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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. 
 

Pochwalmy Pana chwał
1. Pochwalmy Pana chwał, 
co z Ojcem wiecznie był, 
lecz dla nas się człowiekiem stał 
i na tym świecie żył! 
On znosił ziemski znój 
doświadczył cierpień sam, 
z miłości krzyż On poniósł swój 
by dać zbawienie nam! 
  
2. Chrystus, miłości Król, 
ukrzyżowany Pan, 
co za nas grzesznych znosił ból 
i doznał wielu ran, 
wybawił liczny lud, 
odkupił go swą krwią, 
więc my za ten zbawienia cud 
otoczmy Jego czcią! 
  

3. Cześć, chwałę, niechaj ma 
Pan, co pokonał śmierć, 
co z grobu wstał trzeciego dnia, 
by się do góry wznieść! 
On w niebie ma swój tron, 
za nami wstawia się, 
posyła zbawczą łaskę swą, 
i w nas sam mieszkać chce! 
  
4. Król królów, panów Pan, 
po wszystkie wieki trwa, 
zbawienie wiernym niesie sam, 
żywota wieniec da! 
On kiedyś przyjdzie znów, 
do siebie przyjmie nas, 
niech więc Mu wdzięczny potok 
słów 
po wieczny płynie czas.

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: Wspaniały i litościwy Boże, ukochałeś nas wieczną, ofiarną miłością, 
ale my nie ukochaliśmy Ciebie. Ty nieustannie nas wzywasz, ale my nie 
słuchamy. Prosisz nas o miłość, ale my zostawiamy bliźniego w potrzebie, 
zajęci swoimi sprawami. Akceptujemy zło, uprzedzenia, wojnę i chciwość. 
Boże łaski, kiedy przychodzisz do nas z miłosierdziem, pokutujemy w 
duchu i w prawdzie, przyznajemy się do grzechu, i z wdzięcznością 
przyjmujemy Twoje przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, naszego 
Odkupiciela. Amen. 
 
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów 
Celebrans: Błogosławiony ten, komu przebaczono występek, komu grzech 
zakryto. Błogosławiony człowiek, któremu PAN nie poczytuje nieprawości i 
w którego duchu nie ma podstępu.  

Psalm 32,1-2, UBG 
GLORIA 
   “Alleluja”  
   M. Leontovych 
 

 

CZYTANIE RESPONSORYJNE  
Celebrans: Śpiewajcie Panu, który mieszka na Syjonie, opowiadajcie pośród 
ludów dzieła jego! 
Zb.: Zmiłuj się nade mną, Panie, spojrzyj na utrapienie moje spowodowane 
przez tych, którzy mnie nienawidzą!  
Celebrans: Niech wrócą bezbożni do podziemi, wszystkie narody, które 
zapominają Boga. 
Zb.: Bo nie zawsze biedak będzie zapomniany; Nadzieja ubogich nie zginie 
na wieki. 
Celebrans: Powstań, Panie, by nie przemógł człowiek; Niech będą osądzone 
przed tobą narody! 
Zb.: Rzuć, Panie, postrach na nie, niech widzą narody, że są tylko ludźmi. 
Celebrans: Radować się będę wybawieniem twoim. 
 



— Ps 9:12, 14a, 15, 18-21 (BW) 
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO 
Pierwsze czytanie  
Lektor: Czytanie z Księgi Psalmów 107:21-32 
Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów 
ludzkich; 22 I niech składają ofiary dziękczynienia, i głoszą z radością jego dzieła. 
23 Ci, którzy na statkach wyruszają w morze, handlujący na wielkich wodach; 
24 Widzą dzieła PANA i jego cuda w głębinach. 25 Gdy daje rozkaz, powstaje wicher i 
podnoszą się fale morskie. 26 Oni wstępują aż do nieba i zstępują w głębiny, tak że ich 
dusza mdleje w niebezpieczeństwie. 27 Chwieją się i zataczają jak pijany, a cała ich 
mądrość zanika. 28 Gdy wołają do PANA w swoim utrapieniu, wybawia ich z 
udręczeń. 29 Zamienia burzę w ciszę, tak że uspokajają się jej fale. 30 Wtedy oni weselą 
się, że ucichły; i tak przyprowadza ich do upragnionego portu. 
31 Niech wysławiają PANA za jego miłosierdzie i cudowne dzieła wobec synów 
ludzkich. 32 Niech go wywyższają w zgromadzeniu ludu i w radzie starszych niech go 
chwalą. 
 
Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  
   Wszyscy siadają. 
 
Drugie czytanie  
Lektor: Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich 27 
A gdy postanowiono, że mamy płynąć do Italii, oddano Pawła i innych więźniów 
setnikowi, imieniem Juliusz, z oddziału Augusta. 
2 Wsiedliśmy na statek adramyteński, który miał płynąć wzdłuż wybrzeża Azji, i 
odbiliśmy od brzegu. Był też z nami Arystarch, Macedończyk z Tesaloniki. 
3 Następnego dnia przypłynęliśmy do Sydonu, gdzie Juliusz, który życzliwie odnosił 
się do Pawła, pozwolił mu iść do przyjaciół, aby doznał pokrzepienia. 
4 A wyruszywszy stamtąd, płynęliśmy pod osłoną Cypru, dlatego że wiatry były 
przeciwne. 
5 Przepłynęliśmy morze na wysokości Cylicji i Pamfilii i przybyliśmy do Miry w Licji. 
6 Tam setnik znalazł statek aleksandryjski płynący do Italii i umieścił nas na nim. 
7 A gdy przez wiele dni płynęliśmy wolno i dotarliśmy zaledwie na wysokość Knidos, 
ponieważ wiatr nam nie pozwalał, popłynęliśmy wzdłuż Krety obok Salmone. 
8 A płynąc z trudem wzdłuż jej brzegów, dotarliśmy do pewnego miejsca zwanego 
Piękne Porty, blisko którego było miasto Lasaia. 
9 Gdy upłynęło wiele czasu i żegluga stała się niebezpieczna, bo minął już post, Paweł 
ich przestrzegał: 



10 Panowie, widzę, że żegluga będzie związana z krzywdą i wielką szkodą nie tylko 
ładunkowi i statkowi, ale i naszemu życiu. 
11 Setnik jednak bardziej ufał sternikowi i właścicielowi statku niż temu, co mówił 
Paweł. 
12 A ponieważ żaden port nie nadawał się do przezimowania, większość postanowiła 
stamtąd odpłynąć, dostać się jakoś na przezimowanie do portu Feniks na Krecie, 
otwartego na południowo-zachodnią i północno-zachodnią stronę. 
13 A gdy powiał wiatr z południa, sądzili, że zamiar doprowadzą do skutku, i odbili od 
brzegu, i popłynęli wzdłuż Krety. 
14 Lecz niedługo potem uderzył na nią gwałtowny wiatr, zwany Eurokludon. 
15 Kiedy statek został porwany i nie mógł stawić czoła wiatrowi, puściliśmy go z 
wiatrem i pozwoliliśmy się unosić. 
16 Gdy płynęliśmy wzdłuż pewnej wysepki, zwanej Klauda, z trudem zdołaliśmy 
uchwycić łódź ratunkową. 
17 Po wyciągnięciu jej przepasali statek, używając sprzętu pomocniczego. Z obawy, 
żeby nie wpaść na płyciznę, opuścili żagle i tak ich niosło. 
18 Ponieważ miotała nami gwałtowna burza, nazajutrz wyrzucili ładunek. 
19 A trzeciego dnia własnymi rękami wyrzuciliśmy osprzęt statku. 
20 Lecz kiedy przez wiele dni nie pokazało się ani słońce, ani gwiazdy, a niemała 
nawałnica napierała, znikła już wszelka nadzieja naszego ocalenia. 
21 Gdy ludzie już długo nic nie jedli, Paweł stanął pośród nich i powiedział: Panowie, 
trzeba było mnie posłuchać i nie odpływać od Krety, a tak uniknęlibyście straty i 
szkody. 
22 Lecz teraz zachęcam was, abyście byli dobrej myśli, bo nikt z was nie zginie, tylko 
statek. 
23 Tej nocy bowiem stanął przy mnie anioł Boga, do którego należę i któremu służę; 
24 I powiedział: Nie bój się, Pawle, musisz stanąć przed cesarzem, a oto Bóg darował ci 
wszystkich, którzy z tobą płyną. 
25 Dlatego bądźcie dobrej myśli, panowie, bo wierzę Bogu, że będzie tak, jak mi 
powiedziano. 
26 Musimy jednak być wyrzuceni na jakąś wyspę. 
27 A gdy nadeszła czternasta noc, a nas rzucało po Adriatyku, około północy zdawało 
się żeglarzom, że zbliżają się do jakiegoś lądu. 
28 Wtedy spuścili sondę i stwierdzili dwadzieścia sążni. Popłynąwszy nieco dalej, 
znowu spuścili sondę i stwierdzili piętnaście sążni. 
29 Bojąc się, abyśmy nie wpadli na skały, zrzucili z rufy cztery kotwice i z 
upragnieniem oczekiwali świtu. 
30 A gdy żeglarze postanowili uciec ze statku, spuścili łódź ratunkową pod pozorem 
zrzucenia kotwic z dziobu statku; 



31 Paweł powiedział do setnika i żołnierzy: Jeśli ci nie zostaną na statku, nie będziecie 
mogli zostać ocaleni. 
32 Wtedy żołnierze odcięli liny od łodzi ratunkowej i pozwolili jej spaść. 
33 Kiedy zaczynało świtać, Paweł zachęcał wszystkich do posiłku: Dziś już czternasty 
dzień, jak trwacie w oczekiwaniu bez posiłku, nic nie jedząc. 
34 Dlatego proszę was, abyście się posilili, bo to przyczyni się do waszego ocalenia, 
gdyż żadnemu z was włos z głowy nie spadnie. 
35 A to powiedziawszy, wziął chleb i podziękował Bogu wobec wszystkich, a gdy 
złamał, zaczął jeść. 
36 Wtedy wszyscy nabrali otuchy i posilili się. 
37 A nas wszystkich na statku było dwieście siedemdziesiąt sześć dusz. 
38 Kiedy się najedli, odciążyli statek, wyrzucając zboże do morza. 
39 Gdy nastał dzień, nie rozpoznali lądu, jednak zobaczyli jakąś zatokę o płaskim 
wybrzeżu, do którego postanowili, jeśli będzie można, przybić statkiem. 
40 Wyciągnąwszy więc kotwice, puścili się na morze. Poluzowali wiązania sterowe, 
nastawili przedni żagiel pod wiatr i zmierzali do brzegu. 
41 Wpadli jednak na mieliznę utworzoną między dwoma prądami i osiedli ze statkiem. 
Dziób statku się zarył, ale rufa zaczęła się rozbijać pod naporem fal. 
42 Wtedy żołnierze postanowili, że zabiją więźniów, aby żaden z nich nie odpłynął i 
nie uciekł. 
43 Lecz setnik, chcąc ocalić Pawła, powstrzymał ich od tego zamiaru. Potem rozkazał, 
aby ci, którzy umieją pływać, skoczyli pierwsi do morza i wyszli na brzeg; 
44 Pozostali zaś na deskach lub częściach statku. I w ten sposób wszyscy cało wyszli na 
ląd. 
 
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. 
 
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  

Boże stworzenia złączcie się

1. Boże stworzenia złączcie się 
Świat niech do niech do nieba chwałę śle! 
Chwalcie Pana, alleluja! 
Niech słońca jasny złoty blask,  
Księżyca światło cieszy nas, 
Chwalcie Pana! Chwalcie Pana!  
Alleluja, alleluja, alleluja!  
 
2. Burze, co wieja przez ten świat,  
Chmur tam na niebie zwiewny lot,  
Chwalcie Pana, alleluja! 
I letniej zorzy rannej blask,  
Wieczornej ciszy ciesza nas,  
Chwalcie Pana! Chwalcie Pana!  
Alleluja, alleluja, alleluja!  
 
3. Serca, gdy miłość mieszka w nich,  
Wrogom wybacza wszystko złe,  
alleluja, alleluja. 
Wy, co znosicie trudów znój,  
Powierzcie Bogu ciezar swój,  
Chwalcie Pana! Chwalcie Pana!  
Alleluja, alleluja, alleluja!  
 
4. Śpiewaj, stworzenie, Panu w głos,  
Serca do Boga swoje wznoś,  
Chwalcie Pana, alleluja! 
Niech Ojciec, Syn i Świety Duch,  
Uczczony w Trójcy bedzie juz!  
Chwalcie Pana! Chwalcie Pana!  
Alleluja, alleluja, alleluja!  
 



   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 Zastępów 
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: 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). 
Zbór: 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. 



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  
Z głębokiej nędzy 

- Marcin Luter 
1. Z głębokiej nędzy, w grzechu mym  
Do Ciebie wołam, Panie!   
Ach, w miłosierdziu wielkim Swym 
Wysłuchaj me błaganie!   
Bo jeśli chcesz nasz każdy błąd   
Pod sprawiedliwy wziąć Swój sąd,   
Któż wtedy się ostanie? 
 
2. Me grzechy tylko łaska Twa   
Przebaczy mi obficie;   
Daremna jest zasługa ma   
Jak i najlepsze życie.   
Bo czym się człek pochlubić chce?   
Wszak Ciebie bać powinien się,   
O łaskę błagać każdy. 
 
3. Na litość Twą się całkiem zdam,   
Nie liczę na me czyny,   



Mą ufność tylko w Tobie mam,   
Że mi odpuścisz winy,   
Jak mi przyrzeka słowo Twe;   
Toć ma pociecha, światło me,   
Nadzieję w nim pokładam. 
 
4. A choćbym ciężko boleć miał   
Od zmierzchu aż do rana,   
W ufności jednak będę trwał,   
Że pomoc mam u Pana.   
Tak, prawy Izraelu, bądź   
Odrodzon z Ducha, Nim się rządź   
I ufaj Bogu stale. 
 
5. Choć ogrom wielki naszych win,   
Możniejsza łaska Boska,   
Choć grzeszny każdy ludzki czyn,   
Ratować Jego troska.   
On, dobry Pasterz, owce Swe 
Wybawić i odkupić chce   
Od nieprawości wszelkich. 
 
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 

 
POSTLUDIUM  

 

 
*** 

WYDARZENIA KOŚCIELNE 
 

29 / 05        Nabożeństwo w języku polskim z               
Niedziela, 11:00        tłumaczeniem na język angielski i ukraiński 

        ul. Meiselsa 17 (Centrum Kultury Żydowskiej)  
 

29 / 05        Zajęcia dla przyszłych członków Kościoła 
Niedziela, 17:00         ul. Smolki 8 (Kancelaria parafialna)      
 
 
 
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: 2212 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. 
  

Amen	(triple)

Amen	(potrójne)

� �� �� �� �� � �� � ��



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


