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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 0 złotych. Ofiary na konto bankowe w 

ubiegłym tygodniu: 400 zł.  

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

 

 
24 maja 2020  (niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego)  

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.   
 

Refleksja przed nabożeństwem 
“Pragnieniem Ducha Świętego jest, żebyśmy bylo skupieni nie na nim samym, ale na Jezusie 

Chrystusie.” Steve Lawson 

Jan 14:26; Jan 16:14 

SPOWIEDŹ  

Celebrans: 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  
Pan jest mocą swojego ludu 

 
CZYTANIE RESPONSORYJNE  

Celebrans: Głupi powiedział w swoim sercu: “Nie ma Boga”. Są zepsuci, popełniają obrzydliwe czyny.  

Zbór: Nie ma nikogo, kto by czynił dobro. 

Celebrans: PAN spojrzał z niebios na synów ludzkich, aby zobaczyć, czy jest ktoś rozumny i szukający 

Boga. 

Zbór: Wszyscy zboczyli z drogi, wszyscy jednakowo znikczemnieli. Nie ma nikogo, kto by czynił 

dobro, nie ma ani jednego. 

Celebrans: Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość, którzy pożerają mój lud, jakby chleb jedli, 

a PANA nie wzywają? 

Zbór: Tam ogarnie ich strach, gdyż Bóg jest pośród pokolenia sprawiedliwych. 

Celebrans: Szydzicie z rady ubogiego, ale PAN jest jego ucieczką. Oby przyszło z Syjonu zbawienie 

Izraela! Gdy PAN odwróci niewolę swego ludu, Jakub się rozraduje i Izrael się rozweseli. 

— Ps. 14 (UBG) 
 
 
 

28 / 05  

Czwartek, 17.30  

Studium książki Martyna Lloyd-Jonesa 

„Bóg Ojciec i Bóg Syn”  

Ul. Smolki 8 

Link do spotkań: https://bit.ly/3fB0cBE 

 

 

 

28 / 05  

Czwartek, 19.00  

Studium Biblijne w języku angielskim  

List do Rzymian 

Ul. Smolki 8 

Link do spotkań: https://bit.ly/3fB0cBE 

 

 

 

31 / 05  

Niedziela, 11.00  

 

Modlitwa poranna 

Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na 

angielski.   

Ul. Smolki 8  

 

 

 

 

https://bit.ly/3fB0cBE
https://bit.ly/3fB0cBE


CZYTANIE PIERWSZE   

List św. Pawła do Efezjan 1:15-23 (str. 1259) 

CZYTANIE DRUGIE  
Ewangelia wg. Św. Mateusza 28:16-20 (str. 1057) 

 
MODLITWA PRZED KAZANIEM  

KAZANIE  

CREDO 

PIEŚŃ  

Ku tobie, Boże mój 

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   

Duszo ma Pana chwal  

 

ZBIERANIE OFIAR  

OGŁOSZENIA  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE  

 

Zbór: 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.   Dwie dziewczyny dołączyły do rosyjskiego zespołu Love God Greatly.  

2.   Za Bożą opatrzność dla Serhia i Danielę. 
PROŚBY MODLITEWNE 

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 
 

1.   Zdrowie, Dave’a i Anny, Saszka, Leany.   
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.   Za zdrowie i regenerację babci Leany, która ma problem z płucami. 

4.   Skuteczne leczenie Larysy, mamy Saszka. 

5.   Zdrowie rodziców Artura i Tatyany Sharakhimowych. 

6.   Zdrowie rodziców Kirilla oraz pastora z jego rodzinnego miasta. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
 

1. Praca Dave'a oraz o mądrość dla niego. 

2.  Prośba o błogosławieństwo dla Danieli i dziecka.  
 

3. O Lewisa, za podjęcie mądrej decyzji odnośnie dalszych studiów.   
4. O służbę Love God Greatly oraz tłumaczenie materiałów na język rosyjski. 
 
5. O przygotowania do grupy mam i maluchów.  
6. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.  
7. Za mądre decyzje Kirilla. 
 
8. Prośba prywatna Bogdana.   
9. Przygotowania Lean’y do egzaminu USMLE. 
 
10. Za Emily i Pawła by mogli zorganizować podróż z synem, do Polski oraz o mądrość co do 
 ustalenia daty powrotu do Polski.. Także za Boże prowadzenie odnośnie przyszłych planów.  
 

11. Za Ivonne Pozerski i jej projekt przewiezienia książek z Australii dla biblioteki kościelnej. 

12. Studia Saszka w seminarium. 

13. Za pracę Artura. 

14. Za lot powrotny do Polski dla Pawła. 

15. O mądrość w pracy dla Kariny.  

O KOŚCIÓŁ 

 

1.  Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego kościoła oraz o powstanie służby 

 studenckiej. 

2. Pomyślny druk książek „Najpiękniejsza historia” oraz „Zanim powiecie sobie TAK”.  
INNE 

 

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

 Prezbiteriańskiego Kościoła w Polsce.  
2.   Za nowy Kościół prezbiteriański, który powstaje w Gdańsku.. 

3.   O przywódców państw na całym świecie, o mądrość w podejmowaniu decyzji podczas pandemii 

 covid-19. 

Jeśli ktoś potrzebuje maskę, proszę skontaktować się z Leaną: tel. 519-723-776  

https://www.youtube.com/watch?v=nAwxyZRp1x4&fbclid=IwAR25lZgHQosbN8E_BOxL7QxTExZ3PDG26rPWR0fc4CWcSHoCo1EkJnNXvPQ
https://www.youtube.com/watch?v=nAwxyZRp1x4&fbclid=IwAR25lZgHQosbN8E_BOxL7QxTExZ3PDG26rPWR0fc4CWcSHoCo1EkJnNXvPQ
https://www.youtube.com/watch?v=nAwxyZRp1x4&fbclid=IwAR25lZgHQosbN8E_BOxL7QxTExZ3PDG26rPWR0fc4CWcSHoCo1EkJnNXvPQ
https://www.youtube.com/watch?v=rtw0SnH62es&fbclid=IwAR2yHik2-iXQTR79nKS7fSB-EZ0Y597bgFFZl6bPl83Dv1rTI-J7F_oYsOQ

