
 

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA 

4 listopada 2018
23. Niedziela po Trójcy św.



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 

“Niemożliwym jest, by ktokolwiek, gdziekolwiek i kiedykolwiek zasłużył na łaskę. Łaska jest z definicji 
niezasłużona. Jak tylko zaczynamy mówić o zasługiwaniu, przestajemy wyrażać się o łasce – a zaczynamy 
o  sprawiedliwości.  Zasłużyć  można  wyłącznie  na  sprawiedliwość.  Bóg  nie  jest  zobligowany  do 
miłosierdzia. Miłosierdzie i łaska muszą być dobrowolne albo przestaną być miłosierdziem i łaską. Bóg 
nigdy nie jest nam winien łaski. Wielokrotnie przypomina: „Zmiłuję się, nad kim się zmiłuję” (Wj 33:19). 
To boska prerogatywa. Bóg dla siebie wyłącznie rezerwuje prawo ułaskawienia.” 

Świętość Boga, Wielebny Robert Charles Sproul 

PRELUDIUM  

Wszyscy wstają.

PIEŚŃ 
”Cudowna Boża łaska” (czarny śpiewnik, kolejność alfabetyczna)

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

Silentium (moment ciszy)

Zbór: Wszechmogący i miłosierny Boże, zbłądziliśmy i zeszliśmy z Twoich dróg jak zgubione owce. Za 
bardzo podążaliśmy za  pragnieniami  naszych własnych serc.  Przekroczyliśmy Twoje  święte  prawa. 
Zaniedbaliśmy rzeczy, które powinniśmy zrobić, a zrobiliśmy rzeczy, których nie powinniśmy zrobić. O 
Panie,  zmiłuj się  nad nami. Ocal nas,  którzy wyznajemy nasze winy, odnów tych, którzy pokutują, 
według Twoich obietnic danych światu w Chrystusie Jezusie, naszym Panu. I przez Niego, spraw, o 
miłosierny Boże, abyśmy mogli żyć świętym, prawym i pokornym życiem na chwałę Twojego świętego 
imienia. Amen.

Zwiastowanie odpuszczenia grzechów

Śpiew: Alleluja, Alleluja, Amen, Amen, Alleluja! x3

PSALM RESPONSORYJNY

Celebrans: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na ustach 
moich!
Zb.: Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się!
Celebrans: Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!
Zb.: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego szuka 
schronienia!
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Celebrans: Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją.
Zb.: Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich.
Celebrans: Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem! — Ps. 32

CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO

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.
Zbór: Panie, Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim, i światłością ścieżkom moim.

Wszyscy siadają.

Pierwsze czytanie 
Lektor: Czytanie z Księgi proroka Ezechiela 36:26-29 (str. 928)
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże. 
Zbór: Bogu niech będą dzięki. 

Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich 16:1-15 (str. 1189)
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże. 
Zbór: Bogu niech będą dzięki. 

KAZANIE 

CREDO - SYMBOLUM APOSTOLICUM

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 
„Przy Twym krzyżu”

MODLITWA POWSZECHNA 
Na końcu tego programu znajdują  się  prośby modlitewne dotyczące  naszej  Wspólnoty.  Wykorzystaj  ten czas na 
modlitwę o naszą Wspólnotę. Módl się także o to by wygłoszone dzisiaj Słowo Boże stało się rzeczywistością w Twoim 
życiu. 

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 
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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. 

SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ 

SANCTUS
„Święty Pan Bóg Zastępów”

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 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

           ZBIERANIE OFIAR

PIEŚŃ 
„W Imieniu Twym”

ROZESŁANIE 
Celebrans: Idźcie w pokoju Pańskim.
Zb.: Bogu niech będą dzięki.

Błogosławieństwo 
Celebrans: Niech ci błogosławi PAN i niech cię strzeże; Niech PAN rozjaśni nad tobą swoje oblicze i niech 
ci będzie łaskawy; Niech PAN zwróci ku tobie swoje oblicze i niech da ci pokój. Księga Liczb (4M) 6:24-26 
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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.  

* * *

PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy   
1. Południowoafrykański wieczór Vox Box w ubiegłym tygodniu. 
2. Konferencja "City to City” w Krakowie.
3. Siergiej i Daniela otrzymali karty pobytu. 
4. Nowi członkowie naszej Wspólnoty. 
5. Spotkanie rady pastorów, którzy nadzorują działalność naszego kościoła.

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, ojca Ortona. 
2. Zdrowie Douga Grotha, misjonarza z Rabki. 
3. Zdrowie babci Kariny. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. O studia Saszka w seminarium. 
2. Dirk i Letycja proszą o modlitwę za znalezienie odpowiedniego przedszkola dla ich dzieci oraz za adaptację w Krakowie. 

O KOŚCIÓŁ
1. O dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła. 
2. O Forum Myśli  i  Sztuki.  Módlmy się  o dobrą  promocję   i  o  salę  pełną  widzów za  miesiąc.  Módlmy się  o Saszka,  który 

przygotowuję serię krótkich przemówień na to wydarzenie. Módlmy się o zespół w Nowym Jorku. 
3. O czwartkową grupę biblijną w języku angielskim oraz o Dave’a, który ją prowadzi. 
4. O wprowadzenie członkostwa w naszej Wspólnocie. 
5. Warsztaty dla kobiet “GROW”. Módlmy się o wydarzenia prowadzone przez kobiety z Irlandii Pn., które przyjadą do nas w 

tym tygodniu. 
6. Módlmy  się  o  Pawła,  który  przygotowuje  się  do  prowadzenia  dwóch  grup  apologetycznych  w  języku  rosyjskim  oraz 

angielskim. 
7. O wznowienie projektu “Humans of Kraków” w sobotę. 
8. O druk książki Paula Washera “Wezwanie Ewangelii” oraz przygotowanie do druku książek: “Świętość Boga” R.C. Sproula, 

“Ewangelia w Centrum” Tima Kellera i D.A.Carsona. 

INNE PROŚBY
1. Módlmy się o Irę i Wowę Minof w trudnym czasie, który teraz przechodzą po stracie swojego dziecka.  

�5



WYDARZENIA KOŚCIELNE W PRZYSZŁYM TYGODNIU

“Czy są powody by wierzyć?” (Wtorek) - Mieszkanie Saszka i Ani
6 listopada, godz. 19:30

Vox Box - Warsztaty dla kobiet (Piątek) 
9 listopada, godz. 19:30 
Warsztaty na temat stresu, niepokoju i zdrowia psychicznego 
Informacje u Emily lub Kariny

Humans of Krakow - robienie zdjęć mieszkańcom Krakowa (Sobota)
10 listopada, godz. 10:30 - Pawilon Wyspiańskiego na pl. Wszystkich Św.
Warsztaty z pieczenia sconesów oraz zarządzania finansami 
Informacje u Emily lub Kariny

Vox Box - Warsztaty dla kobiet (Sobota)
10 listopada, godz. 18:30 
Warsztaty z pieczenia sconesów oraz zarządzania finansami 
Informacje u Emily lub Kariny

Modlitwa wieczorna (Niedziela) - Święto Niepodległości 
11 listopada, godz. 17:00 - ul. Długa 3

Rozkład aktualnych wydarzeń kościelnych dostępny jest na stronie Wspólnoty: www.kosciolzbawiciela.pl

Ofiary na rzecz Kościoła przyjmowane są przez Fundację “Europejska Misja Chrześcijańska”, ul. Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków; 
Nr konta: 94 1140 2004 0000 3802 7701 2043. Dobrowolne ofiary gotówkowe prosimy wkładać do białych kopert znajdujących się 
na końcu śpiewników i wrzucać do koszyka na ofiary. 
Gotówkowe ofiary z ubiegłego tygodnia wyniosły 180 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym tygodniu: 0 zł.
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