
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 
Ten, kto rozpoczął bycie chrześcijaninem, winien też uczynić drugie: pomyśleć, że jeszcze nie jest żadnym 
chrześcijaninem, ale próbuje dojść do tego, by nim zostać. Nasze życie to nie jest pobożność, ale stawanie się 
pobożnym, nie jest stanem zdrowia, ale stawaniem się zdrowym, nie jest bytem, lecz stawaniem się, nie jest 
spoczynkiem, ale ćwiczeniem się. Jeszcze nie jesteśmy, ale będziemy. Jeszcze się nie dokonało i zdarzyło, ale jest w 
toku i rozszerza się. To nie jest koniec i cel, ale droga. Marcin Luter.

SPOWIEDŹ
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Zbór: Łaskawy Boże, nasze grzechy są za ciężkie by je nosić, zbyt prawdziwe by je ukryć, i zbyt głębokie by je 
naprawić. Przebacz to, czego nasze usta boją się nazwać, czego nasze serca już nie mogą znieść, i to, co stało się 
dla nas trawiącym ogniem sądu. Wyzwól nas z przeszłości, której nie możemy zmienić; otwórz dla nas 
przyszłość, w której możemy się zmienić; i daj nam łaskę abyśmy coraz bardziej wzrastali na Twój obraz i 
podobieństwo; przez Jezusa Chrystusa, światłość świata. Amen.

PIEŚŃ - Milcz duszo ma 

CZYTANIE RESPONSORYJNE: 
Celebrans: Będę cię miłował, PANIE, mocy moja.
Zbór: PAN moją skałą, moją twierdzą i wybawicielem. 
Celebrans: Mój Bóg moją opoką, której będę ufał, moją tarczą i rogiem mego zbawienia, moją warownią.
Zbór: Wezwę PANA, który jest godny chwały, a będę wybawiony od moich wrogów. 
Celebrans:  Ogarnęły mnie  boleści  śmierci  i  zatrwożyły mnie  potoki  bezbożnych.  Boleści  piekła mnie  oplotły, 
pochwyciły mnie sidła śmierci. W moim utrapieniu wzywałem PANA i wołałem do mego Boga. 
Zbór: Ze swojej świątyni usłyszał mój głos, a moje wołanie dotarło przed jego oblicze, do jego uszu.

— Ps. 18:1-6 (UBG)
CZYTANIE PIERWSZE: Księga Wyjścia 20:9-11 (str. 84).
CZYTANIE DRUGIE: 2 List św. Pawła apostoła do Tesaloniczan 3:6-16 (str. 1282).

MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO 
PIEŚŃ - Godzien chwały jest Baranek

MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Pan jest mocą swojego ludu
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. Dyskusja na temat filmu “Fences” na Vox Box. 
2. Obrona Hani.
3. Dirk i Letycja znaleźli mieszkanie w Krakowie. 
4. Zakończenie 3-letniego terminu współpracy Olgi z Europejską Misją Chrześcijańską. 

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Danieli, Larysy, Dave’a, Artura, ojca Ortona. 
2. Zdrowie Juana Jose, taty Alfonso, chłopaka Hani u którego zdiagnozowano raka. 
3. Zdrowie Douga Grotha, misjonarza z Rabki, który rozpoczął chemioterapię w tym tygodniu. 
4. Zdrowie babci Kariny. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.
2. Sytuacja związana z pracą Ani. 
3. Wyjazd Romana Klimkewycza do Lwowa i Londynu na trzy tygodnie. 
4. 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. 
2. Módlmy się o owocną serię kazań na temat pracy w tym miesiącu. 
3. Módlmy się o wznowienie grup biblijnych naszego kościoła w tym tygodniu. 
4. Módlmy się o “Vox Box” w tym tygodniu oraz o nowe osoby. 
5. O korektę książki Paula Washera “Wezwanie Ewangelii” oraz “Świętość Boga” R.C. Sproula. 

INNE PROŚBY

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 890 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

WTOREK
18 września, 19.30

Cykl spotkań: Bóg. Czy są powody by wierzyć? Mieszkanie Saszka i Ani (ul. Grzegórzecka).
Zaczynamy od wspólnego posiłku i dyskutujemy na temat wiary, sceptycyzmu i ateizmu. 

ŚRODA
19 września, 18.00

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

ŚRODA
19 września, 19.30

Vox Box. Wieczór gry w Jack Box. Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41.
Zabierz ze sobą smartfona lub tableta. W trakcie tego spotkania będziesz ciągle go używać! 

CZWARTEK
20 września, 19.30

Studium ewangelii św. Marka w języku angielskim. 
Kawiarnia Sweet Life. ul. Warszawska 7. Telefon do prowadzącego: Dave, 783 109 614.

NIEDZIELA
23 września, 17.00

Nabożeństwo wrześniowe z komunią św.
17. niedziela po Trójcy Św.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące naszego cyklu kazań o wierze i pracy, zostaw je w koszyku na ofiary 
po nabożeństwie. 


