
17 czerwca 2018 (3. 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 

PIEŚŃ - Milcz duszo ma

CZYTANIE RESPONSORYJNE: 
Celebrans: Alleluja. Chwal, duszo moja, Pana!
Zb.: Chwalić będę Pana, pókim żyw, śpiewać będę Bogu memu, dopóki żyć będę.
Celebrans: Nie pokładajcie ufności w książętach, ani w człowieku, który nie może pomóc!
Gdy opuszcza go duch, wraca do prochu swego; w tymże dniu giną wszystkie zamysły jego.
Zb.: Błogosławiony ten, którego pomocą jest Bóg Jakuba, którego nadzieja jest w Panu, Bogu jego.
Celebrans: On uczynił niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nim jest; Dochowuje wierności na wieki.
Zb.: Wymierza sprawiedliwość skrzywdzonym, daje chleb głodnym, Pan oswobadza więźniów.
Celebrans:  Pan  otwiera  oczy  ślepych,  Pan  podnosi  zgnębionych,  Pan  kocha  sprawiedliwych.  Pan  strzeże 
przychodniów, sierotę i wdowę wspomaga, lecz drogę bezbożnych zatraca.
Zb.: Pan jest królem na wieki, jest Bogiem twoim, Syjonie, po wszystkie pokolenia. Alleluja.

— Psalm 146
CZYTANIE PIERWSZE: Księga Kapłańska (3M) 22:17–25 (str. 137)
CZYTANIE DRUGIE: 1. List św. Piotra Apostoła 1:17-2:3 (str. 1316)
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ -  Na wszystkich drogach życia

MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Wszystko poddane jest
ZBIERANIE OFIAR - 2. List do Koryntian 9:6-7

OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE - Księga Liczb 6:24-26  



PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy   
1. Wieczór królewski na Vox Box.
2. Olga znalazła nową pracę. Módlmy się by biurokracja nie stała na zawadzie jej zatrudnieniu. 
3. Hania otrzymała zgodę na finansowanie swojego wyjazdu na praktyki (Erasmus). 
4. Praca dyplomowa Pawła została napisana i oddana. 
5. Studium biblijne w języku angielskim i rosyjskim w tym tygodniu.
6. Wyjazd Saszka do Lwowa. 
7. Szczyt koreański w Singapurze i historyczne spotkanie liderów USA i Korei Północnej. 

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy.  
2. Zdrowie Dave’a.
3. Zdrowie Saszka. 
4. Ciocia Ricci’ego  będzie miała operację we wtorek. 
5. Zdrowie taty Ortona. 
6. Mirra - 3-letnia córeczka znajomych Saszka i Oli ze Lwowa, u której zdiagnozowano białaczkę. 
7. Doug Groth - misjonarz ECM z Rabki, u którego zdiagnozowano raka. 
8. Módlmy się o Lianę, znajomą Saszka, której zmarła mama w ubiegłym tygodniu. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
2. Módlmy się o wyjazd służbowy Kariny do Warszawy w tym tygodniu. 
3. Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani. Módlmy się o studia i sesję Ani. 
4. O zapisy na studia magisterskie Pawła. O wakacje Pawła i Emily za tydzień.  
5. Studia Dave’a w seminarium oraz mądrość w pracy. 
6. Studia Ortona w seminarium. Praca Cai - módlmy się o cierpliwość i wytrwałość.

O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
2. Módlmy się o klub książki Vox Box w najbliższą środę. 
3. Módlmy się o spotkanie “Czy są po wody by wierzyć?” w tym tygodniu. 
4. O druk kolejnej książki: Paul Washer “Wezwanie Ewangelii”.

INNE PROŚBY
1. Módlmy się o nasze braterskie kościoły w Irlandii Pn. W tym tygodniu modlimy się o dwa kościoły prezbiteriańskie w 

wioskach Loughgall i Tartaraghan. Módlmy się o pastora tego kościoła Filipa. O obozy biblijne zaplanowane na te wakacje 
- módlmy się by dzieci dobrze się czuły i były zachęcone do studiowanie Słowa Bożego; by ewangelia była zwiastowana w 
zrozumiały sposób; by liderzy zaprzyjaźnili się z rodzicami. Obydwa budynki kościelne potrzebują remontu lub 
przebudowy. 

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 264,75 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym tygodniu: 400 zł.

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

OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

WTOREK 
19 czerwca, 19.30

Cykl spotkań: Bóg. Czy są powody by wierzyć? Spotkanie w języku polskim. Mieszkanie Saszka, (tel. 
665 670 712). Zaczynamy od wspólnego posiłku i dyskutujemy na temat wiary, sceptycyzmu i ateizmu. 

ŚRODA 
20 czerwca, 18.00

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

ŚRODA 
20 czerwca, 19.30

Klub książki Vox Box. Spotkanie w języku angielskim.  
Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41. 

CZWARTEK 
21 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 
23 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
24 czerwca, 17.00

Modlitwa wieczorna. 4. 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.


