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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.               
 

PRELUDIUM   
 
 Wszyscy wstają. 
 

PIEŚŃ  

„Tak jakim jest”   
POZDROWIENIE 

Celebrans: Chwała niech będzie Ojcu i Synowi, i Duchowi Świe ̨temu. 
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. 
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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 zwróca ̨, niechaj zmiłuje się nad nami, wyzwoli nas od grzechów i 
utwierdzi darem łaski ku wiecznemu zbawieniu przez Jezusa 
Chrystusa, Pana i Zbawiciela naszego. Amen.  

PSALM RESPONSORYJNY 

Celebrans: Zaufałem Panu: Jakże możecie mówić do mnie: 
Ulatuj jak ptak w góry! 
Zb.: Bo oto bezbożni napinają łuk, przykładają strzałę do 
cięciwy, aby ukradkiem miotać ją na prawych. 
Celebrans: Kiedy będą zburzone podstawy, cóż pocznie 
sprawiedliwy? 
Zb.: Pan jest w swym świętym przybytku, Pan, którego tron w 
niebie; oczy jego widzą, powieki jego badają ludzi. 
Celebrans: Pan bada sprawiedliwego i bezbożnego, a 
nienawidzi tego, kto kocha bezprawie. 
Zb.: Na bezbożnych zsyła deszcz rozżarzonych węgli i siarki, a 
wicher palący jest udziałem ich. 
Celebrans: Bo sprawiedliwy jest Pan, kocha sprawiedliwość. 
Prawi zobaczą oblicze jego. 
        -Psalm 11 (BW) 
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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 przyjąc ́ 
Twoją prawdę do głębi naszej duszy. Przemieniaj nas przez swoją moc 
byśmy mogli okazywać Twoją miłośc ́ ludziom wokół. 
Zbór: Panie,* Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim,* i 
s ́wiatłością s ́cieżkom moim. 
Pierwsze czytanie  
Lektor: Czytanie z Księgi proroka Izajasza 51:17-23 (str. 797). 
[...] 
Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  
Drugie czytanie 
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg. św. Marka 14:32-42 (str. 1084). 
[...]  
Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  
 
Wszyscy siadają. 
 
KAZANIE  
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CREDO - SYMBOLUM APOSTOLICUM 
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z 
powszechnym Kościołem Chrześcijańskim 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. 
 
Wszyscy siadają. 
 
PIEŚŃ  
„Ludu mój ludu” (wiersze  1, 2, 3, 8) 
 
 MODLITWA POWSZECHNA (PROSFONEZA) 
 
 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. 
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SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ  
 
SANCTUS 

„Święty, Święty, Święty”  
 
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 uczte ̨ Baranka. 
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Dystrybucja Wieczerzy pod postaciami chleba i wina   
 
W trakcie Komunii wierni wychodzą do ołtarza by przyjąć opłatek i wino od celebransa. 
Jeśli nie jesteś osoba ̨ wierza ̨ca ̨, ochrzczoną w jednym z Kościołów Chrześcijańskich lub 
z jakiegoś powodu nie jesteś gotowy przystąpic ́ do Komunii, zachęcamy Cię, byś spędził 
ten czas na rozwaz ̇aniu wygłoszonego wcześniej kazania. Mamy nadzieję, z ̇e ten czas 
będzie dla Ciebie pomocny, byś mógł rozwaz ̇yc ́ w jakim miejscu znajdujesz się na 
drodze do relacji z Jezusem Chrystusem oraz z Kościołem, który jest Jego rodzina ̨. 

 
 MODLITWA PO KOMUNII  
Kończy się odpowiedzią zboru: Amen.  
 
 OGŁOSZENIA ZBOROWE 
 
           ZBIERANIE OFIAR 
 
PIEŚŃ  
„Przy twym krzyżu” 

 
ROZESŁANIE  
Celebrans: Idźcie w pokoju Pańskim. 
Zbór: 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  
Zbór: Amen. 
 
Wszyscy siadają.  
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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.   
 

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.  

 

Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym 
biuletynem można znaleźć na: www.kosciolzbawiciela.pl 

 

Ofiary gotówkowe z zeszłego tygodnia: 290 zł 

Ofiary przesłane na konto bankowe w zeszłym tygodniu: 400 zł 
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PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 

1. Za działanie strony Facebookowej Kościoła. 

2. Zakończenie pierwszej części cyklu spotkań o nauce i wierze.  

3. Za chrzest Daniela Tsykry w niedzielę (08.03.2020). 

4. Za bezpieczny powrót Anastazji i Andrzeja Podbereźniaków. 

        PROŚBY MODLITEWNE 

        O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Zdrowie Larysy, Dave’a i Anny, Saszka, Leany, Andrzeja.  

2. Rehabilitacja pastora z miasta rodzinnego Kirilla. 

3. Zdrowie Haydena, syn znajomej Dave’a. 

4. Za każdego kto cierpi na koronawirus w Chinach i wszędzie na całym świecie. Niech Bóg 

będzie z nimi, błogosławi ich i da im otuchy. I także, żeby Bóg dał mądrość naukowcom, 

którzy pracują nad badaniami na temat tego wirusa, żeby były dostępne efektywne środki 

do zwalczania wirusa jak najszybciej. 

        O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 

1. Prośba prywatna Dave’a. 

2. Błogosławiony przebieg ciąży Danieli. 

3. Praca dyplomowa Lewisa oraz za podjęcie mądrej decyzji odnośnie dalszych studiów. 

4. Studia podyplomowe Ani. 

5. Praca Siergieja i rozwiązanie problemu w jego firmie. 

6. O służbę Love God Greatly oraz tłumaczenie materiałów na język rosyjski. 

7. O przygotowania do grupy mam i maluchów. 

8. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami. 

9. Za mądre decyzje Kirilla oraz za bezpieczną podróż do Portugalii. 

10. Za dzieci rodziny Sharakhimowych i ojców Artura i Tatyany Sharakhimov. 

11. Prośba prywatna Bogdana. 

12. Za Ivonne Pozerski i jej projekt przewiezienia książek z Australii dla biblioteki kościelnej. 

13. Przygotowania Lean’y do egzaminu USMLE. 

14. Bezpieczna podróż Saszka do Lwowa.  

15. Za Emily i Pawła by mogli zorganizować podróż z synem do Polski oraz o mądrość co do 

ustalenie daty powrotu do Polski.  

                                                 O KOŚCIÓŁ 

1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego kościoła oraz o powstanie służby 

studenckiej. 

  INNE  

1. Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w Polsce oraz o 

powstanie Prezbiteriańskiego Kościoła w Polsce. 

2. Za nowy Kościół prezebiteriański, który powstaje w Gdańsku. 
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NADCHODZĄCE WYDARZENIA KOŚCIELNE 

 

Studium Katechetyczne w języku polskim – dziesięć przykazań 

12 marca, godz. 17.30 

Kościół Chrystusa Zbawiciela, ul. Smolki 8 

 

Studium Biblijne Księgi Habakkuka w języku angielskim  

12 marca, godz. 19.00 

Kościół Chrystusa Zbawiciela, ul. Smolki 8,  

Prowadzący grupy:  

Dave, 783 109 614 

 

Nabożeństwo wieczorne (j. polski z tłumaczeniem na angielski)  

15 marca, godz. 17:00 - ul. Smolki 8 

 

Mum’s and Toddler’s group 

Za jakiś czas zacznie się grupa dla matek z małymi dziećmi i będą potrzebne 

zabawki. Gdybyście mogli kupić jedną lub więcej zabawek bylibyśmy bardzo 

wdzięczni (zapytaj Lewisa lub Saszka o link do zabawek). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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. 


