
 18 marca 2018 (5. niedziela Wielkiego Postu. Nabożeństwo drogi krzyżowej) 

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 

MODLITWA
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy - “DZIĘKUJEMY CI, PANIE ZA…” 
1. Ukończenie studiów Danieli. Obrona pracy licencjackiej Siergieja. 
2. 10. rocznicę ślubu Siergieja i Danieli.
3. Spotkanie grupy roboczej “Humans of Krakow”.
4. Ania otrzymała ofertę pracy. 
5. Studium biblijne w języku angielskim, które zostało uruchomione w tym tygodniu. 

Prośby modlitewne - “WYSŁUCHAJ NAS, PANIE”

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Przyszłe leczenie Larysy o którym powinna dowiedzieć się od lekarza w tym tygodniu. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. 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. Poszukiwania pracy Roelofa.
5. Studia Dave’a i Saszka w seminarium.
6. O trudny okres w pracy Dave’a. 
7. Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani. 
8. O zezwolenie na pracę dla Oleksija i o nową pracę.

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 Anię i 
projektowanie okładki.

3. O projekt “Humans of Kraków” i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w ten projekt.
4. Wieczór Nowruz na Vox Box w tym tygodniu i o Karinę, która będzie go prowadzić. 
5. Módlmy się o Dave’a, który prowadzi angielskie studium biblijne.

INNE PROŚBY

1. Módlmy się o Wiktorię, która obecnie znajduje się w schronisku dla samotnych matek we Wrocławiu z rocznym 
synkiem. Wiktoria jest ofiarą przemocy w rodzinie. Módlmy się o Danielę, która pomaga Wiktorii ze znalezieniem 
pracy dla niej i przedszkola dla dziecka. 



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 400 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym 
tygodniu: 200 zł. 

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

OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

WTOREK
20 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 
21 marca, 19.30

Stuidium Listu do Galacjan (w języku angielskim). Kawiarnia Sweet Life 
(ul. Warszawska 7) W ciągu tygodnia spotykamy się w mniejszym gronie, 
po to żeby wspólnie poznawać Boga i czytać Pismo Święte. Staramy się 
wspierać siebie nawzajem w tym wszystkim do czego powołał nas Pan Bóg. 
Więcej informacji można uzyskać u Dave’a. 

ŚRODA 
21 marca, 19.30

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

CZWARTEK 
22 marca, 19.30

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

SOBOTA
24 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
25 marca, 17.00

Modlitwa wieczorna. Niedziela Palmowa. Kazanie zostanie wygłoszone w 
języku angielskim z tłumaczeniem na j. polski. 


