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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 20 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym tygodniu:  500 zł.  
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na: 

www.kosciolzbawiciela.pl 

 

 
 

 

 

18 października 2020  (19. Niedziela po Trójcy Świętej)  

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.   
 

Refleksja przed nabożeństwem 
 
SPOWIEDŹ  

Celebrans: 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  

Gdy patrzę na cudowny krzyż 

CZYTANIE RESPONSORYJNE  

Celebrans: Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne skale zbawienia naszego! 

Zb.: Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w pieniach, 

Celebrans: Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i królem wielkim nad wszystkich bogów. 

Zb.: W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze i On je uczynił, i 

suchy ląd ręce jego ukształtowały. 

Celebrans: Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który nas uczynił! 

Zb.: On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska jego i trzodą ręki jego. 

Celebrans: Obyście dziś głos jego usłyszeli. 

— Psalm 95:1-7 

 
 
 
 

20 / 10 
Wtorek, 19.00 

Spotkanie modlitewne 

Mieszkanie Saszka i Ani. Więcej informacji: 665670712 

 

 

22 / 10 

Czwartek, 17.30  

Studium Katechetyczne w języku polskim 

Ul. Smolki 8 

 

 

 

22 / 10 

Czwartek, 19.00  

Studium biblijne w języku angielskim  

List do Rzymian 

Ul. Smolki 8 

 

 

 

 25 / 10  

Niedziela, 11.00  

 

Modlitwa poranna 

   

Ul. Smolki 8  

 

 

 

 

http://www.kosciolzbawiciela.pl/


CZYTANIE PIERWSZE   

Księga Powtórzonego Prawa 4:1-40, 44-45 (str. 220) 

CZYTANIE DRUGIE  
List św. Pawła do Galacjan 3:15-29 (str. 1225) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM  

 

KAZANIE  

CREDO 

PIEŚŃ  

Czy wiesz, że na Golgocie... 

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   

Godzien jesteś  

 

ZBIERANIE OFIAR  

 
OGŁOSZENIA  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE  

Zbór: Niech Pan cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad tobą w miłosierdziu Swym, niech 

twarz obróci ku tobie i pokój Swój da. 

Amen, Amen, Amen 

Amen, Amen, Amen, 
   

      

                          PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
1.    Możliwość zgromadzenia się pomimo pandemii Covid-19. 

2.    Lepsze zdrowie babci Leany. 

 

 
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.     Za zdrowie i regenerację babci Leany, która ma problem z płucami. 

4.     Zdrowie rodziców Artura i Tatyany Sharakhimowych, także za całą rodzinę Sharkhimovych. 

5.     Zdrowie pastora z rodzinnego miasta Kirilla. 

6.      O zdrowie Wowy Minof.  

7.      O zdrowie i dobre samopoczucie dla Dave’a i jego rodziny. 

8.     Zdrowie i pokrzepienie nauczycielki z technikum, gdzie Iwo uczęszcza, która miała wypadek.   

 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1.   O służbę Love God Greatly oraz tłumaczenie materiałów na język rosyjski. 

2.   O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami. 

3.   Za mądre decyzje Kirilla. 

4.   Prośba prywatna Bogdana ora za bezpieczny powrót do Polski. 

5.   Za aplikację o kartę pobytu dla Leany, żeby karta została wydana na czas. Oraz, żeby mogła znaleźć czas 

   na studiowanie Biblii ze swoją mamą.   

6.      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. 

7.      Błogosławieństwo i mądrość w poszukiwaniu mieszkania dla Ani i Saszka oraz za studia Ani. 

8.      O bezpieczeństwo Daniela i Emily Tsykra. 

9.      Za naukę jazdy Lewisa oraz znalezienie praktyk. 

10.    Serhii i Daniela proszą, żeby Bóg dał im mądrości podejmować właściwe decyzje.   

11.    O Pawła Mirskiego, żeby mógł się skupić na swojej pracy i lepiej wykonywać swoje obowiązki.  

12.    O mądrość w prowadzeniu i organizowaniu studium biblijnego dla kobiet w kościele. 

 

O KOŚCIÓŁ 

1.      Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego kościoła oraz o powstanie służby studenckiej. 

2.      Wydanie książki “Instytucje” autorstwa Jana Kalwina. 

3.      Módlmy się o przygotowania do druku książek: Czy jesteśmy razem autorstwa R.C. Sproula oraz     

   Katechizmu krakowskiego.  
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 
 
 
 
 


