NADCHODZĄCE WYDARZENIA
8 września 2019 (12. niedziela po Trójcy Św.)
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.

12 / 09

Studium Biblijne w języku angielskim

15 / 09

Modlitwa wieczorna

Czwartek, 19.00

Niedziela, 17.00

Sweet Life - ul. Warszawska 7

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

REFLEKSJA PRZED NABOŻEŃSTWEM
“Misja nie jest celem końcowym Kościoła. To uwielbienie Boga jest tym celem.Misja istnieje
dlatego, że w niektórych miejscach jest brak tego uwielbienia.. (Let the Nations Be Glad! John
Piper)
SPOWIEDŹ
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
W Twoich rękach Panie
CZYTANIE RESPONSORYJNE

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 760 złotych. Ofiary na konto bankowe w
ubiegłym tygodniu: 800 zł.
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym biuletynem można znaleźć na:

Celebrans: Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne skale
zbawienia naszego!
Zb.: Pójdźmy przed oblicze jego z dziękczynieniem, wykrzykujmy mu radośnie w
pieniach,
Celebrans: Gdyż wielkim Bogiem jest Pan i królem wielkim nad wszystkich bogów.
Zb.: W jego ręku są głębokości ziemi i jego są szczyty gór. Jego jest morze i On
je uczynił, i suchy ląd ręce jego ukształtowały.
Celebrans: Pójdźcie, pokłońmy się i padnijmy na twarz! Klęknijmy przed Panem, który
nas uczynił!
Zb.: On bowiem jest Bogiem naszym, a my ludem pastwiska jego i trzodą ręki
jego.
Celebrans: Obyście dziś głos jego usłyszeli. — Psalm 95:1-7

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY
CZYTANIE PIERWSZE
Księga Rodzaju 12:1-9 (str. 16)

CZYTANIE DRUGIE
Ewangelia według św. Mateusza 28:16-20 (str. 1067)

MODLITWA PRZED KAZANIEM
KAZANIE
CREDO
PIEŚŃ
Bóg Abrahama znał

1. Bezpieczny powrót Saszka i Ani z Filipin.
2. Rozpoczęcie nowego roku szkolnego.
3. O Kościoły, które nas wspierają znajdujące się w Stanach Zjednoczonych,
Irlandii Pn., Szkocji oraz na Ukrainie.
4. Zakończenie tłumaczenia książki “Czy Bóg jest homofobem?” Sama
Allberrego oraz “Najpiękniejsza historia” Kevina DeYounga.
5. Udany “poranek kawowy” przeprowadzony w Newtonards przez Andrew
Green’a. który miał na celu zbiórkę funduszy na działalność wydawniczą
naszego kościoła.
PROŚBY MODLITEWNE
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, dziadków Lewisa.

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

1.
2.
3.
4.

Ojcze nasz…

PIEŚŃ KOŃCOWA
Barka

ZBIERANIE OFIAR
OGŁOSZENIA
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE

1.
2.
3.
4.

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH
Studia Ani, Saszka (wyjazd do seminarium), Pawła.
Praca i studia Lewisa.
Bezpieczny powrót Siergieja z Hong Kongu.
Wyjazd wakacyjny Pawła i Emily.
O KOŚCIÓŁ
Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła.
Módlmy się o nowe studium katechetyczne.
Módlmy się o przyszłą grup.ę apologetyczną “Czy nauka pogrzebała
Boga?”. Módlmy się o nowe osoby, które dołączą do nas w nowym sezonie.
Módlmy się o Jagodę Grudzień, który zajmuje się korektą naszych książek.

INNE PROŚBY
1. Módlmy się o kościół prezbiteriański w Warszawie (I Zbór), który obecnie
przechodzi przez trudny okres.

PROSIMY ZGŁASZAĆ WASZE PROŚBY MODLITEWNE DO SASZKA W TYGODNIU.

