10 czerwca 2018 (2. Niedziela po 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
Bez względu na to, co robisz, a czego nigdy nie robisz w niedziele, mam nadzieję, że wszyscy
chrześcijanie mogą się zgodzić z tym, że Bóg stworzył nas z prochu z potrzebą regularnego
odpoczynku. Uczynił go elementem porządku stworzenia i nakazał go swemu ludowi. Bóg nie nakazuje
swoim dzieciom niedzielnych drzemek za karę, nie chce też, byśmy co tydzień padli z nudów i braku
aktywności. Ustanowił szabat dla człowieka, a nie człowieka dla szabatu (Mk 2:27). Bóg daje nam szabat
w darze – jest on jak wyspa pośrodku oceanu obowiązków. Daje go też jako test – mamy szansę, by
bardziej ufać pracy Bożych rąk niż naszych własnych. Nie wiem, czy łamię czwarte przykazanie, gdy
tydzień po tygodniu nie poświęcam czasu na prawdziwy odpoczynek. Z pewnością jednak jestem
wtedy przekonany o mojej własnej ważności i zachowuję się nierozsądnie. Jeśli przez całe życie pragnę,
ciężko pracując, wywyższać Boga produktywnością, to z pewnością niczego tak mi nie trzeba, jak
regularnego odpoczynku. (fragment z książki “Jestem zajęty”, Kevin DeYoung).
PIEŚŃ - Pójdźmy, śpiewajmy
CZYTANIE RESPONSORYJNE:
Celebrans: Łaskawy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu i pełen łaski.
Zb.: Dobry jest Pan dla wszystkich, a miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami.
Celebrans: Niech dziękują ci, Panie wszystkie dzieła twoje, a wierni twoi niech ci błogosławią! Niech mówią o
chwale królestwa twego i niech opiewają potęgę twoją.
Zb.: Aby oznajmiać ludziom potęgę twoją i wspaniałą chwałę królestwa twego!
Celebrans: Królestwo twoje jest królestwem wiecznym, a panowanie twoje trwa przez wszystkie pokolenia.
Zb.: Pan podtrzymuje wszystkich upadających i podnosi wszystkich zgnębionych.
Celebrans: Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, A Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Bliski jest
Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają szczerze.
Zb.: Niech usta moje głoszą chwałę Pana i niech wszelkie ciało błogosławi imię jego święte na wieki wieków!
— Psalm 145:8-15, 18, 21

CZYTANIE PIERWSZE: Księga Kapłańska (3M) 19:1-5 (str. 132)
CZYTANIE DRUGIE: 1. List św. Piotra Apostoła 1:13-16 (str. 1316)
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ - Święty, święty, święty
MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Hosanna na wysokości
ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE - Księga Liczb 6:24-26

PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy
1. Wieczór origami na Vox Box.
2. Iwona Pozerska z Australii urodziła córkę - Margaret Grace.
3. Rosyjsko i angielskojęzyczne studium biblijne w tym tygodniu.
4. Partnerstwo, które nawiązujemy z Wolnym Kościołem Szkocji (Free Church of Scotland).
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy.
2. Zdrowie Dave’a.
3. Mirra - 3-letnia córeczka znajomych Saszka i Oli ze Lwowa, u której zdiagnozowano białaczkę.
4. Doug Groth - misjonarz ECM z Rabki, u którego zdiagnozowano raka.
5. Módlmy się o Lianę, znajomą Saszka, której zmarła mama w tym tygodniu.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
2. Plany Kariny na wakacje i planowanie odwiedzin jej mamy jesienią. Módlmy się o wyjazd służbowy Kariny do Warszawy
za dwa tygodnie.
3. Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani. Módlmy się o studia i sesję Ani.
4. Praca dyplomowa Pawła, którą trzeba zdać w tym tygodniu. O zapisy na studia magisterskie Pawła. Módlmy się o decyzje
Emily odnośnie jej kariery zawodowej oraz mądrość w pracy.
5. Studia w seminarium Dave’a oraz mądrość w pracy.
6. Olga szuka nowej pracy. Módlmy się o zaplanowane rozmowy kwalifikacyjne.
7. Zdrowie ojca Ortona i jego studia w seminarium. Praca Cai - módlmy się o cierpliwość i wytrwałość.

1.
2.
3.
4.

O KOŚCIÓŁ
Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
Módlmy się o Vox Box w najbliższą środę.
Módlmy się o nowy cykl spotkań w języku angielskim. Módlmy się o nowe osoby dla tej grupy.
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 Craigy Hill w
Larne. Módlmy się o pastora tego kościoła Bena Prestona i jego rodzinę: żonę Jenny, córkę Phoebe i synka, który urodził się
tydzień temu - Joshua. Módlmy się o ich miejski obóz biblijny 18-24 czerwca. Dziękujemy Panu za nowego asystenta
pastoralnego - Cambella oraz jego żonę Rachel.
2. Módlmy się o Stuarta Rowella i o jego podróż Europą Wschodnią. O jego synów - Garetha i Simona by przyszli oni do
wiary.
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
ŚRODA
13 czerwca, 18.00

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

ŚRODA
13 czerwca, 19.30

Vox Box. Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41.

CZWARTEK
14 czerwca, 19.30

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

SOBOTA
16 czerwca, 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
17 czerwca, 17.00

Modlitwa wieczorna. 3. niedziela po Trójcy Św.
Książka “Jestem zajęty” Kevina DeYounga jest dostępna do nabycia w cenie 20 zł.

10-12 SIERPNIA

Wyjazd kościelny do Bobrowego rozlewiska. Zapisy oraz informacje dodatkowe u Danieli.

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 100 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

