
Studium Listu do Kolosan w j. angielskim 
Kawiarnia Sweet Life - ul. Warszawska 7 
Dave: tel. 783 109 614 

Modlitwa wieczorna. 
Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na angielski.  
ul. Długa, 3 

Zimowy wyjazd kościelny do Kościeliska (koło Chochołowa) planowany 
jest na 22-24 lutego 2019 r.  Prosimy wszystkich uczestników o dokonanie 
przelewu o wysokości 185 zł na konto kościoła.  

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. 

17 lutego 2019 (6. niedziela po Epifanii) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… 
Zbór: O miłosierny, łagodny i łaskawy Boże, Boże pokoju, Ojcze miłosierdzia, 
Boże wszelkiej pociechy: wyznajemy Ci zło naszych serc; przyznajemy, że 
jesteśmy zbyt skłonni do gniewu, zazdrości i zemsty, do ambicji i pychy, które 
często powodują niezgodę i gorycz pomiędzy innymi a nami. Zbyt często w ten 
sposób obraziliśmy i zasmuciliśmy Cię, O cierpliwy Ojcze. 
Przebacz nam ten grzech i zezwól nam mieć udział w błogosławieństwie, jakie 
obiecałeś czyniącym pokój, że będą nazwani dziećmi Bożymi. Przez Jezusa 
Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

PIEŚŃ 
On Moim Panem 

CZYTANIE RESPONSORYJNE 
Celebrans: Wykrzykuj Panu, cała ziemio! 
Zb.: Służcie Panu z radością, przychodźcie przed oblicze jego z weselem! 
Celebrans: Wiedzcie, że Pan jest Bogiem! On nas uczynił i do niego należymy!  
Zb.: Myśmy ludem jego i trzodą pastwiska jego. 
Celebrans: Wejdźcie w bramy jego z dziękczynieniem, w przedsionki jego z pieśnią 
chwały!  
Zb.: Wysławiajcie go, błogosławcie imieniu jego! Albowiem dobry jest Pan;  
Celebrans: Na wieki trwa łaska jego, a wierność jego z pokolenia w pokolenie. Amen. 
 — Ps. 100 

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 230 złotych. Ofiary na konto bankowe w 
ubiegłym tygodniu: 50 zł. 
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na:

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

19 / 02 
Wtorek, 19.30 

20 / 02 
Środa, 19.30 

21 / 02 
Czwartek, 19.00 

24 / 02 
Niedziela, 17.00 

The Reason for God 
(j. angielski) 
Dyskusja wokół książki “Bóg. Czy są powody by wierzyć?”.  
Mieszkanie Pawła i Emily. Tel. 792 781 747

Vox Box - wieczór Oscarów. 
Spotkanie w języku angielskim.  
Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41 



CZYTANIE PIERWSZE  
Księga Powtórzonego Prawa (5M) 15:1-11 (str. 212) 

CZYTANIE DRUGIE 
1. List św. Jana 3:10-4:6 (str. 1326) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 

KAZANIE 

CREDO  

PIEŚŃ  
Jak przedziwna Panie 

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 
Duszo ma Pana chwal 

ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Spotkanie Vox Box - wieczór meksykański oraz środowe spotkanie.  
2. Zdana sesja Lewisa.  

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Zdrowie Larysy, Dave’a, ojca Ortona, Romana (dziadka Ani).  
2. Zdrowy przebieg ciąży Cai.  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O studia Dave’a, Lewisa i Saszka. 
2. O nową pracę dla Larysy.  
3. O wyjazd Emily i jej czas z rodziną.  

O KOŚCIÓŁ 
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  
2. Módlmy się o wyjazd kościelny w ten weekend. 
3. Spotkania Vox Box. Módlmy się o dobre relacje z ludźmi, które przychodzą 

na te spotkania.  
4. Módlmy się o Dave’a, który prowadzi studium biblijne w j. angielskim.  
5. O przygotowanie do druku książek: “Świętość Boga” i “Czy jesteśmy razem?” 

R.C. Sproula; “Ewangelia w Centrum” Tima Kellera i D.A.Carsona oraz Sama 
Allberry ’ego “Czy Bog jest przeciwko gejom? 

INNE PROŚBY 
1. Módlmy się o umocnienie w wierze dla nas tu zgromadzonych, aby nie brakło 

nam pokory w służeniu innym. 


