
Studium Ewangelii wg. św. Marka w j. angielskim 
Kawiarnia Sweet Life - ul. Warszawska 7 
Dave: tel. 783 109 614 

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

Spotkanie na temat służby miłosierdzia  
ul. Długa, 3 

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. 

17 marca 2019 (2. niedziela Wielkiego Postu) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… 
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 
Przy Twym krzyżu  

CZYTANIE RESPONSORYJNE 

Celebrans: PANIE, wysłuchaj mojej modlitwy i niech przyjdzie do ciebie moje wołanie. 
Zb.: Nie ukrywaj przede mną swego oblicza, w dniu mego ucisku nakłoń ku mnie 
swego ucha; w dniu, w którym cię wzywam, szybko mnie wysłuchaj. 
Celebrans: Moje dni bowiem nikną jak dym, a moje kości są rozpalone jak ognisko. 
Zb.: Moje serce jest porażone i usycha jak trawa, tak że zapomniałem jeść 
chleb. 
Celebrans: Od głosu mego wołania moje kości przylgnęły mi do ciała. Jestem 
podobny do pelikana na pustyni, jestem jak sowa na pustkowiu. 
Zb.: Czuwam i jestem jak samotny wróbel na dachu.

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

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

19 / 03 
Wtorek, 19.30 

20 / 03 
Środa, 19.30 

21 / 03 
Czwartek, 19.00 

24 / 03 
Niedziela, 17.00 

Niedziela, 18.30 

Czy są powody by wierzyć według C.S.Lewisa? 
Dyskusja wokół książki “Chrześcijaństwo po prostu”.  
Mieszkanie Saszka i Ani. Tel. 665 670 712 

Vox Box - wieczór gier 
Spotkanie w języku angielskim.  
Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41



Celebrans: Przez cały dzień znieważają mnie moi wrogowie i przeklinają mnie ci, 
którzy szaleją przeciwko mnie. Jadam bowiem popiół jak chleb, a mój napój mieszam 
ze łzami; Z powodu twego gniewu i zapalczywości, bo podniosłeś mnie i strąciłeś. 
Zb.: Moje dni są jak chylący się cień, a ja usycham jak trawa. 
Celebrans: Ale ty, PANIE, trwasz na wieki, a twoja pamięć z pokolenia na pokolenie. 
Zb.: Powstaniesz i zmiłujesz się nad Syjonem, bo czas, byś się nad nim zlitował, 
gdyż nadszedł czas wyznaczony. 
Celebrans: Twoi słudzy bowiem miłują jego kamienie i litują się nad jego prochem; a 
poganie będą się bać imienia PANA i wszyscy królowie ziemi – twojej chwały. 

Psalm 102:1-15 (UBG) 
CZYTANIE PIERWSZE  
Księga Proroka Zachariasza 13:7-9 (str. 1016) 

CZYTANIE DRUGIE 
Ewangelia św. Marka 14:26-31, 66-72 (str. 1088) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 
KAZANIE 
CREDO  

PIEŚŃ - Czy wiesz, że na Golgocie  

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 - Przed Bożym tronem  
ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Bezpieczny powrót Ania, Saszka i Kariny z Irlandii Pn. 
2. Kościoły w Irlandii Pn., które wspierają naszą pracę.  
3. Nowa praca Larysy w Zakopanem.  

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Zdrowie Larysy, Dave’a, Ricciego, zdrowie rodziców Cai i Ortona.  
2. Zdrowy przebieg ciąży Cai.  
3. O babcię Ani (Marysia) oraz jej adaptację do życia po utracie męża.  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. Wyjazd Saszka do Szkocji w tym tygodniu.  
2. Wyjazd służbowy Siergieja do Szwajcarii w tym tygodniu.  
3. O Ortona i Cai, ich ostatnie miesiące w Krakowie przed powrotem na 

Filipiny.  

O KOŚCIÓŁ 
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  
2. Spotkania Vox Box. Módlmy się o dobre relacje z ludźmi, które przychodzą 

na te spotkania.  
3. Módlmy się o Dave’a, który prowadzi studium biblijne w j. angielskim.  
4. Módlmy się o działalność wydawniczą naszej Wspólnoty. Szczególnie o 

mądrość dla Moniki, naszej tłumaczki.  

INNE PROŚBY 
1. Konferencja wydawców chrześcijańskich, która odbędzie się w Krakowie w 

tym tygodniu.  


