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Nadzieja: nikt z was nie zginie 

 

 

Kościół Rzymskokatolicki  

Parafia pw. Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel 

w Bydgoszczy 

20.01.2020 



Duchowni reprezentujący Kościoły Chrześcijańskie należące do 

Oddziału Pomorsko-Kujawskiego Polskiej Rady Ekumenicznej: 

 

1. Przewodniczący Polskiej Rady Ekumenicznej Oddziału Pomorsko - 

Kujawskiego Ksiądz Janusz Olszański, proboszcz Parafii 

Ewangelicko-Metodystycznej pw. Opatrzności Bożej w Bydgoszczy 

 

2. Ksiądz Marian Radziwon, proboszcz Parafii Prawosławnej pw. 

Św. Mikołaja w Bydgoszczy 

 

3. Ksiądz Marek Loskot, proboszcz Parafii Ewangelicko-

Augsburskiej pw. Zbawiciela w Bydgoszczy 

 

4. Ksiądz Mirosław Michalski, proboszcz Parafii Polskokatolickiej 

pw. Zmartwychwstania Pańskiego w Bydgoszczy 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



K. † Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. 
W. Panie, pośpiesz ku ratunkowi memu. 
Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 
Jak była na początku, teraz i zawsze, 
i na wieki wieków. Amen. Alleluja. 

 
 Hymn: 

1  Źródło jasności i początku świata, 

Usłysz modlitwę, którą zanosimy: 

Racz uwolnionych z mocy grzesznych mroków 

Odziać Twym blaskiem. 

2  Oto skończona praca dnia całego, 

W którym nam dałeś pomoc swej opieki, 

Przeto sławimy dobroć Twoją, Panie, 

Pełni wdzięczności. 

3  Wieczór się zbliża, ciemność już zapada, 

Nam zaś niech świeci Słońce nieśmiertelne, 

Które nie gaśnie, lecz jaśnieje wiecznie 

Chórom aniołów. 

4  Chrystus łaskawy, cichy i łagodny, 

Błędy dzisiejsze niechaj nam odpuści, 

Niech zajaśnieją serca czystym blaskiem 

W nocnych godzinach. 

5  Chwała niech będzie Tobie, Boże Ojcze, 

Twemu Synowi razem z Duchem Świętym; 

Panie wszechmocny, który władasz wszystkim, 

Bądź uwielbiony. Amen. 

 

 



1 ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, * wdzięk się rozlał 

na twoich wargach. 

Psalm 45 

I 

Z mego serca płynie piękne słowo, † 

pieśń moją śpiewam królowi, * 

język mój jest jak rylec biegłego pisarza. 

Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, † 

wdzięk się rozlał na twoich wargach, * 

przeto Bóg pobłogosławił tobie na wieki. 

Przypasz do biodra swój miecz, mocarzu, * 

chlubę twoją i ozdobę. 

Wstąp szczęśliwie na rydwan † 

w obronie wiary, prawa i ubogich, * 

a twoja prawica niech ci wskaże wielkie czyny. 

Twe ostre strzały trafiają w serce wrogów króla, * 

ludy padają przed tobą. 

Tron Twój, Boże, trwa na wieki, * 

berłem sprawiedliwym berło Twego królestwa. 

Miłujesz sprawiedliwość, wstrętne ci bezprawie, † 

dlatego Bóg, twój Bóg, namaścił ciebie * 

olejkiem radości hojniej niż równych ci losem. 

Twe szaty pachną mirrą, kasją i aloesem, * 

z pałaców z kości słoniowej cieszy cię dźwięk lutni. 

Córki królewskie wychodzą na spotkanie z tobą, * 

królowa w złocie z Ofiru stoi po twojej prawicy. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 



Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Najpiękniejszy jesteś spośród synów ludzkich, / wdzięk się rozlał na 

twoich wargach. 

2 ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, * wyjdźcie Mu na spotkanie. 

II 

Posłuchaj, córko, spójrz i nakłoń ucha, * 

zapomnij o swym ludzie, o domu swego ojca. 

Król pragnie twego piękna, * 

on twoim panem, oddaj mu pokłon. 

Oto córa Tyru zbliża się z darami, * 

możni narodów szukają twych względów. 

Córa królewska wchodzi pełna chwały, * 

w złotogłów odziana. 

W szacie wzorzystej do króla ją prowadzą, * 

za nią przywodzą do ciebie dziewice, jej druhny. 

Wiodą je z radością i w uniesieniu, * 

wkraczają do królewskiego pałacu. 

Synowie twoi zajmą miejsce twych ojców, * 

ustanowisz ich książętami na całej ziemi. 

Przez wszystkie pokolenia upamiętnię twe imię, * 

dlatego na wieki sławić cię będą narody. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 

i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Oto Oblubieniec nadchodzi, / wyjdźcie Mu na spotkanie. 



3 ant. W swoim wielkim miłosierdziu * Bóg na nowo nas zrodził do żywej 

nadziei. 

Pieśń (1 P 1, 3-9) 

 

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec * 

naszego Pana Jezusa Chrystusa. 

On w swoim wielkim miłosierdziu † 

przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa * 

na nowo nas zrodził do żywej nadziei: 

Do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, * 

które jest zachowane dla was w niebie. 

Wy bowiem jesteście przez wiarę strzeżeni † 

mocą Bożą dla zbawienia, * 

gotowego objawić się w czasie ostatecznym. 

Dlatego radujcie się, choć teraz musicie doznać trochę smutku * 

z powodu różnorodnych doświadczeń. 

Przez to wartość waszej wiary † 

okaże się o wiele cenniejsza od zniszczalnego złota, * 

które przecież próbuje się w ogniu; 

Na sławę, cześć i chwałę * 

przy objawieniu Jezusa Chrystusa. 

Wy Go miłujecie, choć nie widzieliście, * 

wy w Niego teraz wierzycie, chociaż nie widzicie. 

A ucieszycie się radością niewymowną i pełną chwały, * 

gdy osiągnięcie zbawienie dusz, cel waszej wiary. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 

i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 



i na wieki wieków. Amen. 

Ant. W swoim wielkim miłosierdziu / Bóg na nowo nas zrodził do żywej 

nadziei. 

  

Czytania z Pisma Świętego: 

 

Czytanie: Dz 27,21-22.34 (Ksiądz Marek Loskot z Kościoła 

Ewangelicko-Augsburskiego) 

Czytanie z Dziejów Apostolskich 

Gdy ludzie nie chcieli już nawet jeść, wtedy Paweł stanął pośrodku nich 
i powiedział: Trzeba było, mężowie, posłuchać mnie i nie odpływać z 
Krety. Uniknęlibyście tej niedoli i szkody. Mimo to wzywam was teraz, 
abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko statek. [...] 
Dlatego proszę was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego 
ocalenia. Nikomu bowiem z was włos z głowy nie spadnie. 

Oto słowo Boże 

 

Psalm responsoryjny: Ps 27,1.3.13-14 

Refren: W Tobie, mój Boże, złożyłem nadzieję. 

PAN jest moim światłem i moim zbawieniem, 
kogo miałbym się lękać? 
PAN jest obrońcą mojego życia,  
przed kim mam się trwożyć? 

Refren: W Tobie, mój Boże, złożyłem nadzieję. 

Choćby rozbili naprzeciw mnie obóz, 
moje serce się nie przelęknie; 
choćby wybuchła przeciwko mnie wojna, 
to jednak zachowam ufność. 

Refren: W Tobie, mój Boże, złożyłem nadzieję. 

Ja wierzę, że ujrzę dobroć PANA 
w krainie żyjących. 
Oczekuj PANA, bądź mężny, 
umocnij swoje serce, oczekuj PANA! 

Refren: W Tobie, mój Boże, złożyłem nadzieję. 



Alleluja, alleluja, alleluja. 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni,  

a Ja wam dam ukojenie 

Alleluja, alleluja, alleluja. 

 

Ewangelia:  Mt 11,28-30 

(Ksiądz Sławomir Patelski z Kościoła Rzymskokatolickiego) 

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza 

[Jezus powiedział]: 

Przyjdźcie do Mnie wszyscy utrudzeni i obciążeni, a Ja wam dam 

ukojenie. Weźcie na siebie Moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, że jestem 

cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla waszych dusz. 

Jarzmo Moje bowiem jest miłe, a Moje brzemię lekkie. 

Oto słowo Pańskie 

 
Pieśń do Ducha Świętego 
 
Kazanie (Ksiądz Mirosław Michalski z Kościoła Polskokatolickiego) 
 
Responsorium krótkie 
 

K.   Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, * Światłem na mojej 

ścieżce. 

W.  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, / Światłem na mojej 

ścieżce. 

K.   Napomnienia Twoje są moim dziedzictwem na wieki. 

W.  Światłem na mojej ścieżce. 

K.   Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. 

W.  Twoje słowo jest pochodnią dla stóp moich, / Światłem na mojej 

ścieżce.  

https://brewiarz.pl/i_19/2201p/nieszpory.php3#top


Pieśń Maryi 
   

Łk 1,46-55 

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże. 

Wielbi dusza moja Pana * 
i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. 

Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. * 
Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie 
pokolenia. 

Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, * 
a Jego imię jest święte. 

Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie * 
nad tymi, którzy się Go boją. 

Okazał moc swego ramienia, * 
rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. 

Strącił władców z tronu, * 
a wywyższył pokornych. 

Głodnych nasycił dobrami, * 
a bogatych z niczym odprawił. 

Ujął się za swoim sługą, Izraelem, * 
pomny na swe miłosierdzie, 

Jak obiecał naszym ojcom, * 
Abrahamowi i jego potomstwu na wieki. 

Chwała Ojcu i Synowi, * 
i Duchowi Świętemu. 

Jak była na początku, teraz i zawsze, * 
i na wieki wieków. Amen. 

Ant. Niech moja dusza * zawsze uwielbia Ciebie, mój Boże. 

Prośby 
 
Oddajmy chwałę Chrystusowi, który obdarza swój Kościół miłością i 
troskliwą opieką. Z ufnością skierujmy do Niego nasze modlitwy: 
W. Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu. 
 
(Ksiądz Janusz Olszański z Kościoła Ewangelicko-Metodystycznego) 
Panie Jezu, spraw, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni 
- i doszli do poznania prawdy. 
W. Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu. 
 

https://brewiarz.pl/i_19/2201p/nieszpory.php3#top
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(Siostra Faustyna Radzik SSpS) 
Zachowaj naszego papieża Franciszka, naszego biskupa Jana i 
wszystkich pasterzy Kościoła, 
- niech Twoja opieka będzie dla nich mocą. 
W. Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu. 
 
(Ksiądz Marian Radziwon z Kościoła Prawosławnego) 
Zaradź potrzebom tych, którzy szukają odpowiedniej pracy, 
- aby mogli żyć w pokoju i pewności jutra. 
W. Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu. 
 
(Pani Hanna Marchlik – Prezes Zarządu DIAK Diecezji Bydgoskiej) 
Bądź, Panie, schronieniem dla ubogich 
- i wspomożycielem w ich ucisku. 
W. Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu. 
 
(Pani Grażyna Tyrakowska – Przewodnicząca Rady Parafialnej) 
Polecamy Ci tych, którzy za życia pełnili świętą służbę: Ks. Tadeusza 
Urbana, Ks. Prałata Stefana Brylla i wszystkich zmarłych, których 
odkupiłeś Krwią swoją,  
- niech sławią Cię w niebie na wieki. 
W. Wysłuchaj, Panie, prośby swego ludu. 
 
 
Modlitwa Pańska 
 
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 

 
 
 



Modlitwa 
 

K. Boże nadziei, zagubieni i zniechęceni, zwracamy się do Ciebie † wlej 

w nas dar ufności * niech nasze Kościoły trwają w nadziei i nie poddając 

się zwątpieniom dążą do jedności, o którą Twój Syn modlił się w 

przeddzień swej męki. Który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha 

Świętego, * Bóg, przez wszystkie wieki wieków.  

W. Amen. 

K. Pokój Pański niech zawsze będzie z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. Przekażcie sobie znak pokoju. 

ŚPIEW 
 

Ofiary zbierane w czasie nabożeństwa przeznaczamy na wsparcie misji 

w Togo. 

 

Pozdrowienia od Kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie 

Ekumenicznej.  
 

Błogosławieństwo duchownych z poszczególnych Kościołów. 

 

Błogosławieństwo końcowe 

K. Pan z wami. 

W. I z duchem twoim. 

K. Niech was błogosławi Bóg wszechmogący: Ojciec i Syn,  

i Duch Święty. 

W. Amen. 

K. Idźcie w pokoju Chrystusa. 

W. Bogu niech będą dzięki. 
 

https://brewiarz.pl/i_19/2201p/nieszpory.php3#top


 


