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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   

PIEŚŃ     
   Wszyscy wstają.  

O miłości przepotężna 
1. O Miłości przepotężna; 
Boski darze, z niebios przyjdź; 
W duszach wiernych racz zamieszkać; 
W sercach wiernych wiecznie żyć! 
Jezu, Tyś jest miłosierdziem, 
Tyś miłością czystą jest; 
Bądź wśród nas i w nas zwyciężaj; 
Drżące serce wesprzeć chciej. 

2. Tchnij, o tchnij miłości Ducha, 
W każdą niespokojną pierś! 
Dozwól szczęścia w Tobie szukać; 
W Tobie odpocznienie mieć. 
Odbierz naszą chęć do grzechu, 
Alfą i Omegą bądź, 
Wiary Końcem i Początkiem; 
Grzesznych miłosiernie sądź. 

3. Przyjdź, Wszechmocny, wyswobodzić 
Z więzów grzechu dzieci Twe; 
Daj w światłości Twojej chodzić, 
Nie opuszczać nigdy Cię. 
Ciebie błogosławić chcemy, 
Z zastępami służyć Ci, 
Wiecznie sławić Cię pragniemy, 
Bo miłością jesteś Ty. 

4. Dokończ więc stworzenie Twoje; 
Dozwól nam czystymi być, 
Twe zbawienie życiem głosić, 



 
Z Tobą, z bliźnim zgodnie żyć; 
Odmień drogi nasze, Panie, 
Wprost do niebios prowadź nas, 
Gdzie przy Twoim tronie staniem 
Aż po wiekuisty 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: Miłosierny Boże, Wyznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie 
myślą, mową i uczynkiem, czynami i zaniedbaniem. Nie kochaliśmy Cię z 
całego serca, myśli i siły. Nie kochaliśmy bliźniego swego jak siebie samego. 
Przez Twoje miłosierdzie przebacz to, kim byliśmy, pomóż nam naprawić to, 
kim jesteśmy, i prowadź nas w tym, kim mamy być, tak byśmy mieli 
upodobanie w Twojej woli i chodzili Twoimi drogami, na chwałę Twojego 
imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 
   Zwiastowanie odpuszczenia grzechów 
Celebrans: Tym, którzy szczerze pokutowali oznajmiam: Bóg bowiem, który 
powiedział: Z ciemności zabłyśnie światło jest Tym, który zabłysnął w naszych 
sercach, aby zajaśniało poznanie chwały Bożej na obliczu Chrystusa. 

– 2 Kor 4:6; BE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
GLORIA 
   “Alleluja”  
   M. Leontovych 

 

CZYTANIE RESPONSORYJNE  
Celebrans: Wykrzykuj Panu, cała ziemio! 
Zb.: Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem! 
Celebrans: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego 
należymy!  
Zb.: Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. 
Celebrans: Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z 
pieśnią chwały!  
Zb.: Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan;  
Celebrans: Na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w 
pokolenie.  

— Ps 100 (BW) 
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO 
Pierwsze czytanie  
Lektor: Czytanie z Księgi Izajasza (66:15-24; BE). 
   15 Bo oto PAN przybędzie w ogniu, Jego rydwany będą jak burza, aby Jego 
gniew zamienić w pożogę, a groźby w płomienie ognia. 16 Bo Pan ogniem i 
swoim mieczem dokona sądu nad wszelkim ciałem, i wielu zostanie pobitych 
przez PANA. 17 Ci, którzy się poświęcają i oczyszczają, aby wejść do gajów, za 
tym, który jest w środku, ci, którzy jedzą mięso wieprzowe, płazy i myszy, 
zginą wszyscy razem – wyrocznia PANA. 
   18 Ja znam ich uczynki i zamiary. Przybędę, aby zgromadzić ludzi ze 
wszystkich narodów i języków. Przyjdą i zobaczą Moją chwałę. 19 Umieszczę 
wśród nich znak i wyślę ocalałych spośród nich do narodów, do Tarszisz, Pul 
i Lud, do Meszek, Tubal i Jawan, do wysp dalekich, które niczego o Mnie nie 



 
słyszały i nie widziały Mojej chwały. Ogłoszą Moją chwałę wśród narodów.      
20 I przyprowadzą wszystkich waszych braci ze wszystkich narodów, jako dar 
dla Pana, na koniach i wozach, w lektykach, na mułach i dromaderach, na Moją 
świętą górę, do Jerozolimy – mówi PAN – podobnie jak synowie Izraela 
przynoszą ofiarę pokarmową w czystych naczyniach do domu PANA. 21 Także 
z nich wezmę sobie niektórych na kapłanów i lewitów – mówi PAN. 
   22 Bo jak nowe niebo i nowa ziemia, które Ja uczynię, będą trwać przede Mną 
– wyrocznia PANA – tak będzie trwało wasze potomstwo i wasze imię.                 
23 Każdego miesiąca podczas nowiu i każdego tygodnia w szabat przyjdą 
wszyscy, aby oddać Mi pokłon – mówi Pan. 24 Gdy wyjdą, zobaczą trupy tych, 
którzy zbuntowali się przeciwko Mnie. Ponieważ ich robak nie zginie ani ogień 
nie zgaśnie, będą odrazą dla wszystkich. 
 

Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  
Drugie czytanie  
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (9:30-50; BE).  
   30 A gdy wyszli stamtąd, przechodzili przez Galileę. Jezus jednak nie chciał, 
żeby o tym wiedziano. 31 Nauczał bowiem swoich uczniów i mówił: Syn 
Człowieczy zostanie wydany w ręce ludzi, którzy Go zabiją, ale zabity po 
trzech dniach zmartwychwstanie. 32 Oni jednak nie rozumieli tych słów, a bali 
się Go za pytać. 
   33 Przyszli do Kafarnaum, a gdy był w domu, zapytał ich: O czym to 
dyskutowaliście w drodze? 34 Oni zaś milczeli. W drodze bowiem dyskutowali 
o tym, kto z nich jest największy. 35 Wtedy Jezus usiadł, przywołał Dwunastu i 
powiedział im: Jeśli ktoś chce być pierwszy, niech będzie ze wszystkich ostatni 
i sługą wszystkich. 36 Następnie wziął dziecko, postawił je pośród nich, objął i 
powiedział: 37 Kto przyjąłby jedno z takich dzieci w Moje imię, Mnie przyjmuje, 
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie, lecz Tego, który Mnie posłał. 
   38 Wtedy Jan powiedział do Niego: Nauczycielu, zobaczyliśmy kogoś, jak w 
Twoje imię wypędzał demony, i zabranialiśmy mu, bo nie chodził z nami.           
39 Jezus zaś odpowiedział: Nie zabraniajcie mu. Nie ma bowiem nikogo, kto 
czyniłby cuda w Moje imię i natychmiast mógłby Mi złorzeczyć. 40 Kto bowiem 
nie jest przeciwko nam, jest z nami. 41 Tego, kto poda wam kubek wody dlatego, 
że należycie do Chrystusa, za pewniam was, nie minie zapłata. 
   42 Jeśli ktoś zgorszyłby jednego z tych najmniejszych, którzy wierzą we Mnie, 
byłoby lepiej dla niego, gdyby uwiązano mu u szyi wielki kamień i wrzucono 
go do morza. 43 Jeśli twoja ręka prowadzi cię do grzechu, odetnij ją. Lepiej jest 



 
dla ciebie, abyś zyskał życie, będąc ułomnym, niż mając obie ręce, poszedł do 
Gehenny, w ogień nieugaszony. 45 I jeśli twoja stopa prowadzi cię do grzechu, 
odetnij ją. Lepiej jest dla ciebie, abyś zyskał życie, będąc kulawym, niż mając 
obie stopy, został wrzucony do Gehenny. 47 A jeśli twoje oko prowadzi cię do 
grzechu, wyłup je. Lepiej jest dla ciebie, abyś z jednym okiem wszedł do 
Królestwa Boga, niż mając dwoje oczu, został wrzucony do Gehenny, 48 gdzie 
robak ich nie umiera i ogień nie gaśnie. 49 Każdy bowiem będzie posolony 
ogniem. 50 Dobra jest sól, lecz jeśli sól przestanie być słona, czym ją wówczas 
przyprawić? Miejcie w sobie sól i zachowujcie pokój między sobą. 
 
Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  

KAZANIE – Jurij Bojko 

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  

Ku Tobie Boże mój 
1. Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż  
przez ciężki życia znój, przez trud i krzyż. 
Choć mi wśród życia dróg zagładą grozi wróg, 
Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż! 

2. Choć mi w pielgrzymki czas i w ciemną noc 
Za łoże twardy głaz da złości moc,  
Spocznę tam błogim snem, Wszak zawsze hasłem mym:  
Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż! 



 
3. Choć stromą drogą Bóg do raju wrót  
Prowadzi pośród trwóg Swój wiemy lud, 
Lecz w górze pieśń tam brzmi Ku Twojej, Zbawco. czci;  
Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż 

4. Nastanie wkrótce dzień radości, łask;  
Rozproszy nocy cień wnet słońca blask. 
I ujrzę smutku, łez już ostateczny kres; 
Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż! 

5. Choć drogę kryje mrok. Choć ciężki skon, 
Kieruję duszy wzrok przed Ojca tron. 
Zwycięstwa nucę psalm i niosę pęki palm 
Ku Tobie, Boże mój, ku Tobie wzwyż! 
   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 
1. Jesteśmy chwilą, Ty jesteś wieczny.  
Byłeś na tronie nim powstał czas.  
My przemijamy, Ty trwasz niezmienny.  
Miłość bez końca panuje nam. 
Święty, święty Pan Wszechmogący.  
Godzien jest Baranek wziąć cześć.  
Wywyższone niech będzie zawsze.  
Jezu Imię Twe, Jezu Imię Twe. 

2. Ty leczysz nasze serca złamane 
W Tobie zbawienie i życie jest. 
Śpiewamy naszą pieśń o miłości 



 
Wielbiąc Twe imię, oddając cześć. 

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  
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 



 
Temu, który ma wszelką moc, by nas strzec,  
Aby nas strzec od upadku,  
I z radością wielką postawić nieskalanych, czystych  
Przed obliczem Swym.   

Jedynemu mądremu Bogu,  
Niech będzie wciąż chwała i moc.  
Majestat, potęga, teraz i zawsze,  
Amen. 

POSTLUDIUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WYDARZENIA KOŚCIELNE 

 

08 / 10        Spotkanie dla kobiet               
Sobota, 11:00                     ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)  

 
09 / 10        Nabożeństwo w języku polskim z               
Niedziela, 11:00        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. 
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.  
 
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. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Kto przyjąłby jedno z takich dzieci w Moje imię, Mnie przyjmuje,  
a kto Mnie przyjmuje, nie przyjmuje Mnie,  

lecz Tego, który Mnie posłał. 
Mk 9:37 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 


