NADCHODZĄCE WYDARZENIA

07 / 05
Wtorek, 19.00

Spotkanie z Tiffany Ouyang - członkiem prezbiteriańskiego kościoła
Odkupiciela w Nowym Jorku. Brak wejściówek.
Miejsce spotkania: Milk Studio - ul. Miodowa 41.

09 / 05

Moda i Wiara

Czwartek, 19.00

Spotkanie z Tiffany Ouyang - członkiem prezbiteriańskiego kościoła
Odkupiciela w Nowym Jorku. Darmowe wejściówki dostępne są na stronie:
www.faithandfashion09052019.evenea.pl
Miejsce spotkania: Milk Studio - ul. Miodowa 41.

09 / 05

Studium Ewangelii wg. św. Marka w j. angielskim

12 / 05

Modlitwa wieczorna

Czwartek, 19.00

Niedziela, 17.00

5 maja 2019 (2. Niedziela po Wielkanocy)

Moda i Wiara

McDonald’s - ul. Floriańska 55
Dave: tel. 783 109 614

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.

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM
SPOWIEDŹ
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią:
Celebrans: Miłosierny Boże, Ty odpuszczasz winy wszystkim, którzy prawdziwie żałują i zwracają
się ku Tobie. Pokornie wyznajemy nasze grzechy i prosimy o Twoje miłosierdzie. Nie kochaliśmy
Ciebie czystym sercem, ani naszego bliźniego jak siebie samego. Nie czyniliśmy sprawiedliwości,
nie kochaliśmy uprzejmości. ani nie chodziliśmy w pokorze przed Tobą, nasz Boże. Zmiłuj się nad
nami, Boże, według Twojego miłosierdzia. W Twojej wielkiej litości oczyść nas z naszego
grzechu.
Zbór: Stwórz w nas serce czyste, o Boże, i odnów w nas ducha prawego. Nie odrzucaj
nas od twego oblicza i nie odbieraj nam swego Ducha Świętego. Przywróć nam radość
twego zbawienia i wesprzyj nas duchem ochoczym przez Chrystusa Pana naszego.
Amen
- na podstawie Psalmu 51,10-12
PIEŚŃ
Boże wielki

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 50 złotych. Ofiary na konto bankowe w ubiegłym
tygodniu: 100 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na:

CZYTANIE RESPONSORYJNE
Celebrans: Strzeż mnie jak źrenicy oka, ukryj mnie w cieniu swych skrzydeł;
Zbór: Przed niegodziwymi, którzy mnie gnębią, przed wrogami mojej duszy, którzy mnie
osaczyli.
Celebrans: Okryli się swoim tłuszczem, zuchwale mówią swymi ustami.
Zbór: Gdziekolwiek idziemy, otaczają nas, wytężają swój wzrok, aby nas powalić na ziemię.
Celebrans: Podobni są do lwa żądnego łupu, do lwiątka siedzącego w ukryciu.
Zbór: Powstań, PANIE, wystąp przeciwko niemu i powal go, swoim mieczem ocal moją duszę
od niegodziwego;
Celebrans: A swoją ręką, PANIE, od ludzi, od ludzi tego świata, których udziałem jest to życie […]
Zbór: Ja zaś w sprawiedliwości ujrzę Twe oblicze, a gdy się obudzę, nasycę się Twoim
podobieństwem.
— Ps. 17:8-15 (UBG)

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY
CZYTANIE PIERWSZE
Księga proroka Izajasza 53: 3-12 (str. 800)

CZYTANIE DRUGIE
Ewangelia według św.. Łukasza 24:13–35 (str. 1133)

1.
2.
3.
4.

MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ - Nie omijaj mnie, o Zbawco
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.

PROŚBY MODLITEWNE
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, dziadka Lewisa.
2. Zdrowy przebieg ciąży Cai.
O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
1. Wyjazd Saszka na Synod w Odessie.
2. O Ortona i Cai, ich ostatnie miesiące w Krakowie przed powrotem na
Filipiny.

MODLITWA PAŃSKA
Ojcze nasz…

PIEŚŃ KOŃCOWA - Psalm 23
ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

Odpoczynek w trakcie majówki.
Wyjazd Pawła i Emily na Ukrainę.
50 osób, które zarejestrowały się na spotkanie “Moda i Wiara”.
Czwartkowe studium biblijne.

1.
2.
3.
4.

O KOŚCIÓŁ
Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
Módlmy się o spotkania “Wiara i Moda” w tym tygodniu oraz o Tiffanny
Ouyang, która będzie na nich przemawiać. Módlmy się o jej bezpieczny
przyjazd do Polski.
Módlmy się o Dave’a, który prowadzi studium biblijne w j. angielskim.
Módlmy się o wydanie książki “Świętość Boga” R.C. Sproula w przeciągu
najbliższych kilku tygodni.
INNE PROŚBY

