NADCHODZĄCE WYDARZENIA

05 / 02
Wtorek, 19.30

06 / 02

Czy są powody by wierzyć? - dyskusja wokół książki Tima Kellera.
Mieszkanie Pawła i Emily. Tel. 792 781 747

Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41

07 / 02

Studium Listu do Kolosan w j. angielskim

10 / 02

Modlitwa wieczorna. 5. niedziela po Epifanii.

Niedziela, 17.00

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.

Vox Box - wieczór meksykański.

Środa, 19.30

Czwartek, 19.00

3 lutego 2019 (4. niedziela po Epifanii)

Czy są powody by wierzyć (j. rosyjski)

Kawiarnia Sweet Life - ul. Warszawska 7
Dave: tel. 783 109 614

Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na angielski.
ul. Długa, 3

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM
SPOWIEDŹ
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią:
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy…
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
Chwalmy Go

Zimowy wyjazd kościelny do Kościeliska (koło
Chochołowa) planowany jest na 22-24 lutego 2019 r.
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 334 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym
tygodniu: 0 zł.

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

CZYTANIE RESPONSORYJNE

Celebrans: Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu, cała ziemio!
Zb.: Śpiewajcie Panu, błogosławcie imię jego, zwiastujcie co dzień zbawienie
jego!
Celebrans: Głoście wśród narodów chwałę jego, wśród wszystkich ludów cuda jego!
Zb.: Majestat i blask przed obliczem jego, moc i wspaniałość w świątyni jego.
Celebrans: Oddajcie Panu, plemiona narodów, oddajcie Panu chwałę i moc!
Zb.: Oddajcie Panu chwałę należną imieniu jego, przynieście dary i wejdźcie
do przedsionków jego!
Celebrans: Głoście wśród narodów: Pan jest królem! On utwierdził świat tak, że się nie
chwieje; Sprawiedliwie sądzić będzie ludy!
— Ps. 96:1-3, 6-8, 10

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY

CZYTANIE PIERWSZE
Księga Powtórzonego Prawa (5M) 13:12-18 (str. 210)

CZYTANIE DRUGIE
1. List św. Jana 2,15-27 (str. 1325)

1.
2.
3.
4.

MODLITWA PRZED KAZANIEM

PROŚBY MODLITEWNE

KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy, Ortona i Cai, Dave’a, Saszka, ojca Ortona, Romana
(dziadka Ani).

Wierzę

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
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Ojcze nasz…

PIEŚŃ KOŃCOWA
Cudowna Boża łaska

ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

Spotkanie Vox Box - klub filmowy.
Spotkanie “Czy są powody by wierzyć wg. C.S.Lewisa?”.
Spotkanie dla kobiet GROW.
Podziękowanie za wysłuchane modlitwy i polepszenie stanu zdrowia dziadka
Ani.
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O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
Studia, praca oraz rodzina Dave’a.
O studia Saszka.
O nową pracę dla Larysy.
O pracę Danieli i Siergieja.
O sesję Ani, Lewisa i Pawła.
O prace Ricciego.
O KOŚCIÓŁ
Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
O spotkanie rady kościoła dzisiaj wieczorem.
Spotkania Vox Box. Módlmy się o dobre relacje z ludźmi, które przychodzą
na te spotkania.
Módlmy się o Pawła, który w tym tygodniu poprowadzi grupę “Czy są
powody by wierzyć?” w języku rosyjskim.
Módlmy się o Dave’a, który prowadzi studium biblijne w j. angielskim.
O przygotowanie do druku książek: “Świętość Boga” i “Czy jesteśmy razem?”
R.C. Sproula; “Ewangelia w Centrum” Tima Kellera i D.A.Carsona oraz Sama
Allberry’ego “Czy Bog jest przeciwko gejom?
INNE PROŚBY

