11 marca 2018 (4. niedziela Wielkiego Postu)
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
“Cóż oddam Mu za wszystko, co mnie dał?". Co powiem albo co obiecam Panu mojemu, ponieważ niczego nie
mam, czego by mi On sam nie dał. Lecz badacz serc i nerek wie, jak bardzo pragnę, może nawet za bardzo pragnę
i gotów byłem, aby mi dano pić Jego kielich, tak jak On udzielił innym kochającym Go” (Św. Patryk, Wyznanie).
“Któż więc należycie ceni te królewskie zaślubiny? Kto pojmuje bogactwo chwały tej łaski? Dokąd to Ten bogaty i
święty Oblubieniec Chrystus wiedzie tę małżonkę ubożuchną, bezbożną, nierządnicę, odkupując ją od wszystkich
jej złych postępków i przyozdabiając ją wszystkimi swoimi dobrami? Nie jest to już możliwe by zgubiły ją grzechy,
ponieważ nałożone zostały na Chrystusa - jej Oblubieńca - i w Nim się rozpłynęły, ona zaś sama w Chrystusie,
swoim Oblubieńcu ma tę sprawiedliwość, o której jako o swojej własnej myśli i może przeciwstawić się
wszystkim swym grzechom, śmierci, piekłu z ufnością mówiąc: “Jeśli zgrzeszyłam, to przecież nie zgrzeszył mój
Chrystus, w którego wierzę. Wszystko co jest Jego, jest moim, a wszystko co moje - jest Jego, jak to w Pieśni nad Pieśniami
(2,16 UBG) jest powiedziane: "Mój umiłowany jest mój, a ja jestem jego.” (Marcin Luter, “O wolności Chrześcijańskiej”).
PIEŚŃ - On moim Panem
CZYTANIE RESPONSORYJNE: Psalm 75
CZYTANIE STAROTESTAMENTOWE: Księga proroka Ezechiela 23:28-35
CZYTANIE NOWOTESTAMENTOWE: Ewangelia wg. św. Mateusza 26:36-44
MODLITWA
KAZANIE
CREDO APOSTOLSKIE
PIEŚŃ - Golgoto
MODLITWA
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy - “DZIĘKUJEMY CI, PANIE ZA…”
1. Wyjazd Saszka i Ani do Irlandii Pn.
2. Szkolenie, które Karina zapewniła praktykantowi w pracy oraz za znalezienie nowego mieszkania
Prośby modlitewne - “WYSŁUCHAJ NAS, PANIE”
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Wyniki rezonansu magnetycznego Larysy. Kontrola u lekarza w tym tygodniu.
2. Zdrowie Dave’a.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Ukończenie studiów Siergieja - obrona 17 marca. Karty pobytu Siergieja i Danieli.
2. Paweł prosi o modlitwę za jego pracę dyplomową nt. Protestantyzmu w Polsce. Karty pobytu dla Pawła i
Emily.
3. Plany Olgi od września.
4. Plany Roelofa na przyszłość.
5. Studia Dave’a i Saszka w seminarium.
6. Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani.
7. O zezwolenie na pracę dla Oleksija i o nową pracę.

8. Karta pobytu Filipa.
9. Przeprowadzka Kariny do nowego mieszkania.
O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
2. Tłumaczenie książek reformowanych na język polski. Módlmy się o naszych tłumaczy - Monikę i Szymona.
Przygotowanie do druku pierwszej książki Kevina DeYounga “Jestem zajęty”. Módlmy się o Saszka, który
zajmuje się redakcją książek.
3. O projekt “Humans of Kraków” i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w ten projekt. O spotkanie grupy w
ten poniedziałek.
4. Wieczór św. Patryka na Vox Box w tym tygodniu.
MODLITWA PAŃSKA
PIEŚŃ KOŃCOWA - Jezus siłą mą
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

PONIEDZIAŁEK
12 marca, 19.30

Spotkanie grupy roboczej “Humans of Kraków” (Mieszkanie Saszka).
Przyjdź i poznaj ludzi, którzy stoją za projektem HoK.

WTOREK
13 marca, 19.30

Cykl spotkań “Bóg. Czy są powody by wierzyć?” (w języku polskim).
Spotkania odbywają się u Saszka w domu. Rozpoczynamy spotkanie
wspólnym lekkim posiłkiem. Studium to sięga po dzieła literatury i filozofii,
osobiste rozmowy 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
14 marca, 19.30

Wieczór św. Patryka na Vox Box, Kawiarnia Literacka (ul. Krakowska 41).

CZWARTEK
15 marca, 19.30

Ukraińskie studium Konfesji Westminsterskiej, Kawiarnia Literacka (ul.
Krakowska 41)

SOBOTA
16 marca, 12.00

Cotygodniowe robienie zdjęć mieszkańcom Krakowa - spotykamy się o g.
12.00 we foyer Pawilonu Wyspiańskiego (przystanek “Plac Wszystkich
Świętych”, wejście od ul. Grodzkiej po to by wyruszyć na ulice Krakowa i
robić zdjęcia mieszkańcom jednocześnie poznając ich historie. Na miejscu
będą wolontariusze, którzy zawsze służą pomocą.

NIEDZIELA
17 marca, 17.00

Modlitwa wieczorna. Nabożeństwo drogi krzyżowej.

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 150 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym
tygodniu: 0 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na
stronie naszego kościoła: www.kosciolzbawiciela.pl

