Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

26 czerwca 2022
2. Niedziela po Trójcy Świętej

Witamy wszystkich gości na nabożeństwie parafii Ewangelicko-Prezbiteriańskiej
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie. Bardzo prosimy o zachowanie ciszy w kaplicy przed
nabożeństwem. Cisza umożliwia otworzenie się przed Bogiem, a także rozważanie
Słowa Bożego oraz pomaga w dostrojeniu się do Niego. Z tego powodu ciszę przed i po
nabożeństwie wykorzystujemy na osobistą modlitwę.
PRELUDIUM
Refleksja przed nabożeństwem
PIEŚŃ
Wszyscy wstają.
Chwałę daj Panu
1. Chwałę daj Panu, o duszo moja,
Chwalić Go pragnę aż po zgon.
Póki tu żyję, Bóg ma ostoja,
Niech płynie pieśń przed Jego tron.
Ten co nam ciało, duszę dał,
na wieki w chwale będzie trwał.
Alleluja, alleluja!
2. Szczęsny, o Szczęsny, ten jest zaiste,
Którego twierdzą ojców Bóg;
który jak dziecię ufa Ci, Chryste,
Twych niezachwianie strzeże dróg.
Kto w Tobie, Panie, Ufność ma,
Temu Twa łaska pomoc da.
Alleluja, alleluja.
3. Pan w sądach prawych wciąż nie ustaje.
Sam swoich wiernych koi łzy,
krzepi strudzonych, a głodnym daje
pokarm po wszystkie życia dni.
Pęta niewoli zrywa Pan,
niechaj Mu pokłon będzie dan.
Alleluja, alleluja!
4. Za to nikczemne grzeszników plany
potężny Jego zburzy gniew,
Że się rozproszą jak wodne piany,
rozsypią się jak garstka plew.
Krzep się, Syjonie, zbądź się trwóg;
na wieki Królem jest twój Bóg.
Alleluja, alleluja!
5. Chwała ze wszech stron Panu Możnemu!
Jego imieniu dajcie cześć!
Pana i Boga trójjedynego,

Chwalcie i hołd Mu śpieszcie nieść.
Amen! Niech chwali Boży lud
Tego, co sprawia cudów cud.
Alleluja, alleluja!
POZDROWIENIE
Celebrans: Chwała niech będzie Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
Zbór: Jak było od początku, jak jest i jak będzie na wieki wieków. Amen.
SPOWIEDŹ
Wezwanie spowiednie
Celebrans: Korząc się przed Bożym majestatem wyznajmy wobec Niego i
innych grzechy, których się dopuściliśmy.
Silentium
Zbór: Wieczny i miłosierny Boże, ukochałeś nas miłością ponad nasze
zrozumienie, i umieściłeś nas na ścieżkach sprawiedliwości ze względu na
imię swoje. Jednak my zeszliśmy z Twoich dróg, zgrzeszyliśmy przeciwko
Tobie myślą, słowem i czynem, przez to co zrobiliśmy i co zaniedbaliśmy.
Kiedy wspominamy hojny dar Twojej łaski, którego symbolem jest chrzest,
o Boże, chwalimy Cię i składamy Ci dziękczynienie, że znowu nam
przebaczasz. Modlimy się, abyś udzielił nam łaski umierania dla grzechu
każdego dnia, i każdego dnia powstawania do nowego życia w Chrystusie,
który żyje i króluje z Tobą, i w którego potężnym imieniu modlimy się,
Amen.
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: Tym, którzy szczerze pokutowali oznajmiam: Szczęśliwy, komu
odpuszczono przewinienie, którego grzech został zakryty. Szczęśliwy człowiek,
któremu PAN nie poczytuje winy, który nie nosi w sobie zdrady.
– Ps 32:1-2, BE
GLORIA
“Alleluja”

M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE
Celebrans: Radośnie wysławiajcie Boga, wszystkie ziemie!
Zb.: Opiewajcie chwałę jego imienia, śpiewajcie mu pieśń pochwalną!
Celebrans: Mówcie do Boga: Jak przedziwne są dzieła twoje! Wrogowie twoi
schlebiają ci dla wielkiej mocy twojej.
Zb.: Niechaj cała ziemia korzy się przed tobą, niech śpiewa i opiewa imię
twoje!
Celebrans: Pójdźcie i oglądajcie dzieła Boże: Przedziwnymi okazują się
pośród synów ludzkich!
Zb.: Przemienił morze w suchy ląd, przez rzekę przeszli suchą nogą.
Dlatego radujmy się nim!
Celebrans: Błogosławcie, narody, Boga naszego i ogłaszajcie głośno chwałę
jego!
Zb.: Zachował przy życiu duszę naszą, a nie pozwolił zachwiać się nodze
naszej.
Celebrans: Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił modlitwy mojej i nie
odmówił mi swej łaski!
— Ps. 66:1-9, 20 (BW)
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Izajasza (40:1-11; BE).
1 Pocieszajcie, pocieszajcie Mój lud! – mówi wasz Bóg. 2 Przemawiajcie do serca
Jerozolimy i wołajcie do niej, że czas jej służby się dopełnił. Jej wina została
odpuszczona, bo odebrała z ręki PANA podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. 3
Głos wzywa: Przygotujcie na pustyni drogę dla PANA, wyrównajcie na stepie drogę
dla naszego Boga! 4 Niech zostanie podniesiona każda dolina, niech wszystkie góry i
wzgórza się obniżą! Nierówności niech staną się równiną, a teren górzysty łagodną
doliną! 5 Ukaże się chwała PANA, wszyscy ludzie ją zobaczą, bo usta PANA to
wypowiedziały. 6 Rozlega się głos: Ogłaszaj! Zapytałem: Co mam ogłosić? Wszelkie

ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat po lny. 7 Trawa usycha, kwiat więdnie,
gdy wiatr PANA po wieje. Rzeczywiście trawą jest na ród. 8 Trawa usycha, kwiat
więdnie, lecz słowo naszego Boga trwa na wieki. 9 Wejdź na wysoką górę zwiastunie
dobrej nowiny, Syjonie! Podnieś z mocą swój głos zwiastunko dobrej nowiny,
Jerozolimo! Podnieś się, nie lękaj! Powiedz miastom Judy: Oto wasz Bóg! 10 Oto Pan
BÓG przychodzi z mocą, silnym ramieniem sprawuje władzę. Oto Jego nagroda jest
razem z Nim, przed Nim Jego za płata. 11 On pasie swe stado jak pasterz, zbiera je
swoim ramieniem, jagnięta nosi na piersi, owce karmiące prowadzi ostrożnie.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (1:1-20; BE)
1 Początek Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, Synu Boga. 2 Jak jest napisane u
proroka Izajasza:
Oto posyłam przed Tobą Mojego wysłannika,
który Tobie przygotuje drogę.
3 Głos wołającego na pustyni:
Przy gotujcie drogę Panu,
prostujcie przed Nim ścieżki.
4 Wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest opamiętania na odpuszczenie
grzechów. 5 Schodzili się do niego ludzie z całej Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy.
Wyznawali swoje grzechy, a on ich chrzcił w rzece Jordan. 6 Jan nosił okrycie z sierści
wielbłądziej i pas skórzany wokół bioder. Żywił się szarańczą i miodem leśnym 7 I tak
głosił: Idzie za mną potężniejszy ode mnie, przed którym nie jestem godny schylić się,
aby rozwiązać rzemyk Jego sandałów. 8 Ja ochrzciłem was wodą, On zaś będzie was
chrzcił Duchem Świętym.
9 W tym czasie przyszedł Jezus z Nazaretu w Galilei i został w Jordanie ochrzczony
przez Jana. 10 Zaraz też wyszedł z wody i ujrzał rozdzielające się niebiosa oraz Ducha,
który zstąpił na Niego jakby gołębica. 11 Rozległ się również głos z nieba: Ty jesteś
Moim umiłowanym Synem, w Tobie mam upodobanie.
12 Następnie Duch zaprowadził Go na pustynię. 13 Był tam czterdzieści dni poddawany
przez szatana próbie. Przebywał wśród dzikich zwierząt, a aniołowie Mu usługiwali.
14 Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Dobrą Nowinę Boga.
15 Mówił: Nadszedł czas, Królestwo Boga jest już blisko, nawróćcie się i wierzcie w
Ewangelię.
16 Kiedy Jezus przechodził obok Jeziora Galilejskiego, zobaczył Szymona i jego brata
Andrzeja, jak zarzucali sieci w jezioro, byli bowiem rybakami. 17 Powiedział do nich:
Chodźcie za Mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. 18 Oni natychmiast

porzucili sieci i poszli za Nim. 19 Gdy odszedł nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna
Zebedeusza, i jego brata Jana, jak w łodzi naprawiali sieci. 20 Ich również zaraz powołał,
a oni pozostawili w łodzi swojego ojca Zebedeusza razem z najemnikami i poszli za
Nim.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
KAZANIE
WYZNANIE WIARY
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z Kościołem na
zachodzie wyznajmy naszą wiarę słowami Apostolskiego wyznania wiary.
Wszyscy wstają.
Zbór: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,* Stworzyciela nieba i ziemi,* i
w Jezusa Chrystusa,* Syna Jego Jedynego, Pana naszego,* który się począł z
Ducha Świętego,* narodził się z Marii Panny,* umęczon pod Poncjuszem
Piłatem,* ukrzyżowan, umarł i pogrzebion,* zstąpił do piekieł.* Trzeciego
dnia zmartwychwstał,* wstąpił na niebiosa,* siedzi po prawicy Boga Ojca
Wszechmogącego.* Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.* Wierzę w
Ducha Świętego,* święty Kościół powszechny,* świętych obcowanie,*
grzechów odpuszczenie,* ciała zmartwychwstanie,* żywot wieczny.* Amen.
PIEŚŃ

Chrystus Pan, Boży Syn
Chrystus Pan, Boży Syn,
Zbawca nasz zgodził się
Wziąć mój grzech,
Za mnie umrzeć chciał
Ażebym znał mój ogrom win,
I wiedział, że krew Jego zbawia,
Oczyszcza i leczy.
Wywyższony bądź, Jezu Baranku mój,
Tyś jedyny Odkupiciel mój,
Tyś mój Król.
Wywyższony bądź, Boży Baranku,
Przed Twym tronem dziś najwyższy
Składam hołd.
Wszyscy siadają.

PRZYSTĄPIENIE NOWYCH CZŁONKÓW DO CZŁONKOSTWA
Celebrans: Niech wystąpią kandydaci pragnący przystąpić do wspólnoty.
Kandydaci występują. Celebrans zwraca się do kandydatów i pyta:
Celebrans: Czy uznajesz przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, który
sprawiedliwie zasługuje na Jego gniew oraz to, że nie pokładasz nadziei w
niczym oprócz Jego najwyższego miłosierdzia? Jeżeli tak jest, odpowiedz:
Uznaję.
Kandydat: Uznaję.
Celebrans: Czy wyznajesz Jezusa Chrystusa, Pana, Synem Bożym i
Zbawicielem grzeszników; czy przyjmujesz świadectwo Ewangelii o Nim i
jedynie w Nim pokładasz swoją nadzieje ku zbawieniu? Jeżeli tak jest,
odpowiedz: Wyznaję.
Kandydat: Wyznaję.
Celebrans: Czy postanawiasz i obiecujesz, pokornie polegając na łasce Ducha
Świętego, iż będziesz dokładać wszelkich starań, by żyć tak jak na
naśladowcę Chrystusa przystało? Jeżeli tak jest odpowiedz: Postanawiam i
obiecuję.
Kandydat: Postanawiam i obiecuję.
Celebrans: Czy obiecujesz wspomagać Kościół w jego modlitwach i trudach
ze wszystkich swoich sił? Jeżeli tak jest, odpowiedz: Obiecuję.
Kandydat: Obiecuję.
Celebrans: Czy obiecujesz poddawać się pod dyscyplinę i przywództwo
Kościoła, a także sprzyjać zachowaniu jego czystości oraz pokojowi? Jeżeli tak
jest, odpowiedz: Obiecuję.
Kandydat: Obiecuję.
MODLITWA
Celebrans odmawia modlitwę na glos, na którą zbór odpowiada: Amen.
MODLITWA PAŃSKA
Celebrans: Módlmy się jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus.
Zbór: 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.* Bo Twoje jest Królestwo* i potęga, i chwała na wieki
wieków. Amen.
Wszyscy wstają.
SANCTUS

Jesteśmy chwilą
1. Jesteśmy chwilą, Ty jesteś wieczny.
Byłeś na tronie nim powstał czas.
My przemijamy, Ty trwasz niezmienny,
Miłość bez końca panuje nam.
Święty, święty Pan Wszechmogący.
Godzien jest Baranek wziąć cześć.
Wywyższone niech będzie zawsze.
Jezu, Imię Twe, Jezu, Imię Twe.
2. Ty leczysz nasze serca złamane
W Tobie zbawienie i życie jest.
Śpiewamy naszą pieśń o miłości
Wielbiąc Twe imię, oddając cześć.
SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ
Słowa ustanowienia
Celebrans: Pan Jezus tej nocy, której był wydany, wziął chleb, a
podziękowawszy, złamał i rzekł: Bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje za was
wydane; to czyńcie na pamiątkę moją.
Podobnie i kielich po wieczerzy, mówiąc: Ten kielich to nowe przymierze we krwi
mojej; to czyńcie, ilekroć pić będziecie, na pamiątkę moją. Albowiem, ilekroć ten
chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, śmierć Pańską zwiastujecie, aż przyjdzie.
Modlitwa o godne przyjęcie Wieczerzy Pańskiej
Celebrans: Przeto, ktokolwiek by jadł chleb i pił z kielicha Pańskiego
niegodnie, winien będzie ciała i krwi Pańskiej. Niechże więc człowiek samego
siebie doświadcza i tak niech je z chleba tego i z kielicha tego pije (1 Kor
11:27-28).
Zbór: Ile razy ten Chleb spożywamy* i pijemy z tego kielicha,* głosimy
śmierć Twoją, Panie* oczekując Twego przyjścia w chwale (1 Kor 11:26).
Celebrans: Módlmy się o godne przyjęcie Wieczerzy Pańskiej.
Zbór: Panie, nie jestem godzien, aby przyjść do Twego stołu,* ale powiedz
tylko słowo,* a będzie uzdrowiona dusza moja (Łk 7:7).
Celebrans: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan! Błogosławieni, którzy są
zaproszeni na ucztę Baranka.
Dystrybucja Wieczerzy Pańskiej pod postaciami chleba i wina.
Prawo uczestniczenia w komunii św. mają ochrzczeni członkowie Kościołów
chrześcijańskich.

MODLITWA PO KOMUNII
Celebrans: Módlmy się…
Zbór siedząc, modli się w ciszy. Po chwili modlitwy w ciszy, wychodzi celebrans i
odmawia modlitwę, na którą zbór odpowiada: Amen.
Wszyscy wstają.
W trakcie śpiewu zostaną zebrane ofiary.
PIEŚŃ

Nadzieję odnalazłem w Nim
1. Nadzieję odnalazłem w Nim,
On moją siłą, światłem mym.
On fundamentem twierdzą tą,
co zniesie najstraszniejszy grom.
Miłości szczyt pokoju Bóg
uciszy strach nasyci głód.
On pocieszyciel, życia sens,
W Jego miłości schronię się.
2. W Chrystusie Bóg objawił się,
W bezbronnym dziecku w Betlejem.
Na ziemię zszedł, by zbawić nas,
By przebaczenia nastał czas.
Na krzyżu zmarł za każdy grzech,
By uspokoić Boży gniew.
Uwolnił mnie z ciężaru win,
Umarłem z Nim i żyję w Nim.
3. Zatryumfował stary wróg
Gdy w ciemnym grobie spoczął Bóg
Lecz krótko trwała Złego moc
Zmartwychwstał Pan minęła noc
Przez swoją śmierć uwolnił mnie
Umierać z Nim i żyć z Nim chcę
Przekleństwo zdjął odkupił z win
On we mnie jest ja jestem w Nim.
4. W Nim nawet śmierć niestraszna jest
Chrystusa moc ochrania mnie
Od pierwszych chwil po życia kres
Wytycza drogi mojej bieg
Ni grzechu zło ni ludzki sąd

Nie wydrze mnie z Chrystusa rąk
A gdy mnie weźmie gdzie mój dom
Z radością pójdę tam gdzie On.
OGŁOSZENIA PARAFIALNE
ROZESŁANIE
Błogosławieństwo
Celebrans: Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni nad tobą
swoje oblicze i niech ci okaże miłosierdzie. Niech Pan zwróci ku tobie swoje oblicze i
niech cię obdarzy pokojem (Lb 6:24-26).
Zbór: Amen.
Celebrans: Idźcie w pokoju Chrystusa.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
DOKSOLOGIA
Niech Boga wielbi każdy twór,
Niech Mu aniołów śpiewa chór,
Niech świat Mu spieszy pokłon nieść,
Najświętszej Trójcy chwała, cześć!

POSTLUDIUM

WYDARZENIA KOŚCIELNE

30 / 06

Studium biblijne po angielsku

Czwartek, 17:30

ul. Celna 1 (Centrum pomocy)

02 / 07

Spotkanie dla kobiet

Sobota, 11:00

ul. Smolki 8 (Kancelaria parafialna)

03 / 07

Nabożeństwo w języku polskim z
tłumaczeniem na język angielski i ukraiński

Niedziela, 11:00

ul. Meiselsa 17 (Centrum Kultury Żydowskiej)

Ofiary na rzecz Kościoła wpłacać można na numer konta:
Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska Chrystusa Zbawiciela w Krakowie,
ul. Smolki 8, 30-513 Kraków. Nr konta: 30 1140 2004 0000 3802 8200 9665.
Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 1430 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia, włącznie z niniejszych
biuletynem można znaleźć na stronie parafialnej:
www.kosciolzbawiciela.pl oraz na naszej stronie na Facebooku:
facebook.com/kosciolzbawiciela.

Pocieszajcie, pocieszajcie Mój lud! – mówi wasz Bóg.
Iz 40:1

