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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   

   Wszyscy wstają. 

PIEŚŃ – O przyjdź, o przyjdź Emmanuel 

1. O przyjdź, o przyjdź Emmanuel, 
uwolnij lud swój Izrael, 
który z wygnania zrodził się, 
wybranym synem Boga staje się. 

Radość będzie, Odkupicielu, gdy przyjdziesz zbawić ludzi wielu. 

2. Przybądź, przybądź, o Wschodzie Słońca, zstąp, 
Przyjdź, pociesz w smutku Swój wybrany lud, 
Odpędź i usuń nocne mgły, 
Niech światłość Twa rozjaśni nocy mrok. 

3. Przybądź, przybądź, O! Adonai, 
Zejdź w majestacie chwały Swojej, 
Racz słowa prawdy ludziom dać, 
Ty, któryś na Synaju prawo dał. 

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 
Celebrans: Miłosierny Boże, Ty odpuszczasz winy wszystkim, którzy 
prawdziwie żałują i zwracają się ku Tobie. Pokornie wyznajemy nasze grzechy 
i prosimy o Twoje miłosierdzie. Nie kochaliśmy Ciebie czystym sercem, ani 
naszego bliźniego jak siebie samego. Nie czyniliśmy sprawiedliwości, nie 



 
kochaliśmy uprzejmości, ani nie chodziliśmy w pokorze przed Tobą, nasz 
Boże. Zmiłuj się nad nami, Boże, według Twojego miłosierdzia. W Twojej 
wielkiej litości oczyść nas z naszego grzechu. 
Zbór: Stwórz w nas serce czyste, o Boże, i odnów w nas ducha prawego. Nie 
odrzucaj nas od twego oblicza i nie odbieraj nam swego Ducha Świętego. 
Przywróć nam radość twego zbawienia i wesprzyj nas duchem ochoczym 
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 – Zapalanie świec (Iz 9:5) 
Celebrans: Narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany a na Jego 
barkach spoczęło panowanie. Nazwano Go imieniem: 

   Cudowny Doradca, [*] 
   Bóg Mocny [*] 

Zbór: Zapalamy tę świecę jako znak naszej nadziei i naszego oczekiwania 
na nadchodzącego Chrystusa. 

CZYTANIA Z PISMA ŚWIĘTEGO 
Pierwsze czytanie  
Lektor: Czytanie z Księgi Rodzaju (18:1-2, 9-15; BE). 
   1 Potem PAN ukazał mu się pod dębami Mamre, gdy siedział u wejścia do 
namiotu w upale dnia. 2 Spojrzał w górę i zobaczył trzech mężczyzn stojących 



 
naprzeciw niego. Jak tylko ich ujrzał, natychmiast od wejścia do namiotu 
pośpieszył im na spotkanie i pokłonił się aż do ziemi. 
   9 Potem zapytali go: Gdzie jest twoja żona, Sara? Odpowiedział: W tym 
namiocie. 10 Wtedy powiedział: Na pewno powrócę do ciebie po upływie roku, 
a wtedy Sara, twoja żona, będzie miała syna. Ona zaś słuchała tego przy 
wejściu do namiotu, które było za nim. 11 Abraham i Sara byli już w bardzo 
podeszłym wieku i u Sary ustało już to, co jest zwykle u kobiet. 12 Dlatego 
zaśmiała się Sara sama do siebie i pomyślała: Mam doznawać rozkoszy, kiedy 
się już zestarzałam i mój pan jest starcem? 13 Wtedy PAN zapytał Abrahama: 
Dlaczego Sara się śmiała, mówiąc: Czy naprawdę urodzę, gdy się już 
zestarzałam? 14 A czy dla PANA jest coś niemożliwego? Za rok o tej porze 
wrócę do ciebie i Sara będzie miała syna. 15 Ale Sara – ponieważ się wystraszyła 
– zaprzeczyła: Nie śmiałam się. On jednak powiedział: Nie, śmiałaś się!” 
 
Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  
Drugie czytanie  
Lektor: Czytanie z Ewangelii wg św. Łukasza (1:26-45; BE).  
   26 W szóstym miesiącu Bóg posłał anioła Gabriela do Nazaretu, miasta w 
Galilei, 27 do panny imieniem Maria, zaślubionej Józefowi z rodu Dawida.           
28 Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Bądź pozdrowiona, obdarowana 
łaską, Pan z tobą. 29 Zatrwożyły ją te słowa i zastanawiała się, co mogłoby 
znaczyć to pozdrowienie. 30 Wtedy anioł powiedział: Nie bój się, Mario, 
znalazłaś bowiem łaskę u Boga. 31 Oto poczniesz i urodzisz syna, i nadasz Mu 
imię Jezus. 32 Będzie On wielki i zostanie nazwany Synem Najwyższego, a Pan 
Bóg da Mu tron Jego praojca Dawida. 33 Będzie królował nad domem Jakuba 
na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca. 34 Wtedy Maria zapytała anioła: 
Jak to się stanie, przecież nie znam mężczyzny? 35 Anioł odpowiedział: Duch 
Święty zstąpi na ciebie i moc Najwyższego zakryje cię jak obłok, a Święty, który 
się narodzi, nazwany będzie Synem Boga. 36 Również twoja krewna Elżbieta, 
mimo podeszłego wieku, od sześciu miesięcy spodziewa się syna, a przecież 
jest uważana za bezpłodną. 37 Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. 38 Na 
to Maria odpowiedziała: Oto ja służebnica Pana, niech mi się stanie według 
twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł.” 
   39 W tych dniach Maria nie zwlekając udała się w góry, do miasta w Judei.       
40 Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. 41 Gdy Elżbieta usłyszała 
pozdrowienie Marii, poruszyło się w niej dziecko, a Duch Święty napełnił 
Elżbietę. 42 I wykrzyknęła: Błogosławiona jesteś między kobietami i 



 
błogosławiony jest owoc twojego łona! 43 Czemu to zawdzięczam, że 
odwiedziła mnie matka mojego Pana? 44 Gdy tylko usłyszałam słowa twego 
powitania, dziecko z radości poruszyło się we mnie. 45 Szczęśliwa jesteś, bo 
uwierzyłaś, że spełnią się słowa, które Pan powiedział do ciebie. 
 
Lektor: Oto Słowo Boże.  
Zbór: Bogu niech będą dzięki.  

KAZANIE – wielebny Mikael Romer, tytuł kazania: Błogosławiona Dziewica 

WYZNANIE WIARY  
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z Kościołem na 
zachodzie wyznajmy naszą wiarę słowami Apostolskiego wyznania wiary. 
   Wszyscy wstają. 
Zbór: Zb.: 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 – Nadzieję odnalazłem w Nim 
1.  Nadzieję odnalazłem w Nim, 
On moją siłą, światłem mym. 
On fundamentem twierdzą tą, 
co zniesie najstraszniejszy grom. 
Miłości szczyt pokoju Bóg 
uciszy strach nasyci głód. 
On pocieszyciel, życia sens,  
W Jego miłości schronię się. 

2. W Chrystusie Bóg objawił się,  
W bezbronnym dziecku w Betlejem.  
Na ziemię zszedł, by zbawić nas,  
By przebaczenia nastał czas.  
Na krzyżu zmarł za każdy grzech,  
By uspokoić Boży gniew.  



 
Uwolnił mnie z ciężaru win,  
Umarłem z Nim i żyję w Nim. 

3. Zatryumfował stary wróg  
Gdy w ciemnym grobie spoczął Bóg  
Lecz krótko trwała Złego moc  
Zmartwychwstał Pan minęła noc  
Przez swoją śmierć uwolnił mnie  
Umierać z Nim i żyć z Nim chcę  
Przekleństwo zdjął odkupił z win  
On we mnie jest ja jestem w Nim. 

4. W Nim nawet śmierć niestraszna jest  
Chrystusa moc ochrania mnie  
Od pierwszych chwil po życia kres  
Wytycza drogi mojej bieg  
Ni grzechu zło ni ludzki sąd  
Nie wydrze mnie z Chrystusa rąk  
A gdy mnie weźmie gdzie mój dom  
Z radością pójdę tam gdzie On. 

   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: 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 – Chwalże ma duszo Mocarza 
1. Chwalże, ma duszo, Mocarza i Króla wszechświata! 
Niech się twa prośba gorąca z podzięką przeplata. 
W górę się zwróć! Harfo i lutnio się zbudź! 
Niech pieśń twa w niebo ulata. 

2. Chwalze Mocarza, co wszystkim tak madrze kieruje;  
Który na skrzydłach cię orlich bezpiecznie piastuje; 
Który ci dał, w dobrach rozlicznych twój dział.  
Czy serce twoje to czuje?  

3. Chwalze Mocarza, co cudnie cie tak ukształtował,  
Zdrowiem obdarzył i drogi ci zawsze torował, 
Z iluż to trwóg? Wielki, potezny cie Bóg  
Dziwna swa moca ratował.  

4. Chwalze ma duszo Mocarza, co Ci błogosławił! 
Coś sie w strumieniach miłości tak dziwnie objawił,  
Duchu mój miej Boga w pamieci wciaz swej  
Byś miłość Jego rad sławił.  

5. Chwalze ma duszo Mocarza goracym westchnieniem!  
Chwalze Go wszystko, co zyje z Abrama nasieniem!  
On blaski swe, w serce twe biedne ci śle, 
Chwal Go na wieki swym pieniem!  

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 Boga wielbi każdy twór, 
Niech Mu aniołów śpiewa chór, 
Niech świat Mu spieszy pokłon nieść, 
Najświętszej Trójcy chwała, cześć 

 

POSTLUDIUM  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
WYDARZENIA KOŚCIELNE 

05 / 12        „Meritum”  
Poniedziałek, 19:00        ul. Smolki 8 (Kancelaria parafialna)  
 

07 / 12        „Świetliki”  
Środa, 17:00         ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)  
 

08 / 12        Studium biblijne  
Czwartek, 17:30        ul. Smolki 8 (Kancelaria parafialna)  
 

09 / 12        „Świetliki”  
Piątek, 17:00        ul. Celna 1 (Centrum Pomocy)  
 

11 / 12        Nabożeństwo w języku polskim z               
Niedziela, 11:00        tłumaczeniem na język angielski i ukraiński 

        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: 5955 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. 

 



 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Narodziło się nam Dziecko, Syn został nam dany 
a na Jego barkach spoczęło panowanie. 

Nazwano Go imieniem: 
Cudowny Doradca 

Bóg Mocny 
Iz 9:5 

 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


