
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 

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. 

21 kwietnia 2019 (Niedziela Wielkanocna) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… 
Zbór: Wszechmogący Boże, przyznajemy, że trudno jest być Twoim ludem. Powołałeś 
nas abyśmy byli Twoim kościołem, i kontynuowali misję Jezusa Chrystusa w naszym 
samotnym i zagubionym świecie. Jednak przyznajemy, że jesteśmy bardziej apatyczni niż 
aktywni, bardziej wyizolowani niż zaangażowani, bardziej okrutni niż współczujący, 
bardziej uparci niż posłuszni, bardziej legalistyczni niż kochający. Łaskawy Panie, zmiłuj 
się nad nami i przebacz nam nasze grzechy. Usuń przeszkody uniemożliwiające nam 
bycie Twoimi przedstawicielami w zepsutym świecie. Obudź nasze serca na obiecany 
dar zamieszkania w nas Twojego Ducha. O to modlimy się w potężnym imieniu Jezusa. 
Amen. 

PIEŚŃ 
Boże stworzenia, złączcie się 

CZYTANIE RESPONSORYJNE 

Celebrans: Rzekłem do Pana: Tyś Panem moim, nie ma dla mnie dobra poza tobą. 
Zb.: Pan jest działem moim i kielichem moim, Ty strzeżesz losu mojego. 
Celebrans: Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. 
Zb.: Mam zawsze Pana przed sobą, gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. 
Celebrans: Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, nawet ciało moje 
spoczywać będzie bezpiecznie, 
Zb.: Bo nie zostawisz duszy mojej w otchłani, nie dopuścisz, by twój pobożny oglądał 
grób. 
Celebrans: Dasz mi poznać drogę życia, obfitość radości w obliczu twoim, rozkosz po prawicy 
twojej na wieki. 

— Ps. 16:2, 5, 7-11 

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 220 złotych. Ofiary na konto bankowe w 
ubiegłym tygodniu: 0 zł. 
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na:

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

 
24 / 04 
Środa, 19.30 

25 / 04 
Czwartek, 19.00 

28 / 04 
Niedziela, 17.00 

Vox Box - przyjęcie w mieszkaniu Ani i Saszka 
Spotkanie w języku angielskim.  
tel. 665 670 712



CZYTANIE PIERWSZE  
Księga proroka Izajasza 53 (str. 800) 

CZYTANIE DRUGIE 
Ewangelia według św. Jana 19:38 - 20:18 (str. 1164) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 
KAZANIE 
CREDO  

PIEŚŃ - Jezus daje nam zbawienie  

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 - Zmartwychwstał Pan  
ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Udaną konferencję młodzieżową kościoła św. Trójcy we Lwowie.  
2. Wtorkowe spotkanie “Czy są powody by wierzyć?” 
3. Bezpieczne dotarcie Ortona do Manili.  

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Zdrowie Larysy, Dave’a, dziadka Lewisa. 
2. Zdrowy przebieg ciąży Cai.  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. Wyjazd Pawła i Emily na Ukrainę.  
2. 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.  

INNE PROŚBY 
1. Módlmy się o to by w czasie świąt wielkanocnych wiele mieszkańców 

Krakowa mogło usłyszeć Ewangelię o zmartwychwstałym Chrystusie.  


