9 września 2018 (15. niedziela po Trójcy Świętej)
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
Wiara i praca. Zazwyczaj uznajemy, że nie mają one ze sobą nic wspólnego. Jednak, co ciekawe – mają! Ten sam,
kluczowy cel: widzieć niewidzialne. Aby coś zrobić potrzebna jest wiara, aby ujrzeć niewidzialne – praca. Nie
chcemy jedynie przyglądać się zderzeniu tych dwóch pojęć. Pragniemy żyć w miejscu, w którym się przenikają.
Niech Bóg i Jego Słowo pomogą nam zgłębić ten – tak niezmiernie ważny i aktualny dla mieszkańców Krakowa –
temat. Centrum wiary i pracy, Nowy Jork.
SPOWIEDŹ
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią:
Zbór: Wspaniały i litościwy Boże, ukochałeś nas wieczną, ofiarną miłością, ale my nie ukochaliśmy Ciebie. Ty
nieustannie nas wzywasz, ale my nie słuchamy. Prosisz nas o miłość, ale my zostawiamy bliźniego w potrzebie,
zajęci swoimi sprawami. Akceptujemy zło, uprzedzenia, wojnę i chciwość. Boże łaski, kiedy przychodzisz do
nas z miłosierdziem, pokutujemy w duchu i w prawdzie, przyznajemy się do grzechu, i z wdzięcznością
przyjmujemy Twoje przebaczenie przez Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Amen.
PIEŚŃ - Chwalże, ma duszo

CZYTANIE RESPONSORYJNE:
Celebrans: Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł;
Zbór: Przed niegodziwymi, którzy mnie gnębią, przed wrogami mojej duszy, którzy mnie osaczyli.
Celebrans: Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami.
Zbór: Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię.
Celebrans: Podobni są do lwa żądnego łupu, do lwiątka siedzącego w ukryciu.
Zbór: Powstań, PANIE, wystąp przeciwko niemu i powal go, swoim mieczem ocal moją duszę od
niegodziwego;
Celebrans: A swoją ręką, PANIE, od ludzi, od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie […]
Zbór: Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się Twoim podobieństwem.
— Ps. 17:8-15 (UBG)
CZYTANIE PIERWSZE: Księga Rodzaju 1:26-2:15 (str. 8).
CZYTANIE DRUGIE: List do Hebrajczyków 4:1-13 (str. 1300).
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ - Stworzycielu świata
MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Hosanna Barankowi
ZBIERANIE OFIAR
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
***
PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy
1. Wieczór gry Mafia na Vox Box.
2. Możliwość Dave’a kontynuowania studiów w seminarium.
3. Zdany egzamin i kolejna sesja w seminarium Saszka.
4. Przyjazd mamy Kariny.
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O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
Zdrowie Larysy.
Zdrowie Dave’a. Zaplanowane badania.
Zdrowie ojca Ortona.
Zdrowie Juana Jose, taty Alfonso, chłopaka Hani u którego zdiagnozowano raka.
Zdrowie Douga Grotha, misjonarza z Rabki, który rozpoczął chemioterapię w tym tygodniu.
Zdrowie babci Kariny.
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O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
Nowa praca Olgi.
Nowa praca Ani. Módlmy się o to by mogła ona rozpocząć ją jak najszybciej.
Wyjazd Romana Klimkewycza do Lwowa i Londynu na trzy tygodnie.
Obrona pracy magisterskiej Hani w najbliższą środę.
Urlop Kariny oraz jej wyjazd z mamą. Módlmy się o bezpieczeństwo w trakcie podróży.

O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła. Módlmy się o Dirka i Letycję, którzy planują
przeprowadzkę do Krakowa. Módlmy się o to by mogli oni znaleźć dobre mieszkanie w mieście.
2. Módlmy się o owocną serię kazań na temat pracy.
3. Módlmy się o wznowienie grup biblijnych naszego kościoła w trzech językach.
4. Módlmy się o klub filmowy “Vox Box” w tym tygodniu.
5. O korektę książki Paula Washera “Wezwanie Ewangelii” oraz “Świętość Boga” R.C. Sproula.
INNE PROŚBY
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ
ŚRODA
Vox Box. Movie Club. Będziemy omawiać film “Fences” (2016). Film należy obejrzeć we własnym
12 września, 19.30 zakresie. Spotkanie w języku angielskim. Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41.
ŚRODA
Studium ewangelii św. Marka w języku angielskim.
12 września, 19.30 Kawiarnia Sweet Life. ul. Warszawska 7. Telefon do prowadzącego: Dave, 783 109 614.
NIEDZIELA
Modlitwa wieczorna.
16 września, 17.00 16. niedziela po Trójcy Św.
Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszego cyklu kazań o wierze i pracy, zostaw je w koszyku na ofiary
po nabożeństwie.
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: 0 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na stronie naszego kościoła:
www.kosciolzbawiciela.pl

