
 

Porządek  
uroczystego nabożeństwa  
z okazji 311 Pamiątki  
Założenia i Poświęcenia  
Kościoła Jezusowego w Cieszynie 
24.05.2020 

 
Dzwony 
 
Preludium organowe 
 
Wejście duchownych 
 
Pieśń WCK Ojcowski Dom 
 
Przywitanie  
Ks. Marcin Brzóska 
 
Pieśń 620 Pochwal mój duchu 
 
1. Pochwal mój duchu, Mocarza wielkiego wszechświata! Niechaj się 
w sercu mym prośba z podzięką przeplata. W górę się zwróć! Psalmie 
i harfo się zbudź! Niechaj pieśń w niebo ulata.  
2. Pochwal mój duchu, Mocarza, co ziemi obroty sprawia i w niebo 
orlimi podnosi cię loty; który ci dał w dobrach rozlicznych twój dział 
z swojej ojcowskiej szczodroty.  
3. Pochwal Mocarza, co cudnie cię tak ukształtował, zdrowiem 
obdarzył i drogi ci zawsze torował. Wśród iluż trwóg wielki, potężny ten 
Bóg ciebie pod skrzydła swe chował!  



4. Pochwal mój duchu, Mocarza, co ci błogosławił, który 
w strumieniach miłości się tobie objawił. Duchu mój, miej Boga 
w pamięci wciąż swej, byś Jego wszechmoc rad sławił.  
5. Pochwal, mój duchu, Mocarza i wznieś Mu śpiewanie! Z wszystkim, 
co życie ma, wespół zwróć doń swe błaganie; On światłem twym. 
Chwalmy więc sercem go swym. Amen, tak niechaj się stanie.  
 
Liturgia wstępna 
Ks. Tomasz Chudecki 
 
Introit 110  
Ks.: Jak miłe są przybytki Twoje, Panie Zastępów! [Alleluja!] 

         Zb.: Dusza moja wzdycha i omdlewa z tęsknoty do przedsionków 
Pańskich. [Alleluja!]  
Ks.: Błogosławieni, którzy w domu Twoim mieszkają. [ Alleluja!]  
Zb:  Nieustannie Ciebie chwalą! [Alleluja!] 
Ks:   Albowiem lepszy jest dzień w przedsionkach Twoich. [Alleluja!]   
Zb:  Niż gdzie indziej tysiąc. [Alleluja!]  
Ks.: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. 
Zb.: Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen 
Ks.: Panie, zmiłuj się. 
Zb.: Panie, zmiłuj się. 
Ks.: Chryste, zmiłuj się. 
Zb.: Chryste, zmiłuj się. 
Ks.: Panie, Boże zmiłuj się. 
Zb.: Panie, zmiłuj się nad nami. 
Ks.: Chwała Bogu na wysokościach. 
WCK: Pieśń Chwała 
 
Czytania liturgiczne 
Ks. Łukasz Gaś, Mateusz Mendroch 

 
 Ef 3, 14-21 
 J 7,37-39 

 



Apostolskie Wyznanie Wiary  
 
Pieśń WCK Na skale Kościół stoi 
 
Pieśń zboru 265 Warownym grodem 
 
1. Warownym grodem jest nasz Bóg, orężem nam i zbroją! Wybawia 
On ze wszelkich trwóg, co nas tu niepokoją. Stary, chytry wróg czyha, 
by nas zmógł; swych mocy złych rój prowadzi na nas w bój. Na ziemi 
któż mu sprosta? 
2. My złego nie zdołamy zmóc, nam zginąć wnet by trzeba; lecz walczy 
za nas chrobry Wódz Anielskich hufców z nieba. Kto On? – pytasz się, 
Jezus On się zwie, to Chrystus, nasz Pan, szatański zburzy plan, innego 
nie masz Boga. 
3. Choć diabłów pełen byłby świat, co połknąć nas by chcieli, my nie 
boimy się ich zdrad, będziemy triumf mieli. Książę ziemi tej w całej 
złości swej nie szkodzi już nam, bo jest skazany sam wszechmocnym 
Boga Słowem. 
4. Niech Słowo wzruszać strzegą się, im go nie zawdzięczamy, sam 
Chrystus przy nas z duchem swym i z łaski swej darami. Niech pozbawią 
źli żony, dzieci, czci; niech biorą, co chcą, ich zyski liche są. Królestwo 
nam zostanie! 
 
Kazanie 
Ks. Zdzisław Sztwiertnia 
 
Pieśń 369 Boże Wielki pełnyś chwał 
 
1. Boże wielki, pełnyś chwał wielbim Twą potęgę Panie! Tyś 
stworzeniom życie dał, podziwiamy Twe działanie. Jakiś od wieczności 
był, tak na wieki będziesz żył. 
2. Wszyscy Ciebie chwalić chcą, wszyscy święci aniołowie; wielbią 
wielkość, dobroć Twą Cherubowie, Serafowie, śpiew otacza Boży tron; 
święty, święty, święty On! 



3. Święty jest niebiański wódz, Pan zastępów święty, święty, moce 
wrogie może zmóc; chwałą jego świąt przejęty. Niebo, ziemia, morze 
brzmi głośną pieśnią Jego czci. 
4. Patrz łaskawie na swój lud, skłoń ku swemu się stworzeniu! Prowadź 
go do życia wód, by nie zginął w utrudzeniu; a gdy przetrwa życia znój, 
niech majestat ujrzy Twój! 
5. Bądź miłościw, Ojcze nasz, pobłogosław nam łaskawie i opieką swoją 
darz w każdej drodze, w każdej sprawie. Tyś nadzieją naszą sam, nie 
daj przeto zginąć nam!  
 
Modlitwa Powszechna Kościoła i Ojcze nasz 
Ks. Marcin Podżorski, Ks. Jan Sztwiertnia, Dk. Beata Janota 
 
Pieśń WCK Chwała Bogu Ojcu  
 
Podziękowania i ogłoszenia 
 
Antyfony i błogosławieństwo 
Ks. Marcin Brzóska, Ks. Zdzisław Sztwiertnia 
 
Pieśń 593 Dziękujmy Bogu wraz 
 
1. Dziękujmy Bogu wraz, sercem, usty, rękami, bo wielkość Jego spraw 
objawia się nad nami. On nas od pierwszych lat w opiece swojej miał 
i niezliczonych łask, dowodów wiele dał.  
2. Wieczyście Dobry Bóg niech wciąż nam błogosławi, radosne serce 
nam i błogi pokój sprawi. Niech On nas w łasce swej zachować raczy 
sam i od niedoli nas wybawi tu i tam.  
3. Niech będzie chwała, cześć i Ojcu, i Synowi, i hołd równemu Im 
Świętemu też Duchowi! Jedyny w Trójcy Bóg jak od początku trwa, tak 
jest i będzie On - cześć wieczną niechaj ma! 
 
Dzwony 
 

 


