
Zimowy wyjazd kościelny do Kościeliska (koło 
Chochołowa) planowany jest na 22-24 lutego 2019 r.  

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. 

30 grudnia 2018 (1. niedziela po Narodzeniu Pańskim) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 

Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… 
Zbór: Panie, Boże wielki i straszny, strzegący przymierza i miłosierdzia. Zgrzeszyliśmy, 
dopuściliśmy się nieprawości, postępowaliśmy niegodziwie i zbuntowaliśmy się, odstępując od 
twoich przykazań i praw; i nie usłuchaliśmy twoich sług, proroków. Do ciebie, Panie, należy 
sprawiedliwość, a nam się należy wstyd na twarzach. Panie, Boże wielki i straszny strzegący 
przymierza i miłosierdzia. Nakłoń, mój Boże, swego ucha i wysłuchaj. Teraz więc wysłuchaj, nasz 
Boże. Panie, przebacz! bo nie ze względu na naszą sprawiedliwość, ale ze względu na twoje 
wielkie miłosierdzie. Ze względu na twoje wielkie miłosierdzie dane nam w Twoim Synu, Jezusie 
Chrystusie. To w Jego imieniu modlimy się, Gdyż On jest Zbawicielem i pośrednikiem przymierza 
łaski. Amen. 

PIEŚŃ 
Pośpieszcie, o wierni / O, Come All Ye Faithful  

CZYTANIE RESPONSORYJNE - Zapalanie świecy adwentowej 
Celebrans: Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni 
do ciebie ciało moje,  
Zb.: Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem ciebie w świątyni, by 
ujrzeć moc twoją i chwałę twoją, 
Celebrans: Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą. 
Zb.: Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, w imieniu twoim podnosić będę ręce 
moje. 
Celebrans: Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą cię wielbić 
radosnymi wargami. 
Zb.: Wspominam cię na łożu moim, rozmyślam o tobie podczas straży nocnych, bo byłeś 
mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich. 
Celebrans: Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie. - Ps. 63  

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 110 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym 
tygodniu: 0 zł. 

Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć:

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

06 / 01 
Niedziela, 17.00 

UWAGA! 

Modlitwa wieczorna. Święto Objawienia Pańskiego 
(Epifania) 
Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na angielski.  
ul. Długa, 3 



CZYTANIE PIERWSZE  
Księga proroka Izajasza 64:8-12  (str. 810) 

CZYTANIE DRUGIE 
List Św. Pawła do Kolosan 1:9-20 (str. 1272) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 

KAZANIE 

CREDO  

PIEŚŃ  
Witaj Jezu, Cię czekamy / Come Thou Long Expected Jesus 

MODLITWA W CISZY 
W naszym kościele wykorzystujemy ten czas by modlić się o potrzeby członków naszej wspólnoty lub 
zwracać się do Boga z naszymi problemami lub dziękczynieniem. Jeśli nie masz takiego zwyczaju, 
zachęcamy Cię by spróbować się modlić, lub wykorzystać ten czas do rozważania i refleksji nad 
usłyszanym kazaniem. 

MODLITWA PAŃSKA 
Ojcze nasz… 

PIEŚŃ KOŃCOWA 
Jak błogo wiedzieć / Blessed Assurance 

ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Okres świąt i Adwentu.  
2. 2018 rok, który dobieda końca.  
3. Wszystkie wydarzenia i koncerty przeprwadzone przez naszą Wspólnotę.  
4. Wszystkie grupy domowe i dyskusyjne. 
5. Wszystkie nabożeństwa.  
6. Pierwszy wyjazd kościelny w tym roku i planowany kolejny.  
7. Życie p. Franciszka Barfussa oraz Douga Grotha, którzy odeszli do wieczności dwa 

tygodnie temu.  
8. O współpracę z kościołami w Irlandii Pn. oraz na Ukrainie.  
9. Rozpoczęcie działalności wydawniczej przez nasz kościół.  
10.Bezpieczny powrót Pawła i Emily z Irlandii Pn.  
11.Bezpieczny powrót Kariny z Niemiec.  

PROŚBY MODLITEWNE 

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, ojca Ortona.  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O studia Saszka w seminarium.  
2. O studia Dave’a w seminarium.  
3. O nową pracę Pawła. 

O KOŚCIÓŁ 
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  
2. O bezpieczny powrót wszystkich podróżujących do Krakowa.  
3. Módlmy się o nowe studium Listu do Kolosan (grupa angielska).  
4. Módlmy się o Pawła, który prowadzi dwie grupy apologetyczne w języku rosyjskim oraz 

angielskim.  
5. O bezpieczny powrót Lewisa, Willa, Cai i Ortona, Ricciego z wyjazdu.  
6. O przygotowanie do druku książek: “Świętość Boga” i “Czy jesteśmy razem?” R.C. Sproula 

oraz “Ewangelia w Centrum” Tima Kellera i D.A.Carsona. 

INNE PROŚBY 
1. Módlmy się o rodzinę zmarłego Douga Grotha.  


