8 kwietnia 2018 (1. Niedziela po Wielkanocy)
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 - Przed Bożym tronem w niebie tam
CZYTANIE RESPONSORYJNE: Psalm 100
CZYTANIE STAROTESTAMENTOWE: 1 Kronik 16:8-27
CZYTANIE NOWOTESTAMENTOWE: Ewangelia według św. Jana 20:19-31
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO APOSTOLSKIE
PIEŚŃ - Cóż Ci Jezu damy
MODLITWA
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy - “DZIĘKUJEMY CI, PANIE ZA…”
1. Okres świat Wielkanocnych.
2. Spotkania Vox Box i HoK, które odbyły się w tym tygodniu.
3. Powrót Saszka ze Szkocji.
4. Przeprowadzka Kariny.
Prośby modlitewne - “WYSŁUCHAJ NAS, PANIE”
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Larysa będzie musiała rozpocząć kolejny kurs radioterapii.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
Studia Dave’a i Saszka w seminarium.
Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani.
Wizyta ojca Kariny.
Potencjalny wyjazd Oleksija do domu.
Niezależność finansowa dla Ricci, jego zdrowie, pracę i samopoczucie.
Pracę i zespół w pracy Caselyn.

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.
Tłumaczenie kolejnych dwóch książek ma być gotowe do końca kwietnia (Paul Washer oraz R.C. Sproul).
3. O projekt “Humans of Kraków” i wolontariuszy, którzy zaangażowali się w ten projekt.
4. Klub filmowy Vox Box w najbliższą środę.
5. Módlmy się o Dave’a, który prowadzi angielskie studium biblijne.
6. O decyzję odnośnie materiałów dla rosyjskiego studium biblijnego.
INNE PROŚBY

MODLITWA PAŃSKA
PIEŚŃ KOŃCOWA - Godzien chwały jest Baranek
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

WTOREK
10 kwietnia, 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
11 kwietnia, 19.30

Dyskusyjny klub filmowy na Vox Box, Kawiarnia Literacka (ul.
Krakowska 41). Będziemy omawiać szwedzki film “A Man Called Ove”.
Obejrzyj film w domu i przyjdź by o nim porozmawiać.

CZWARTEK
12 kwietnia, 19.30

Studium 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.

CZWARTEK
12 kwietnia, 19.30

Rosyjskojęzyczne studium Konfesji Westminsterskiej, Kawiarnia
Literacka (ul. Krakowska 41). UWAGA! Miejsce spotkania zostanie
ogłoszone na facebook’u.

SOBOTA
14 kwietnia, 12.00

Humans of Krakow - Cotygodniowe robienie zdjęć mieszkańcom
Krakowa - spotykamy się w 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
15 kwietnia, 11.30

Humans of Krakow - spotkanie integracyjne dla zespołu. Wszyscy
wolontariusze HoK spotykają się przy gmachu głównym Muzeum
Narodowego by razem iść na wystawę o Wyspiańskim. Po muzeum
wszyscy idą na obiad i będą robić zdjęcia zespołu dla strony internetowej.

NIEDZIELA
15 kwietnia, 17.00

Modlitwa wieczorna. 2. niedziela po Wielkanocy. Kazanie zostanie
wygłoszone w języku polskim z tłumaczeniem na j. angielski.

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 0 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym
tygodniu: 75 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na
stronie naszego kościoła: www.kosciolzbawiciela.pl

