
17 września 2017 (14. niedziela po Trójcy Św.) 

Witamy wszystkich gości w protestanckim Kościele Chrystusa Zbawiciela w Krakowie. Bardzo prosimy o 
zachowanie ciszy w kaplicy Kościoła 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. 

CZYTANIE RESPONSORYJNE
— Ps. 9B.  

CZYTANIE PIERWSZE Rzymian 14:1-10
CZYTANIE DRUGIE Mateusza 18:21-35

KAZANIE 

CREDO APOSTOLSKIE
Celebrans:  W odpowiedzi  na  usłyszane  Słowo,  wspólnie  z  powszechnym Kościołem Chrześcijańskim 
wyznajmy naszą wiarę słowami Apostolskiego wyznania wiary.
Zb.: Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego,* Stworzyciela nieba i ziemi,* i w Jezusa Chrystusa,* 
Syna Jego Jedynego, Pana naszego,* który się począł z Ducha Świętego,* narodził się z Marii 
Panny,*  umęczon  pod  Poncjuszem  Piłatem,*  ukrzyżowan,  umarł  i  pogrzebion,*  zstąpił  do 
piekieł.* Trzeciego dnia zmartwychwstał,* wstąpił na niebiosa,* siedzi po prawicy Boga Ojca 
Wszechmogącego.* Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych.* Wierzę w Ducha Świętego,* 
święty  Kościół  powszechny,*  świętych  obcowanie,*  grzechów  odpuszczenie,*  ciała 
zmartwychwstanie,* żywot wieczny.* Amen.

MODLITWA PAŃSKA 

Podziękowania za:
1. Wyjazd Siergieja i Danieli na Ukrainę na ślub krewnych.
2. Dwutygodniowy zjazd w seminarium w Kijowie Saszka. 
3. Martina i Mary, naszych stażystów z Anglii, którzy wyjechali 11 września. 

Prośby modlitewne:

1. Larysa - mama Saszka, jej powrót do zdrowia po czwartej dawce chemioterapii. 
2. Prace licencjackie Siergieja i Danieli oraz zakończenie studiów. 
3. Nowy rok szkolny Oli Szablij, oraz dobre relacje ze szkołami językowymi, z którymi 

współpracuje. 
4. Pasza Tsykra prosi o modlitwę za nowy rok akademicki, egzamin ze statystyki oraz pracę 

dyplomową. Emily prosi o dobre relacje z kolegami z pracy oraz o to by mogła ona być 
niezawodna w pracy.  



5. O studia Kariny O., poznawanie Biblii oraz Katechizmu, o kurs florystyki. 
6. Tłumaczenie książek reformowanych na język polski, autorstwa R.C. Sproula, Paula Washera i 

Kevina De Younga. Módlmy się o naszych tłumaczy - Monikę i Kacpra. 
7. Klub języka angielskiego Vox Box. Spotkania w każdą środę o godz. 19.30 w Kawiarnii 

Literackiej na ul. Krakowskiej 41. 
8. Roman Czernienko, który obecnie wyjechał na Ukrainę. O wizję i plany na przyszłość. 
9. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła. 
10. Forum myśli i sztuki, które odbędzie w Krakowskiej Operze Kameralnej 11 listopada 2017 roku. 

Jest to wydarzenie organizowane przez nasz Zbór. Mamy zamiar zaprosić 100 osób na występ 
Michelle Jennings - śpiewaczki operowej z Nowego Jorku, która odwiedzi nas wraz z 
towarzyszącymi jej artystami. 

OGŁOSZENIA

Ukraińskie studium katechizmu heidelberskiego - 21 września o godz. 19.30 w Kawiarnii 
Literackiej (ul. Krakowska 41). Omawiany będzie 43. rozdział Katechizmu Heidelberskiego (9. 
przykazanie). Zachęcamy do przeczytania rozdziału przed spotkaniem.

W ramach Vox Boxu otwarty został Klub miłośników książki, który będzie odbywał się raz w 
miesiącu. Spotkania w języku angielskim. Książką wybraną na miesiąc wrzesień jest “Nowy 
wspaniały świat” autorstwa Aldousa Huxleya. Zapraszamy do lektury i wspólnej wymiany wrażeń 
podczas spotkania, które odbędzie się 20 września o godz. 19.30 w Kawiarnii Literackiej (ul. 
Krakowska 41). Zachęcamy przyjść na spotkanie z propozycjami książek, które będziemy mogli 
czytać w październiku. 

Jeśli jesteś zainteresowany polskim studium biblijnym, porozmawiaj z Saszkiem i Anią po 
nabożeństwie. Rozpoczęcie studium zaplanowane jest na drugą połowę września. 

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 i wrzucać do koszyka na ofiary. 

Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia można znaleźć na stronie naszego kościoła: 
www.kosciolzbawiciela.pl


