Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

25 września 2022
15. 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
PIEŚŃ
Wszyscy wstają.
Gdy na ten świat spoglądam
1. Gdy na ten świat spoglądam,
wielki Boże, coś stworzył go
wszechmocnym Słowem swym,
a kiedy znów na te narody spojrzę,
którymi Ty wciąż opiekujesz się.
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
Me serce w uwielbieniu śpiewa Ci:
Jak wielkiś Ty, jak wielkiś Ty!
2. Gdy wznoszę wzrok
Ku jasnym światom w górze
I widzę gwiazd nieprzeliczony rój,
Jak słońce tam i księżyc w swojej porze
Spokojnie bieg wciąż odbywają swój.
3. Gdy z słowem Swym
Stanąłeś na mej drodze,
O Panie mój, gdym ujrzał łaskę Twą,
Co zmyła grzech, co cieszy w życia trwodze,
Co w mych słabościach pomoc daje swą.
4. Gdy życia mnie
Przytłacza ciężkie brzemię,
Gdy jest na śmierć zraniona dusza ma;
Ojcowska Twoja dłoń, gdy ciężar zdejmie,
Pomoże nieść, co się nieznośnym zda.
5. Gdy, Panie mój,
Odwołasz mię ze świata,

Gdy olśni mnie Twej chwały wiecznej blask,
Gdy będzie dana mi czystości szata
I Ciebie ujrzę, Jezus, Królu łask.
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.
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: Tym, którzy szczerze pokutowali oznajmiam: I was, którzy
umarliście w grzechach i nieobrzezaniu waszego ciała, Bóg ożywił razem z Nim,
darując nam wszystkie grzechy, przekreślając zapis dłużny, który świadczył przeciwko
nam, i usunął go, przybijając do krzyża.
– Kol 2:13-14; BE

GLORIA
“Alleluja”

M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE
Celebrans: PAN króluje, raduj się, ziemio, i weselcie się, niezliczone wyspy!
Chmury i ciemność wokół niego, sprawiedliwość i sąd podstawą jego tronu.
Ogień idzie przed nim i pożera jego wrogów wokoło. Jego błyskawice
oświetlają świat, widzi to ziemia i drży.
Zb.: Góry topią się jak wosk przed obliczem PANA, przed obliczem Pana
całej ziemi. Niebiosa opowiadają jego sprawiedliwość, a wszystkie narody
widzą jego chwałę.
Celebrans: Niech będą zawstydzeni wszyscy, którzy służą posągom, którzy
chlubią się bożkami; oddajcie mu pokłon, wszyscy bogowie. Syjon to usłyszał
i weseli się, a córki Judy będą się radować z powodu twoich sądów, PANIE!
Zb.: Ty bowiem, PANIE, jesteś Najwyższy na całej ziemi, wywyższony
ponad wszystkich bogów.
Celebrans: Wy, którzy miłujecie PANA, miejcie w nienawiści zło; on strzeże
dusz swoich świętych, ocala ich z ręki niegodziwych.
Zb.: Światło jest zasiane dla sprawiedliwego i radość dla tych, którzy są
prawego serca.
Celebrans: Weselcie się w PANU, sprawiedliwi, i wysławiajcie go, pamiętając
o jego świętości.
— Ps 97 (UBG)
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Psalmów (20:1-10; BE).
1 Przewodnikowi chóru. Psalm Dawida. 2 Niech PAN wysłucha cię w dniu
niedoli, niech cię ochrania imię Boga Jakuba! 3 Niech ześle ci pomoc ze świątyni,

niech cię wspiera z Syjonu! 4 Niech pamięta wszystkie twoje ofiary, niech
przyjmie łaskawie twe całopalenia! 5 Niech ci daruje, czego z serca pragniesz,
niech się spełnią wszystkie twoje plany! 6 Będziemy się cieszyć z twego
wybawienia i w imię naszego Boga wzniesiemy sztandary. Niech PAN
wypełni wszystkie twoje prośby! 7 Teraz wiem, że PAN wybawi swego
pomazańca, odpowie mu ze swoich świętych niebios, przez potęgę swej
zbawczej prawicy. 8 Jedni ufają sile rydwanów, inni konnicy, a my chlubimy
się imieniem PANA, naszego Boga. 9 Tamci ugięli się i upadli, my powstaliśmy
i trwamy. 10 PANIE, wybaw króla! Wysłuchaj nas w dniu naszego wołania!
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (9:14-29; BE).
14 Gdy przyszedł do uczniów, zobaczył wielki tłum wokół nich i nauczycieli
Prawa, którzy rozprawiali z nimi. 15 Kiedy zobaczyli Jezusa, poruszenie
ogarnęło wszystkich i biegnąc do Niego, pozdrawiali Go. 16 On ich zapytał: O
czym rozprawiacie z nimi? 17 Odpowiedział jeden z tłumu: Nauczycielu,
przyprowadziłem do Ciebie mojego syna, który ma ducha niemego. 18 Ten,
gdziekolwiek go pochwyci, rzuca nim. Wtedy on z pianą na ustach zgrzyta
zębami i sztywnieje. Powiedziałem Twoim uczniom, żeby wyrzucili tego
ducha, ale nie potrafili. 19 On zaś oznajmił im: O, plemię niewierne! Jak długo
jeszcze mam być z wami, jak długo jeszcze mam was znosić? Przyprowadźcie
go do Mnie! 20 I przyprowadzili go do Niego. Gdy duch zobaczył Jezusa, zaraz
zaczął szarpać chłopcem, tak że upadł na ziemię i tarzał się, a z ust wychodziła
mu piana. 21 Jezus zapytał ojca: Od kiedy to się zdarza? Odpowiedział: Od
dzieciństwa. 22 I często wrzucał go nawet do ognia i do wody, aby go zgładzić.
Lecz jeśli masz moc, zlituj się nad nami i pomóż nam! 23 Jezus mu odpowiedział:
Jeśli masz moc? Wszystko jest możliwe dla wierzącego. 24 Wtedy ojciec chłopca
natychmiast zawołał: Wierzę, ratuj mnie w mojej niewierze! 25 A Jezus widząc,
że tłum się zbiega, rozkazał duchowi nieczystemu: Duchu niemy i głuchy, Ja ci
rozkazuję, wyjdź z niego i więcej nie powracaj! 26 A on krzyknął i po licznych
wstrząsach wyszedł z niego. Chłopiec leżał jak martwy, tak że wielu mówiło:
Nie żyje. 27 Wtedy Jezus wziął go za rękę i podniósł, a on wstał. 28 Gdy Jezus
przyszedł do domu, uczniowie pytali Go na osobności: Dlaczego my nie
mogliśmy go wyrzucić? 29 Odpowiedział im: Tego rodzaju nie można
wypędzić żadną inną mocą, jak tylko przez modlitwę.

Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
KAZANIE – wielebny Mikael Romer, tytuł kazania: Szczera wiara
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
Co oczyszcza z grzechów mnie
1. Co oczyszcza z grzechu mnie?
Twoja krew Baranku Boży.
A co z win mych, kto to wie?
Twoja krew Baranku Boży.
Cudowny jest ten zdrój,
Co gładzi grzechów rój,
Tu składam życia znój –
We krwi Twej, Baranku Boży.
2. Co mnie godzi z Bogiem mym?
Twoja krew Baranku Boży.
Co pociesza w życiu złym?
Twoja krew Baranku Boży.
3. Co zwycięża grzech i świat?
Twoja krew Baranku Boży.
I da ujrzeć Boga w czci?
Twoja krew Baranku Boży.

4. Co otwiera raju drzwi?
Twoja krew Baranku Boży.
I da ujrzeć Boga w czci?
Twoja krew Baranku Boży.
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 na wysokości. /x3
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
Błogosławiony, który idzie w imię Pańskie.
/ 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 (1 Kor 11:27).

Zbór: Niechże więc człowiek samego siebie doświadcza i tak niech je z
chleba tego i z kielicha tego pije (1 Kor 11:28).
Celebrans: Przyjdźcie, bo juz wszystko gotowe! (Łk 14:17).
Zbór: Panie, nie jestem godzien, aby przyjść do Ciebie, ale powiedz tylko
słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja (Łk 7:7).
Celebrans: Błogosławiony, który przychodzi w imię Pana! (Ps 118:26).
Zbór: Oto przyjmujemy chleb z nieba i pijemy z kielicha zbawienia.
Dystrybucja Wieczerzy Pańskiej
Biały napój na tacach jest bezalkoholowy.
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

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.

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

02 / 10
Niedziela, 11:00

Nabożeństwo w języku polskim z
tłumaczeniem na język angielski i ukraiński
ul. Meiselsa 17 (Centrum Kultury Żydowskiej)

14-16 / 10

Wyjazd parafialny
Hotel Maria, Park Dolny 10, Szczawnica

Rejestracja:

Poszukujemy osób, które potrafia grać na instrumentach muzycznych. Poszukiwana
jest równiez osoba zainteresowana prowadzeniem biblioteki parafialnej.
Zainteresowanych prosimy o kontakt.
Wielebny Mikael Romer: tel. 536 794 127, romer_mikael@hotmail.com

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: 200 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.

Jedni ufają sile rydwanów, inni konnicy,
a my chlubimy się imieniem PANA, naszego Boga
Ps 20:8

