
NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

28 / 11  

Czwartek, 17.30  

Studium katechetyczne w j. angielskim  

Ul. Smolki 8 

 

28 / 11  

Czwartek, 19.00  

 

1 / 12  

Niedziela, 17.00  

 

26 / 11  

Niedziela, 17.00 

Studium katechetyczne w j. angielskim  

Ul. Smolki 8 

 

 

Modlitwa wieczorna  

Nabożeństwo w języku polskim z tłumaczeniem na 

angielski.   

Ul. Smolki 8 

 

God’s Undertaker – grupa apologetyczna 

Mieszkanie Saszka i Anii ul Grzegórzecka 79F 

Tel. 665 670 712 

 

 

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 350 złotych. Ofiary na 

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

 

 
24 listopada 2019  (23. 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.   
 

SPOWIEDŹ  

Celebrans: Wyznajmy nasze grzechy…   
Zbór:  Wspaniały i litościwy Boże, ukochałeś nas wieczną, ofiarną miłością, ale my nie 

ukochaliśmy Ciebie. Ty nieustannie nas wzywasz, ale my nie słuchamy. Prosisz nas o miłość, ale 

my zostawiamy bliźniego w potrzebie, zajęci swoimi sprawami. Akceptujemy zło, uprzedzenia, 

wojnę i chciwość. Boże łaski, kiedy przychodzisz do nas z miłosierdziem, pokutujemy w duchu i w 

prawdzie, przyznajemy się do grzechu, i z wdzięcznością przyjmujemy Twoje przebaczenie 

przez Jezusa Chrystusa, naszego Odkupiciela. Amen. 

 
PIEŚŃ  
Na wysokościach Bogu cześć. 

CZYTANIE RESPONSORYJNE  

Celebrant: PAN jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. 

Zbór: Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody. 

Celebrans: Posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości ze względu na swoje imię. 

Zbór: Choćbym nawet chodził doliną cienia śmierci, zła się nie ulęknę, bo ty jesteś ze mną; 

twoja laska i kij pocieszają mnie. 

Celebrans: Zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów, namaszczasz mi głowę olejkiem, mój 

kielich przelewa się. 

Zbór: Zaprawdę dobroć i miłosierdzie pójdą w ślad za mną po wszystkie dni mego życia i 

będę mieszkał w domu PANA przez długie czasy. 

        - Psalm 23 (UBG) 

  



CZYTANIE PIERWSZE   

Księga Izajasza  43:1-7 (str. 788) 

CZYTANIE DRUGIE  
Ewangelia wg. Św. Mateusza 14:22-33 (str. 1040) 

MODLITWA PRZED KAZANIEM  

KAZANIE CREDO 

PIEŚŃ  

Przed Bożym Tronem. 

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   

 Barka 

 

ZBIERANIE OFIAR  

OGŁOSZENIA  

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE  

 
                                                                                                        
    
 
 

 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY    

1. Za Vox Box w zeszłym tygodniu oraz Leopolis Molodi. 
PROŚBY MODLITEWNE  

O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 
1. Zdrowie Larysy, Dave’a, dziadka Lewisa, Saszka. 

 

     O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 

1. Plany zawodowe Dave'a oraz prośba prywatna.   

2. Zdrowy przebieg ciąży Emily.  

3. Długoterminowe plany Lewisa. 

4. Orton, Cai I Viggo.  

5. Studia podyplomowe Ani. 

6. Praca Siergieja i rozwiązanie problemu w jego firmie. 

7. Zdrowy przebieg ciąży Danieli. 

8. O szukanie nowej pracy dla Ani. 

9. O nową pracę Kariny i prośba modlitewna dla jej przyjaciółki z pracy. 

10. O mądre zarządzenie czasu dla Pawła oraz o pozytywne rozpatrzenie wizy do UK. 

11. Za Emily i Pawła, żeby mogli podjąć mądrą decyzję w pewnej sprawie. 

12. Egzamin Saszka w przyszłym tygodniu. 

13. Wyjazd Szaska i Ani do Północnej Irlandii. 

                                            O KOŚCIÓŁ  

1.   Dodatkowych pracowników i duchownych dla naszego Kościoła oraz o powstanie służby 

studenckiej.   

2.   Módlmy się o czwartkowe studium katechetyczne oraz biblijne.   

3.   Módlmy się o grupę apologetyczną “Czy nauka pogrzebała Boga?”. Módlmy się o nowe            

osoby,  które dołączą do nas w nowym sezonie.   
4.   Módlmy się o Jagodę Grudzień, która zajmuje się korektą naszych książek.    

INNE  

1.   Módlmy się o kościół prezbiteriański w Warszawie (I zbór), który obecnie przechodzi przez 

trudny okres 

2.   Módlmy się o jedność dla wszystkich kościołów Reformowanych w  Polsce. 

 

 
 
 
 


