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06 grudnia 2020  (Druga Niedziela Adwentu) 
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.  

SPOWIEDŹ 
Wyznajmy nasze grzechy
Zbór: Miłosierny Boże, w Twojej obecności pełnej łaski wyznajemy nasz grzech i grzech tego
świata. Chociaż Chrystus jest pośród nas naszym pokojem, jesteśmy ludźmi podzielonymi
sami  ze  sobą  kiedy  trzymamy  się  wartości  zgubionego  świata.  Gonimy  za  zyskiem  i
przyjemnością  niszczymy  ziemię  i  zanieczyszczamy  morza.  Lęki  i  zazdrości,  jakie  żywimy
nastawiają bliźniego przeciw bliźniemu i naród przeciw narodowi. Nadużywamy Twoje dobre
dary wyobraźni i wolności, intelektu i rozumu, i zamieniamy je w więzy opresji. Panie, zmiłuj
się nad nami; uzdrów i przebacz nam. Uwolnij nas abyśmy służyli Tobie w świecie jako słudzy
Twojej pojednującej miłości w Jezusie Chrystusie. Amen.

PIEŚŃ
Boga niechaj chwali świat 

CZYTANIE RESPONSORYJNE – Zapalanie świec adwentowych
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.
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Czwartek, 17.30 

Studium Katechetyczne
Smolki 8. Link do transmisji proszę o kontakt: 730484005
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Czwartek, 19.00 

Studium Biblijne 
Smolki 8. Link do transmisji proszę o kontakt: 730484005
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Niedziela, 10.00

Modlitwa poranna w języku polskim
Ul. Smolki 8 
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Niedziela, 12.00

 Modlitwa poranna w języku polskim z tłumaczeniem na
język angielski
Ul. Smolki 8 

http://www.kosciolzbawiciela.pl/


CZYTANIE PIERWSZE  
2 Księga Samuela 7:11b-17 (str. 372)

CZYTANIE DRUGIE 
List św. Pawła do Filipian 2:5-11 (str. 1266)

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
Słuchaj brzmi aniołów pieśń

ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
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  

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY
1.    Ojciec Artura Sharakhimow czuje się lepiej.

PROŚBY MODLITEWNE
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH

1.     Zdrowie Anny, Saszka, Leany.
2.     Za każdego kto cierpi na Covid-19 na całym świecie. Niech Bóg będzie z nimi, błogosławi ich i da 
        Im otuchy. I także, żeby Bóg dał mądrość naukowcom, którzy pracują nad badaniami na temat tego  

wirusa, żeby były dostępne efektywne środki do zwalczania wirusa jak najszybciej.
3.     Zdrowie mamy Tatyany Sharakhimow.
4.     Zdrowie pastora z rodzinnego miasta Kirilla.
5.     Módlmy się za wszystkie kobiety w ciąży, za ich zdrowie oraz zdrowie ich dzieci, które jeszcze się nie  

urodziły.
6.     Zdrowie rodziców Marii Garcarz.
7.     Zdrowie rodziny Dave’a.

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1.   Dla Serhia i Danielę o mądrość w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących kredytu      

  hipotecznego. 
2.   O służbę Love God Greatly oraz żeby kobiety używały materiałów do studiowania Biblii.
3.   O mądrość w prowadzeniu i organizowaniu studium biblijnego dla kobiet w kościele.
4.   O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.
5.   Za mądre decyzje Kirilla i za jego wyjazd. 
6.   Za aplikację o kartę pobytu dla Leany. Żeby karta została wydana na czas. Oraz, żeby mogła znaleźć   

  czas na studiowanie Biblii ze swoją mamą.
7.      Za pracę Artura i Tatyany oraz ich dzieci. Także modlitwa za krewnych rodziny Sharakhimowych   

  oraz za Uzbekistan, jako że sytuacja związana z koronawirusem jest tam zła.
8.      Studia Lewisa.
9.      Błogosławieństwo i mądrość w poszukiwaniu mieszkania dla Ani i Saszka.
10.    Dla Iwona, o mądrość w zarządzaniu czasem do końca roku.
11.    Dla Pawła, żeby jego wiza przyszła na czas oraz za proces renowacji mieszkania.

O KOŚCIÓŁ
1.      Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego kościoła oraz o rozwój służby           

  studenckiej.
2.      Módlmy się o przygotowania do druku książek: “Czy jesteśmy razem?” autorstwa R.C. Sproula

  oraz Katechizmu krakowskiego.
3.      Wydanie książki “Instytucje” autorstwa Jana Kalwina.
4.      O współpracę z Ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie wydania  

  katechizmów Jana Łaskiego.
INNE

1.      Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w Polsce oraz o powstanie     
   Prezbiteriańskiego Kościoła w Polsce.

2.      O przywódców państw na całym świecie, o mądrość w podejmowaniu decyzji podczas pandemii 
  Covid-19.

3.      Módlmy się o Białoruś, szczególnie o kościoły i chrześcijan.
Jeśli ktoś potrzebuje maskę, proszę skontaktować się z Leaną: tel. 519-723-776 


