
NADCHODZĄCE WYDARZENIA

17 / 10 
Czwartek, 17.30 

17 / 10 
Czwartek, 19.00 

20 / 10 
Niedziela, 17.00 

Studium katechetyczne w j. angielskim 
McDonald’s. ul. Floriańska 55 (poziom -1).

Studium Biblijne w języku angielskim 
McDonald’s. ul. Floriańska 55 (poziom -1) 

Modlitwa wieczorna 
Nabożeństwo  w  języku  polskim  z  tłumaczeniem  na

angielski.  

ul. Długa, 3

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 490 złotych.  Ofiary na

konto bankowe w ubiegłym tygodniu: 750 zł. 

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

13 października 2019  (17. niedziela po Trójcy Św.) 

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 

Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy…  

Zbór: Łaskawy Boże, nasze grzechy są za ciężkie by je nosić, zbyt prawdziwe by je ukryć, i zbyt

głębokie by je naprawić. Przebacz to, czego nasze usta boją się nazwać, czego nasze serca
już nie mogą znieść, i to, co stało się dla nas trawiącym ogniem sądu. Wyzwól nas z przeszłości,
której nie możemy zmienić; otwórz dla nas przyszłość, w której możemy się zmienić; i daj nam
łaskę abyśmy coraz bardziej wzrastali na Twój obraz i podobieństwo; przez Jezusa Chrystusa,
światłość świata. Amen. 

PIEŚŃ 

Ach potrzebuję Cię 

CZYTANIE RESPONSORYJNE 

Celebrans: Błogosław, duszo moja, Panu! Panie, Boże mój, jesteś bardzo wielki! Przywdziałeś chwałę i

majestat. 

Zb.: Przyodziewasz się światłością jak szatą, budujesz na wodach swoje górne komnaty; Czynisz

obłoki rydwanem swoim, suniesz na skrzydłach wiatru. 

Celebrans: Niech chwała Pana trwa na wieki, niech się raduje Pan dziełami swymi! 

Zb.: Gdy spojrzy na ziemię, ona drży, gdy dotknie gór, dymią. 

Celebrans: Będę śpiewał Panu, pókim żyw, będę grał Bogu memu, póki jestem. 

Zb.: Oby mu miła była pieśń moja! Ja radować się będę w Panu! 

Celebrans: Niech znikną grzesznicy z ziemi i niech już nie będzie bezbożnych. Błogosław, duszo moja,

Panu! Alleluja.

— Psalm 104:1-3, 31-35



CZYTANIE PIERWSZE  

Księga proroka Ezekiela 37:1-14 (str. 929) 

CZYTANIE DRUGIE 

List św. Pawła ap. do Efezjan 2:1-10 (str. 1262) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 

KAZANIE CREDO

PIEŚŃ 

Cudowna Boża łaska 

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  

Tobie śpiewać chcę 

  

ZBIERANIE OFIAR 

OGŁOSZENIA 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY   

1. Spotkanie Rady kościoła.

2. Zdany egzamin Saszka w zeszłym tygodniu.

3. Pozytywne badania prenatalne Emily.

4. Nowy pracownik kościoła. 

PROŚBY MODLITEWNE 

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH

1. Zdrowie Larysy, Dave’a, dziadka Lewisa, Saszka.

        

         O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH

1. Plany zawodowe Dave'a oraz prośba prywatna.  

2. Zdrowy przebieg ciąży Emily. 

3. Długoterminowe plany Lewisa.

4. O trwajjącym szkoleniu Kariny oraz kobiety, które biorą w nim udział.

5.   Wiza do Wielkiej Brytanii dla Kyryla.

5. Bezpieczny powrót Kariny z Teksasu.

6. Orton, Cai I Viggo. Módlmy się o zdrowie małego Vigga.

7. Studia podyplomowe Ani.

                                              O KOŚCIÓŁ 

1.   Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  

2.   Módlmy się o czwartkowe studium katechetyczne oraz biblijne.  

3.   Módlmy się o grupę apologetyczną “Czy nauka pogrzebała Boga?”.Módlmy się o nowe         

osoby,  które dołączą do nas w nowym sezonie.  

4.   Módlmy się o Jagodę Grudzień, która zajmuje się korektą naszych książek. 

5.   Módlmy się o znalezienie dobrego pomieszczenia dla kościoła.  

INNE 

    1.  Módlmy się o kościół prezbiteriański w Warszawie (I zbór), który obecnie przechodzi przez trudny

okres.

                   2.   Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w Polsce oraz o powołanie     

p                       Prezbiteriańskiego Kościoła w Polsce.  

                   3.    Módlmy się o wybory parlamentarne w Polsce.


