PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

2 czerwca 2019
Święto Wniebowstąpienia Pańskiego

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
Bóg oddzielił dzień siódmy jako czas święty. Nadając Dziesięć
Przykazań na górze Synaj, ponownie ogłosił ów siódmy dzień, szabat,
jako święty – jako czas uświęcony, który stanie się integralną częścią
życia i wiary Izraela. W historii chrześcijaństwa uświęcony czas
szabatu zorientowany jest w trzech zasadniczych kierunkach. Po
pierwsze jest czasem upamiętnienia Bożego dzieła stworzenia. Po
drugie stanowi czas świętowania Bożego dzieła odkupienia. Po trzecie
to czas świętowania nadchodzącej obietnicy pełni odkupienia, która
nastąpi, gdy w niebie wejdziemy w nasz odpoczynek szabatowy. Stąd
historia zbawienia, w całej swej rozciągłości, od samego początku do
samego końca, zostaje uświęcona przez zachowywanie szabatu.
R.C. Sproul
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PRELUDIUM
Wszyscy wstają.
PIEŚŃ
„Tak jakim jest”
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: 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.
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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,

bb

Cm

& b ˙

7

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

-

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: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi
dzieło rąk jego.
Zb.: Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość.
Celebrans: Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo
Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości.
Zb.: Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana
jest jasne, oświeca oczy.
Celebrans: Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są
prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
Zb.: Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż
miód, nawet najwyborniejszy.
Celebrans: Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca
mego u ciebie, Panie, Opoko moja i odkupicielu mój!
— Ps. 19:1-2, 8-11, 15
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.
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Zbór: Panie,* Słowo Twoje jest pochodnią nogom moim,* i
światłością ścieżkom moim.
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi proroka Izajasza 43:8-13 (str. 789).
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich 1:1-11 (str. 1168).
[...]
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
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
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obcowanie,* grzechów odpuszczenie,* ciała zmartwychwstanie,*
żywot wieczny.* Amen.
PIEŚŃ
„Cudowna Boża łaska”
PRZYSTĄPIENIE NOWYCH CZŁONKÓW DO WSPÓLNOTY
1. Czy uznajesz przed Bogiem, że jesteś grzesznikiem, który według
sprawiedliwości Bożej zasługuje na Jego gniew i że nie posiadasz
nadziei w niczym innym oprócz Jego najwyższego miłosierdzia?
2. Czy wierzysz w Pana Jezusa Chrystusa jak w Syna Bożego i
Zbawiciela grzeszników; czy przyjmujesz to wszystko co zostało
zwiastowane nam o Nim w Ewangelii i czy pokładasz jedynie w nim
swoją nadzieję na zbawienie?
3. Czy podjęłaś decyzję i czy obiecujesz, że z pokorą będziesz
pokładać nadzieję na łaskę Ducha Świętego i będziesz
dokładać wszelkich starań aby żyć tak jak na naśladowcę Chrystusa
przystało?
4. Czy obiecujesz robić wszystko co jest w Twojej mocy abo
pomagać kościołowi w jego modlitwach i trudach?
5. Czy obiecujesz poddawać się pod dyscyplinę i przywództwo
kościoła, a także sprzyjać zachowaniu jego czystości oraz pokoju w
nim?

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
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nie wódź nas na pokuszenie,* ale nas zbaw ode złego.* Bo Twoje jest
Królestwo* i potęga, i chwała na wieki wieków. Amen.

Wszyscy wstają.
SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ
SANCTUS
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
„Święty, święty, święty”
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
Studium katechizmu (spotkanie w języku angielskim),
4 czerwca
Kawiarnia Sweet Life, ul. Warszawska 7
Vox Box, klub filmowy (spotkanie w języku angielskim)
5 czerwca, godz. 19.30
Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41
Studium Biblijne w języku angielskim
6 czerwca, godz. 19.00
Kawiarnia Sweet Life, ul. Warszawska 7
Modlitwa wieczorna - Święto zesłania Ducha Św.
9 czerwca, 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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