
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.  
Gotówkowe ofiary z ubiegłego tygodnia wyniosły 955,98 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym 
tygodniu: 378,32 zł. 

Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć:

Witamy wszystkich gości w Kościele Chrystusa Zbawiciela - prezbiteriańskiej wspólnocie w Krakowie. 
Bardzo prosimy o zachowanie ciszy w kaplicy przed nabożeństwem. Cisza umożliwia otworzenie się 
przed Bogiem, umożliwia przyjęcie i rozważanie Słowa Bożego, pomaga w dostrojeniu i dostosowaniu się 
do niego. Z tego powodu ciszę przed i po nabożeństwie wykorzystujemy na osobistą modlitwę. 

9 grudnia 2018 (2. niedziela Adwentu) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  
Nie rozpaczaj: jeden z łotrów został zbawiony. Nie pozwalaj sobie: jeden z łotrów został potępiony".  
Św. Augustyn 

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… 
Zbór: Święty i miłosierny Boże, stając przed Tobą wyznajemy naszą grzeszność, nasze 
uchybienia, oraz nasze wykroczenia przeciwko Tobie. Tylko Ty wiesz jak często grzeszyliśmy 
odchodząc od Twoich dróg, marnując Twoje dary, zapominając o Twojej miłości. Zmiłuj się nad 
nami, o Panie, bo jesteśmy zawstydzeni i żałujemy za wszystko, w czym nie podobaliśmy się Tobie. 
Przebacz nam nasze grzechy, pomóż nam żyć w światłości i chodzić Twoimi drogami, przez 
Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen. 

PIEŚŃ 
Adwentu idzie nowy czas 

CZYTANIE RESPONSORYJNE - Zapalanie świecy adwentowej 
Celebrans: Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia. 

Zbór: Zapalamy te świece jak znak nadchodzącego światła Chrystusa. 
Celebrans: Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci  
zajaśniała światłość. [✧]  
        - Izajasza 9:2, UBG 
Powiodę ślepych drogą, której nie znali, poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli.  
Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne – w równinę.  
To są rzeczy, które dla nich uczynię, a nie opuszczę ich. [✧]  
        - Izajasza 42,16, UBG 
Przyjdź, Panie Jezu, nasza światłości i nasze zbawienie. 

Zbór: Chodźmy w światłości Pana. 

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

Modlitwa wieczorna  
Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski 
Trzecia niedziela Adwentu 
Drugie zajęcia katechetyczne dla przyszłych członków 
Spotkanie w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski

11 / 12 
Wtorek, 19:30 

12 / 12 
Środa, 18:00 
Środa, 19:30 

13 / 12 
Czwartek, 19:00 

15 / 12 
Sobota, 18:00 

16 / 12 
Niedziela, 17:00 
Niedziela, 18:30 

Czy są powody by wierzyć?  
Spotkanie w języku polskim 
Mieszkanie Saszka i Ani 

Czy są powody by wierzyć? 
Spotkanie w języku angielskim 

Vox Box. Klub książki.  
Spotkanie w języku angielskim 
Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41

Studium biblijne  
Spotkanie w języku angielskim 
Kawiarnia Sweet Life, ul. Warszawska 7 

Koncertu chóru Jesu Juva - „Radość dziś nastała”  
Koncert z kolędami w języku polskim, ukraińskim i angielskim 
Aula bł. Jakuba, ul. Franciszkańska 4 



CZYTANIE PIERWSZE  
Księga proroka Izajasza 40:1-11 (str. 785) 

CZYTANIE DRUGIE 
Ewangelia według św. Marka 1:1-8 (str. 1068) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 

KAZANIE 

CREDO  

PIEŚŃ  
O przyjdź, o przyjdź Emmanuel 

MODLITWA W CISZY 
W naszym kościele wykorzystujemy ten czas by modlić się o potrzeby członków naszej wspólnoty lub 
zwracać się do Boga z naszymi problemami lub dziękczynieniem. Jeśli nie masz takiego zwyczaju, 
zachęcamy Cię by spróbować się modlić, lub wykorzystać ten czas do rozważania i refleksji nad 
usłyszanym kazaniem. 

MODLITWA PAŃSKA 
Ojcze nasz… 

PIEŚŃ KOŃCOWA 
Chwalże ma duszo Mocarza 

ZBIERANIE OFIAR 

OGŁOSZENIA 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Wydana książka “Wezwanie Ewangelii” Paula Washera.  
2. Trzecie spotkanie dla dziewczyn GROW, które odbyło się wczoraj.  
3. Ania jest wdzięczna za nowy, ciekawy projekt w pracy.  
4. Dziękujmy Bogu za dobry czas podczas wtorkowego spotkania Czy są powody by wierzyć. 

PROŚBY MODLITEWNE 

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, ojca Ortona.  
2. Pan Franciszek, którym zajmuje się Larysa, który złamał biodro i jest po operacji.  
3. Doug Groth - misjonarz z Rabki, który cierpi na raka.  
4. Maria - babcia Magdy, koleżanki Emily, która cierpi na raka. 
5. Maria - koleżanka Kariny, która straciła babcię.   

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O studia Saszka w seminarium.  
2. O studia Dave’a w seminarium.  
3. O bezpieczny powrót Pawła z Irlandii Pn.  

O KOŚCIÓŁ 
1. Módlmy się o nadchodzący koncert chóru Jesu Juva - „Radość dziś nastała” oraz o licznych 

gości. 
2. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  
3. Módlmy się o dobry kontakt z uczestnikami Forum Myśli i Sztuki. 
4. Módlmy się o nowe studium Listu do Kolosan (grupa angielska).  
5. Módlmy się o spotkanie “Vox Box” w tym tygodniu oraz o nowe osoby.  
6. Módlmy się o Pawła, który prowadzi dwie grupy apologetyczne w języku rosyjskim oraz 

angielskim.  
7. O przygotowanie do druku książek: “Świętość Boga” R.C. Sproula oraz “Ewangelia w 

Centrum” Tima Kellera i D.A.Carsona. 

INNE PROŚBY 
1. Módlmy się o biednych i potrzebujących w naszym mieście, szczególnie w obliczu 

nadchodzących świąt. 


