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24 stycznia 2021  (3. Niedziela po Epifanii) 
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 
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
Warownym grodem 

CZYTANIE RESPONSORYJNE 
Celebrans: Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski.
Zb.: Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.
Celebrans: Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, a wierni twoi niech ci błogosławią!
Niech mówią o chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę twoją.
Zb.: Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją i wspaniałą chwałę królestwa twego!
Celebrans:  Królestwo  twoje  jest  królestwem  wiecznym,  a  panowanie  twoje  trwa  przez
wszystkie pokolenia.
Zb.: Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych.
Celebrans:  Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym
czasie. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze.
Zb.: Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na
wieki wieków!

— Psalm 145:8-15, 18, 21 (UBG)

26/ 01
Wtorek, 19.00

Studium książki „Świętość Boga”
Dom Saszka i Ani. Adres: kontakt – 665 670 712 

28 / 01
Czwartek, 17.30

Studium Katechetyczne
Ul. Smolki 8 
Link do transmisji proszę o kontakt: 730484005

28 / 01
Czwartek, 19.00

31 / 01
Niedziela, 10.00

Studium Biblijne
Ul. Smolki 8 
Link do transmisji proszę o kontakt: 730484005

Modlitwa poranna po polsku
Ul. Smolki 8 

31 / 01
Niedziela, 12.00

Modlitwa poranna po polsku z tłumaczeniem na 
angielski
Ul. Smolki 8

http://www.kosciolzbawiciela.pl/


CZYTANIE PIERWSZE  
Dzieje Apostolskie 5:12-33 (str. 1170)

CZYTANIE DRUGIE 
2 Królewska 4:18-37 (str. 442)

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
Jestem tego pewien

ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE
Zbór: Niech Pan cię strzeże i błogosławi, rozjaśni oblicze nad tobą w miłosierdziu Swym, 
niech twarz obróci ku tobie i pokój Swój da. 
Amen, Amen, Amen 
Amen, Amen, Amen,  

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY
1.   Saszko i Ania otrzymali wstępną zgodę od banku w sprawie kredytu oraz Ania zdała wszystkie
       egzaminy.
2.    Leana otrzymała kartę pobytu.
3.    Paweł otrzymał paszport.
4.    Paweł Mirski dostał nową pracę.
5.    Daniela powróciła do zdrowia.

PROŚBY MODLITEWNE
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH

1.     Zdrowie Anny, Saszka, Leany, Andrzeja.
2.     Za każdego kto cierpi na Covid-19 na całym świecie. Niech Bóg będzie z nimi, błogosławi ich i da 
        Im otuchy. I także, żeby Bóg dał mądrość naukowcom, którzy pracują nad badaniami na temat tego  

wirusa, żeby były dostępne efektywne środki do zwalczania wirusa jak najszybciej.
3.     Zdrowie rodziców rodziny Sharakhimowych.
4.     Zdrowie pastora z rodzinnego miasta Kirilla.
5.     Módlmy się za wszystkie kobiety w ciąży, za ich zdrowie oraz zdrowie ich dzieci, które jeszcze się nie  

urodziły.
6.     O ciocię i wujka Iwona oraz o zdrowie jej syna, który ma cukrzycę. O opiekę dla nich i o chłopaka, 

jeśli Bóg zechciałby łaskawie na niego wejrzeć. Także, modlitwa żeby wujek i ciocia nauczyli się żyć z 
tą sytuacją oraz żeby mogli być pocieszeni.

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1.   Dla Serhia i Danielę o mądrość w podejmowaniu właściwych decyzji dotyczących kredytu      

  hipotecznego. 
2.   O mądrość w prowadzeniu i organizowaniu studium biblijnego dla kobiet w kościele.
3.   O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.
4.   Za mądre decyzje Kirilla i za jego powrót. 
5.      Za pracę Artura i Tatyany oraz ich dzieci. Także modlitwa za krewnych rodziny Sharakhimowych   

  oraz za Uzbekistan, jako że sytuacja związana z koronawirusem jest tam zła.
6.     O Lewisa za proces wyrobienia karty stałego pobytu.
7.      O starania o kredyt i umowę z deweloperem dla Saszka i Ani. 
8.      Dla Pawła, żeby mógł z powrotem otrzymać paszport oraz za renowację mieszkania.
9.      O Minę, żeby mógł znaleźć pracę oraz o Egipt, żeby dyktatura przestała istnieć.
10.    O Leanę, o mądrość w studiowaniu oraz o dobre zarządzanie czasem.
11.    Paweł Mirski prosi, żeby zmiana pracy przebiegła pomyślnie.
12.    O Bogdana, o naukę jazdy. 

O KOŚCIÓŁ
1.      Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego kościoła oraz o rozwój służby           

  studenckiej.
2.      Módlmy się o przygotowania do druku Katechizmu krakowskiego oraz „Teologii    

  reformowanej” autorstwa Sproula.
3.      Wydanie książki “Instytucje” autorstwa Jana Kalwina.
4.      O współpracę z Ministerstwem kultury i dziedzictwa narodowego w zakresie wydania  

  katechizmów Jana Łaskiego.
INNE

1.      Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w Polsce oraz o powstanie     
   Prezbiteriańskiego Kościoła w Polsce.

2.      O przywódców państw na całym świecie, o mądrość w podejmowaniu decyzji podczas pandemii 
  Covid-19.

3.      Módlmy się o Białoruś, szczególnie o kościoły i chrześcijan.
4.      Módlmy się o rodzinę zmarłej Natalii z prezbiteriańskiej parafii w Gdańsku.
Jeśli ktoś potrzebuje maskę, proszę skontaktować się z Leaną: tel. 519-723-776 


