
 
NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 
21/10 / 17.30 / CZWARTEK / Studium Katechizmu Heidelberskiego. 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
21/10 / 19.00 / CZWARTEK / Studium biblijne. 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
23/10 / 11.00 / SOBOTA / Spotkanie dla kobiet. 
Więcej informacji u Ani i Kariny: 535554370 
 
24/10 / 11.00 / NIEDZIELA / Modlitwa poranna. Nabożeństwo, w 
języku polskim z tłumaczeniem na j. angielski. 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 1350 zł.  
 
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym 
biuletynem można znaleźć na www.kosciolzbawiciela.pl oraz na naszym 
Facebooku: facebook.com/kosciolzbawiciela 

 
 

17 paźdżiernika 2021 (20. Niedziela po Trójcy Świętej) 
 
Witamy wszystkich gości w parafii Ewangelicko-Prezbiteriańskiej Chrystusa 
Zbawiciela 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: Święty i miłosierny Boże, stając przed Tobą wyznajemy naszą 
grzeszność, nasze uchybienia, oraz nasze wykroczenia przeciwko Tobie. 
Tylko Ty wiesz jak często grzeszyliśmy odchodząc od Twoich dróg, 
marnując Twoje dary, zapominając o Twojej miłości. Zmiłuj się nad nami, o 
Panie, bo jesteśmy zawstydzeni i żałujemy za wszystko, w czym nie 
podobaliśmy się Tobie. Przebacz nam nasze grzechy, pomóż nam żyć w 
światłości i chodzić Twoimi drogami, przez Jezusa Chrystusa, naszego 
Zbawiciela. Amen. 

PIEŚŃ 
Zbawicielu wywyższony 

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 (UBG) 
 



CZYTANIE PIERWSZE   
Księga Ezechiela 36:22-27 (str. 927) 
  
CZYTANIE DRUGIE  
Ewangelia wg. św. Jana 3:1-8 (str. 1134) 
 
MODLITWA PRZED KAZANIEM  
 
KAZANIE  
 
WYZNANIE WIARY 
 
PIEŚŃ 
Boże stworzenia złączcie się 
 
MODLITWA W CISZY  
Ten czas spędzamy na modlitwie członków naszej wspólnoty lub zwracając się do 
Boga wraz z naszymi problemami i dziękczynieniem. Jeżeli tego nie praktykujesz, to 
mimo wszystko zachęcamy, do podjęcia próby modlitwy lub do wykorzystania tego 
czasu do refleksji nad wysłuchanym kazaniem.  

MODLITWA PAŃSKA  
Ojcze nasz…  
 
PIEŚŃ KOŃCOWA 
Z glebokiej nedzy  
 
ZBIERANIE OFIAR  
 
OGŁOSZENIA  
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 
 
DOKSOLOGIA 
Niech Boga wielbi każdy twór, 
Niech Mu aniołów śpiewa chór, 
Niech świat Mu śpieszy pokłon nieść: 
Najświętszej Trójcy chwała, cześć! Amen.  

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
1. Za regularne spotkania dla kobiet w naszej parafii. 
2. Za wznowienie czwartkowych studium biblijnego i katechetycznego.  
3. Za udany druk książki R.C. Sproula „O osiołku, który woził Króla.  
 

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Za każdego cierpiącego na Covid-19 na całym świecie. Niech Bóg będzie z 
nimi, błogosławi ich i zechce dodać im otuchy. 
2. Módlmy się o wszystkie kobiety w ciąży, za ich zdrowie oraz zdrowie ich 
nienarodzonych dzieci. 
3. Módlmy się o Richarda i Louise z Irlandii Północnej, którzy stracili synka w 
zeszłym tygodniu. 
4. Módlmy się o Artura i jego problem ze zdrowiem, który uniemożliwia jemu 
poruszanie się. 
5. O Jona Powella (misjonarza z parafii we Lwowie), którego tata zmarł dwa 
tygodnie temu. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami. 
2. Simoné prosi o pozytywne i sprawne rozpatrywanie wniosku o zezwolenie 
na pobyt. 
3. Serhii prosi o mądrość w pracy. 
4. O przyjaciółkę Ewy, która jest w ciąży i w której wyniknęły nagłe 
komplikacje.  
5. Módlmy się o bezpieczną podróż Thais i Daniela. 
6. Módlmy się o bezpieczną podróż Kariny. 

O KOŚCIÓŁ 
1. O mądrość w prowadzeniu i organizowaniu studium biblijnego dla kobiet 
w Kościele. 
2. O rozwój Reformowanego Duszpasterstwa Akademickiego.  
3. Módlmy się o kolejny cykl przygotowań do członkostwa w Kościele. Mó
dlmy się o przyszłych członków i Bożą mądrość dla nich w przygotowaniach.  

INNE 
1. Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów reformowanych w Polsce. 
2. Módlmy się o Prezbiterium naszego Kościoła i Bożą mądrość dla 
wszystkich jego członków. 
3. Módlmy się o wznowienie nabożeństw reformowanych we Wrocławiu 
przez Kościół Ewangelicko-Reformowany. 


