Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

20 listopada 2022
Ostatnia Niedziela Roku Kościelnego

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
Wszyscy wstają.
PIEŚŃ – Jezu miłośniku dusz
1. Jezu, miłośniku dusz, okaż miłosierdzie swe,
Kiedy bliskie gromy burz,
Kiedy straszny wicher dmie!
Skryj mnie, Zbawco, póki czas,
Póki życia burza trwa.
W ciszę swoją wiedź mnie wraz,
Niech odpocznie dusza ma.
2. Gdzie, o, Panie, skryć się mam?
Bezsilnego wspomóc chciej.
Nie ochronię tu się sam,
Ty mnie w swej opiece miej.
Ty mi podaj swoją dłoń,
A bezpiecznie będę żył.
Pozwól, bym bezbronną skroń
W cieniu skrzydeł Twoich skrył.
3. Tyś, o, Chryste, wszystkim mi!
Ty mnie wspieraj, krzep i ciesz.
W życia mego mroczne dni
Kroków moich bacznie strzeż!
Tyś przedwieczny wielki Bóg!
Tobie z grzechów kajam się
I u Twoich świętych nóg
O ratunek modły ślę.
4. W Tobie łask zbawiennych zdrój,
Co oczyszcza duszę z plam.
Więc mnie oczyść, Zbawco mój,
Więc mnie z grzechów obmyj sam.

Źródłem jesteś żywych wód,
Pozwól mi je czerpać, pić,
Bym, gdy z serca zniknie brud,
Mógł na wieki z Tobą żyć.
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: Choćby wasze grzechy
były jak szkarłat, to staną się białe jak śnieg, choćby były czerwone jak purpura, to
staną się jak wełna.
– Iz 1:18; BE
GLORIA
“Alleluja”

M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE – Ps. 118:19-29 (UBG)
Celebrans: Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wejdę w nie i będę
wysławiał PANA.
Zbór: To jest brama PANA, którą wchodzą sprawiedliwi.
Celebrans: Będę cię wysławiać, bo mnie wysłuchałeś i stałeś się moim
zbawieniem.
Zbór: Kamień, który odrzucili budujący, stał się kamieniem węgielnym.
PAN to sprawił i jest to cudowne w naszych oczach.
Celebrans: Oto dzień, który PAN uczynił, weselmy się i radujmy się w nim.
Zbór: Proszę, PANIE, wybaw teraz;
proszę, PANIE, daj pomyślność.
Celebrans: Błogosławiony, który przychodzi w imię PANA; błogosławimy
wam z domu PANA.
Zbór: Bóg jest PANEM, on nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami aż
do rogów ołtarza. Ty jesteś moim Bogiem, będę cię wysławiać; mój Boże,
będę cię wywyższać.
Celebrans: Wysławiajcie PANA, bo jest dobry, bo jego miłosierdzie trwa na
wieki.
CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z Księgi Rodzaju (28:10-22; BE).
10 Jakub opuścił Beer-Szebę i udał się do Charanu. 11 Gdy przyszedł na jakieś
miejsce, zatrzymał się tam na nocleg, ponieważ słońce już zaszło. Wziął więc
stamtąd kamień, położył go sobie pod głowę i zasnął na tym miejscu. 12 I
przyśniła mu się drabina stojąca na ziemi, której wierzchołek dotykał nieba.
Aniołowie Boży wchodzili zaś na nią i z niej schodzili. 13 A sam PAN stał nad
nim i mówił: Ja jestem PAN, Bóg Abrahama, twojego ojca, i Bóg Izaaka. Ziemię,
na której leżysz, dam tobie i twemu potomstwu. 14 Potomstwo twoje będzie tak
liczne jak proch ziemia i rozprzestrzenisz się na zachód i na wschód, na północ
i na południe. I będą błogosławione w tobie i w twoim potomstwie wszystkie
plemiona ziemi. 15 Ja jestem z tobą i będę cię strzegł wszędzie, dokądkolwiek
pójdziesz, i sprowadzę cię do tej ziemi. Nie opuszczę cię, dopóki nie spełnię
wszystkiego, co ci obiecałem.
16 A gdy Jakub się obudził, powiedział: Rzeczywiście, Pan jest w tym miejscu,
a ja o tym nie wiedziałem. 17 Przeląkł się i powiedział: O, jak straszne jest to
miejsce! Nie jest to nic innego, jak tylko dom Boży i brama niebios. 18 Jakub
wstał więc wcześnie rano, wziął kamień, który miał pod głową, ustawił go jako

stelę, i z wierzchu polał oliwą. 19 I nazwał to miejsce Betel, chociaż przedtem
miasto to nazywało się Luz. 20 Potem Jakub złożył takie ślubowanie: Jeżeli Bóg
będzie ze mną i będzie mnie strzegł w tej drodze, którą dzisiaj idę, jeżeli da mi
chleb do jedzenia i ubranie do okrycia 21 i jeżeli powrócę w pokoju do domu
mojego ojca, to PAN będzie moim Bogiem. 22 A ten kamień, który ustawiłem
jako stelę, będzie domem Boga. I ze wszystkiego, co mi dasz, oddam Ci
dziesiątą część.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg św. Marka (11:11-25; BE).
11 I wszedł do Jerozolimy, do świątyni. A gdy wszystko obejrzał, wieczorem
wyszedł wraz z Dwunastoma do Betanii.
12 Na drugi dzień, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. 13 Kiedy więc z daleka
dostrzegł drzewo figowe pokryte liśćmi, podszedł z zamiarem znalezienia
czegoś na nim. Gdy jednak zbliżył się do niego, nie znalazł nic oprócz liści. Nie
był to bowiem czas na figi. 14 Wtedy odezwał się do drzewa: Niech już nikt
nigdy nie je twojego owocu. A słyszeli to Jego uczniowie.
15 Potem przyszli do Jerozolimy. Wszedł do świątyni i zaczął wypędzać
sprzedawców i kupujących w świątyni. Powywracał stoły tych, którzy
wymieniali pieniądze, oraz ławy sprzedawców gołębi. 16 Nie pozwolił, aby
ktokolwiek przenosił jakiś sprzęt przez świątynię. 17 I nauczał: Czy nie jest
napisane: „Mój dom będzie nazwany domem modlitwy dla wszystkich
narodów?” Wy natomiast uczyniliście z niego „jaskinię zbójców”. 18 Usłyszeli
o tym arcykapłani i nauczyciele Prawa i zastanawiali się, jak Go zgładzić. Bali
się Go bowiem, gdyż cały lud zachwycał się Jego nauką. 19 A gdy zapadł
wieczór, wyszli poza miasto.
20 Rano, gdy przechodzili, zobaczyli drzewo figowe doszczętnie uschnięte.
21 Wtedy Piotr przypomniał sobie o nim i powiedział: Rabbi, drzewo figowe,
które przekląłeś, uschło. 22 Jezus zaś odpowiedział: Miejcie wiarę w Boga.
23 Zapewniam was, że kto powie tej górze: Unieś się i rzuć w morze, a nie
zwątpi w swoim sercu, lecz będzie wierzył, że to, co mówi, się stanie, to tak
będzie. 24 Dlatego mówię wam: Wierzcie, że otrzymacie wszystko, o co się
modlicie i prosicie, a spełni się wam. 25 Kiedy zaś stoicie, modląc się,
przebaczcie, jeśli macie coś przeciwko komuś, aby i wasz Ojciec, który jest w
niebie, przebaczył wam wasze przewinienia.

Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
KAZANIE – Wielebny Alister Torrens, tytuł kazania: Dom Boży?
WYZNANIE WIARY
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wraz z Kościołem
powszechnym
wyznajmy
naszą
wiarę
słowami
Nicejskokonstantynopolitańskiego wyznania wiary.
Wszyscy wstają.
Zbór: Wierzę w jedynego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela
nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w
jedynego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego 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 zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha
Świętego przyjął ciało z Marii Panny * i stał się człowiekiem. *
Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i
pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I
wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w
chwale sądzić żywych i umarłych, * a Królestwu Jego nie będzie końca. *
Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * Który od Ojca i Syna
pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę;
* Który mówił przez Proroków. * Wierzę w jeden święty, powszechny i
apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów. * I
oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie.
Amen.
PIEŚŃ – Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym
1. Jesteśmy Panie kapłaństwem Twym,
by wielbić majestat Twój.
By ogłaszać Twoje dzieła dziś,
by każdy Ciebie poznać mógł!
Niebo i ziemia wciąż głoszą Twą chwałę,
a gwiazdy oddają Ci cześć.
Tyś jest wszechmocny wielki Pan,
Twa władza i moc wiecznie trwa! Wiecznie trwa!

Niech świątynia Twoja napełni się chwałą,
niech nasze głosy Ciebie czczą!
Niech świątynia Twoja napełni się chwałą,
niech głośno instrumenty brzmią!
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 Wszechmocny
Który był i jest, i przyjdzie znów
Oddajmy Mu cześć, pokłońmy się Mu 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: Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem
oni będą nasyceni (Mt 5:6).
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 są̨
zaproszeni na ucztę̨ Baranka.
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 – W Twoich rękach Panie
W Twoich rękach, Panie,
pełnię życia mam,
wszak poznałem w Tobie drogi sens.
Serce grzeszne miałem,
pełne zła i win,
wszystko Ty zmieniłeś z łaski swej.
Chcę być bliżej Ciebie, Zbawicielu mój,
wielbić Cię modlitwą, czynem swym.
Chcę wyśpiewać światu wielką dobroć Twą,
by słońce oświeciło duszy mrok.
W Twoich rękach, Panie,
przeżyć radość chcę,
Twoja hojność obdaruje mnie.
Nowe życie w Tobie,
nowej drogi cel,
wszystko otrzymałem z łaski Twej.
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

21 / 11

„Meritum”

Poniedziałek, 19:00

ul. Smolki 8 (Kancelaria parafialna)

23 / 11

„Świetliki”

Środa, 17:30

ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)

24 / 11

Studium biblijne

Czwartek, 17:30

ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)

27 / 11

Nabożeństwo w języku polskim z
tłumaczeniem na język angielski i ukraiński

Niedziela, 11:00

ul. Meiselsa 17 (Centrum Kultury Żydowskiej)

Zachęcamy do dołączenia do parafialnego kanału na telegramie (użycie
QR kodu przekierowuje do kanału)

Poszukujemy osób, które potrafią grać na instrumentach muzycznych. Prośby
modlitewne można zgłaszać do duchownych Kościoła. Kontakt: wielebny Mikael
Romer (tel. 536 794 127, romer_mikael@hotmail.com) oraz Aleksander Nezamutdinov
(tel. 665 670 712, kosciolzbawiciela@gmail.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: ___ 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.

Kiedy zaś stoicie, modląc się, przebaczcie,
jeśli macie coś przeciwko komuś
Mk 11:25a

