Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

19 czerwca 2022
1. Niedziela po Trójcy Świętej

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
ciszę̨ przed i po nabożeństwie wykorzystujemy na osobistą̨ modlitwę̨.
PRELUDIUM
Refleksja przed nabożeństwem
PIEŚŃ
Wszyscy wstają.

Czy może być, że zyskać mam
1. Czy może być, że zyskać mam,
mój udział w świętej, zbawczej krwi?
Czy za winnego Zbawca zmarł
przyczynę męki, śmierci swej?
Miłości dziwna, jakże to,
że giniesz Ty za winę mą?
Miłości dziwna, jakże to,
że giniesz Ty za winę mą?
2. O tajemnico! Wieczny mrze!
Któż pojąć zdoła Jego plan?
Na darmo pierwszy seraf chce
Ogłaszać miłość Boga nam!
O miłosierdzie! Głośmy je
Gdy głos anielski skończy się.
Miłości dziwna, jakże to,
że giniesz Ty za winę mą?
3. Opuścił Ojca swego tron,
Bo wolna jego łaska tak,
Zostawił sobie miłość swą,
Krwią swą oczyścił człeka wszak;
Litości wielka, wolnaś Ty,
Znalazłaś mnie, otarłaś łzy.
Miłości dziwna, jakże to,
że giniesz Ty za winę mą?
4. Długo w okowach duch mój trwał,
W natury grzesznej ciemną noc,
Lecz Tyś mi promień światła dał,
Obudził mnie, rozświetlił mrok;
Wyzwolił z lochu, z oków mnie,
Powstałem, naśladuję Cię.

Miłości dziwna, jakże to,
że giniesz Ty za winę mą?
5. Nikt więcej nie potępi mnie,
Jezusa mam i wszystko w Nim,
W Panu mym żyję i żyć chcę,
W zbawienia szatę przyodziać się;
Podejdę śmiało pod ów tron,
W Nim wezmę rad koronę mą.
Miłości dziwna, jakże to,
że giniesz Ty za winę mą?
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: Korząc się przed Twoim majestatem Boże, nasz Ojcze, błagamy Cię o
wybaczenie grzechów, którymi Cię obrażaliśmy, grzechów popełnionych
przez nas myślą, mową, czynem i brakiem czynu. Ty nas sobie stworzyłeś
na swój obraz i podobieństwo i nakazałeś czuwać nad ustalonym przez
Ciebie porządkiem rzeczy, aby całe Twoje stworzenie mogło trwać w
harmonii i rozwijać się w pokoju. My jednak odrzuciliśmy Twoją wolę i
oddaliśmy się we władanie grzechowi i mocom ciemności. Nasze
pragnienia i żądze przenosimy ponad Twoje nakazy i niszczymy to
wszystko czym nas obdarowałeś. Błagamy Cię jednak dzisiaj, w chwili
opamiętania, przebacz nam nasze odstępstwa i pozwól nam się ponownie
zwrócić ku Tobie. Zechciej zapomnieć o tym, czym Cię obrażaliśmy i
stwórz w nas nowego człowieka. Uczyń nas przez łaskę wiary swoimi
dziećmi i dziedzicami i doprowadź nas do Twego Królestwa.
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: W Piśmie Świętym czytamy: Wyzdrowiałeś, nie grzesz już więcej,
aby nie spotkało cię nic gorszego.
– J 5:14, BE
GLORIA
“Alleluja”

M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE

Celebrans: Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie
dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje,
Zb.: Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w
świątyni, by ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,
Celebrans: Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię
będą.
Zb.: Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, w imieniu twoim podnosić
będę ręce moje.
Celebrans: Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje
będą cię wielbić radosnymi wargami.
Zb.: Wspominam cię na łożu moim, rozmyślam o tobie podczas straży
nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.
Celebrans: Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje
mnie.
— Ps 63:2-9 (BW)
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Izajasza (6:1-13; BE).
1 W roku śmierci króla Ozjasza zobaczyłem Pana, który siedział na wysokim i
wywyższonym tronie, a brzegi Jego szaty wypełniały świątynię. 2 Powyżej Niego stały
serafiny, a każdy miał sześć skrzydeł: dwoma zasłaniał swoją twarz, dwoma nogi i na
dwóch latał. 3 Wołał jeden do drugiego: Święty, Święty, Święty, PAN Zastępów, cała
ziemia jest pełna Jego chwały! 4 Od głosu tego, który wołał, drżały futryny drzwi, a
dom na pełnił się dymem. 5 Wtedy powiedziałem: Biada mi, jestem zgubiony! Jestem
człowiekiem o nieczystych wargach i mieszkam pośród ludu o nieczystych wargach,
ponieważ moje oczy widziały Króla, PANA Zastępów. 6 Wówczas przyleciał do mnie

jeden z serafinów, a w ręku miał rozżarzony węgielek, który wziął szczypcami z ołtarza.
7 Dotknął nim moich ust i powiedział: Oto dotknęło to twoich warg, aby twoja wina
została zmazana, a twój grzech przebaczony. 8 I usłyszałem głos Pana, który mówił:
Kogo mam posłać, kto pójdzie? Odpowiedziałem: Oto ja, poślij mnie. 9 Wtedy
powiedział: Idź i oznajmij temu ludowi: Słuchajcie pilnie, a nie rozumiejcie! Patrzcie
uważnie, a nie poznawajcie! 10 Uczyń nieczułym serce tego ludu, otępiałymi jego uszy,
zasłoń jego oczy, aby oczyma nie widział ani uszami nie słyszał, ani sercem nie
rozumiał, aby się nie nawrócił i nie został uzdrowiony. 11 Zapytałem: Jak długo, Panie?
Odpowiedział: Do póki nie opustoszeją wyludnione miasta i domy nie zostaną
opuszczone przez człowieka, a ziemia nie zostanie doszczętnie spustoszona. 12 PAN
wypędzi mieszkańców, kraj będzie świecił pustkami. 13 Jeśli pozostanie w nim dziesiąta
część, to powtórnie zostanie zniszczona, jak dąb i terebint, z których po zwaleniu zostaje
pień. Jej pień będzie nasieniem świętym.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich (28:1-31)
1 Po ocaleniu dowiedzieliśmy się, że wyspa nazywa się Melita. 2 Tubylcy okazywali
nam niespotykaną życzliwość. Rozpalili ognisko i zgromadzili nas wszystkich przy
nim, bo zaczął padać deszcz i zrobiło się zimno. 3 Kiedy Paweł uzbierał naręcze chrustu
i wrzucił do ognia, żmija wypełzła na skutek gorąca i uczepiła się jego ręki. 4 Gdy
tubylcy zobaczyli gada wiszącego u jego ręki, mówili jeden do drugiego: Na pewno
człowiek ten jest mordercą, bo choć wyszedł cało z morza, bogini zemsty nie pozwala
mu żyć. 5 On jednak strząsnął gada w ogień i nic nie ucierpiał. 6 Tymczasem oni
spodziewali się, że opuchnie albo nagle padnie martwy. Lecz gdy długo czekali i
widzieli, że nie stało mu się nic złego, zmienili zdanie i mówili, że jest bogiem.
7 W pobliżu tego miejsca znajdowały się posiadłości naczelnika wyspy o imieniu
Publiusz, który nas przyjął i przez trzy dni gościł po przyjacielsku. 8 Ojciec Publiusza
leżał właśnie chory, miał gorączkę i biegunkę. Paweł poszedł do niego, pomodlił się,
położył na nim ręce i go uzdrowił. 9 Po tym wydarzeniu przychodzili również inni
chorzy z wyspy i byli uzdrawiani. 10 Oni to okazali nam wielki szacunek, a gdy
mieliśmy odpłynąć, przynieśli wszystko, co było nam potrzebne.
11 Po trzech miesiącach odpłynęliśmy na statku aleksandryjskim z godłem Dioskurów,
który przezimował na wyspie. 12 Przybyliśmy do Syrakuz i pozostaliśmy tam trzy dni.
13 Stamtąd, płynąc wzdłuż wybrzeża, przybyliśmy do Regium. A gdy po upływie
jednego dnia powiał wiatr południowy, następnego dnia przybyliśmy do Puteoli. 14 Tam
spotkaliśmy braci i zostaliśmy przez nich zaproszeni, aby pozostać u nich siedem dni.
Tak przybyliśmy do Rzymu. 15 Tamtejsi bracia, gdy dowiedzieli się o nas, wyszli nam

naprzeciw aż do Forum Appiusza i Trzech Gospód. Kiedy Paweł ujrzał ich, podziękował
Bogu i na brał otuchy.
16 Gdy weszliśmy do Rzymu, pozwolono Pawłowi mieszkać prywatnie razem z
żołnierzem, który go pilnował.
17 Po trzech dniach poprosił on do siebie najznakomitszych Żydów. A kiedy się zeszli,
mówił do nich: Nie uczyniłem, bracia, nic przeciwko narodowi lub zwyczajom
ojczystym, a jednak wydano mnie z Jerozolimy jako więźnia w ręce Rzymian. 18 Oni po
rozpatrzeniu mojej sprawy chcieli mnie wypuścić, ponieważ nie było żadnego powodu,
by wydać na mnie wyrok śmierci. 19 Gdy jednak Żydzi sprzeciwiali się temu, musiałem
odwołać się do cesarza, nie mając oczywiście zamiaru oskarżać w czymkolwiek mojego
narodu. 20 Dlatego też zaprosiłem was, aby się z wami zobaczyć i porozmawiać, bo
przecież dla nadziei Izraela dźwigam te kajdany.21 Wtedy oni odpowiedzieli: Nie
otrzymaliśmy z Judei ani listów, ani też nie przybył nikt z braci, który by o tobie coś
złego doniósł lub powiedział. 22 Pragniemy jednak usłyszeć od ciebie, co myślisz.
Wiadomo nam bowiem o tej sekcie, że wszędzie spotyka się ze sprzeciwem.
23 Wyznaczyli mu dzień i w większej liczbie przyszli do niego w gościnę, a on wykładał
im od rana aż do wieczora. Przytaczał im świadectwa o Królestwie Boga. Przekonywał
ich też o Jezusie na podstawie Prawa Mojżesza i Proroków. 24 Jedni dali się przekonać
jego słowom, inni natomiast nie wierzyli. 25 Poróżnieni między sobą zabierali się do
odejścia. Wtedy Paweł oznajmił im jedną rzecz: Trafnie Duch Święty powiedział przez
proroka Izajasza do waszych ojców:
26 Pójdź do tego ludu i powiedz:
Będziecie słuchać, a nie zrozumiecie,
będziecie patrzeć, a nie zobaczycie.
27 Otępiało bowiem serce tego ludu,
ich uszu do tknęła głuchota,
zamknęli swe oczy,
żeby nie zobaczyli oczami
i nie usłyszeli uszami,
żeby nie zrozumieli sercem
i nie nawrócili się,
że bym ich nie uleczył.
28 Wiedzcie więc, że to zbawienie Boże zostało posłane do pogana, a oni będą słuchać.
30 Przez całe dwa lata pozostał w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował
wszystkich, którzy do niego przychodzili. 31 Głosił Królestwo Boga i nauczał o Panu
Jezusie Chrystusie zupełnie jawnie, bez przeszkód.
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

Jak błogo wiedzieć

1. Jak błogo wiedzieć: Jezus jest mój!
Jakże ten pokój słodzi mi znój!
On życie z nieba, wieczny w Nim dział
i odpuszczenie grzechów mi dał.
Chcę sławić Zbawcę swego po zgon,
bo gdzież Zbawiciel większy niż On.
Kto może tyle pociech mi nieść?
Nikt tylko Jezus, Jemu dam cześć!
2. Jemu żyć pragnę – to życia raj.
Śpiewaj Mu, serce, wdzięcznie Mu graj!
On mię prowadzi przez mgłę i cień,
Gdy grzech się wzmaga, wnet wyrwie zeń.
3. Nikt z Jego ręki nie wyrwie mnie,
Z tego niezmiernie ja cieszę się;
Przeto też ufność w Nim tylko mam,
On do niebieskich wiedzie mię bram.
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. /x3
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
/ Hosanna, hosanna na wysokości. /x3
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

Jest ze mną Pan
1. Jest ze mną Pan, gdy wieczór zbliża się,
Noc już nadchodzi, mrok pochłania dzień
Co cieszy mnie, gdy Ciebie, Boże brak?
Kto bez pomocy jest, Ty przy nim stań.
2. Jak każdy dzień przemija życie nam,
zary rozkoszy, ziemskiej sławy blask.
Otacza nas upadek, zmienne dni,
Ty niezmieniony trwasz, daj pomoc mi!
3. Tak pragnę Cie, bądź ze mną w każdy czas!
Ty pokus moce zniszczyć siłę masz.
Kto pomoc da, gdy nogi tracą grunt?
W świetle, w ciemności mej, Ty przy mnie stój!
4. Gdy wiedziesz mnie, nie boję cierpień się,
smutku goryczy i nieszczęścia dni.
Czym dla mnie śmierć? Ty zdobisz, chronisz mnie,
Żądło odbierasz jej, być ze mną chciej!
5. Daj widzieć Krzyż, gdy oczy zajdą mgłą;
Ty w śmierci nocy bądź światłością mą!
Dzień zbliża się, więc idę, Panie mój,
w życiu i śmierci mej Ty przy mnie stój!
OGŁOSZENIA PARAFIALNE

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
Niech będzie chwała, i cześć, i uwielbienie.
Chwała i cześć Jezusowi.
Chwała, niech będzie chwała.
Tak, Jemu chwała i cześć.

POSTLUDIUM

WYDARZENIA KOŚCIELNE

20 / 06

Arterapia dla dorosłych

Czwartek, 16:30

ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)

23 / 06

Studium biblijne po angielsku

Czwartek, 17:30

ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)

26 / 06

Nabożeństwo w języku polskim z
tłumaczeniem na język angielski i ukraiński

Niedziela, 11:00

ul. Meiselsa 17 (Centrum Kultury Żydowskiej)

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: 710 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.

Dotknął nim moich ust i powiedział: Oto dotknęło to twoich warg, aby twoja wina
została zmazana, a twój grzech przebaczony
Iz 6:7

