarczyło jedno spojrzenie na krzyż, i czułem się tak, jakby stanęło mi 
serce. Instynktownie, intuicyjnie zrozumiałem, że to coś znacznie 
ważniejszego, znacznie burzliwszego, znacznie żarliwszego, niż nasze dobre 
sprawy, jakkolwiek godne one mogłyby być… to ja powinienem go nieść…”

Malcolm Muggeridge, Jesus Rediscovered (Jezus odkryty na nowo)

Powstańmy.

Modlitwa Pańska

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; 

i odpuść nam nasze winy,

jako i my odpuszczamy naszym winowajcom;

i nie wódź nas na pokuszenie,

ale nas zbaw ode Złego

Wyznanie grzechów i przyjęcie przebaczenia

P: Wszechmogący Boże, który znasz serca wszystkich, Ty, który znasz nasze 
pragnienia i przed którym nic nie jest ukryte: wybacz nam, że biegniemy przez 
życie zapominając o Tobie. Pomóż nam się zatrzymać w naszym zabieganym 



życiu, byśmy na nowo zrozumieli i doświadczyli twojej świętości i miłości które 
objawiłeś, gdy twój jedyny Syn, Jezus Chrystus umarł na krzyżu za nasze 
grzechy.  

W: Panie, Oczyść myśli naszych serc, przez obecność Ducha Świętego, 
byśmy mogli szczerze Cię kochać i godnie chwalić twoje imię, przez 
Chrystusa, Pana naszego, Amen.

P: Nasz Pan obiecał w swoim Słowie, że jeśli wyznajemy nasze grzechy, Bóg 
jest wierny i sprawiedliwy. Odpuści nam nasze grzechy i oczyści nas z 
wszelkiej nieprawości. Przyjmij przebaczenie w imieniu Jezusa! Twoje grzechy 
są odpuszczone. 

W: Wierzę, że krew Chrystusa oczyszcza mnie z moich grzechów. Dziękuję 
Ci, Ojcze, za Twoje miłosierdzie. 

Pieśni uwielbienia

Tylko Twoja miłość

Tak silna i potężna, zazdrosna, nieugięta
Twoja miłość płonie w sercu mym, 
Twa miłość nas otacza, nieustannie szuka nas, 
nic nie oddzieli mnie od miłości twej
Oooooo twa miłość Ooooo

Twa miłość trwa na wieki, zdobyła serce me, 
głębsza niż oceany, wyższa niż szczyty gór, 
Twa miłość tak potężna, przywraca do życia mnie, 
Twa miłość trwa na wieki, w tobie aż po życia kres
Tylko twoja miłość tylko twoja miłość

Nic nas już nie oddzieli, nic nie ukryje miłości twej, 
żaden smutek nie złamie jej, 
ooo twa miłość, ooo

Twa miłość trwa na wieki

Tak wielka, potężna, wspaniała, twa miłość

Lawina łaski

Cudowny Bóg 
Odrzucił Król majestat swój 
Przyszedł, by dać mi życia cud 



Mrok stał się dniem od Jego słów 

Ty stałeś się 
Wstydem i hańbą zamiast mnie 
Mimo mych błędów, dumy mej 
Ciągle w ramionach trzymasz mnie 

A ja zginam przed Tobą kolana swe 
Łaska lawiną ogarnia mnie 
Największa miłość to Ty Ty Ty 
Płoniesz w sercu mym 

Zbawiłeś mnie 
I tchnąłeś życie w serce me 
Słowem oświetlasz każdy cień 
Miłością zadziwiasz ciągle mnie 

Życie moje oddaję Ci 
Oddaję Ci całą chwałę 
Serce moje oddaję Ci 
Wszystkim co mam Jezu kocham Cię 

Modlitwa przed czytaniem Słowa Bożego 

P: Duchu Święty, pomóż nam usłyszeć Twój głos który mówi do nas przez 
Pisma. Otwórz nasze serca i umysły, byśmy mogli przyjąć Twoją prawdę do 
głębi naszej duszy. Przemieniaj nas przez swoją moc byśmy mogli okazywać 
Twoją miłość ludziom wokół. 

W: Dziękujemy Ci, Duchu Święty, za dar twojej obecności. Amen.

Usiądźmy. 

Czytanie fragmentu Pisma Świętego

Ewangelia wg św. Mateusza, 27; 45-54

Od godziny szóstej całą krainę ogarnęła ciemność aż do godziny dziewiątej. 
Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem, mówiąc: „Eli, Eli, 



lama sabachtani?”, to jest: „Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?” 
Słysząc to, niektórzy ze stojących tam zaczęli mówić: „Ten człowiek woła 
Eliasza”. I natychmiast jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, nasączył ją 
kwaśnym winem, a nałożywszy ją na trzcinę, zaczął dawać mu pić. Ale 
pozostali rzekli: „Zostaw go! Zobaczmy, czy Eliasz przyjdzie go wybawić”. Inny 
człowiek wziął włócznię i przebił mu bok; i wyszła krew i woda. Jezus 
ponownie zawołał donośnym głosem i oddał ducha. I oto zasłona świątyni 
rozdarła się na dwoje z góry na dół, i ziemia się zatrzęsła, i masywy skalne 
popękały. I pootwierały się grobowce pamięci, i wiele ciał świętych, którzy 
zasnęli, zostało podniesionych  (a osoby, które wychodziły spomiędzy 
grobowców pamięci po jego wskrzeszeniu, weszły do świętego miasta) i stało 
się widocznych dla wielu ludzi.  A setnik oraz ci, którzy z nim strzegli Jezusa, 
ujrzawszy trzęsienie ziemi i to, co się dzieje, bardzo się przelękli i mówili: „Ten 
na pewno był Synem Bożym.”

: 

Kazanie (około 25 min.)

„Wołanie w ciemności.” Przemysław Bogdan

Modlitwa: 

P: Panie Jezu Chryste, Ty wyciągnąłeś swoje pełne miłości ramiona na 
twardym drzewie krzyża, byś mógł objąć nas wszystkich swoją zbawczą 
miłością; wspomóż nas swoim Duchem Świętym byśmy i my, wyciągając 
nasze ramiona w miłości do Ciebie, mogli objąć tych, którzy są z dala od 
Ciebie, by mogli Cię poznać i pokochać. Niech Twoje imię będzie uwielbione.

W: Amen. 

Powstańmy.

Wyznanie wiary

W: Wierzę w jednego Boga,

Ojca Wszechmogącego,

Stworzyciela nieba i ziemi,

wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych.

I w jednego Pana Jezusa Chrystusa,

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 Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem.

Ukrzyżowany również za nas

pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany.

I zmartwychwstał trzeciego dnia,

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 pochodzi.

Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;

który mówi[ł] 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.

Usiądźmy

Ofiara

- ofiarność finansowa jest częścią uwielbienia Boga. Ofiarując Bogu nasze 
pieniądze wyznajemy, że jest On Panem każdej sfery naszego życia, nie 
wyłączając tej materialnej. 

Komunia/ Wieczerza Pańska

- Komunia to “rodzinny posiłek” chrześcijan, czyli tych, którzy wierzą w 
zbawienie przez Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy. Jeśli jesteś 
osobą wierzącą w Chrystusa zapraszamy Cię do przystąpienia do Wieczerzy 
Pańskiej. Jeśli nie jesteś osobą wierzącą, lub z jakiegoś powodu nie jesteś 
gotowy przystąpić do Komunii, zachęcamy Cię, byś spędził ten czas na 
rozważaniu opartym o poniższe modlitwy. Mamy nadzieję, że ten czas będzie 
dla Ciebie pomocny, byś mógł rozważyć w jakim miejscu znajdujesz się na 
drodze do relacji z Jezusem Chrystusem oraz z Kościołem, który jest jego 
rodziną. Jeśli potrzebujesz modlitwy w jakiejkolwiek sprawie, lub jeśli  
chciałbyś zrzucić jakikolwiek ciężar ze swojego serca podczas śpiewania 
pieśni podejdź do usługujących po prawej stronie, a pomodlą się za Ciebie

- Modlitwa konsekracji (poświęcenia) darów chleba i wina

Powstańmy.

P:Wszechmogący Boże, nasz niebiański Ojcze, który w swoim miłosierdziu 
dałeś nam swojego jedynego Syna, by doświadczył śmierci na krzyżu dla 
naszego odkupienia: prosimy Cię, przyjmij nasze uwielbienie. Dziękujemy Ci 
za Twą miłość, za dar Twojego Syna, który stał się ofiarą za nas na 
przebaczenie naszych grzechów, i oczyszczenie naszych serc, by Duch 
Święty poświadczył w naszym sercu, że jesteśmy Bożymi dziećmi. Dlatego 
wraz z aniołami i wszystkimi świętymi wołamy: 

W: Święty! Święty! Święty! Pan Bóg zastępów! Cała ziemia i niebo są pełne 
Twojej chwały! 



P: Gdy przyjmujemy ten chleb i wino na pamiątkę śmierci Chrystusa, 
zjednoczeni z Tobą i wszystkimi świętymi, spraw, byśmy stali się uczestnikami 
Jego ciała i krwi.

On, tej nocy, gdy był wydany, wziął chleb, i składając Tobie dziękczynienie, 
łamał, i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. 
To jest bowiem ciało moje, za was wydane. To czyńcie na moją pamiątkę. 
Podobnie po wieczerzy wziął kielich, i składając Tobie dziękczynienie, podał 
swoim uczniom, mówiąc: oto krew Nowego Przymierza, za was przelana; 
pijcie z niego wszyscy, na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją 
pamiątkę. 

- Wyznanie: 

P:     Oto wielka tajemnica wiary!

W:   Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu. Wyznajemy Twoje 
zmartwychwstanie i  oczekujemy Twego przyjścia w chwale. 

- Przystąpienie do spożycia chleba i  wina. Jeśli z jakiegoś powodu nie 
chcesz, lub nie możesz przystąpić do Stołu Pańskiego, podczas uwielbienia rozważ 
pomodlenie się jedna z poniższych modlitw:

Modlitwa o poszukiwanie prawdy.
Panie Jezu, Ty oznajmiłeś, że jesteś drogą, prawdą i życiem. Pomóż mi 
zrozumieć, co to znaczy być chrześcijaninem, i jakie zmiany we mnie 
wywołałoby podjęcie decyzji o poddaniu mojego życia Tobie. Jeśli to, co 
powiedziałeś, rzeczywiście jest prawdą, poprowadź mnie i pomóż bym 
otworzył swoje serce na Twoją realność. Amen.

Modlitwa zawierzenia swojego życia Jezusowi. 
Panie Jezu, zdaję sobie sprawę, że nic, co robię, nie może sprawić, że 
zasłużę na swoje zbawienie. Wierzę jednak, że Ty przyszedłeś na świat, by 
umrzeć za moje grzechy i ponieść karę należną mi. Twoja śmierć na krzyżu 
pokazała mi, jak bardzo potrzebuję zbawienia ale również, jak bardzo mnie 
kochasz. Przyjmuję z radością i pokorą twoją łaskę i dar życia wiecznego. Do 
tej pory żyłem dla siebie, a Ciebie znałem jedynie ze słyszenia. Od teraz chcę 
żyć dla Ciebie i poznać Cię osobiście. Oddaję Ci całe moje życie i proszę, byś 
był obecny w moim codziennym życiu jako Pan, Wybawiciel i Przyjaciel. 
Amen.*

Modlitwa dla wierzących, którzy pragną poznać, czym jest Kościół. 
Panie Jezu, Ty wezwałeś nas do naśladowania Ciebie; to właśnie oznacza 
bycie twoim uczniem. Zaczynam zdawać sobie sprawę, że oznacza to również 
moją obecność we wspólnocie z innymi wierzącymi. Pomóż mi podjąć 



niezbędne kroki bym mógł stać się częścią Kościoła, który jest Bożą rodziną. 
Amen.*

* Jeśli po raz pierwszy pomodliłeś się powyższa modlitwą, jeśli chcesz, daj 
znać o tym pastorowi, lub osobie z kościoła, którą znasz. 

Pieśni uwielbienia

Kotwica 

Nadzieję mam to kotwica duszy mej
Gdy wokół sztorm Ciebie trzymam się

A miłość Twa pokonała każdy lęk
Więc zawsze już tobie ufać chcę

Ta nadzieja w obietnicy krzyża jest
Miłość dała wszystko żeby zbawić mnie
Ta nadzieja to kotwica duszy mej
Mój wielki Bóg 
Niezmienny jest

Odwieczny Pan
Był i jest i przyjdzie znów
Wypełni się 
Każde z Jego słów

Twe imię najwyższe 
Twe imię potężne 
W Tobie ma nadzieja 

Twe Słowo bezbłędne 
Twa miłość niezmienna 
W Tobie ma nadzieja

Krew Jezusa (Jesus' Blood) 

Opuściłeś tron, aby życie dać ofiarować się, przynieść radość nam
Krzyża cały ból Ty przyjąłeś sam mogę wola być i bez wstydu żyć

Życie me zawdzięczam tobie, Zbawco mój, dziękuję Ci
Ofiara Twa przyniosła wolność, życie mam w Jezusa krwi
Zmartwychwstałeś by naszym Panem być



W twoich rękach jest wszechpotężna moc
Całe niebo brzmi wielbiący imię Twe
Wkrótce wrócisz tu jako ziemi król

Życie me...

Kiedy przyjdzie czas by przed Tobą stać Ty objawiał mi piękno twarzy swej
Padnę do Twych stóp i zaśpiewać Ci Baranek godzien jest przyjąć wszelką 
cześć!

Powstańmy

Błogosławieństwo

P:       Niech błogosławieństwo płynące z krzyża, przemienia Was na 
obraz tego, który Was ukochał aż do śmierci, Jezusa Chrystusa! Idźcie 
w pokoju by służyć Bogu i ludziom. 

W:         Amen!

Ogłoszenia

Zapraszamy wszystkich na kawę i ciasto po nabożeństwie. Jeśli masz jakiekolwiek 
pytania dotyczące chrześcijaństwa, Boga czy kościoła, lub jeśli chciałbyś podzielić 
się swoimi refleksjami dotyczącymi dzisiejszego nabożeństwa, jeśli potrzebujesz 
modlitwy w jakiejkolwiek sprawie lub jeśli potrzebujesz praktycznej pomocy, powiedz 
o tym pastorowi lub osobie z kościoła, którą znasz. Zapraszamy Cię serdecznie na 
nabożeństwo Zmartwychwstania Pańskiego, 12 kwietnia o godz. 17.00 ul. Towarowa 
1 Kalisz. , a w międzyczasie odwiedź naszą stronę www.metodysci-kalisz.pl 


