7 października 2018 (19. 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

SPOWIEDŹ
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią:
Zbór: Wieczny i miłosierny Boże, ukochałeś nas miłością ponad nasze zrozumienie, i umieściłeś nas na
ścieżkach sprawiedliwości ze względu na imię swoje. Jednak my zeszliśmy z Twoich dróg, zgrzeszyliśmy
przeciwko Tobie myślą, słowem i czynem, przez to co zrobiliśmy i co zaniedbaliśmy. Kiedy wspominamy
hojny dar Twojej łaski, którego symbolem jest chrzest, o Boże, chwalimy Cię i składamy Ci dziękczynienie, że
znowu nam przebaczasz. Modlimy się, abyś udzielił nam łaski umierania dla grzechu każdego dnia, i każdego
dnia powstawania do nowego życia w Chrystusie, który żyje i króluje z Tobą, i w którego potężnym imieniu
modlimy się, Amen.
PIEŚŃ - Bóg Abrahama znał

CZYTANIE RESPONSORYJNE:
Celebrans: Niebiosa opowiadają chwałę Boga, a firmament głosi dzieło rąk jego.
Zb.: Dzień dniowi przekazuje wieść, a noc nocy podaje wiadomość.
Celebrans: Zakon Pana jest doskonały, pokrzepia duszę, świadectwo Pana jest wierne, uczy prostaczka mądrości.
Zb.: Rozkazy Pana są słuszne, rozweselają serce, przykazanie Pana jest jasne, oświeca oczy.
Celebrans: Bojaźń Pana jest czysta, ostoi się na zawsze, wyroki Pana są prawdziwe, a zarazem sprawiedliwe.
Zb.: Są bardziej pożądane niż złoto, nawet najszczersze, i słodsze niż miód, nawet najwyborniejszy.
Celebrans: Niech znajdą upodobanie słowa ust moich i myśli serca mego u ciebie, Panie, Opoko moja i
odkupicielu mój! — Ps. 19:1-2, 8-11, 15
CZYTANIE PIERWSZE: Księga Kaznodziei Salomona 1:1-18 (str. 733)
CZYTANIE DRUGIE: 1 List św. Pawła apostoła do Tesaloniczan 4:10-12 (str. 1279).
MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ - Dzięki łasce
MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Na wieki
ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy
1. Ostatni wieczór Vox Box.
2. Dobre wyniki badań Dave’a
3. Bezpieczny przyjazd Dirka i Letycji. Módlmy się o ich adaptację w nowym mieście.
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, Artura, ojca Ortona.
2. Zdrowie Douga Grotha, misjonarza z Rabki.
3. Zdrowie babci Kariny.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
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O KOŚCIÓŁ
Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
O dzisiejsze spotkanie rady Zboru.
Módlmy się o nowy październikowy cykl kazań na temat 5 zasad kalwinizmu (TULIP).
Módlmy się o Forum Myśli i Sztuki i o to by zespół mógł znaleźć zastępczego wykonawcę.
Wprowadzenie członkostwa w naszej Wspólnocie.
Módlmy się o “Vox Box” w tym tygodniu oraz o nowe osoby.
O druk książki Paula Washera “Wezwanie Ewangelii” oraz przygotowanie do druku książki “Świętość Boga” R.C. Sproula.
INNE PROŚBY
OGŁOSZENIA NA NADCHODZĄCY TYDZIEŃ

ŚRODA
Rosyjskojęzyczne studium biblijne. Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41.
10 października, 18.00 Prowadzący grupy - Paweł, tel. 792 781 747
ŚRODA
Vox Box. Wieczór gry Mafia Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41.
10 października, 19.30 Spotkanie w języku angielskim.
CZWARTEK
Studium ewangelii św. Marka w języku angielskim.
11 października, 19.00 Kawiarnia Sweet Life. ul. Warszawska 7. Telefon do prowadzącego: Dave, 783 109 614.
NIEDZIELA
Modlitwa wieczorna.
14 października, 17.00 20. niedziela po Trójcy Św.
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 30 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

