Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska
Chrystusa Zbawiciela w Krakowie

PORZĄDEK NABOŻEŃSTWA

18 lipca 2021
Siódma 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.
Refleksja przed nabożeństwem
PRELUDIUM
Wszyscy wstają.
PIEŚŃ
„Boże wielki, pełnyś chwał”
POZDROWIENIE
Celebrans: Chwała niech będzie Ojcu, i Synowi i Duchowi Świętemu.
Zbór: Jak było na początku, teraz, i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
SPOWIEDŹ
Wezwanie spowiednie
Celebrans: Korząc się przed Bożym majestatem wyznajmy wobec Niego i
innych grzechy, których się dopuściliśmy.
Silentium
Zbór: Wspaniały i litościwy Boże, ukochałeś nas wieczną, ofiarną miłością,
ale my nie ukochaliśmy Ciebie. Ty nieustannie nas wzywasz, ale my nie
słuchamy. Prosisz nas o miłość, ale my zostawiamy bliźniego w potrzebie,
zajęci swoimi sprawami. Akceptujemy zło, uprzedzenia, wojnę i chciwość.
Boże łaski, kiedy przychodzisz do nas z miłosierdziem, pokutujemy w
duchu i w prawdzie, przyznajemy się do grzechu, i z wdzięcznością
przyjmujemy Twoje przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, naszego
Odkupiciela. Amen.
Zwiastowanie odpuszczenia grzechów
Celebrans: Tym, którzy szczerze pokutowali oznajmiam: [Pan] znosi więc
pierwsze, aby ustanowić drugie; mocą tej woli jesteśmy uświęceni przez ofiarowanie
ciała Jezusa Chrystusa raz na zawsze.
—Hbr 10:9-10
Zbór: Amen.

GLORIA
„Alleluja”
M. Leontovych

CZYTANIE RESPONSORYJNE
Celebrans: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie
zawsze na ustach moich!
Zb.: Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i
weselą się!
Celebrans: Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego!
Zb.: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek,
który u niego szuka schronienia!
Celebrans: Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go
boją.
Zb.: Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich
obaw moich.
Celebrans: Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się
wstydem!
— Psalm 34
MODLITWA PRZED CZYTANIEM PISMA ŚW.
CZYTANIA
Pierwsze czytanie
Lektor: Czytanie z I Księgi Samuela (15:10-23; str. 342).
Lektor odczytuje słowa pierwszego czytania.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
Drugie czytanie
Lektor: Czytanie z księgi Dziejów Apostolskich (14:8-22 oraz 19:1-7; str. 1184
+ 1191).

Lektor odczytuje słowa drugiego czytania.
Lektor: Oto Słowo Boże.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
CZYTANIE Z EWANGELII
Lektor: Pan z wami.
Zbór: I z duchem twoim.
Celebrans: Słowa Ewangelii według św. Łukasza (18:35-43; str. 1120)
Celebrans odczytuje słowa Ewangelii.
Lektor: Oto Słowo Pańskie.
Zbór: Chwała Tobie Chryste.
Wszyscy siadają.
KAZANIE
WYZNANIE WIARY (Słowami Apostolskiego wyznania wiary)
Celebrans: W odpowiedzi na usłyszane Słowo, wspólnie z Kościołem na
zachodzie wyznajmy naszą wiarę słowami Apostolskiego symbolu 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
„Boże stworzenia złączcie się”
Wszyscy siadają.
MODLITWA
Celebrans odmawia modlitwę, 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

2. / Błogosławiony, który, Idzie w imię Pańskie / x2 /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

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.
PIEŚŃ
„Pan jest mocą swojego ludu”
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.
Zbór: Amen.
Celebrans: Idźcie w pokoju Chrystusa.
Zbór: Bogu niech będą dzięki.
DOKSOLOGIA
Zbór: Temu, który ma wszelką moc, by nas strzec,
Aby nas strzec od upadku,
I z radością wielką
Nas stawić nieskalanych, czystych
Przed obliczem swym.
Jedynemu mądremu Bogu,
Niech będzie wciąż chwała i moc,
Majestat, potęga,
Teraz i zawsze, Amen.
POSTLUDIUM

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY
1. Za polepszenie sytuacji zdrowotnej i poluzowanie restrykcji.
2. Za hojne dary Boga oraz za życie w Nim.
3. Za udane spotkania dla kobiet.
4. Za pomyślny druk książki „Teologia reformowana” R.C. Sproula.
PROŚBY MODLITEWNE
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Za każdego cierpiącego na Covid-19 na całym świecie. Niech Bóg będzie z nimi,
błogosławi ich i zechce dodać im otuchy.
2. Módlmy się o wszystkie kobiety w ciąży, za ich zdrowie oraz ich nienarodzone
dzieci.
3. O ciocię i wujka Iwona oraz ich syna, modlitwa o to nauczyli się żyć w obecnej
sytuacji.
4. Módlmy się o Theo, synka Richarda i Louise z Irlandii Północnej i o jego
problem z okiem.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.
2. O naukę jazdy Bogdana.
3. Simoné prosi o pozytywne i sprawne rozpatrywanie wniosku o pozwolenie na
pracę oraz o znalezienie mieszkania w Krakowie.
4. O wszystkich podróżujących w najbliższym czasie: Pawła i Emily, Karinę,
Daniela i Thais, Irę.
O KOŚCIÓŁ
1. O przygotowania do nowego sezonu spotkań Reformowanego Duszpasterstwa
Akademickiego.
2. O mądrość w prowadzeniu i organizowaniu studium biblijnego dla kobiet w
Kościele.
3. O pracę wydawnictwa działającego przy naszej parafii. Módlmy się o
przygotowania do druku „Czemu życzymy sobie dobrej nocy?” Champa
Thorntona.
INNE
1. Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w Polsce oraz
o Bożą mądrość w sprawie rejestracji poszczególnych parafii.
2. O przywódców państw na całym świecie, o mądrość w podejmowaniu decyzji
podczas pandemii Covid-19.

WYDARZENIA KOŚCIELNE

22 / 07

Studium biblijne.

Czwartek, 19:00

ul. Smolki 8

25 / 07

Modlitwa poranna w języku polskim z
tłumaczeniem na język angielski.

Niedziela, 11:00
ul. Smolki 8

Ofiary na rzecz Kościoła przyjmowane są przez Fundację “Europejska Misja Chrześcijańska”, ul.
Św. Filipa 23/4, 31-150 Kraków; Nr konta: 94 1140 2004 0000 3802 7701 2043. Dobrowolne ofiary
gotówkowe prosimy wkładać do białych kopert znajdujących się na końcu śpiewników i
wrzucać do koszyka na ofiary. Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 765 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć
na www.kosciolzbawiciela.pl

Gdy to mówili, sam Jezus stanął pomiędzy nimi i powiedział
„Pokój wam!”.
(Łk 24:36)

