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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 400 złotych. Ofiary na konto bankowe w 

ubiegłym tygodniu: 0 zł.  

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

www.kosciolzbawiciela.pl 
 

 

 

 

 

 

05 lipca 2020  (4. 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  

Zbór: Miłosierny Boże, Wyznajemy, że zgrzeszyliśmy przeciwko Tobie myślą, mową i uczynkiem, 

czynami i zaniedbaniem. Nie kochaliśmy Cię z całego serca, myśli i siły. Nie kochaliśmy bliźniego 

swego jak siebie samego. Przez Twoje miłosierdzie przebacz to, kim byliśmy, pomóż nam naprawić 

to, kim jesteśmy, i prowadź nas w tym, kim mamy być, tak byśmy mieli upodobanie w Twojej woli i 

chodzili Twoimi drogami, na chwałę Twojego imienia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. 

PIEŚŃ  

Boże wielki, pełnyś chwał 

CZYTANIE RESPONSORYJNE  

Celebrans: W moim utrapieniu wzywałem PANA i wołałem do mego Boga. Ze swojej świątyni usłyszał mój 

głos, a moje wołanie dotarło przed jego oblicze, do jego uszu. 

Zbór: Wtedy ziemia poruszyła się i zadrżała, a posady gór zatrzęsły się i zachwiały od jego 

gniewu.  

Celebrans: Z jego nozdrzy unosił się dym, z jego ust buchnął ogień trawiący, węgle zapaliły się od niego. 

Zbór: Nachylił niebiosa i zstąpił, a ciemność była pod jego stopami. 

Celebrans: Dosiadł cherubina i latał; latał na skrzydłach wiatru. Z ciemności zrobił sobie ukrycie, namiotem 

wokół niego były ciemne wody i gęste obłoki nieba. 

Zbór: Przed jego blaskiem rozeszły się jego obłoki, grad i węgle ogniste. 

Celebrans: I zagrzmiał PAN na niebiosach, Najwyższy wydał swój głos, grad i węgle ogniste. Wypuścił 

swe strzały i rozproszył ich, cisnął błyskawicami i ich rozgromił. 

Zbór: I ukazały się głębiny wód, i odsłoniły się fundamenty świata od twojego upomnienia, PANIE, 

i od podmuchu tchnienia twoich nozdrzy. 

Celebrans: Posłał z wysoka, chwycił mnie, wyciągnął mnie z wielkich wód. Ocalił mnie od potężnego 

wroga mego i od tych, którzy mnie nienawidzą, choć byli ode mnie mocniejsi. 

Zbór: Zaskoczyli mnie w dniu mego utrapienia, lecz PAN był moją podporą. Wyprowadził mnie 

na miejsce przestronne, wybawił mnie, bo mnie sobie upodobał. 

— Ps. 18:6-19 (UBG) 
 
 
 

09 / 07  

Czwartek, 17.30  

Studium katechetyczne (po Polsku) 

Ul. Smolki 8 

 

 

 

09 / 07  

Czwartek, 19.00  

Studium Biblijne w języku angielskim  

List do Rzymian 

Ul. Smolki 8 

 

 

 

12 / 07  

Niedziela, 11.00  

 

Modlitwa poranna 

Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na angielski.   

Ul. Smolki 8  

 

 

 

 



CZYTANIE PIERWSZE   

Psalm 99 (str. 681) 

CZYTANIE DRUGIE  
Ewangelia Łukasza 8:43-48 (str. 1103) 

 
MODLITWA PRZED KAZANIEM  

KAZANIE  

CREDO 

PIEŚŃ  

Święty, Święty, Święty 

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   

Jesteśmy chwilą 

 

ZBIERANIE OFIAR  

OGŁOSZENIA  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE  

Zbór: Niech Boga wielbi każdy twór, Niech Mu aniołów śpiewa chór, Niech świat Mu śpieszy 

pokłon nieść: Najświętszej Trójcy chwała, cześć! Amen 

 
 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
1.   Za opiekę i zaopatrzenie w życiu Serhia i Danieli oraz za dwa miesiące Oliwii. 

2.   Montaż nowej kuchni w kościele. 

          

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1.   Zdrowie, Dave’a i Anny, Saszka, Leany.   
2.   Za każdego kto cierpi na Covid-19 na całym świecie. Niech Bóg będzie z nimi, błogosławi ich i da 

 im otuchy.  

     I także, żeby Bóg dał mądrość naukowcom, którzy pracują nad badaniami na temat tego wirusa, żeby 

 były dostępne efektywne środki do zwalczania wirusa jak najszybciej.   
3.   Za zdrowie i regenerację babci Leany, która ma problem z płucami. 

4.   Skuteczne leczenie Larysy, mamy Saszka. 

5.   Zdrowie rodziców Artura i Tatyany Sharakhimowych. 

6.   Zdrowie pastora z rodzinnego miasta Kirilla. 

7.   Zdrowie kuzynki oraz babci Kariny. 

 

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. Praca Dave'a oraz o mądrość dla niego. 

2.  Prośba o błogosławieństwo dla Danieli i dziecka.  
 

3. O Lewisa, za podjęcie mądrej decyzji odnośnie dalszych studiów.   
4. O służbę Love God Greatly oraz tłumaczenie materiałów na język rosyjski. 
 
5. O przygotowania do grupy mam i maluchów.  
6. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.  
7. Za mądre decyzje Kirilla. 
 
8. Prośba prywatna Bogdana oraz za poszukiwanie pracy.   
9. Przygotowania Lean’y do egzaminu USMLE. 

10. Studia Saszka w seminarium. 

11. Za pracę Artura i Tatyany oraz modlitwa za ich dzieci. 

12. Za bezpieczną podróż Emily oraz Daniela do Polski we wtorek.  

13. O mądrość w pracy dla Kariny.  

14. Błogosławieństwo w poszukiwaniu mieszkania do najmu dla Danieli i Serhia. 

15. Błogosławieństwo i mądrość w poszukiwaniu mieszkania dla Ani i Saszka. 

 

O KOŚCIÓŁ 

1.  Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego kościoła oraz o powstanie służby 

 studenckiej. 

2. Pomyślny druk książki „Byłam lesbijką. Gay Girl, Good God” autorstwa Jackie Hill-Perry. 

3. Wydanie książki “Instytucje” autorstwa Jana Kalwina.  
INNE 

1.   Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w Polsce oraz o powstanie 

 Prezbiteriańskiego Kościoła w Polsce. 

2.   O przywódców państw na całym świecie, o mądrość w podejmowaniu decyzji podczas pandemii 

 Covid-19. 

Jeśli ktoś potrzebuje maskę, proszę skontaktować się z Leaną: tel. 519-723-776  

https://www.youtube.com/watch?v=nAwxyZRp1x4&fbclid=IwAR25lZgHQosbN8E_BOxL7QxTExZ3PDG26rPWR0fc4CWcSHoCo1EkJnNXvPQ
https://www.youtube.com/watch?v=nAwxyZRp1x4&fbclid=IwAR25lZgHQosbN8E_BOxL7QxTExZ3PDG26rPWR0fc4CWcSHoCo1EkJnNXvPQ
https://www.youtube.com/watch?v=nAwxyZRp1x4&fbclid=IwAR25lZgHQosbN8E_BOxL7QxTExZ3PDG26rPWR0fc4CWcSHoCo1EkJnNXvPQ

