
8 lipca 2018 (6. 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 - On Moim Panem

CZYTANIE RESPONSORYJNE: 
Celebrans: Panie, władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! Ty, któryś wyniósł majestat swój na 
niebiosa. 
Zb.: Z ust dzieci i niemowląt ugruntowałeś moc na przekór nieprzyjaciołom swoim, aby poskromić wroga i 
mściciela.
Celebrans: Gdy oglądam niebo twoje, dzieło palców twoich, księżyc i gwiazdy, które Ty ustanowiłeś: Czymże jest 
człowiek, że o nim pamiętasz, lub syn człowieczy, że go nawiedzasz?
Zb.: Uczyniłeś go niewiele mniejszym od Boga, chwałą i dostojeństwem uwieńczyłeś go.
Celebrans: Dałeś mu panowanie nad dziełami rąk swoich, wszystko złożyłeś pod stopy jego:
Zb.: Owce i wszelkie bydło, nadto zwierzęta polne, ptactwo niebieskie i ryby morskie, cokolwiek ciągnie 
szlakami mórz.
Celebrans: Panie, Władco nasz, jak wspaniałe jest imię twoje na całej ziemi! — Ps. 8

CZYTANIE PIERWSZE: Księga Rodzaju 18:1-14 (str. 21)  
CZYTANIE DRUGIE: 1. List św. Piotra Apostoła 2:18-3:12 (str. 1318)
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ -  Stworzycielu świata 

MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Gdy kiedyś Pan powróci znów
ZBIERANIE OFIAR
MODLITWA OFIARY: 
Celebrans: Nasz Ojcze, któryś jest w niebie, pomnóż te dary i pobłogosław ich przydatność. Niech zebrane środki 
będą narzędziem wypełniania Twojego celu dopóki nie przyjdzie Twoje królestwo i nie wypełni się wola Twoja jak 
w niebie tak i na ziemi. Amen. 

OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE - Księga Liczb 6:24-26  



PROŚBY MODLITEWNE`
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy   
1. Dyskusja na klubie filmowym Vox Box.
2. Obóz języka angielskiego dla studentów prezbiteriańskiego kościoła św. Trójcy we Lwowie. 
3. Bezpieczny powrót Pawła i Emily z wakacji i podróży. 
4. Powrót do domu cioci Ricciego ze szpitala. Módlmy się o jej powrót do zdrowia. 
5. Powrót Olgi do Krakowa ze Lwowa.

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy.  
2. Zdrowie Dave’a.
3. Zdrowie taty Ortona.
4. Doug Groth - misjonarz ECM z Rabki, u którego zdiagnozowano raka. Operacja odbyła się w ubiegłym tygodniu.

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
2. Planowanie ślubu i wesela Saszka i Ani. Módlmy się aby wszyscy goście mogli przybyć na wesele. 
3. O obronę pracy dyplomowej Pawła oraz jego zapisy na studia magisterskie.
4. O powodzenie w pisaniu pracy magisterskiej Hani i przygotowania do obrony.
5. Dobre decyzje w pracy u Siergieja i Danieli. 
6. Studia Dave’a w seminarium oraz mądrość w pracy. 

O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła. Módlmy się o nowe powołanie Pawła; zacznie on teraz 

częściej głosić i będzie prowadził niektóre służby. 
2. Módlmy się o klub książki Vox Box za dwa tygodnie. 
3. O druk kolejnej książki: Paul Washer “Wezwanie Ewangelii”.
4. Módlmy się o dobrą pogodę w dniu ślubu Saszka i Ani oraz o to by ten ślub był dobrym świadectwem ewangelii. 

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

Tullyallen i Mountnorris. Módlmy się o pastora obydwu zborów Nigela Reida, o starszych tych zborów oraz o obchody 
święta Oranżystów 12 lipca, w których te kościoły są zaangażowane. 

2. Módlmy się o młodszą siostrę Emily - Molly, która wyjechała na misje do Afryki. Módlmy się o jej bezpieczeństwo oraz o to 
by mogła ona rozpoznać czy Bóg powołuje ją do tego miejsca długoterminowo. 

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 200 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym tygodniu: 150 zł.

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

OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

ŚRODA
11 lipca, 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.

NIEDZIELA
15 lipca, 17.00

Modlitwa wieczorna. 7. 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.


