
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ч. 13/2014                                    Рік ІІ 
 

06 квітня 2014 
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Глас 8 

 
Передсв. Благовіщення 

Преп. Захарії 
 
 

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині 
www.cerkiew.olsztyn.pl 

Євангеліє 
від Марка  

10:32-45 

 
 
 
 
Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус 
ішов перед ними. І дивувались вони й, ідучи за 
ним, страхалися. І взявши знову дванадцятьох, 
почав їм говорити, що має статися з ним: "Оце 
йдемо в Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий 
первосвященикам та книжникам, і засудять його 
на смерть, і видадуть його поганам; і 
насміхатимуться з нього, плюватимуть на нього, 
бичуватимуть його й уб'ють, він же по трьох днях 
воскресне." Яків же та Йоан, сини Заведея, 
підходять до нього та й кажуть йому: "Учителю, 
хочемо, щоб ти нам зробив те, чого попросим." 
Він же їм відповів: "Що хочете, щоб я зробив 
вам?" "Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми 
сиділи: один праворуч, другий ліворуч від тебе у 
твоїй славі." Ісус же сказав їм: "Не знаєте, чого 
просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і 
христитися хрищенням, яким я хрищусь?" Ті йому 
відповіли: "Можемо." Ісус сказав їм: "Чашу, яку я 
п'ю, питимете, і хрищенням, яким я хрищуся, 
христитиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи 
ліворуч, - не моя річ вам дати, а кому 
приготовано." Почули про те десятеро, тож 
обурились на Якова та Йоана. Тоді Ісус 
прикликав їх і сказав їм: "Ви знаєте, що ті, яких 
вважають князями народів, верховодять ними, а 
їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай буде 
між вами, але хто з-між вас хоче стати великим, 
хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче бути 
першим, хай буде рабом усіх. Бо й Син Чоловічий 
прийшов не на те, щоб йому служити, лише щоб 
служити й віддати своє життя як викуп за 
багатьох." 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі є новий номер нашого церковного 
часопису БЛАГОВІСТ. Ціна одного примірника  
3,5 зл. 
 

КВІТНА НЕДІЛЯ 
Пригадую, що через тиждень Квітна Неділя, на 
пам'ятку в'їзду Ісуса Христа до Єрусалиму 
приносимо до храму вербове віття, для 
освячення. 
 
 
 

 
 
 
 
 
Христос же, з'явившись як архиєрей майбутніх 
благ, через більший і досконаліший намет, що 
зроблений не людською рукою, тобто не земної 
будови, - і не з кров'ю козлів та телят, але з 
власною кров'ю, - увійшов, раз назавжди у 
святиню і знайшов вічне відкуплення. Бо коли 
кров волів і козлів та попіл із телиці, як покропить 
нечистих, освячує, даючи їм чистоту тіла, то 
скільки більше кров Христа, - який Духом вічним 
приніс себе самого Богові непорочним, - очистить 
наше сумління від мертвих діл, на служіння 
Богові живому!  
 

СЛОВО ПОДЯКИ З УКРАЇНИ 
Слава Ісусу Христу!  
Дорогий отче Павле та всі жертвоадавці!!! 
Прийміть найщирішу подяку за Ваші подарунки 
для бідних людей в Україні. Пачки-посилки 
почали приходити. Люди, які їх отримують - щиро, 
щиро вдячні. Дякуємо Вам, що у такий непростий 
час для України, і для всього українського народу 
підтримуєте нас. Для нас це є ознакою Вашої 
поваги, розради і співчуття. Народ, який 
єднається у такі важкі часи - отримає нагороду. 
Завдяки Вам бачимо, що українці всього світу 
єднаються у молитві та взаємопідтримці. Так, 
нам зараз дуже непросто, як економічно, так і 
психологічно. Ми не хочемо, щоби агресор 
забирав наші території, ми не хочемо воювати, 
не хочемо ще більше смертей, але хочемо миру. 
Дякуємо Вам за підтримку і завжди 
молитимемося за всіх вас. З молитвою, щирою 
подяко від всіх хто отримав і отримає від Вас 
допомогу  
 
о. Роман Сиротич -  Директор Карітас Київської 
Архиєпархії 
 

НОВІ ЄПИСКОПИ ДЛЯ УГКЦ В УКРАЇНІ 
2 квітня Папа Франциск призначив нових 
єпископів для нашої церкви в Україні. Владику 
Тараса (Сеньківа) на Єпарха Стрийського УГКЦ, 
о. Богдана Манишина на Єпископа-помічника 
Стрийської єпархії і отця Василя Тучапця на 
єпископа та Екзарха Харківського 
(cerkiew.olsztyn.pl)  

 

Апостол 
до Євреїв  

9:11-14 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ - 06.04.2014 – глас 8 
5 Посту  
Передпразденство Благовіщення. Преп. Захарії  
10.00 – Служба Божа 
+ Ярослав Ванкевич; + Марія, Михайло Саміло 
14.00 – Служба Божа 
+Анна , Михайло з род. Демків і з р. Паньків 
18.00 - Служба Божа для студентів 
+ Михайло Міц 
 

ПОНЕДІЛОК - 07.04.2014 
⊕ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ 
10.00 – Служба Божа 
+ Михайло, Юлія, Євген з р. Петришин 
18.30 – Служба Божа 
+ Данько, Кот, Павло Гаврильчак 
 

ВІВТОРОК - 08.04.2014 
Віддання Благовіщення  
Собор арх. Гавриїла  
7.30 – Служба Божа 
Про здоров'я і благословення для родини Ханас. 
18.30 – Служба Божа 
 

СЕРЕДА - 09.04.2014 
Муч. Матрони Солунської  
7.30 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
18.30 – Служба Божа 
 

ЧЕТВЕР - 10.04.2014 
Преп. Іларіона Нового; преп. Стефана, чудотв.  
10.00 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
17.30 – Служба Божа 
Подяка від Марії за всі отримані ласки від 
Господа Бога 
 

П'ЯТНИЦЯ - 11.04.2014 
Свщмчч. Марка й Кирила  
10.00 – Служба Божа 
Про здоров'я і благословення для Павла Ханаса 
17.30 – Служба Божа 
На всяке прошення і про ласки здоров'я для Марії 
 

СУБОТА – 12.04.2014 
Лазарева Субота 
Преп. Івана Ліста  
10.00 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
17.30 – Служба Божа 
 
НЕДІЛЯ - 13.04.2014 

КВІТНА НЕДІЛЯ 
† ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ 
Св. Іпатія, єп. Гангренського  
10.00 – Служба Божа 
+ Тереса Гарбовська 
13.15 – Хрещення Меланії Солян 
14.00 – Служба Божа 
+Йосиф, Марія, Анна, Миколай, Ксеня, Дмитро, з. 
р. Левчик, Гамрат і Фучила. 
18.00 - Служба Божа для студентів 
+ Катерина, Іван, Роман і Ігор з р. Лопушинських. 
 
ПОРЯДОК ВЕЛИКОПОСТНИХ РЕКОЛЕКЦІЇ 

ЧЕТВЕР - 10.04.2014 
Преп. Іларіона Нового; преп. Стефана, чудотв.  
9.30 - Сповідь 
10.00 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
17.00 –  Наука для дітей  
17.00 – Сповідь 
17.00 –  Служба Божа 
Подяка від Марії за всі отримані ласки від 
Господа Бога 
18.30 - Наука для молоді ліцею, студентів і 
працюючих 
 

П'ЯТНИЦЯ - 11.04.2014 
Свщмчч. Марка й Кирила  
9.30 - Сповідь 
10.00 – Служба Божа 
17.00 –  Наука для дітей  
17.00 – Сповідь 
17.00 –  Служба Божа 
18.30 - Наука для молоді ліцею, студентів і 
працюючих 
 

СУБОТА – 12.04.2014 
Лазарева Субота 
Преп. Івана Ліста  
9.30 - Сповідь 
10.00 – Служба Божа 
17.00 –  Наука для дітей  
17.00 – Сповідь 
17.00 –  Служба Божа 
18.30 - Наука для молоді ліцею, студентів і 
працюючих 
НЕДІЛЯ - 13.04.2014 
КВІТНА НЕДІЛЯ 
† ВХІД ГОСПОДНІЙ В ЄРУСАЛИМ 
Св. Іпатія, єп. Гангренського  
10.00 – Служба Божа 
14.00 – Служба Божа 
18.00 - Служба Божа для студентів 
 
 
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться в кожний 
день реколекції (четвер, п'ятницю, суботу) о год. 
18.30 і в неділю після Служби Божої о год. 10.00 в 
приміщенні парафіяльного дому. Запрошуються 
всіх бажаючі. 


