Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

15 maja 2022
4. Niedziela po Wielkanocy

Witamy wszystkich gości na nabożeństwie parafii Ewangelicko-Prezbiteriańskiej
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie. Bardzo prosimy o zachowanie ciszy w kaplicy
przed nabożeństwem. Cisza umożliwia otworzenie się przed Bogiem, a także
rozważanie Słowa Bożego oraz pomaga w dostrojeniu się do Niego. Z tego powodu
ciszę przed i po nabożeństwie wykorzystujemy na osobistą modlitwę.

PRELUDIUM Refleksja przed nabożeństwem
PIEŚŃ

Wszyscy wstają.

1. Mąż boleści! Tak się zwie
Boży Syn co wcielił się
by od grzechu zbawić mnie!
Alleluja! To nasz Zbawca!
2. On to wziął na barki swe
wszystkie grzechy, winy me
i na krzyżu zgładził je!
Alleluja! To nasz Zbawca!
3. Cały ciężar moich win
wziął Baranek, Boży Syn,

Mąż boleści
odkupienie więc mam w Nim!
Alleluja! To nasz Zbawca!
4. Kiedy życie dał za mnie
wołał: Wypełniło się!
Z nieba łaskę teraz śle.
Alleluja! To nasz Zbawca!
5. Kiedyś przyjdzie jako Król,
by ukoić wszelki ból;
wtem zawoła wiernych chór:
Alleluja! To nasz Zbawca!

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
Celebrans: Korząc się przed Bożym majestatem wyznajmy wobec Niego i
innych grzechy, których się dopuściliśmy.
Silentium
Zbór: Panie, Boże wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia.
Zgrzeszyliśmy, dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie
i zbuntowaliśmy się, odstępując od Twoich przykazań i praw. Do Ciebie,
Panie, należy sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach. Panie,
Boże wielki i straszny strzegący przymierza i miłosierdzia. Nakłoń, mój

Boże, swego ucha i wysłuchaj. Teraz więc wysłuchaj, nasz Boże. Panie,
przebacz! Nie ze względu na naszą sprawiedliwość, ale ze względu na
twoje wielkie miłosierdzie. Ze względu na twoje wielkie miłosierdzie dane
nam w Twoim Synu, Jezusie Chrystusie. To w Jego imieniu modlimy się,
Gdyż On jest Zbawicielem i pośrednikiem przymierza łaski. Amen.
- na podstawie Daniela 9:4-19
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: W niewielkim gniewie ukryłem na chwilę swoją twarz przed tobą,
ale zlituję się nad tobą w wiecznym miłosierdziu, mówi PAN, twój
Odkupiciel
— Izajasza 54:8 (UBG)
GLORIA
“Alleluja”

M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE

Celebrans: Będę cię wysławiał, Panie, całym sercem swoim, będę opowiadał
wszystkim cuda twoje,
Zb.: Będę się weselił i radował w tobie, będę opiewał imię twoje,
Najwyższy!
Celebrans: Bo cofnęli się nieprzyjaciele moi, potknęli się i poginęli przed
obliczem twoim,
Zb.: Gdyż Ty wydałeś wyrok i sąd korzystny dla mnie, zasiadłeś na tronie
sędziego sprawiedliwego.
Celebrans: Zgromiłeś narody, zgubiłeś bezbożnych, imię ich wymazałeś na
wieki wieków.
Zb.: Klęskę ponieśli nieprzyjaciele. Nigdy nie podniosą się z ruin... Miasta
zburzyłeś, pamięć ich zaginęła...
Celebrans: Lecz Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój.

Zb.: Sądzić będzie świat sprawiedliwie, bezstronnie osądzać ludy.
Celebrans: Pan stanie się schronieniem uciśnionemu, schronieniem w czasie
niedoli.
Zb.: Ufać będą tobie ci, którzy znają imię twoje, bo nie opuszczasz, Panie,
tych, którzy cię szukają.
Celebrans: Pan trwa na wieki, ustawia na sąd tron swój. — Ps 9:2-11 (BW)
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Izajasza 42:1-9
Oto mój sługa, którego wspieram, mój wybrany, którego sobie upodobała moja dusza.
Dałem mu swojego Ducha, on przyniesie narodom sąd. Nie będzie wołał ani się
wywyższał, nie będzie słychać jego głosu na ulicy. Trzciny nadłamanej nie złamie, a
knota tlącego się nie zagasi. Wyda sąd według prawdy. Nie ustanie ani się nie
zniechęci, dopóki nie utrwali sądu na ziemi, a jego prawa będą oczekiwać wyspy. Tak
mówi Bóg, PAN, który stworzył niebiosa i je rozpostarł; który rozszerzył ziemię i to,
co się z niej rodzi; który daje tchnienie ludziom mieszkającym na niej i ducha tym, co
po niej chodzą. Ja, PAN, wezwałem cię w sprawiedliwości i ująłem cię za rękę, będę cię
strzegł i dam cię jako przymierze dla ludu, jako światłość dla narodów; Abyś otwierał
oczy ślepym, wyprowadził więźniów z ciemnicy i z więzienia tych, co siedzą w
ciemności. Ja, PAN, to jest moje imię, a mojej chwały nie oddam innemu ani mojej
czci – rzeźbionym posągom. Oto nastąpiły pierwsze rzeczy, a ja ogłaszam nowe;
zanim się zaczną, dam wam o nich słyszeć.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Wszyscy siadają.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich 26
Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Wolno ci mówić we własnej obronie. Wówczas
Paweł, wyciągnąwszy rękę, zaczął się bronić:
2 Królu Agryppo, uważam to za szczęście, że mam dziś bronić się wobec ciebie przed
wszystkim, o co mnie oskarżają Żydzi.
3 Zwłaszcza że jesteś obeznany ze wszystkimi zwyczajami i sporami, które są między
Żydami. Dlatego proszę cię, żebyś mnie cierpliwie wysłuchał.
4 Wszyscy Żydzi znają moje życie od młodości, jak je wiodłem od początku wśród
mego narodu w Jerozolimie.
5 Znają
mnie od dawna – gdyby chcieli zaświadczyć – że żyłem
według zasad najsurowszego stronnictwa naszej religii jako faryzeusz.

A teraz stoję przed sądem z powodu nadziei spełnienia obietnicy danej ojcom przez
Boga;
7 Której spełnienia ma
nadzieję
doczekać
dwanaście
naszych
pokoleń,
służąc Bogu ustawicznie dniem i nocą. Z powodu tej nadziei, królu Agryppo,
oskarżają mnie Żydzi.
8 Dlaczego uważacie za rzecz nie do wiary, że Bóg wskrzesza umarłych?
9 Wprawdzie mnie samemu wydawało się, że powinienem wiele czynić przeciw
imieniu Jezusa z Nazaretu.
10 Tak też czyniłem w Jerozolimie, gdzie wielu świętych wtrącałem do więzienia,
wziąwszy upoważnienie od naczelnych kapłanów, a kiedy skazywano ich na śmierć,
głosowałem przeciwko nim;
11 A po wszystkich synagogach często ich karząc, zmuszałem do bluźnierstwa.
Występując przeciwko nim z wielką wściekłością, prześladowałem ich nawet po
obcych miastach.
12 Tak jechałem do Damaszku, mając upoważnienie i zlecenie od naczelnych kapłanów.
13 W południe, będąc w drodze, ujrzałem, o królu, światłość z nieba jaśniejszą niż
słońce, która oświeciła mnie i tych, którzy jechali ze mną.
14 A gdy wszyscy upadliśmy na ziemię, usłyszałem głos mówiący do mnie po
hebrajsku: Saulu, Saulu, dlaczego mnie prześladujesz? Trudno ci przeciw ościeniowi
wierzgać.
15 A ja zapytałem: Kim jesteś, Panie? A on odpowiedział: Ja jestem Jezus, którego ty
prześladujesz.
16 Ale podnieś się i stań na nogi, bo ukazałem się tobie, żeby ustanowić cię sługą i
świadkiem zarówno tych rzeczy, które widziałeś, jak i innych, w których ci się
objawię.
17 Wybawię cię od tego ludu i od pogan, do których cię teraz posyłam;
18 Dla otworzenia ich oczu, aby odwrócić ich od ciemności do światła, od mocy szatana
do Boga, aby otrzymali przebaczenie grzechów i dziedzictwo między uświęconymi
przez wiarę we mnie.
19 Dlatego też, o królu Agryppo, nie byłem nieposłuszny temu niebieskiemu widzeniu.
20 Ale głosiłem najpierw tym, którzy są w Damaszku, w Jerozolimie, w całej Judei, i
poganom, żeby pokutowali i nawrócili się do Boga, i spełniali uczynki godne pokuty.
21 Z tego powodu Żydzi schwytali mnie w świątyni i chcieli zabić.
22 Ale dzięki pomocy Boga żyję do dzisiaj, dając świadectwo małym i wielkim, nic nie
mówiąc oprócz tego, co powiedzieli prorocy i Mojżesz, że nastąpi;
23 Że Chrystus ma cierpieć, jako pierwszy zmartwychwstać i zwiastować światłość
temu ludowi i poganom.
24 Gdy on to powiedział w swojej obronie, Festus odezwał się donośnym głosem: Jesteś
szalony, Pawle! Wielka uczoność doprowadza cię do szaleństwa.
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Ale on odpowiedział: Nie jestem szalony, dostojny Festusie, ale głoszę słowa prawdy
i rozsądku.
26 Król bowiem, przed którym śmiało mówię, wie o tych sprawach, gdyż jestem
przekonany, że nic z tych rzeczy nie jest przed nim ukryte, ponieważ nie działo się to
w jakimś zakątku.
27 Czy wierzysz, królu Agryppo, prorokom? Wiem, że wierzysz.
28 Wtedy Agryppa powiedział do Pawła: Niemal przekonałeś mnie, żebym został
chrześcijaninem.
29 Ale Paweł powiedział: Dałby Bóg, abyś i niemal, i całkowicie nie tylko ty, ale i
wszyscy, którzy mnie dziś słuchają, stali się takimi, jakim ja jestem, z wyjątkiem tych
więzów.
30 A gdy to powiedział, wstał król, namiestnik, Berenike i ci, którzy z nimi zasiadali.
31 Kiedy się oddalili, rozmawiali między sobą: Ten człowiek nie czyni nic, co
zasługiwałoby na śmierć lub więzienie.
32 Agryppa zaś powiedział do Festusa: Można by zwolnić tego człowieka, gdyby nie
odwołał się do cesarza.
25

Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
KAZANIE
WYZNANIE WIARY
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z Kościołem na
zachodzie wyznajmy naszą wiarę słowami Apostolskiego wyznania wiary.
Wszyscy wstają.
Zb.: Wierze w jedynego Boga, * Ojca wszechmogacego, * Stworzyciela
nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i nie widzialnych. * I w
jedynego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bozego Jednorodzonego, * Który z
Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * Światłość ze
Światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie
stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to
dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha
Świętego przyjał ciało z Marii Panny * i stał sie człowiekiem. *
Ukrzyzowany równiez za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umeczony i
pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I
wstapił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w
chwale sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. *

Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * Który od Ojca i Syna
pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
* Który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden święty, powszechny i
apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I
oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
PIEŚŃ
Łaski wspaniałej strumień
Łaski wspaniałej się strumień zlał,
Większej nad grzech nasz, nad Boży gniew.
Z wzgórza Golgoty, gdzie Książe chwał
Jako Baranek Swą przelał krew.
Łaska, łaska podnieść,
oczyścić i dzisiaj chce.
Łaska, łaska większa niż
wszystkie przestępstwa me!
Głębia rozpaczy i grzechów chłód
Duszy bezmiarem grożą tu strat.
Łaska ta głębsza od morza wód,
w krzyżu wskazuje ratunku ślad.
Nie da się ukryć tych ciemnych plam.
Któż może pomóc z duszy je zmyć?
Patrz purpurowy trysł strumień tam.
Możesz dziś bielszym niż śnieg już być!
Łaski tej cudnej wciąż płonie żar
Wszystkim co wierzą - dziś łaski czas.
Przyjmij więc wiarą ten Pański dar,
Byś się mógł z Panem połączyć raz!
Wszyscy siadają.
MODLITWA
Celebrans odmawia modlitwę na glos, na którą zbór odpowiada: Amen.

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
SANCTUS
Święty, święty, święty Pan Bóg Zastepów
Pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej
Hosanna, hosanna na wysokości.
Błogosławiony, który idzie w Imię Pańskie.
Hosanna, hosanna na wysokości.
SAKRAMENT WIECZERZY PAŃSKIEJ
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 o godne przyjęcie Wieczerzy Pańskiej
Celebrans: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni (Mt 5:6).
Zbór: 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 Pańskiej pod postaciami chleba i wina.
Prawo uczestniczenia w komunii św. mają ochrzczeni członkowie Kościołów
chrześcijańskich.

MODLITWA PO KOMUNII
Celebrans: Módlmy się…
Zbór siedząc, modli się w ciszy. Po chwili modlitwy w ciszy, wychodzi celebrans i
odmawia modlitwę, na którą zbór odpowiada: Amen.
Wszyscy wstają.
W trakcie śpiewu zostaną zebrane ofiary.
PIEŚŃ

Pan jest mocą swojego ludu

1. Pan jest mocą swojego ludu.
Pieśnią moją jest Pan.
Moja tarcza i moja moc,
On jest mym Bogiem, nie jestem sam.
W Nim moja siła, nie jestem sam.
2. On prowadzi mnie drogą prawdy,
Wspiera każdy mój krok,
Łaską darzy każdego dnia.
To mój Bóg, nie jestem sam.
W nim moja siła, nie jestem sam.
3. A na końcu da mi koronę
za zwycięski mój bieg.
Więc oddaję chwałę dziś Mu
To mój Bóg, nie jestem sam.
W nim moja siła, nie jestem sam.
Wszyscy siadają.

OGŁOSZENIA PARAFIALNE
Wszyscy wstają.

ROZESŁANIE
Błogosławieństwo
Celebrans: Niech Pan cię błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni nad tobą
swoje oblicze i niech ci okaże miłosierdzie. Niech Pan zwróci ku tobie swoje oblicze i
niech cię obdarzy pokojem (Lb 6:24-26).
Zbór: Amen.
Celebrans: Idźcie w pokoju Chrystusa.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.

DOKSOLOGIA

Amen (potrójne)
Amen (triple)

POSTLUDIUM

WYDARZENIA KOŚCIELNE

21 / 05

Spotkanie dla kobiet

Sobota, 11:00

ul. Smolki 8 (Kancelaria parafialna)

22 / 05

Nabożeństwo w języku polskim z
tłumaczeniem na język angielskim

Niedziela, 10:00

ul. Celna 1 (Centrum Pomocy) – możliwe zmiany

Ofiary na rzecz Kościoła wpłacać można na numer konta:
Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska Chrystusa Zbawiciela w Krakowie,
ul. Smolki 8, 30-513 Kraków. Nr konta: 30 1140 2004 0000 3802 8200 9665.
Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 1200 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia, włącznie z niniejszych
biuletynem można znaleźć na stronie parafialnej:
www.kosciolzbawiciela.pl oraz na naszej stronie na Facebooku:
facebook.com/kosciolzbawiciela.

Chodźcie, oddajmy pokłon i padajmy przed nim;
klęknijmy przed PANEM, naszym Stwórcą. Ps 95:6

