
Studium ewangelii wg. św. Marka w j. angielskim 
Sweet Life - ul. Warszawska 7 
Dave: tel. 783 109 614 

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

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. 

30 czerwca 2019  (2. niedziela po Trójcy Św.) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… Zmiłuj się nade mną, Boże, według twojego 
miłosierdzia; według twojej wielkiej litości zgładź moje występki. 
Zbór: Obmyj mnie zupełnie z mojej nieprawości i oczyść mnie z mego grzechu. 
Celebrans: Uznaję bowiem moje występki, a mój grzech zawsze jest przede mną. 
Zbór: Przeciw tobie, tobie samemu, zgrzeszyłem i zło uczyniłem na twoich oczach, abyś 
okazał się sprawiedliwy w swoich słowach i czysty w swoim sądzie. 
Celebrans: Oto miłujesz prawdę wewnętrzną i w głębi serca dasz mi poznać mądrość. 
Zbór: Odwróć swe oblicze od moich grzechów i zgładź wszystkie moje nieprawości. 
Celebrans: Stwórz we mnie serce czyste, o Boże, i odnów we mnie ducha prawego. 
Zbór: Nie odrzucaj mnie od twego oblicza i nie odbieraj mi swego Ducha Świętego. 
Psalm 51,1-4,6,9-11, UBG 

PIEŚŃ 
On Moim Panem 

CZYTANIE RESPONSORYJNE 
Celebrans: Będę błogosławił Pana w każdym czasie, chwała jego niech będzie zawsze na 
ustach moich! 
Zb.: Dusza moja będzie się chlubić Panem! Niechaj słuchają pokorni i weselą się! 
Celebrans: Wysławiajcie Pana ze mną! Wywyższajmy wspólnie imię jego! 
Zb.: Skosztujcie i zobaczcie, że dobry jest Pan: Błogosławiony człowiek, który u niego 
szuka schronienia! 
Celebrans: Bójcie się Pana, święci jego! Bo niczego nie brak tym, którzy się go boją. 
Zb.: Szukałem Pana i odpowiedział mi, i uchronił mnie od wszystkich obaw moich. 
Celebrans: Spójrzcie na niego, a zajaśniejecie i oblicza wasze nie okryją się wstydem! - Ps. 
34 

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 270 złotych. Ofiary na konto bankowe w 
ubiegłym tygodniu: 0 zł. 
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na:

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

02 / 07 
Wtorek, 19.30 

04 / 07 
Czwartek, 17.30 

04 / 07 
Czwartek, 19.00 

07 / 07 
Niedziela, 17.00 

Czy są powody by wierzyć wg. C.S.Lewisa? 
Spotkanie w języku polskim.  
Mieszkanie Saszka i Ani, ul. Grzegórzecka, tel. 665 670 712

Katechizm Westminsterski. Studium w j. angielskim 
Sweet Life - ul. Warszawska 7 



CZYTANIE PIERWSZE  
Księga Psalmów 95 (str. 657) 

CZYTANIE DRUGIE 
List do Hebrajczyków 3 (str. 1299) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 
KAZANIE 
CREDO  

PIEŚŃ 
Ach, potrzebuję Cię  

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  
Jesteśmy, Panie, Kapłaństwem Twym  
  
ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Spotkanie klubu filmowego Vox Box.  
2. Lekcja pastora Douglasa Shepherd nt. Chrześcijan i kultury.  

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Zdrowie Larysy, Dave’a, dziadka Lewisa, Marty - szwagierki Dave’a.  
2. Zdrowy przebieg ciąży Cai.  
3. Módlmy się o koleżankę Ricciego, która choruje.  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. Studia Ani. 
2. Studia Pawła (obecne i przyszłe).  
3. Studia Dave’a w seminarium.  
4. Studia Saszka.  
5. Studia Lewisa. 
6. O mądrość dla Kariny w jej planach.  
7. Wyjazd Kyryla.  
8. O wyjazd Siergieja i Danieli na wakacje.  

O KOŚCIÓŁ 
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  
2. Módlmy się o Dave’a, który prowadzi studium biblijne w j. angielskim.  
3. Módlmy się o Filipa, który zajmuje się korektą teologiczną książki “Ewangelia w 

centrum”.  
4. Módlmy się o nowe studium katechizmu Westminsterskiego.  

INNE PROŚBY 
1. Módlmy się o dobrą pogodę oraz o mieszkańców Krakowa, którzy cierpią od 

upałów. 


