
27 maja 2018 (Święto Trójcy Św.) 

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 
“Jednym z pytań, które często słyszę od swoich rówieśników jest: “Biorąc pod uwagę obecny stan 
rzeczy w historii Kościoła, jak uważasz, co będzie największym problemem Kościoła za 25-50 lat?” 
Zwykle odpowiadam, że nie jestem prorokiem, ani synem proroka i nie mam wglądu problemy z 
przyszłości. Ale gdybym miał zgadywać, to sądzę, że największym wyzwaniem z którym zmierzy się 
Kościół jak wewnątrz tak i na zewnątrz będzie kwestia boskości Chrystusa i - co z tego wynika - naszej 
doktryny o Trójcy Św.” Wielebny R.C. SPROUL - 2012 West Coast Conference, Standing Firm

PIEŚŃ - Na wysokościach Bogu cześć

CZYTANIE RESPONSORYJNE: 
Celebrans: Alleluja. Chwalcie, słudzy Pana, Chwalcie imię Pańskie!
Zb.: Niechaj imię Pana będzie błogosławione odtąd aż na wieki!
Celebrans: Od wschodu słońca aż do zachodu niech imię Pańskie będzie pochwalone.
Zb.: Pan jest wywyższony nad wszystkie narody. Chwała jego sięga nad niebiosa. 
Celebrans: Któż jest jak Pan, Bóg nasz, który mieszka na wysokościach i patrzy w dół na niebo i na 
ziemię?
Zb.: Podnosi nędzarza z prochu, a ubogiego wywyższa ze śmieci, aby posadzić go z książętami, z 
książętami ludu swego.
Celebrans: Sprawia, że niepłodna ma dom, jest matką cieszącą się dziećmi. Alleluja! - Psalm 113

CZYTANIE PIERWSZE: Księga proroka Nehemiasza 8:5-8 (str. 530)
CZYTANIE DRUGIE: Ewangelia według św. Jana 17 (str. 1161)
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ -  Wierzę
MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Chwalże, ma duszo
ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE  



PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy   
1. Ukazanie się drukiem książki Kevina DeYounga “Jestem Zajęty”. 
2. Doświadczenie i czas spędzony w Krakowie Roelofa. 
3. Pobyt Darryla i Marion w Krakowie. 
4. Klub książki i spotkanie “Czy są powody by wierzyć?” w ubiegłym tygodniu. 
5. Spotkanie rady zboru.

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy.  
2. Zdrowie Dave’a.
3. Zdrowie Sławy, mamy Liany - przyjaciółki Saszka, która cierpi na zaawansowanego raka. 
4. Syn przyjaciół Siergieja i Danieli został skaleczony wpadając pod pociąg. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
2. Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani. 
3. Nadchodząca sesja i egzamin Saszka w tym tygodniu.
4. Praca dyplomowa Pawła. 
5. Radzenie sobie ze stresem w pracy i odpowiadanie na niego w Boży sposób dla Emily. 
6. Semestr letni w seminarium Dave’a oraz jego praca. 
7. Olga szuka nowej pracy.
8. O powodzenie w aplikacji Hani na praktyki zagraniczne do Francji.
9. Wyjazd z Polski Roelofa oraz Darryla i Marion w tym tygodniu. 

O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła. Módlmy się o zbieranie wsparcia finansowego przez 

Dirka i Letycję ze Strasburgu, którzy chcą przyjechać do Krakowa uczyć się polskiego. Módlmy się o Pawła, który zaczął 
prowadzić studium rosyjskojęzyczne. 

2. Módlmy się o wieczór filipiński na Vox Box w najbliższą środę. 
3. Módlmy się o nowy cykl spotkań w języku angielskim. 
4. O druk kolejnej książki: Paul Washer “Wezwanie Ewangelii”.

INNE PROŚBY
1. Módlmy się o nasze bratnie kościoły w Irlandii Pn. W tym tygodniu modlimy się o kościół prezbiteriański Union Road w 

Magherafelt. Módlmy się o to aby ta wspólnota docierała do ludzi w swojej miejscowości. O ich pastora Davida Leecha 
oraz asystenta pastoralnego Davida. Módlmy się o to aby członkowie tego kościoła coraz bardziej ufali Panu i szli za 
Jezusem.

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 
znajdujących się na końcu śpiewników i wrzucać do koszyka na ofiary. 
Gotówkowe ofiary z ubiegłego tygodnia wyniosły 430 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

OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

ŚRODA 
30 maja, 18.00

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

ŚRODA 
30 maja, 19.30

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

SOBOTA 
2 czerwca

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
3 czerwca, 17.00

Modlitwa wieczorna. 1. niedziela po Trójcy Św.

Po dzisiejszym nabożeństwie zapraszamy wszystkich do mieszkania Kariny na przyjęcie zorganizowane 
dla członków naszej wspólnoty. 

Książka “Jestem zajęty” Kevina DeYounga jest dostępna do nabycia w cenie 20 zł. 


