NADCHODZĄCE WYDARZENIA
04/01 / 17.30 / WTOREK / Studium Katechizmu Heidelberskiego
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8
04/01 / 19.00 / WTOREK / Studium Biblijne
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8
09/01 / 11.00 / NIEDZIELA / Modlitwa poranna. Nabożeństwo w języku
polskim z tłumaczeniem na język angielski.
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8
15/01 / 11.00 / SOBOTA / Spotkanie dla kobiet
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8
***
18-20 lutego 2022 Wyjazd integracyjny RDA. Więcej informacji na
Facebooku parafialnym. Zapisy pod kodem QR:

2 stycznia 2022 (1. Niedziela po Narodzeniu Pańskim)
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: 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
W żłobie leży
Ofiary na rzecz Kościoła wpłacać można na nowy numer konta:
Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska Chrystusa Zbawiciela w Krakowie,
ul. Smolki 8; 30-513 Kraków. Nr konta: 30 1140 2004 0000 3802 8200 9665.
Dobrowolne ofiary gotówkowe prosimy wkładać do białych kopert
znajdujących się na końcu śpiewników i wrzucać do koszyka na ofiary.
Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 220 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym
biuletynem można znaleźć na www.kosciolzbawiciela.pl oraz na naszym
Facebooku: facebook.com/kosciolzbawiciela

CZYTANIE RESPONSORYJNE
Celebrans: Boże, daj królowi swoje sądy i swoją sprawiedliwość synowi króla.
Zbór: Będzie sądził twój lud w sprawiedliwości, a twoich ubogich w prawości.
Celebrans: Góry przyniosą ludowi pokój, a pagórki sprawiedliwość. Będzie sądził ubogich
z ludu, wybawi synów potrzebującego, a zgniecie ciemiężyciela.
Zbór: Będą się bać ciebie, póki trwać będzie słońce i księżyc, z pokolenia na pokolenie.
Zstąpi jak deszcz na skoszoną trawę, jak krople deszczu nawadniające ziemię.
Celebrans: Za jego dni zakwitnie sprawiedliwy i będzie obfitość pokoju, dopóki księżyc
trwa. Będzie panował od morza do morza, od rzeki aż po krańce ziemi.
Zb.: Przed nim upadną mieszkańcy pustyni, a jego wrogowie będą proch lizać.
Celebrans: Królowie Tarszisz i wysp przyniosą dary, królowie Szeby i Saby złożą daninę. I
oddadzą mu pokłon wszyscy królowie; wszystkie narody będą mu służyć.
- Ps. 72:1-11 (UBG)

CZYTANIE PIERWSZE
Księga proroka Izajasza 11:1-10 (str. 760)

CZYTANIE DRUGIE
List św. Pawła do Rzymian 15:5-13 (str. 1221)

MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
WYZNANIE WIARY
PIEŚŃ

Narodzenia czas

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
Cicha noc

ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
DOKSOLOGIA
Chwała na wysokości, chwała na wysokości a pokój na ziemi.

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY
1. Za regularne spotkania dla kobiet w naszej parafii.
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 ich
nienarodzone dzieci.
3. O zdrowie dla Emily w czasie ciąży oraz zdrowie nienarodzonego
dziecka.
4. O pomyślne narodziny dziecka Marii i Maćka.
5. O zdrowie i bezpieczny przebieg ciąży Marty.
6. O zdrowie rodziców Sergieja i ich rodziny.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.
2. Serhii prosi o mądrość w pracy.
3. O aplikację o kartę czasowego pobytu dla Iana i Peris.
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 działalność Wydawnictwa MW.
4. Módlmy się o kolejny cykl przygotowań do członkostwa w Kościele.
Módlmy się o przyszłych członków i Bożą mądrość dla nich
w przygotowaniach.
5. Módlmy się o starszych i diakonów naszego Kościoła.
6. O nadchodzące egzaminy Saszka w seminarium.
7. O bezpieczny powrót do Krakowa dla Thais i Daniela.
INNE
1. Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów reformowanych w
Polsce.

