
11 sierpnia 2018 (sobota) 

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 
Wyobraź sobie samego siebie jako żywy dom. Bóg przychodzi, aby go przebudować. Z początku może rozumiesz, 
co On robi. Oczyszcza drenaż, uszczelnia przeciekające dachy i tak dalej — wiedziałeś, że wszystko to było 
potrzebne, więc nie jesteś zaskoczony. Aż tu nagle zaczyna z domem wyczyniać rzeczy bardzo bolesne i z pozoru 
bezsensowne. Co też On najlepszego wyczynia? Rzecz w tym, że buduje zupełnie inny dom niż sobie wyobrażałeś 
— tu dobudowuje nowe skrzydło, tam dodaje piętro, wznosi wieże, wytycza dziedzińce. Myślałeś, że zostaniesz 
przebudowany na przyjemną chatkę — a On buduje pałac. Zamierza sam się sprowadzić i w tobie zamieszkać. 
(C.S. Lewis). 

PIEŚŃ - On moim Panem
1. On moim Panem, Jedyny mój Bóg, niczego nie brak, gdy ze mną jest On.

O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc, chodząc, czy leżąc, On Światłem mym jest.
2. Bóg mą mądrością, On jest Prawdą mą, na zawsze przy mnie, nie jestem już sam. 

Jam jego dzieckiem, On jest Ojcem mym, mieszka w mym sercu, Króluje w nim Pan.
3. Bóg moją Tarczą i Mieczem mym jest ,On moją Zbroją i siłą mą też.

On moją Skałą i schronieniem mym, w górę podnosi, kieruje mnie tam.
4. Bogactw nie pragnę, nie nęci ich blask, On mym Dziedzictwem, On Chwałą mą jest.

Tylko On jeden mój Stwórca i Pan, Niebieski Król i najdroższy mój Skarb. 
5. Król mój Jedyny, Zwycięstwo mi dał. Radość niebieską i blask pełni dnia.

Miłości moja, cokolwiek ma przyjść, bądź moim Panem, ja sługą Twym jest.

CZYTANIE RESPONSORYJNE: 
Celebrans: Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski.
Zb.: Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.
Celebrans: Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, a wierni twoi niech ci błogosławią! Niech 
mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę twoją.
Zb.: Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją i wspaniałą chwałę królestwa twego!
Celebrans:  Królestwo  twoje  jest  królestwem  wiecznym,  a  panowanie  twoje  trwa  przez  wszystkie 
pokolenia.
Zb.: Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych.
Celebrans: Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. 
Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze.
Zb.: Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki 
wieków!

— Psalm 145:8-15, 18, 21

CZYTANIE PIERWSZE: Księga proroka Izajasza 6. 



CZYTANIE DRUGIE: Ewangelia wg. św. Marka 1:16-20
1:16 A przechadzając się nad Morzem Galilejskim, zobaczył Szymona i Andrzeja, jego brata, 
zarzucających sieć w morze; byli bowiem rybakami.
1:17 I powiedział do nich Jezus: Pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi.
1:18 A oni natychmiast zostawili swoje sieci i poszli za nim.
1:19 Gdy zaś odszedł stamtąd nieco dalej, zobaczył Jakuba, syna Zebedeusza, i Jana, jego brata, którzy w 
łodzi naprawiali sieci.
1:20 I zaraz ich powołał, a oni zostawili swego ojca Zebedeusza w łodzi z najemnikami i poszli za nim.

MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO 

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

MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Nasz Bóg
Wodę zamieniłeś w wino
Ślepi przy Tobie znów widzą, któż jest jak Ty? Tylko Ty?; 
Blaskiem rozświetlasz ciemności; Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty?

Nasz Bóg jest wielki, nasz Bóg jest silny; Boże nikt inny nie równa się z Tobą.
Nasz Bóg uzdrawia, jest wszechmogący; Nasz Bóg, Nasz Bóg.

Blaskiem rozświetlasz ciemności.
Człowiek powstaje z marności, któż jest jak Ty? Tylko Ty?

Jeśli nasz Bóg jest przy nas już nic nas nie zatrzyma!
Jeśli nasz Bóg jest z nami, któż jest przeciwko nam? /x2
Któż jest przeciwko nam?

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE


