PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

7 kwietnia 2019
5. Niedziela Wielkiego Postu

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
Ewangelia nie jest arogancką deklaracją o tym, że my, i tylko my
poznaliśmy prawdę o Bogu, że my, i tylko my dosięgnęliśmy do
dobroci i doskonałości. Jest to pokorna deklaracja o tym, że jesteśmy
ignorantami, którzy otrzymali w Jezusie Boże objawienie, oraz że
jesteśmy grzesznymi ludźmi, którzy przez Jezusa pogodzili się z
Bogiem. Przesłanie o Jezusie nie jest o tym, co możemy zrobić by
osiągnąć nieba, a o tym jak Bóg zszedł do nas z nieba. Tim Chester.
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PRELUDIUM
Wszyscy wstają.
PIEŚŃ
„Ludu, mój ludu”
Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił W czymem zasmucił, albo w czym zawinił.
Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona.
Ludu, mój ludu, cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym
zawinił?
Jam ciebie karmił manny rozkoszami, tyś Mi odpłacił policzkowaniami.
Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym
zawinił?
Jam ci ze skały dobył wodę zdrową, a tyś Mnie poił goryczką żółciową.
Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym
zawinił?
Jam ci dał berło Judzie powierzone, a tyś Mi wtłoczył cierniową koronę.
Ludu, mój ludu! Cóżem ci uczynił? W czymem zasmucił, albo w czym
zawinił?
Jam cię wywyższył między narodami, tyś Mnie na krzyżu podwyższył z
łotrami.

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
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SPOWIEDŹ
Wezwanie spowiednie
Silentium (moment ciszy)
Zbór: Miłosierny Boże,*
wyznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie* myślą, mową i
uczynkiem,* czynami i zaniedbaniem.* Nie kochaliśmy Cię
z całego serca, myśli i siły.* Nie kochaliśmy bliźniego swego jak
siebie samego.* Przez Twoje miłosierdzie* przebacz to, kim
byliśmy,* pomóż nam naprawić to, kim jesteśmy,* i prowadź nas w
tym, kim mamy być,* tak byśmy mieli upodobanie w Twojej woli* i
chodzili Twoimi drogami,* na chwałę Twojego imienia.* Przez
Chrystusa, Pana naszego.* Amen.
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

M. Leontovych (1877-1921)
Eb

Bb

Ab

Eb

Bb

b
& b b 44 œ œ œ œ œ œ œ œ ˙
A - lle - lu - ja,

b
&bb ˙

7

Cm

ja,

œ œ ˙

˙

a - lle - lu - ja.

a - lle - lu E b7

ja,

Ab

˙

˙

œ œ

a - lle - lu - ja.

Eb

Eb

œ œ œ œ œ œ œ œ ˙

A - lle - lu - ja,

Fm

a - lle - lu

4

-

ja,

Fm

Ab

Bb

Fm

œœœœ œ œ œ œ

A-lle-lu- ja,
Cm

a - lle - lu

Bb

œ œ w
a - lle - lu

Eb

-

w

ja.

-

PSALM RESPONSORYJNY
Celebrans: PANIE, kto będzie przebywał w Twoim przybytku? Kto
zamieszka na Twojej świętej górze?
Zbór: Ten, kto postępuje nienagannie* i czyni sprawiedliwość,* a w
swoim sercu mówi prawdę;* kto nie obmawia swym językiem,* nie
wyrządza bliźniemu nic złego,* nie znieważa bliźniego;
Celebrans: Ten, przed którego oczami bezbożny jest wzgardzony, a
który szanuje tych, co się boją PANA;
Zbór: kto, choć przysięga na własną niekorzyść,* nie wycofuje się;
Celebrans: Kto swych pieniędzy nie pożycza na lichwę i nie daje się
przekupić przeciwko niewinnemu. Kto tak postępuje, nigdy się nie
zachwieje.
— Ps. 15 (UBG)
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.
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Kapłańskiej (3M) 4:13-21 (str. 113).
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z Ewangelii św. Jana 17:9-29 (str. 1161).
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
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Wszyscy siadają.
KAZANIE
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.
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.
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Wszyscy wstają.
SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ
SANCTUS
Jesteśmy chwilą, Ty jesteś wieczny,
byłeś na tronie nim powstał czas
My przemijamy, Ty trwasz niezmienny,
Miłość bez końca panuje nam
Ref.: Święty, święty, Bóg Wszechmogący
Godzien jest Baranek wziąć cześć
Wywyższone niech będzie zawsze Jezu imię Twe /x2
Ty leczysz nasze serca złamane
w Tobie zbawienie i życie jest
Śpiewamy naszą pieśń o miłości
Wielbiąc Twe Imię, oddając cześć
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.
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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
W trakcie Komunii wierni wychodzą do ołtarza by przyjąć opłatek i wino od
celebransa. Jeśli nie jesteś osobą wierzącą, ochrzczoną w jednym z Kościołów
Chrześcijańskich lub z jakiegoś powodu nie jesteś gotowy przystąpić do Komunii,
zachęcamy Cię, byś spędził ten czas na rozważaniu wygłoszonego wcześniej kazania.
Mamy nadzieję, że ten czas będzie dla Ciebie pomocny, byś mógł rozważyć w jakim
miejscu znajdujesz się na drodze do relacji z Jezusem Chrystusem oraz z Kościołem,
który jest Jego rodziną.

MODLITWA PO KOMUNII
Kończy się odpowiedzią zboru: Amen.
OGŁOSZENIA ZBOROWE
ZBIERANIE OFIAR
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PIEŚŃ
„Gdy na ten świat spoglądam”
(Carl Gustav Boberg, 1885)
1. Gdy na ten świat spoglądam, wielki Boże,
Coś stworzył go wszechmocnym Słowem Swym,
A kiedy znów na te narody spojrzę,
Którymi Ty wciąż opiekujesz się,
Refren:
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
2. Gdy z słowem Swym stanąłeś na mej drodze,
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
Co w mych słabościach pomoc daje swą,
3. Gdy życia mię przytłacza ciężkie brzemię,
Gdy jest na śmierć zraniona dusza ma;
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda
4. Gdy, Panie mój, odwołasz mię ze świata,
Gdy olśni mię Twej chwały wiecznej blask,
Gdy będzie dana mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezus, Królu łask
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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.
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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NADCHODZĄCE WYDARZENIA KOŚCIELNE
Vox Box, klub filmowy (spotkanie w języku angielskim)
10 kwietnia, godz. 19.30
Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41
Studium Biblijne w języku angielskim
11 kwietnia, godz. 19.00
Kawiarnia Sweet Life, ul. Warszawska 7
Vox Box - Kolacja Koreańska, spotkanie w języku angielskim i nie tylko.
12 kwietnia, godz. 19.00
Kawiarnia Sweet Life, ul. Warszawska 7
Nabożeństwo protestanckiej drogi krzyżowej (j. polski z tłumaczeniem na
angielski)
14 kwietnia, godz. 17:00 - 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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