
 
NADCHODZĄCE WYDARZENIA 

 
08/12 / 19.00 / ŚRODA / Spotkanie Reformowanego Duszpasterstwa 
Akademickiego 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
09/12 / 17.30 / CZWARTEK / Zajęcia katechetyczne dla przyszłych 
członk�w Kościoła 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
09/12 / 19.00 / CZWARTEK / Studium księgi Jozuego 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
12/12 / 11.00 / NIEDZIELA / Modlitwa poranna. Nabożeństwo w języku 
polskim z tłumaczeniem na język angielski. 
Kancelaria parafialna, ul. Smolki 8 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. Ofiary z ubiegłego tygodnia stanowią: 1 135zł.  
 
Wszystkie aktualne wydarzenia i ogłoszenia włącznie z niniejszym 
biuletynem można znaleźć na www.kosciolzbawiciela.pl oraz na naszym 
Facebooku: facebook.com/kosciolzbawiciela 

 
 

5 grudnia 2021 (2. Niedziela w Adwencie) 
 
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: O miłosierny, łagodny i łaskawy Boże, Boże pokoju, Ojcze miłosierdzia, 
Boże wszelkiej pociechy: wyznajemy Ci zło naszych serc; przyznajemy, że 
jesteśmy zbyt skłonni do gniewu, zazdrości i zemsty, do ambicji i pychy, które 
często powodują niezgodę i gorycz pomiędzy innymi a nami. Zbyt często w ten 
sposób obraziliśmy i zasmuciliśmy Cię, O cierpliwy Ojcze. Przebacz nam ten 
grzech i zezwól nam mieć udział w błogosławieństwie, jakie obiecałeś 
czyniącym pokój, że będą nazwani dziećmi Bożymi. Przez Jezusa Chrystusa, 
Pana naszego. Amen. 

PIEŚŃ 
Chwalmy Go 

CZYTANIE RESPONSORYJNE – ZAPALANIE ŚWIEC ADWENTOWYCH 

Celebrans: Jezus znowu powiedział do nich: Ja jestem światłością świata. 
Kto idzie za mną, nie będzie chodził w ciemności, ale będzie miał światłość 
życia. 
Zbór: Zapalamy te świece jak znak nadchodzącego światła Chrystusa. 
Celebrans: Powiodę ślepych drogą, której nie znali, poprowadzę ich 
ścieżkami, o których nie wiedzieli.  Ciemność zamienię w światłość przed 

nimi, a miejsca nierówne – w równinę To są rzeczy, które dla nich uczynię, a 

nie opuszczę ich.  
[�] - Przyjdź, Panie Jezu, nasza światłości i nasze zbawienie. 
Zbór: Chodźmy w światłości Pana. 

Izajasza 42:16, UBG 



CZYTANIE PIERWSZE   
I Księga Samuela 2:1-10 (str. 326) 
  
CZYTANIE DRUGIE  
Ewangelia wg. św. Łukasza 1:46-56 (str. 1090) 
 
MODLITWA PRZED KAZANIEM  
 
KAZANIE  
 
WYZNANIE WIARY 
 
PIEŚŃ 
Błogosławie cię 
 
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 
Raduj się świecie 
 
ZBIERANIE OFIAR  
 
OGŁOSZENIA  
 
BŁOGOSŁAWIEŃSTWO KOŃCOWE 

 
DOKSOLOGIA 
Niech będzie chwała i cześć 
 
 
 

PODZIĘKOWANIA ZA ODPOWIEDŹ NA MODLITWY 
1. Za regularne spotkania dla kobiet w naszej parafii.  
2. Pozwolenie na pracę Simone.  
 

PROŚBY MODLITEWNE 
O ZDROWIE I POTRZEBUJĄCYCH 

1. Za każdego cierpiącego na Covid-19 na całym świecie. Niech B�g 
będzie z  
nimi, błogosławi ich i zechce dodać im otuchy.  
2. M�dlmy 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 pomyślne narodziny dziecka Marii i Maćka.  
  

O STUDENTÓW I PRACUJĄCYCH 
1. O dobre relacje młodych os�b w naszej wsp�lnocie 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 rozw�j Reformowanego Duszpasterstwa Akademickiego.  
3. M�dlmy się o działalność Wydawnictwa MW.  
4. M�dlmy się o kolejny cykl przygotowa� do członkostwa w Kościele. 
M�dlmy się o przyszłych członk�w i Bożą mądrość dla nich w 
przygotowaniach.  
5. M�dlmy się o starszych i diakon�w naszego Kościoła.  
  
INNE  
1. M�dlmy się o jedność dla wszystkich kościoł�w reformowanych w 
Polsce. 
 
 


