WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

Parafia Ewangelicko-Augsburska
w Krakowie

Drodzy Siostry i Bracia w Chrystusie!
Przygotowaliśmy dla Was liturgię nabożeństwa domowego na Święto Wniebowstąpienia Jezusa! Zapraszamy do wspólnej modlitwy każdą rodzinę i dom Duch Święty łączy nas w jeden Kościół. Przypominamy, że odpowiednim miejscem do odprawienia domowego nabożeństwa jest to, które pomieści wszystkich
jego uczestników i w którym każdy będzie się dobrze czuł. Może być miejsce wokół stołu, przy którym spotykacie się podczas posiłku lub inne, które Wam odpowiada. Pośrodku stawiamy krzyż. Jeśli macie w domu tylko wiszący to zdejmijcie
go ze ściany i połóżcie. Obok niech znajdzie się Pismo Święte, z którego będziecie
czytać wyznaczone teksty. No i oczywiście zapalona świeca. Krzyż jest symbolem
nadziei i zbawienia, Pismo Święte to żywe Słowo Boga, w którym Pan do nas
przemawia, natomiast zapalona świeca symbolizuje obecność Ducha Świętego,
który nas jednoczy. Domowy Kościół ma swojego pasterza w osobie najstarszego
z domowników. Pełni on/ona rolę celebransa, czyli tego, który prowadzi liturgię
nabożeństwa. Do odprawienia domowej liturgii możemy zaprosić wszystkich domowników, dzieląc czytania i modlitwy między uczestników. Do prowadzącego/celebransa, należy rozpoczęcie liturgii od wezwania imienia Trójcy Świętej,
prowadzenie w wyznaniu wiary oraz końcowe błogosławieństwo. W przygotowanym porządku umieszczone są teksty biblijne (wg przekładu Biblii Ekumenicznej),
modlitwy, Wyznanie Wiary oraz teksty pieśni. Akompaniament znajdziecie na
stronie naszej parafii pod adresem: http://krakow.luteranie.pl/kultura/akompaniament/ Aby z niego skorzystać należy wprowadzić w zakładce „filtr” numer pieśni
podany w porządku nabożeństwa. W agendzie znajdziecie także tekst kazania,
który dostępny będzie w formie nagrania na naszej stronie Facebook. Kościół powierza Wam dzisiaj służbę Słowa i świadectwo wiary, do którego jesteśmy powołani sakramentem Chrztu Świętego. Dlatego wszystko co robimy, czyńmy w imieniu Jezusa Chrystusa! Soli Deo Gloria - Jedynie Bogu Chwała!
Złączeni w modlitwie oraz z życzeniami Bożego Pokoju
dk Wiktoria Matloch i ks. dr Roman Pracki

Celebrans:
W imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego
Uczestnicy wykonują zgodnie ze swoją tradycją znak krzyża na czole, ustach i
piersiach, lub trzy małe krzyże, po czym odpowiadają razem:

†
Jak było na początku teraz i zawsze, na wieki wieków. Amen

• Hasło dnia:
A Ja, gdy zostanę wywyższony nad ziemię, pociągnę wszystkich do siebie.
(J 12,32)

• Pieśń 207
1. Jezus jako Król panuje, wszystko Jemu usługuje, wszystko Mu poddaje Bóg,
każdy język niech wyznawa, że należy mu się sła-wa, [:Świat upada Mu do nóg:].
2. Tylko w Nim być może żywy każdy człowiek i szczęśliwy, grzechy gładzi
tylko On! W Nim wiecznego życia źródło, w Nim jaśnieje łaski godło [:Nie
upadnie Jego tron:].
3. Jemu, grzeszni, serca dajcie! Jemu, biedni, brak wyznajcie, zwierzcie, chorzy,
Mu swój ból. On zagoi wszystkie rany w Swej hojności nieprzebranej. [:Życiem
was obdarzy Król:].
4. Czemuż tak się ociągacie? Chcecie łaski? W Nim ją macie. Chcecie życia?
Bierzcie je! Chcesz dziedzictwa? Ujrzysz chwałę, Spełni twe pragnienie śmiałe.
[:Chcesz Chrystusa? – Woła cię:].
5. Chwalcie Pana, męczennicy! Rzeszo święta po prawicy, co Mu niesiesz pęki
palm. I ty, ludu krwią zbroczony, dla swej wiary umęczony, [:Zanuć Mu
zwycięski psalm:].
Psalm dnia: Ps 47,2-10
2.Klaszczcie w dłonie wszystkie narody,
wznoście do Boga radosne okrzyki,
3.bo PAN Najwyższy, który budzi trwogę,
jest wielkim Królem całej ziemi.
4.On podbił dla nas narody

i ludy do stóp nam rzucił.
5.Wybrał nam nasze dziedzictwo,
chlubę Jakuba, którego ukochał.
6.Wstępuje Bóg wśród okrzyków radości,
PAN przy graniu trąby.
7.Śpiewajcie Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie naszemu Królowi, śpiewajcie,
8.gdyż Bóg jest Królem całej ziemi
– śpiewajcie pieśń pochwalną!
9.Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swoim świętym tronie.
10.Zgromadzili się książęta narodów,
lud Boga Abrahama,
bo Bogu podlegają wszyscy możni ziemi,
– On jest bardzo wywyższony.

• Modlitwa
Módlmy się:
Wszechmogący Boże, Panie nieba i ziemi! Dziękujemy Ci, że wywyższyłeś
Syna swojego i obdarowałeś Go imieniem, które jest ponad wszelkie imię. Dziś i
my w naszych codziennych modlitwach jak uczniowie spoglądamy w niebo. Dopomóż nam łaskawie, abyśmy całym sercem służyli Jemu i chwalili Go przez
wszystkie dni naszego życia. Wysłuchaj nas przez Jezusa Chrystusa, który z Tobą
i z Duchem Świętym żyje i króluje na wieki wieków. Amen.

• Czytania
Stary Testament: 1 Krl 8,22-24.26-28
22.Następnie stanął Salomon przed ołtarzem PANA wobec całego zgromadzenia
Izraela, wyciągnął dłonie ku niebu 23.i przemówił: PANIE, Boże Izraela! Nie ma
takiego Boga jak Ty w górze na niebie ani w dole na ziemi, przestrzegającego
przymierza i łaski względem swoich sług, którzy czczą Cię całym sercem. 24.Ty
dotrzymałeś tego, co zapowiedziałeś Twemu słudze Dawidowi, mojemu ojcu. Wypowiedziałeś swoimi ustami, a swoją ręką – jak to jest dzisiaj – wypełniłeś.
26.Teraz, Boże Izraela, proszę, niech się spełni Twoja obietnica, którą złożyłeś
swemu słudze, Dawidowi, mojemu ojcu. 27.Czy Bóg rzeczywiście zamieszka na
ziemi? Przecież niebo i najwyższe niebiosa nie mogą Cię ogarnąć, a tym bardziej

ten dom, który zbudowałem! 28.Zważ na modlitwę swojego sługi i jego błaganie,
PANIE, mój Boże! Wysłuchaj błagania i modlitwy, które Twój sługa zanosi dzisiaj
przed Twoje oblicze.
Lekcja: Dz 1,3-11
3.Im też po swojej męce objawił się jako Żyjący i dał tego liczne dowody. Ukazywał się przez czterdzieści dni i mówił o Królestwie Boga. 4.A podczas wspólnego posiłku polecił: Nie oddalajcie się z Jerozolimy, ale oczekujcie obietnicy
Ojca, o której usłyszeliście ode Mnie. 5.Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. 6.Ci, którzy byli zgromadzeni, pytali Go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? 7.Odpowiedział: Nie wasza to rzecz poznać dni i godziny, które Ojciec ustanowił swoją mocą, 8.ale gdy
Duch Święty zstąpi na was, weźmiecie Jego moc i będziecie Moimi świadkami w
Jeruzalem i w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. 9.Kiedy to powiedział,
a oni patrzyli, został uniesiony w górę i obłok zabrał Go sprzed ich oczu. 10.Gdy
wpatrywali się w niebo, jak On wstępował, stanęli przy nich dwaj mężczyźni w
białych szatach 11.I powiedzieli: Galilejczycy, dlaczego stoicie i wpatrujecie się
w niebo? Ten Jezus, który został wzięty od was do nieba, tak przyjdzie, jak widzieliście Go wstępującego do nieba.
Graduale:
Wyrocznia PANA dla Pana mego: Usiądź po Mojej prawicy, aż położę Ci Twoich wrogów jako podnóżek pod stopy. Alleluja! (Ps 110,1)
Prawica PANA wzniesiona wysoko, prawica PANA moc okazuje! Alleluja! (Ps
118,16)

• Apostolskie wyznanie wiary
Razem z całym Kościołem Chrystusowym wszystkich wieków, który gromadzi
się dziś w wielu domach wyznajmy naszą wiarę w Trójjedynego Boga, Ojca,
Syna i Ducha Świętego:
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, *
skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty

Kościół powszechny, * społeczność świętych, * grzechów odpuszczenie, * ciała
zmartwychwstanie * i żywot wieczny. Amen.

• Pieśń 657
1. Bliżej, o Boże mój, chcę Ciebie być, choć muszę jako czerw się w prochu wić!
Choć mnie przygniata krzyż, do Ciebie śpieszę wzwyż, bliżej, o Boże mój, chcę
Ciebie być.
2. Gdy mnie w pielgrzymce noc położy snem i tylko będzie głaz wezgłowiem
mym, daj, by wśród sennych mar mych tęsknych myśli żar do Ciebie, Boże mój,
ulatał wzwyż!
3. O, tę przebłogą wieść w me serce włóż, żeś z niebem ziemię tę połączył już!
Anioły w górze lśnią i wabią duszę mą. O, Boże, sam się zniż i do mnie zbliż.
4. A kiedy wstanę znów, ten kamień bied na święty ołtarz Twój przemienię wnet.
Tu będę Betel miał i złożę pienia chwał do Twoich wdzięcznych stóp o, Boże
mój.

• Kazanie
Łaska Pana Jezusa Chrystusa i miłość Boga, i społeczność Ducha Świętego niech
będzie z wami wszystkimi (2 Kor 13,13).
J 17,20-26
20.Nie proszę jedynie za nimi, ale także za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą
we Mnie. 21.Aby wszyscy byli jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, żeby
i oni byli w Nas, aby świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś. 22.Obdarowałem ich
chwałą, którą Mi dałeś, aby byli jedno, jak My jedno jesteśmy, 23.Ja w nich, a Ty
we Mnie. Aby doskonalili się w jedności, żeby świat poznał, że Ty Mnie posłałeś
i umiłowałeś ich tak, jak Mnie umiłowałeś. 24.Ojcze, chcę, aby ci, których Mi powierzyłeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby oglądali Moją chwałę, którą Mi
dałeś, ponieważ umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. 25.Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałemi oni poznali, że Ty Mnie
posłałeś. 26.Objawiłem im Twoje imię i będę objawiał, aby miłość, którą Mnie
umiłowałeś, była w nich i abym Ja był w nich.
„Czemu stoicie patrząc w niebo?” takie pytanie od mężów w bieli usłyszeli uczniowie zaraz po tym jak Jezus wstąpił do Nieba. Wniebowstąpienie. „Czemu stoicie, patrząc w niebo?”- czemu my dziś patrzymy w niebo? „Droga do nieba” –

dzisiejsze Święto Wniebowstąpienia Pańskiego wskazuje nam na tą drogę do
nieba, do domu Ojca oraz na Tego, który na tej drodze nas poprzedza – na Jezusa
Chrystusa. Przez Wniebowstąpienie dopełniło się dzieło zbawienia a zarazem spełniła się zapowiedź Jezusa, który powiedział: „A teraz odchodzę do tego, który
mnie posłał.(…) Wyszedłem od Ojca i przyszedłem na świat; znowu opuszczam
świat i idę do Ojca.(…) Wstępuję do Ojca mego i Ojca waszego, do Boga mego i
Boga waszego” (J 16, 5, 28, 20,17).Niczym klamrą Święto Wniebowstąpienia zamyka to, co wydarzyło się w Betlejem, kiedy Jezus przyszedł na świat. Te dwa
wydarzenia – narodziny w Betlejem i powrót do domu Ojca – łączy most, którym
jest ziemska droga Jezusa.
Nie była ona łatwa. Od samego początku niosła z sobą niebezpieczeństwo, groźbę
śmierci, brak zrozumienia a w końcu ofiarę zadośćuczynienia za grzechy. Ale była
to droga torująca nam wszystkim drogę do domu Ojca.
Wniebowstąpienie. Jezus odchodzi od swoich uczniów, ale odchodzi również i od
nas. Dziś wraz z uczniami wpatrujemy się w niebo -Jezus odchodzi, pożegnanie,
smutna to rzecz, ale czy na pewno? W Ewangelii /Łk 24,50;/ czytamy: „ I wywiódł
ich aż do Betanii, a podniósłszy ręce swoje, błogosławił ich. I stało się, gdy ich
błogosławił, że rozstał się z nimi. A oni wrócili do Jerozolimy z wielką radością. I
byli zawsze w świątyni, chwaląc Boga.” To nie jest już to rozstanie przy krzyżu,
pełne smutku, zwątpienia. Na to pierwsze rozstanie uczniowie nie byli tak przygotowani jak teraz. Drugie rozstanie ma już inny charakter. Jest już po zmartwychwstaniu, Jezus przebywał z uczniami przez 40 dni i przygotowywał na to, że musi
pójść do Ojca. A więc radość, która wywołana jest przez zapewnienie Jezusa, który
odchodzi po to by nadal być z nami ale by i przygotować nam miejsce, by utorować
drogę, by obietnica względem nas znalazł w Nim swoje Tak, byśmy my nie musieli
się o nic troszczyć, o nic martwić, bo przecież jest nadal z nami, jest obok nas, jest
by być, by wspomóc, by prowadzić, ale i czeka by przeprowadzić nas do Swojego
Ojca, do Królestwa Bożego. Jezus odchodzi od swoich uczniów, ale odchodzi też
i od nas.
Mija czterdzieści dni, za nami wszystkie wielkie wydarzenia. Po raz kolejny staliśmy pod krzyżem na wzgórzu Golgoty, przeżywaliśmy smutek… by po trzech
dniach na nowo doświadczyć Zmartwychwstałego. Minęło 40 dni- czy nadal nasze
serca przepełnione są wielkanocną radością?
Minęło 40 dni. Wertując kolejne stronice Ewangelii mogliśmy w ostatnim czasie
przeżyć dalsze historie, już te po zmartwychwstaniu. Mogliśmy być świadkami

tego jak Jezus ukazywał się ludziom przez kolejne tygodnie, jak czynił cuda takie
jak cudowny połów ryb. Uczniowie Jezusa po Jego zmartwychwstaniu znowu mogli być z Jezusem, znowu mogli być blisko swojego mistrza.
Ale Jezus odchodzi…
Jak czytamy, błogosławi uczniów i nagle odchodzi do nieba. Oczy ich kierują się
ku górze. W kościele w Sorkwitach nad ołtarzem, na suficie namalowany jest obłok, a z niego wystają jedynie dwie stopy.
Jezus pozostawia apostołów ze słowami pięknej obietnicy: a oto Ja jestem z wami
po wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Również i my dzisiaj jesteśmy uczestnikami historii wniebowstąpienia Pana Jezusa. Również i nasze oczy wznoszą się ku górze
Fragment dzisiejszej Ewangelii jest nieco wcześniej, jest jeszcze przed męką,
śmiercią i zmartwychwstaniem. Jezus modli się do Ojca, dziś fragment Arcykapłańskiej modlitwy Jezusa. Modli się o jedność. Apostołowie otrzymują ważne zadanie- iść na cały świat i głosić Dobrą Nowinę. Będą kolejni, którzy uwierzą, staną
się chrześcijanami, kolejne pokolenia będą przekazywać sobie Ewangelię i wiarę
w Syna Bożego. Jezus prosi- „aby byli jedno”. Nie jedność organizacyjna, administracyjna, kultowa. Możemy się różnić na wiele sposobów. Ale byśmy byli jedno
w Jezusie, który przekracza podziały, w różnorodności łączy i wskazuje wspólną
drogę, do jednego celu, tego przygotowanego nam w górze.
Jezus powiada- odchodzę! Ale jestem z wami po wszystkie dni!
Szukajmy tego co w górze, szukajmy Chrystusa, to ku Niemu, każdego dnia zwracajmy swój wzrok. Nie na rzeczy znikome, ale na Chrystusa, umarłego, Zmartwychwstałego, Jezusa zwycięzcę nad śmiercią, Tego, który siedzi po prawicy
Ojca. Jego szukajmy wspólnie, ponad wszelkimi różnicami!
Zwróć swój wzrok na Jezusa!
Jak wielki jest twarzy tej czar!
Urok ziemskich spraw dziwnie zblednie wnet
W blasku Jego miłości bez miar.
Zwróć swój wzrok na Jezusa,
Gdy staczasz z ciemnością swój bój.
On królestwo diabła zwyciężył już.
W nim światłości i mocy jest zdrój.
Amen

• Pieśń 212
1. Zwycięzco przecudowny nasz, co moc nad grzechem świata masz, do nieba dziś
wstąpiłeś. Gdyś po prawicy Ojca siadł, tłum wrogów w ręce Twoje wpadł, na
śmierć ich wszak zraniłeś. Stale w chwale triumfujesz i panujesz, Tobie dane być
nad życiem, śmiercią Panem!
2. Cheruby sługi Twymi są, Serafinowie Ciebie czczą i głoszą Twe zwycięstwo,
boś w chwale się do niebios bram wywyższył, zostawiwszy nam tu swe błogosławieństwo! Wznieśmy pieśni, cześć oddajmy, wysławiajmy idącego w niebo Pana
łaskawego.
3. Pociągnij nas za sobą wzwyż, tęsknotę w głębi serca wpisz nam za królestwem
Twoim. Chciej strzec czystości naszych dusz, w pokorę, w karność niechaj już moc
Twoja nas uzbroi. Twardą, hardą skrusz w nas pychę, daj nam ciche serce skromne,
łaski Twojej zawsze pomne.
4. Racz, Jezu, nas w obronę wziąć, sam skarbem naszym, chlubą bądź, na Ciebie
się zdajemy. Niech, co jest w górze, szuka duch, od świata odwracając słuch, bo tu
wśród zła żyjemy. Wszędy błędy, zdrady, złości, moc przykrości nam tu szkodzą,
prawo-wiernych serca zwodzą.
5. Zwycięski Zbawco, do nas wróć i czas tęsknoty serca skróć, nasz wywyższony
Panie! – W Najświętsze wszedłeś, przez swą krew już przejednałeś Ojca gniew,
tam dla nas masz mieszkanie! Wróćże, skróćże trudne lata, weź nas z świata tam
do siebie, byśmy wiecznie żyli w niebie.

• LITURGIA KOŃCOWA
• Modlitwa powszechna Kościoła:
Wywyższony i uwielbiony Panie, Zbawicielu nasz, Jezu Chryste! Dziękujemy Ci, że poddany woli Ojca szedłeś drogą cierpienia i poniżenia, aby nam otworzyć bramy zbawienia wiecznego. Twoja męka i śmierć krzyżowa jest dla nas źródłem pociechy i nadziei na ostateczne zwycięstwo życia nad śmiercią. Nie pozostałeś bowiem w objęciach śmierci, lecz zmartwychwstałeś i przez swoje wniebowstąpienie obdarowany zostałeś chwałą, którą miałeś u Ojca swojego, zanim przyjąłeś nasze ludzkie ciało. Tobie poddane zostały wszystkie moce, zwierzchności,
panowania i trony. Je-dynie Tobie należy się cześć i chwała, którą oddajemy Tobie
w pokorze i z wiarą. Uwielbiamy imię Twoje, z aniołami i zastępami niebieskimi
śpiewamy Tobie pieśń chwały.
Chryste, Zbawicielu nasz wywyższony, poszedłeś do Ojca, aby nam przygotować
miejsce. Twoją jest wolą, aby gdzie Ty jesteś i my byliśmy z Tobą i z Tobą na

wieki żyli w szczęśliwości, radości i pokoju. Zawładnij przeto życiem i sercami
naszymi. Napełnij nas duchem mocy i męstwa, abyśmy zawsze byli gotowi składać
świadectwo o Tobie i z radością powitali przyjście Królestwa Twojego. Broń i
chroń Kościół swój, wszystkich jego członków. Napełnij sługi Kościoła mocą z
góry, by Słowo Twoje zwiastowali z radością i pełnili swoją służbę z radością,
ochotą i pokorą. Po-łącz nas wszystkich duchem braterstwa i miłości wzajemnej.
Panie Jezu Chryste, Zbawicielu nasz, który przez wiele cierpień wszedłeś do
chwały swojej, zmiłuj się nad nami, bądź nam po-mocą, gdy nas spotka krzyż i
cierpienie. Wysłuchaj westchnień chorych i umierających. Błogosław nas i pozostań z nami po wszystkie dni aż do skończenia świata a w Królestwie Twoim zgromadź nas przed obliczem swoim, abyśmy Cię w jedności chwalili i wielbili na
wieki wieków.
Niech wszyscy wielbią Cię i chwalą w Synu Twoim, Jezusie Chrystusie, który tak
nauczył nas wołać do Ciebie:
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.
Albowiem Twoje jest Królestwo i moc, i chwała na wieki wieków. Amen

• Błogosławieństwo
Przyjmijcie Boże błogosławieństwo:
Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże; Niech rozjaśni Pan oblicze
Swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie; Niech obróci Pan twarz Swoją ku Tobie
i niech ci da † pokój. Amen. (4 Mż 6, 24-26)
Amen.

†
(znak krzyża)

• Pieśń 772
1. Z radością skieruj w górę wzrok, do przodu zawsze dąż! Za mistrza wzorem
równaj krok, prowadzi ręką swą!
2. To, co cię wiąże w świecie zła, to wszystko odrzuć precz! W Jezusa grobie zostaw świat, w Nim możesz wolność mieć!

3. Co leży w tyle, zostaw już, byś drogą prostą szedł! Co serce twoje cieszy wciąż,
ofiary warte jest!
4. Daj się swobodnie ponieść hen do nieba jasnych wzgórz! Pan wskaże cel na
każdy dzień, kto Mu zaprzeczy już?
5. Z radością skieruj w górę wzrok, do przodu zawsze dąż! Za Mistrza wzorem
równaj krok, prowadzi ręką swą!

