
14 października 2018 (20. 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 
Całkowita deprawacja człowieka opowiada nam prawdę o brudnych sekretach człowieczeństwa… Nie chodzi w 
niej o to by powiedzieć ci, że jesteś “totalnym śmieciem”. Chodzi o to by być fair wobec własnego położenia i by 
oddać Bogu chwałę za to czego On dokonał przez Chrystusa. Chodzi w niej o to jak stajemy się takimi ludźmi 
jakimi Bóg nas stworzył w Swoim zamyśle. Jest to zła wiadomość, która toruje drogę dla najlepszej wiadomości ze 
wszystkich. Andrew Moody. 

Konsekwencją upadku w stan grzechu było to, że człowiek utracił całą zdolność czynienia jakichkolwiek duchowo 
dobrych uczynków, które towarzyszą zbawieniu. Jako człowiek naturalny, jest on martwy w grzechu i całkowicie 
przeciwny temu, co dobre. Dlatego też nie jest w stanie o własnych siłach nawrócić się do Boga, ani nawet 
przygotować się do nawrócenia się do Boga. (Konfesja Westminsterska, 9.III). 

SPOWIEDŹ
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Miłosierny Boże, Ty odpuszczasz wszystkim, którzy prawdziwie żałują i zwracają się ku Tobie. 
Pokornie wyznajemy nasze grzechy i prosimy o Twoje miłosierdzie. Nie kochaliśmy Ciebie czystym sercem, ani 
naszego bliźniego jak siebie samego. Nie czyniliśmy sprawiedliwości, nie kochaliśmy uprzejmości. ani nie 
chodziliśmy w pokorze przed Tobą, nasz Boże. Zmiłuj się nas nami, Boże, według Twojego miłosierdzia. W Twojej 
wielkiej litości oczyść nas z naszego grzechu.
Zbór: Stwórz w nas serce czyste, o Boże, i odnów w nas ducha prawego. Nie odrzucaj nas od twego oblicza i nie 
odbieraj nam swego Ducha Świętego. Przywróć nam radość twego zbawienia i wesprzyj nas duchem ochoczym 
przez Chrystusa Pana naszego. Amen

- na podstawie Psalmu 51,10-12

PIEŚŃ - Błogosław duszo moja Panu

CZYTANIE RESPONSORYJNE: 
Celebrans: Oddajcie Panu, synowie Boży, oddajcie Panu chwałę i moc!
Zb.: Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego! Złóżcie Panu pokłon w świętej szacie!
Celebrans: Głos Pana nad wodami, Bóg chwały zagrzmiał, Pan nad wodami wielkimi.
Zb.: Głos Pana potężny, głos Pana wspaniały.
Celebrans: Głos Pana wykorzenia dęby i obnaża lasy, a w świątyni jego wszystko woła: Chwała!
Zb.: Pan zasiadł na tronie nad wodami potopu, Pan zasiadać będzie jako król na wieki.
Celebrans: Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem! — Ps. 29

CZYTANIE PIERWSZE: Księga Psalmów 51:1-12 (str. 620)
CZYTANIE DRUGIE: List św. Pawła apostoła do Efezjan 2:1-9 (str. 1262)

MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO 
PIEŚŃ - Cudowna Boża łaska



MODLITWA W CISZY
MODLITWA PAŃSKA - Ojcze nasz…
PIEŚŃ KOŃCOWA - Hosanna Barankowi
ZBIERANIE OFIAR

OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

***
PROŚBY MODLITEWNE
Podziękowania za odpowiedź na modlitwy   
1. Wieczór Vox Box w ubiegłym tygodniu. 
2. Bezpieczny przyjazd Dirka i Letycji. Módlmy się o ich adaptację w nowym mieście. 
3. Wyjazd Saszka na spotkanie komitetu ECM do spraw wizji i strategii. 
4. Owocne spotkanie rady zboru w ubiegłym tygodniu. 
5. Piękna jesienna pogoda. 
6. Zastępczyь wykonawcą na Forum Myśli i Sztuki będzie Branch Fields.

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, Artura, ojca Ortona. 
2. Zdrowie Douga Grotha, misjonarza z Rabki. Doug obecnie znajduje się w szpitalu z zapaleniem płuc. 
3. Zdrowie babci Kariny. 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Karty pobytu wszystkich obcokrajowców naszej Wspólnoty.

O KOŚCIÓŁ
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła. 
2. Módlmy się o nowy październikowy cykl kazań na temat 5 zasad kalwinizmu (TULIP). 
3. Módlmy się o Forum Myśli i Sztuki. Módlmy się o dobrą promocję i o salę pełną widzów za miesiąc. Módlmy się o Saszka, 

który przygotowuję serię krótkich przemówień na to wydarzenie. 
4. Wprowadzenie członkostwa w naszej Wspólnocie. 
5. Módlmy się o klub książki “Vox Box” w tym tygodniu oraz o nowe osoby. 
6. Módlmy się o Pawła, który przygotowuje się do prowadzenia dwóch grup apologetycznych w języku rosyjskim oraz 

angielskim. 
7. O druk książki Paula Washera “Wezwanie Ewangelii” oraz przygotowanie do druku książki “Świętość Boga” R.C. Sproula. 

INNE PROŚBY
1. Módlmy się o Kirka  - amerykańskiego misjonarza z prezbiteriańskiego kościoła Św. Trójcy we Lwowie. Jego matka 

niedawno nagle zmarła. 

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 500 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
16 października, 18.00

Cykl spotkań “Czy są powody by wierzyć?”. Mieszkanie Saszka i Ani. 
Prowadzący grupy - Saszko, tel. 665 670 712

ŚRODA
17 października, 19.30

Vox Box Book Club. Kawiarnia Literacka, ul. Krakowska 41.
Spotkanie w języku angielskim. 

CZWARTEK
18 października, 19.00

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

NIEDZIELA
21 października, 17.00

Modlitwa wieczorna.
21. niedziela po Trójcy Św.


