25 grudnia 2017 (Święto Narodzenia 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
PIEŚŃ
CZYTANIE RESPONSORYJNE - Zapalanie świec adwentowych
Celebrans: Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata.
Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość życia.
Zbór: Zapalamy te świece jak znak nadchodzącego światła Chrystusa.
Celebrans: Lud, który chodził w ciemności, ujrzał wielką światłość, a mieszkającym w ziemi cienia śmierci
zajaśniała światłość. [✧] - Izajasza 9:2, UBG
Powiodę ślepych drogą, której nie znali, poprowadzę ich ścieżkami, o których nie wiedzieli.
Ciemność zamienię w światłość przed nimi, a miejsca nierówne – w równinę.
To są rzeczy, które dla nich uczynię, a nie opuszczę ich. [✧] - Izajasza 42,16, UBG
I powiedział: To za mało, że jesteś moim sługą, aby podźwignąć pokolenia Jakuba i przywrócić ocalonych z
Izraela. Dlatego ustanowię cię światłością dla pogan, abyś był moim zbawieniem aż do krańców ziemi. [✧] Izajasza 49,6, UBG
Wtedy twoje światło zabłyśnie jak poranna zorza i twoje zdrowie szybko zakwitnie. Twoja sprawiedliwość pójdzie
przed tobą i chwała PANA będzie za tobą. [✧] - Izajasz 58,8 UBG
A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas
Zbór: (i widzieliśmy jego chwałę,
chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy. - Jana 1,14 UBG
CZYTANIE STAROTESTAMENTOWE Księga proroka Izajasza 61:10-62:12
CZYTANIE NOWOTESTAMENTOWE Ewangelia wg. św. Łukasza 1:26-55
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ
MODLITWA
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy - “DZIĘKUJEMY CI, PANIE ZA…”
1. Przyjście Chrystusa na świat aby odkupić Jego lud
2. Możliwość obchodzenia świąt Bożego Narodzenia w pokoju i bez prześladowań
3. Ubiegły semestr w służbie Vox Box
4. Projekt “Humans of Krakow”
5. Karta pobytu Kariny
Prośby modlitewne - “WYSŁUCHAJ NAS, PANIE”
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Babcia Kariny.
2. Zdrowie Larysy i rozpoczęcia leczenia naświetlaniem w nowym roku.
3. Wyniki tomografii Dave’a.
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O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
O przygotowania do chrztu Kariny (14.01.2018).
O dopuszczenie Siergieja do obrony pracy licencjackiej.
Pasza prosi o modlitwę za jego pracę dyplomową nt. Protestantyzmu w Polsce.
Dyplom inżynierski Ani.
Nauka hebrajskiego Saszka.
O zezwolenie na pracę Oleksija.

O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
2. Tłumaczenie książek reformowanych na język polski. Módlmy się o naszych tłumaczy - Monikę, Szymona i
Kasię.
3. O projekt “Humans of Kraków” i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w ten projekt.
4. O Boże błogosławieństwo na nadchodzący rok i na wszystkie służby, w które jest zaangażowana nasza
Wspólnota.
INNE PROŚBY
1. O Mateusza Morawieckiego - nowego Premiera RP.
2. O Prezydenta miasta Krakowa - Jacka Majchrowskiego oraz o Radę miasta.
MODLITWA PAŃSKA
PIEŚŃ
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
Następne nabożeństwo odbędzie się w niedzielę, 7 stycznia o godz. 17.00.
***
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 100 złotych. Ofiary na konto bankowe: 100 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na stronie naszego
kościoła: www.kosciolzbawiciela.pl

