PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

11 lutego 2018
6. Niedziela po Epifanii

Witamy wszystkich gości na nabożeństwie w prezbiteriańskiej Wspólnocie
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie. Bardzo prosimy o zachowanie ciszy w
kaplicy Kościoła przed nabożeństwem. Cisza umożliwia otworzenie się przed
Bogiem, umożliwia przyjęcie i rozważanie Słowa Bożego, pomaga w
dostrojeniu i dostosowaniu się do niego. Z tego powodu ciszę przed i po
nabożeństwie wykorzystujemy na osobistą modlitwę.
Refleksja przed nabożeństwem
PRELUDIUM

LITURGIA WSTĘPNA

Wszyscy wstają.
PIEŚŃ
”Chwalmy Go (czarny śpiewnik, kolejność alfabetyczna)
Jack W. Hayford, 1980r.
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: Psalmista zaświadcza:
Chodźcie, słuchajcie, wszyscy, którzy się boicie Boga, a opowiem, co
uczynił dla mojej duszy. Gdybym zważał na nieprawość w swoim
sercu, Pan by mnie nie wysłuchał. A jednak Bóg wysłuchał, przychylił
się do głosu mojej modlitwy. Błogosławiony Bóg, który nie odrzucił
mojej modlitwy i nie odebrał mi swego miłosierdzia.
Umocnieni tym zapewnieniem, wyznajmy swoje grzechy Bogu
słowami pieśni “Zmiłuj się Panie”.
- na podstawie Psalmu 66,16-18,20, UBG
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Silentium (moment ciszy)
Zbór:
Zmiłuj się Panie, proszę Cię
Zmiłuj nade mną, przebacz mój grzech
To co zrobiłem było złe
Zbaw mnie od złego, nie odrzucaj mnie
Refren: Ty kochasz prawdę na duszy dnie schowaną
Skruszonym sercem nie pogardzisz, Panie
Gdy mnie oczyścisz nad śnieg bielszy się stanę
Otwórz me usta, niech głoszą Twoją chwałę
Serce niewinne we mnie stwórz
Niech nie opuszcza mnie Twój święty Duch
Dźwiękiem radości obudź mnie
Skruszone kości znów podniosą się
(TGD)
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: Bóg w Trójcy Świętej Jedyny, Ojciec, Syn i Duch Święty,
który w niezgłębionym miłosierdziu Swym obiecał odpuszczenie
grzechów wszystkim, którzy ze szczerą i z prawdziwą wiarą do Niego
się zwrócą, niechaj zmiłuje się nad nami, wyzwoli nas od grzechów i
utwierdzi darem łaski ku wiecznemu zbawieniu przez Jezusa
Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.

Alleluja
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LITURGIA SŁOWA

PSALM RESPONSORYJNY
Celebrans: Modlę się do ciebie, Panie, czasu łaski; Boże, wysłuchaj
mnie w wielkiej dobroci swojej, w prawdzie zbawienia twojego!
Zb.: Wyrwij mię z błota, abym nie ugrzązł, wyzwól mnie od
nieprzyjaciół moich i z głębin wód!
Celebrans: Niech nie zaleją mnie fale, niech nie pochłonie mnie
głębina i czeluść niech nie zawrze nade mną swej paszczy!
Zb.: Wysłuchaj mnie, Panie, bo dobrą jest łaska twoja, według
wielkiego miłosierdzia twego wejrzyj na mnie!
Celebrans: Nie zakrywaj oblicza swego przed sługą swoim, kiedy
jestem strapiony. Rychło wysłuchaj mnie!
Zb.: Ja zaś jestem nędzny i zbolały; Niech zbawienie twoje
podniesie mnie, Boże!
Celebrans: Wysławiać będę pieśnią imię Boże i dziękczynieniem będę
je uwielbiał.
— Psalm 69:13-19, 30 (BW)
CZYTANIA
Modlitwa przed czytaniem
Celebrans: Panie, pomóż nam usłyszeć Twój głos który mówi do nas
przez Pismo Święte. 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.
Zb.: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim, i światłością
ścieżkom moim.
Wszyscy siadają.
Pierwsze czytanie - tekst kazalny
Lektor: Czytanie z Księgi Psalmów (32)
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zb.: Bogu niech będą dzięki.
4

Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z listu do Hebrajczyków (6:9-20)
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zb.: Bogu niech będą dzięki.
KAZANIE
CREDO - SYMBOLUM APOSTOLICUM
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z
powszechnym Kościołem Chrześcijańskim wyznajmy naszą wiarę
słowami Apostolskiego wyznania wiary.
Wszyscy wstają.
Zb.: 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
„Na wysokościach Bogu cześć” (czarny śpiewnik, kolejność alfabet.)
sł. i muz.: ks. Nikolaus Decius 1523
MODLITWA WIERNYCH
Celebrans: Módlmy się…
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Celebrans: Módlmy się za Święty Kościół Boży, aby wzrastał w pokoju
i jedności, dając świadectwo nadziei pokładanej w Chrystusie.
Zbór: Wysłuchaj nas, Panie
Celebrans: Módlmy się za rządzących naszą Ojczyzną, aby kierując się
właściwymi wartościami, mieli zawsze na uwadze dobro wszystkich
obywateli.
Zbór: Wysłuchaj nas, Panie
Celebrans: Módlmy cię za chorych i znajdujących się w trudnej
sytuacji życiowej, aby w każdym położeniu potrafili zawierzyć Bożej
miłości.
Zbór: Wysłuchaj nas, Panie
Celebrans: Módlmy się za nas samych, abyśmy swoje dążenia i cele
zawsze podporządkowywali woli Miłosiernego Ojca.
Zbór: Wysłuchaj nas, Panie
Celebrans: Panie Boże Wszechmogący, wejrzyj na nasze prośby i
przemieniaj nasze serca, abyśmy pragnęli tylko tego, co jest miłe Tobie.
Przez Chrystusa, Pana naszego.
Zbór: Amen.
Modlitwa Pańska
Celebrans: Módlmy się jak nas nauczył Pan nasz Jezus Chrystus.
Zb.: 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.
SANCTUS
„Święty Święty Święty” (czarny śpiewnik, kolejność alfabet.)
sł. R.Heber, 1861 r.
SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ
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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.

LITURGIA EUCHARYSTYCZNA

Modlitwa Eucharystyczna
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).
Zb.: 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.
Zb.: 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 pod postaciami chleba i wina
Wszyscy wstają
MODLITWA PO KOMUNII
Kończy się odpowiedzią zboru: Amen.
OGŁOSZENIA ZBOROWE
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ZBIERANIE OFIAR
PIEŚŃ
„Jesteśmy Panie Kapłaństwem Twym”
Ron Kenoly, 1994
ROZESŁANIE
Celebrans: Idźcie w pokoju Pańskim.
Zb.: Bogu niech będą dzięki.
Błogosławieństwo
Celebrans: Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność
Ducha Świętego niech będzie z wami wszystkimi. (2 Kor. 13:13).
Zb.: Amen.
Wszyscy siadają.
POSTLUDIUM
Postludium służy wiernym do refleksji nad usłyszanym Słowem, które było
głoszone w trakcie nabożeństwa. Wykorzystaj ten czas, żeby przemyśleć to co
usłyszałeś lub czego doświadczyłeś. Prosimy uszanować wiernych, którzy
chcą zostać w kaplicy na dłuższą modlitwę w ciszy. Po zakończeniu
Postludium zapraszamy na mały poczęstunek, kawę i herbatę.
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WYDARZENIA KOŚCIELNE (LUTY 2018)
Cykl spotkań: Bóg czy są powody by wierzyć? (Wtorek)
13 lutego
Godz. 19:30 - 21:30 - Okolice Teatru Variete, ul. Grzegórzecka
Szczegóły pod numerem 665 670 712
Klub książki Vox Box (Środa)
Spotkania w języku angielskim. Książką wybraną na ten miesiąc jest
“Pamiętnik Anny Frank”. Zapraszamy do lektury i wspólnej wymiany
wrażeń podczas spotkania
21 lutego.
Godz. 19:30 - 21:30 - Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41
Vox Box English Club (Środa)
28 lutego - wieczór gruziński
Godz. 19:30 - 21:30 - Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41
Ukraińskie Studium Biblijne (każdy czwartek)
Godz. 19:30 - 21:30 - Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41
Szczegóły pod numerem 665 670 712
Modlitwa wieczorna (Niedziela)
18, 25 lutego
Godz. 17:00 - 18:15 - ul. Długa 3

Rozkład aktualnych wydarzeń kościelnych dostępny jest na stronie
Wspólnoty: www.kosciolzbawiciela.pl
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Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz!
Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! On bowiem jest Bogiem naszym, a my
ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego.
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