26 listopada 2017 (Ostatnia niedziela roku kościelnego)
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
CZYTANIE RESPONSORYJNE (znajduje się na końcu śpiewnika)
— Psalm 32
PIEŚŃ - “Nadzieję odnalazłem w Nim”
CZYTANIE STAROTESTAMENTOWE Księga proroka Izajasza 49:1-6 (str. 795)
CZYTANIE NOWOTESTAMENTOWE 1. List św. Pawła apostoła do Koryntian 10:23-11:1 (str. 1235)
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ - “Przy Twym krzyżu”
MODLITWA PAŃSKA
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy - “DZIĘKUJEMY CI, PANIE”
1. Za Reformację Kościoła, którą rozpoczął ks. Marcin Luter 500 lat temu.
2. Wieczór kazachski na Vox Box przeprowadzony przez Karinę.
3. Podwyżkę dla Filipa w pracy.
Prośby modlitewne - “WYSŁUCHAJ NAS, PANIE”
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Rodzina Kariny, obydwie babcie są obecnie w szpitalu i jej bratanek jest chory.
2. Larysa - mama Saszka, jej szybki powrót do zdrowia po zakończeniu chemioterapii oraz o dobre
wyniki tomografii w tym tygodniu.
3. Syn Oleksija, który choruje.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. O kartę pobytu Kariny i jej wycieczkę do Kijowa.
2. O dopuszczenie Siergieja do obrony ich prac licencjackich w listopadzie. O obronę pracy
dyplomowej Danieli.
3. Pasza prosi o modlitwę za jego pracę dyplomową nt. Protestantyzmu w Polsce.
4. Ania prosi o siłę i mądrość dla zrobienia dyplomu inżynierskiego.
5. O zezwolenie na pracę Oleksija.
6. O wyjazd Saszka do Niemiec w tym tygodniu.
7. Módlmy się o to by Emily mogła służyć swoim kolegom i koleżankom w pracy.
O KOŚCIÓŁ
1. O posługę naszego gościa Matta Georga z Sydney, którą będzie pełnił w Europie przez najbliższe
kilka tygodni.

2. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
3. Tłumaczenie książek reformowanych na język polski, autorstwa R.C. Sproula, Paula Washera i
Kevina De Younga. Módlmy się o naszych tłumaczy - Monikę. O nowych tłumaczy: Szymona i
Kasię.
4. Klub języka angielskiego Vox Box. Zaangażowanie Emily w Vox Box.
5. Cykl spotkań “Bóg. Czy są powody by wierzyć?”.
6. Świąteczne koncert akustyczny w kawiarnii Sweet Life (Warszawska 7) - 9 grudnia o godz. 18.00.
7. O projekt “Humans of Kraków”, który odbędzie się w grudniu i o zespół, który przyjedzie pomagać
go organizować z Kościoła Prezbiteriańskiego “Union Road” w Magherafelt, Irlandia Pn.
INNE PROŚBY
1. Wyjazd rodziny Pyziów do Niemiec.
2. Pasza prosi o modlitwę o wizę do Wielkiej Brytanii i sprzedaż auta.
3. O mamę Filipa - Walentynę.
4. O błogosławieństwo dla Dominika, który skończył 30 lat.
PIEŚŃ - “Dzięki łasce”
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
WTOREK
Następne spotkanie z cyklu “Bóg. Czy są powody by wierzyć?” (w języku polskim) odbędzie się 28 listopada o
godz. 19.30. Spotkania odbywają się u Saszka w domu. Rozpoczynamy spotkanie wspólnym lekkim posiłkiem.
Studium to sięga po dzieła literatury i filozofii oraz zasady logiki, by wykazać, że wiara w Boga chrześcijaństwa
jest jak najbardziej racjonalna, wyznawana przez ludzi rozsądnych, uczciwych intelektualnie i głęboko przejęty
losem szczerze poszukujących prawdy.
ŚRODA
Klub języka angielskiego Vox Box zaprasza do Kawiarni Literackiej (Krakowska 41) w środę 29 listopada o godz.
19.30 na Pub Quiz.
CZWARTEK
Ukraińskie studium katechizmu heidelberskiego - w czwartki o godz. 19.30 w Kawiarnii Literackiej (ul.
Krakowska 41). W tym tygodniu omawiany będzie OSTATNI 52. rozdział Katechizmu nauczający o Modlitwie
Pańskiej. Zachęcamy do przeczytania rozdziału przed spotkaniem.
Klub książki Vox Box - spotkania w języku angielskim. Książką wybraną na ten miesiąc jest “Opowieść wigilijna”
autorstwa Karola Dickensa. Zapraszamy do lektury i wspólnej wymiany wrażeń podczas spotkania, które
odbędzie się 13 grudnia o godz. 19.30 w Kawiarnii Literackiej (ul. Krakowska 41). Zachęcamy przyjść na
spotkanie z propozycjami książek, które będziemy mogli czytać w kolejnym miesiącu.
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.
Gotówkowe ofiary z ubiegłego tygodnia wyniosły 130 złotych. Ofiary na konto bankowe: 0 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na stronie naszego
kościoła: www.kosciolzbawiciela.pl

