
NADCHODZĄCE WYDARZENIA 
 
18/01 / 17.30 / WTOREK / Studium Katechizmu Heidelberskiego 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
18/01 / 19.00 / WTOREK / Studium Biblijne 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
23/01 / 11.00 / NIEDZIELA / Modlitwa poranna. Nabożeństwo z 
Komunią Świętą, w języku polskim z tłumaczeniem na język angielski. 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 

*** 
18-20 lutego 2022 Wyjazd integracyjny RDA. Więcej informacji na 
Facebooku parafialnym. Zapisy pod kodem QR: 

 
 
 
 
 
 
 
Ofiary na rzecz Kościoła wpłacać można na nowy numer konta:  
Parafia Ewangelicko-Prezbiteriańska Chrystusa Zbawiciela w Krakowie,  
ul. Smolki 8; 30-513 Kraków. Nr konta: 30 1140 2004 0000 3802 8200 9665. 
Dobrowolne ofiary gotówkowe prosimy wkładać do białych kopert 
znajdujących się na końcu śpiewników i wrzucać do koszyka na ofiary.  
Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 245 zł.  
 
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym 
biuletynem można znaleźć na www.kosciolzbawiciela.pl oraz na naszym 
Facebooku: facebook.com/kosciolzbawiciela 
 

 
 

16 stycznia 2022 (2.	Niedziela	po	Epifanii) 
 
Witamy wszystkich gości w parafii Ewangelicko-Prezbiteriańskiej Chrystusa 
Zbawiciela 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.   
 
SPOWIEDŹ  
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 
Chwałę daj Panu 

CZYTANIE RESPONSORYJNE  
Celebrans: Pójdźcie, radośnie śpiewajmy Panu, wznośmy okrzyki radosne skale 
zbawienia naszego! 
Zbór: 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.  

- Ps. 95:1-7 (UBG) 
 



CZYTANIE PIERWSZE   
Księga Rodzaju 3:1-13 (str. 11) 
  
CZYTANIE DRUGIE  
Dzieje Apostolskie 19:21-20:5 (str. 1192) 
 
MODLITWA PRZED KAZANIEM  
 
KAZANIE  
 
WYZNANIE WIARY 
 
PIEŚŃ 
Przed Bożym tronem 
 
MODLITWA W CISZY  
Ten czas spędzamy na modlitwie członków naszej wspólnoty lub zwracając się do 
Boga wraz z naszymi problemami i dziękczynieniem. Jeżeli tego nie praktykujesz, to 
mimo wszystko zachęcamy, do podjęcia próby modlitwy lub do wykorzystania tego 
czasu do refleksji nad wysłuchanym kazaniem.  

MODLITWA PAŃSKA  
Ojcze nasz…  
 
PIEŚŃ KOŃCOWA 
Dzieki łasce 
 
ZBIERANIE OFIAR  
 
OGŁOSZENIA  
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 
 
DOKSOLOGIA 
Temu, który ma wszelką moc, by nas strzec, Aby nas strzec od upadku,                    
I z radością wielką postawić nieskalanych, czystych, Przed obliczem Swym.                  
Jedynemu mądremu Bogu, Niech będzie wciąż chwała i moc.   
Majestat, potęga, teraz i zawsze, Amen. 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
1. Za narodziny Artura Garcarza w ubiegłym tygodniu. 
 

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Za każdego cierpiącego na Covid-19 na całym świecie. Niech Bóg będzie z 
nimi, błogosławi ich i zechce dodać im otuchy.  
2. Módlmy się o wszystkie kobiety w ciąży, za ich zdrowie oraz ich  
nienarodzone dzieci.  
3. O zdrowie dla Emily w czasie ciąży oraz zdrowie nienarodzonego dziecka.   
4. O zdrowie i bezpieczny przebieg ciąży Marty. O zdrowie Radka. 
5. O zdrowie rodziców Sergieja i ich rodziny. 
  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O dobre relacje młodych osób w naszej wspólnocie z ich rodzicami.  
2. Serhii prosi o mądrość w pracy.  
3. O aplikację o kartę czasowego pobytu dla Iana i Peris.  
 

O KOŚCIÓŁ 
1. O mądrość w prowadzeniu i organizowaniu studium biblijnego dla kobiet w 
Kościele.  
2. O rozwój Reformowanego Duszpasterstwa Akademickiego.  
3. Módlmy się o działalność Wydawnictwa MW.  
4. Módlmy się o kolejny cykl przygotowań do członkostwa w Kościele.  
Módlmy się o przyszłych członków i Bożą mądrość dla nich  
w przygotowaniach.  
5. Módlmy się o przyszłych starszych i diakonów naszego Kościoła.  
6. O zjazd integracyjny Reformowanego Duszpasterstwa Akademickiego. 

 
INNE 

1. Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów reformowanych w Polsce 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


