
Studium Ewangelii wg. św. Marka w j. angielskim 
McDonald’s - ul. Floriańska 55 
Dave: tel. 783 109 614 

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

Zajęcia katechetyczne dla przyszłych członków kościoła.

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. 

19 maja 2019 (4. Niedziela po Wielkanocy) 

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM  

SPOWIEDŹ 
Po chwili ciszy zbór wspólnie odmawia modlitwę spowiednią: 
Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy… 
Zbór: Miłosierny Boże, w Twojej obecności pełnej łaski wyznajemy nasz grzech i grzech 
tego świata. Chociaż Chrystus jest pośród nas naszym pokojem, jesteśmy ludźmi 
podzielonymi sami ze sobą kiedy trzymamy się wartości zgubionego świata. Gonimy za 
zyskiem i przyjemnością niszczymy ziemię i zanieczyszczamy morza. Lęki i zazdrości, jakie 
żywimy nastawiają bliźniego przeciw bliźniemu i naród przeciw narodowi. Nadużywamy 
Twoje dobre dary wyobraźni i wolności, intelektu i rozumu, i zamieniamy je w więzy 
opresji. Panie, zmiłuj się nad nami; uzdrów i przebacz nam. Uwolnij nas abyśmy służyli 
Tobie w świecie jako słudzy Twojej pojednującej miłości w Jezusie Chrystusie. Amen. 

PIEŚŃ 
Chwalże ma duszo Mocarza  

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.   >>> 

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

NADCHODZĄCE WYDARZENIA

22 / 05 
Środa, 17.30 

22 / 05 
Środa, 19.30 

24 / 05 
Czwartek, 19.00 

26 / 05 
Niedziela, 17.00 

Niedziela, 18.30 

Zajęcia katechetyczne (Katechizm Westminsterski) 
Spotkania w języku angielskim 
Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41. 

Vox Box - klub książki  
Spotkanie w języku angielskim.  
Kawiarnia Literacka - ul. Krakowska 41. 



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) 

CZYTANIE PIERWSZE  
2. Księga Samuela 11:2-5, 14-17 (str. 342) 

CZYTANIE DRUGIE 
List św. Pawła apostoła do Rzymian 3:21–26 (str. 1211) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM 
KAZANIE 
CREDO  

PIEŚŃ 
Dzięki łasce  

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  
Duszo ma Pana chwal 
  
ZBIERANIE OFIAR 
OGŁOSZENIA 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
   
1. Spotkanie rady Zboru. 
2. Dyskusja wokół filmu “Green Book” na Vox Boxie w środę. 
3. Druk książki “Świętość Boga”.  
4. Bezpieczny powrót Siergieja i Danieli do Krakowa. 

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

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

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O powrót Cai na Filipiny.  
2. O wyjazd Cyryla.  

O KOŚCIÓŁ 
1. Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.  
2. Módlmy się o Dave’a, który prowadzi studium biblijne w j. angielskim.  
3. Módlmy się o nowe studium katechetyczne, które rozpocznie się w środę.  
4. Módlmy się o przygotowania do druku książki “Czy jesteśmy razem? 

Katolicyzm okiem Protestanta” R.C. Sproula.  

INNE PROŚBY 
1. Módlmy się o wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce. 


