13 maja 2018 (Święto Wniebowstąpienia 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
Pytanie 48: Skoro Jezus w swej ludzkiej naturze nie jest obecny wszędzie tam, gdzie jest obecny jako Bóg – czy to oznacza,
że obie Jego natury są rozdzielone?
Oczywiście, że nie. Natura boska, nieograniczona i wszechobecna, przebywa zarówno poza naturą ludzką, w którą się wcieliła,
jak i w niej – złączona w jednej Osobie. Dz.7:49; Kol.2:9.
Pytanie 49: Co zawdzięczamy wniebowstąpieniu Chrystusa?
Po pierwsze – Jego wstawiennictwo w niebie przed obliczem Ojca. Po drugie – pewność, że w Chrystusie mamy już ciało w
niebiosach i że On (jako Głowa) weźmie i nas, jako członki swego ciała, do siebie. Po trzecie – poręczenie tego faktu przez
zesłanie Ducha, dzięki mocy którego szukamy już nie tego, co jest na ziemi, lecz tego, co w górze, gdzie Chrystus siedzi po
prawicy Boga. Katechizm Heidelberski.
“Można jednak odnieść wrażenie, że kiedy Bóg sobie uświadomił, że stworzył kiepski świat, ukrył się na zawsze, jak dzieciak,
który napsocił i nie reaguje na wszystkie apele kierowane do niego, by jednak coś naprawić i polepszyć los tych, których
lekkomyślnie powołał do życia. Mógłby nie dopuszczać do wojen, bo przecież ojciec rozdziela tłukących się smarkaczy.
Mógłby na przykład dokładnie dopasować wszystkie płyty tektoniczne, by się nie przesuwały i nie wywoływały tsunami. W
końcu nie sprawiłoby mu to żadnego kłopotu, bo jest wszechmocny. Czy jest zawstydzony tym, co i jak zrobił, czy tylko
obojętny - nigdy się nie dowiemy”. Leszek Bugajski “Kupa kultury”.
PIEŚŃ - Chwalmy Go
SPOWIEDŹ
Celebrans: Miłosierny Boże, Ty odpuszczasz wszystkim, którzy prawdziwie żałują i zwracają się ku Tobie. Pokornie
wyznajemy nasze grzechy i prosimy o Twoje miłosierdzie. Nie kochaliśmy Ciebie czystym sercem, ani naszego bliźniego jak
siebie samego. Nie czyniliśmy sprawiedliwości, nie kochaliśmy uprzejmości, ani nie chodziliśmy w pokorze przed Tobą, nasz
Boże. Zmiłuj się nas nami, Boże, według Twojego miłosierdzia. W Twojej wielkiej litości oczyść nas z naszego grzechu.
Zb.: Stwórz w nas serce czyste, o Boże, i odnów w nas ducha prawego. Nie odrzucaj nas od twego oblicza i nie odbieraj nam
swego Ducha Świętego. Przywróć nam radość twego zbawienia i wesprzyj nas duchem ochoczym przez Chrystusa Pana
naszego. Amen
- na podstawie Psalmu 51,10-12
PEWNOŚĆ PRZEBACZENIA (ROZGRZESZENIE)
CZYTANIE RESPONSORYJNE: Psalm 47
Celebrans: Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie! Wykrzykujcie Bogu głosem radosnym,
Zb.: Gdyż Pan, Najwyższy, jest groźny, jest wielkim Królem całej ziemi!
Celebrans: Poddaje ludy pod moc naszą, a narody pod stopy nasze.
Zb.: Wybrał nam dziedzictwo nasze, chlubę Jakuba, którego miłuje.
Celebrans: Wstępuje Bóg wśród radosnych okrzyków, Pan przy odgłosie trąb.
Zb.: Grajcie Bogu, grajcie, grajcie Królowi naszemu, grajcie!
Celebrans: Bóg bowiem jest Królem całej ziemi, śpiewajcie pieśń...
Zb.: Bóg jest Królem nad narodami, Bóg siedzi na swym tronie świętym.
Celebrans: Książęta ludów zebrali się, jako lud Boga Abrahama, gdyż do Boga należą możni ziemi, On zaś jest wyniesiony
bardzo.
CZYTANIE PIERWSZE: List św. Pawła Apostoła do Efezjan 4:1-13
CZYTANIE DRUGIE: Dzieje Apostolskie 1:1-12
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO NICEJSKO-KONSTANTYNOPOLITAŃSKIE
PIEŚŃ - Zbawicielu wywyższony
MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Psalm 23 (Robert Kasprowicz, 2010)
ZBIERANIE OFIAR (Ofiary na kościół oraz wsparcie dla Wiktorii)
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy
1. Wieczór gier planszowych Vox Box i o przyjaźnie nawiązane wewnątrz tej wspólnoty.
2. Dobre spotkanie “Czy są powody by wierzyć?”.
3. Dobre wyniki badań Dave’a.
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy.
2. O dziadka Ricci’ego, który może potrzebować operacji.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani.
O pomyślne zakończenie roku akademickiego Ani.
Wyjazd Oleksija do domu w tym tygodniu i o wypłatę na czas.
O KOŚCIÓŁ
Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
O Pawła, który zaczął prowadzić studium rosyjskojęzyczne.
O druk książki “Jestem Zajęty” Kevina DeYounga.
O sobotnie spotkanie wolontariuszy projektu “Humans of Krakow”.
O Darryl i Marion, którzy będą prowadzić wieczór australijski na Vox Box w tym tygodniu. O zajęcia
indywidualne z języka angielskiego.
INNE PROŚBY

1. O Wiktorię z Wrocławia.
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
ŚRODA
16 maja, 18.00

Rosyjskojęzyczne studium biblijne. Kawiarni Literacka - ul. Krakowska 41.
Prowadzący grupy - Paweł, tel. 792 781 747

ŚRODA
16 maja, 19.30

Vox Box - wieczór australijski. Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41.

ŚRODA
16 maja, 19.30

Studium Listu do Galacjan (w języku angielskim). Kawiarnia Sweet Life, ul. Warszawska 7.
Wszelkie pytania prosimy kierować do Dave’a, tel. 783 109 614.

SOBOTA
19 maja

Humans of Krakow - Wspólne grillowanie na Bagrach lub u Saszka w domu (zależnie od pogody).
Więcej informacji u Saszka. Przynieś swoje jedzenie do grillowania oraz napój.

NIEDZIELA
20 maja, 17.00

Modlitwa wieczorna. Święto Zesłania Ducha Św. Kazanie zostanie wygłoszone w języku angielskim z
tłumaczeniem na j. polski.

Darmowe lekcje
angielskiego

Jeśli Ty lub Twoi znajomi chcieliby uczyć się angielskiego przez konwersacje. Porozmawiaj z Darryl i
Marion i umów się na lekcję. Zajęcia konwersacyjne odbywają się w kawiarni Columbus Coffee na rogu
ulic Starowiślnej i Dietla po wcześniejszym umówieniu się.

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 250 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

