Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

7 sierpień 2022
8. 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
ciszę przed i po nabożeństwie wykorzystujemy na osobistą modlitwę.
PRELUDIUM
Refleksja przed nabożeństwem
PIEŚŃ
Wszyscy wstają.
Bóg Abrahama znał
1. Bóg Abrahama znał,
więc dobrze zna i mnie;
Ten co wszechświata śledzi bieg,
nie myli się.
On zna mój każdy krok
i każdą moją łzę.
Nie mogę przed Nim ukryć nic,
On widzi mnie!
2. Bóg z Abrahamem szedł,
i ze mną idzie też;
Na każdym kroku przy mnie jest,
nie cofa się.
On mnie podpiera sam,
gdy już mam potknąć się,
A gdy osłabnę,
bierze mnie w ramiona Swe.
3. Bóg Abrahama strzegł,
więc strzeże także mnie;
Ten, co o ptaków zadbał los,
wciąż troszczy się.
Potężny, święty Bóg
nade mną schyla się;

Nad sobą czuję Jego dłoń:
On kocha mnie!
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: Wieczny Boże, wyznajemy, że nie oczekujemy i nie pragniemy
mocy Twojej miłości, jak powinniśmy, by czyniła ona cuda w naszych
zatwardziałych sercach. Skrycie jednak oczekujemy ratunku, ucieczki,
cudu, który uwolniłby nas od odpowiedzialności i wyzwań, które przed
nami stawiasz. Uzdrawiający Duchu, odnów naszą ufność w Twoją moc
i w moc miłości, zmieniającej nasze życia i dodaj nam odwagi, abyśmy
byli dojrzali, do czego wzywa nas Chrystus. Amen.
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: Tym, którzy szczerze pokutowali oznajmiam: Pan natomiast
oznacza Ducha, a gdzie jest Duch Pana, tam wolność. My wszyscy zaś, którzy
odsłoniętą twarzą odzwierciedlamy chwałę Pana, za sprawą Pana, którym jest
Duch, przekształcamy się od chwały ku chwale w ten sam obraz.
– 2 Kor 3:17-18; BE

GLORIA
“Alleluja”

M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE

Celebrans: Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej
ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na niebiosa.
Zb.: Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór
nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i mściciela.
Celebrans: Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc i
gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: Czymże jest człowiek, że o nim pamiętasz,
lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Zb.: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem
uwieńczyłeś go.
Celebrans: Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko
złożyłeś pod stopy jego:
Zb.: Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i
ryby morskie, cokolwiek ciągnie szlakami mórz.
Celebrans: Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej
ziemi!
— Ps 8 (BW)

CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Wyjścia (24:1-2, 9-18; BE).
1 A do Mojżesza powiedział: Wstąp do PANA, ty i Aaron, Nadab i Abihu oraz
siedemdziesięciu ze starszych Izraela i z daleka oddacie pokłon. 2 Tylko Mojżesz niech
się zbliży do PANA, a oni niech się nie zbliżają ani lud niech nie wstępuje za nim.
9 Później Mojżesz, Aaron, Nadab i Abihu, i siedemdziesięciu ze starszyzny Izraela
wstąpili 10 i zobaczyli Boga Izraela. Pod Jego nogami znajdował się jakby przedmiot z
płyt szafirowych tak jasnych jak niebo. 11 Ale nie podniósł ręki na wybranych Izraela,
mogli więc oglądać Boga, a potem jedli i pili.
12 PAN powiedział Mojżeszowi: Wejdź do Mnie na górę i zostań tam, a dam ci
kamienne tablice, Prawo i przykazanie, które napisałem, żeby ich pouczyć. 13 Mojżesz i
Jozue, jego sługa, wstali więc, a Mojżesz wstąpił na górę Bożą. 14 Powiedział zaś do
starszych: Czekajcie tu, aż do was wrócimy. Aaron i Chur zostaną z wami. Jeśli więc
ktoś będzie miał jakąś sprawę, niech zwróci się do nich. 15 Mojżesz wstąpił na górę, którą
zakrył obłok. 16 Chwała PANA spoczęła na górze Synaj, a obłok okrywał ją przez sześć
dni. W siódmym dniu zawołał On do Mojżesza ze środka obłoku. 17 Chwała PANA
jawiła się Izraelitom jako pochłaniający ogień na szczycie góry. 18 Mojżesz zaś wszedł
w środek obłoku i wstąpił na górę. Przebywał tam czterdzieści dni i czterdzieści nocy.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (9:2-13; BE).
2 Po sześciu dniach Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i Jana i zaprowadził ich samych
na wysoką górę, na miejsce odosobnione. Tam w ich obecności został przemieniony:
3 Jego szaty stały się tak lśniąco białe, jak żaden farbiarz na ziemi nie potrafi wybielić.
4 Ukazał im się też Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. 5 Wtedy Piotr
powiedział do Jezusa: Rabbi, dobrze jest nam tu być. Może postawimy trzy namioty:
jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza. 6 Nie wiedział bowiem, co
powiedzieć, gdyż byli przerażeni. 7 Wówczas pojawił się obłok, osłonił ich, a z obłoku
rozległ się głos: Ten jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie! 8 Zaraz też rozejrzeli się,
ale nikogo już nie widzieli obok siebie, tylko samego Jezusa.
9 A kiedy schodzili z góry, nakazał im, aby nikomu nie rozgłaszali, co zobaczyli,
dopóki Syn Człowieczy nie powstanie z martwych. 10 Wypełnili to polecenie, dociekając
jedynie między sobą, co znaczy powstać z martwych. 11 I pytali Go: Dlaczego
nauczyciele Prawa mówią, że najpierw musi przyjść Eliasz? 12 On zaś odpowiedział
im: Eliasz wprawdzie, gdy przyjdzie, najpierw wszystko odnowi. Czy jednak nie jest
napisane o Synu Człowieczym, że ma wiele wycierpieć i będzie wzgardzony? 13 Mówię

wam, że i Eliasz przyszedł, i postąpili z nim, jak chcieli, zgodnie z tym, co zostało o nim
napisane.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
KAZANIE
WYZNANIE WIARY
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z Kościołem
powszechnym
wyznajmy
naszą
wiarę
słowami
Nicejskokonsantynopolitańskiego wyznania wiary.
Wszyscy wstają.
Zbór: 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 zstapił z nieba. * I za sprawa Ducha
Świetego przyjał ciało z Marii Panny * i stał sie człowiekiem. * Ukrzyżowany
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 sadzić zywych i
umarłych, * a Królestwu Jego nie bedzie końca. * Wierze w Ducha Świetego,
Pana i Ozywiciela, * Który od Ojca i Syna pochodzi. * Który z Ojcem i Synem
wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * Który mówił przez Proroków. *
Wierze w jeden świety, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaje jeden
chrzest na odpuszczenie grzechów. * I oczekuje wskrzeszenia umarłych. * I
zycia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.
PIEŚŃ

Chwalmy Go
1. Chwalmy Go! Pan w majestacie swym,
Jezus godzien wszelkiej chwały mocy i czci!
Chwalmy Go! Złóżmy korony swe!
Pan nasz na tron zasiadł wśród chwał,
Wszyscy Go czczą!

2. Bowiem Bóg wywyższył sam imię Jezusa!
Wszelki stwór niech wyzna więc, że Jezus to Pan!
Chwalmy Go! Pan w majestacie swym,
Jezus co zmarł, teraz wśród chwał,
To królów Król!
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

On moim Panem
1. On moim Panem, jedyny mój Bóg.
Niczego nie brak, gdy ze mną jest On.
O Nim wciąż myślę, czy dzień jest, czy noc,
Chodząc czy leżąc, On światłem mym jest.
2. Bóg mą mądrością, On jest prawdą mą.
Na zawsze przy mnie, nie jestem już sam.
Jam Jego dzieckiem, On jest Ojcem mym.
Mieszka w mym sercu, króluje w nim Pan.
3. Bóg moją tarczą i mieczem mym jest.
On moją zbroją i siłą mą też.
On moją skałą i schronieniem mym.
W górę podnosi, kieruje mnie tam.
4. Bogactw nie pragnę, nie nęci ich blask.

On mym dziedzictwem, On chwałą mą jest.
Tylko On jeden, mój Stwórca i Pan,
Niebieski Król i najdroższy mój skarb.
5. Król mój jedyny zwycięstwo mi dał,
Radość niebieską i blask pełni dnia.
Miłości moja, cokolwiek ma przyjść,
Bądź moim Panem, jam sługą Twym jest.
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:

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

11 / 08

Studium biblijne po angielsku

Czwartek, 17:30

ul. Celna 1 (Centrum pomocy)

14 / 08

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: 1153 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.

Wówczas pojawił się obłok, osłonił ich,
a z obłoku rozległ się głos:
Ten jest Mój Syn umiłowany, Jego słuchajcie!
Mk 9:7

