
 
 

 

 

                                           

 

ч. 65/2015                                    Рік ІІ 

 

5555        ЛипеньЛипеньЛипеньЛипень        2015201520152015    
Гл.4,Єв.5 

5-а Нд. по Зісланні 

Свщмч. Євсевія, єп. Самосатського 

 

Парохія Покровa Пресвятої Богородиці в Ольштині 
www. cerkiew.olsztyn.pl  

 
 
 

ГласГласГласГлас    4444 
Тропар: Світлую воскресення проповідь * 

від ангела взнавши, Господні учениці, * і прадідне 
осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, 
мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос 
Бог, * даруючи світові велику милість. 

Кондак: Спас і Ізбавитель мій * із гробу як 
Бог * воскресив від узів земнороджених * і врата 
адові .сокрушив, * і як Владика * воскрес 
тридневний. 

Богородичний: Йоаким і Анна з неслави 
бездітности * і Адам і Єва від тління смерти 
визволилися, Пречиста, * у святім різдві твоїм. * 
Його празнують люди твої, * з провини 

прогрішень ізбавлені, * як кличуть до Тебе: * 
Неплідна родить Богородицю * і кормительку 
життя нашого. 

Прокімен: Як величні діла твої, Господи, все 
премудрістю сотворив Ти (Пс. 103,24). 

Стих: Благослови, душе моя, Господа; 
Господи, Боже мій, Ти дуже величній (Пс. 103,1). 

Алилуя: Натягни лук і успівай, і царюй, 
істини ради і лагідности, і справедливости 
(Пс.44,5). 

Стих: Возлюбив Ти справедливість і 
возненавидів Ти беззаконня (Пс. 44,8). 

Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте 
його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 
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  Коли ж він прибув на той бік, у край гадаринський, 

зустріли його два біснуваті, що вийшли з гробниць, 

але такі люті, що ніхто не міг перейти тією дорогою. 
29

 . І почали кричати: “Що нам і тобі, Сину Божий? 

Прийшов єси сюди, щоб нас мучити перед часом?” 
30

  

Оподаль же від них паслося велике стадо свиней. 
31

  

Біси попросили його: “Як ти нас виганяєш, пошли нас 

в оте стадо свиней.” 
32

  “Ідіть” – сказав їм. І вийшли з 

них, і ввійшли у свиней. Тоді то все стадо кинулося з 

кручі в море й утопилося в хвилях. 
33

  А пастухи 

повтікали й, прибігши в місто, все розповіли, а й про 

біснуватих. 
34

  Тоді все місто вийшло Ісусові назустріч 

і, побачивши його, попросили, щоб відійшов з їхніх 

околиць. 
1
  Сівши у човен, він переплив назад 

і прибув у своє місто. 

 

 
 

 

 

1 Брати, бажання мого серця і моя молитва до Бога 

за них, щоб вони спаслися. 
2
  Я бо їм свідчу, що вони 

мають ревність Божу, та вона не розумна. 
3
  Не 

розуміючи Божої справедливости й шукаючи 

установити свою власну, вони не покорилися 

справедливості Божій. 
4
  Бо мета закону - Христос, 

на оправдання кожного, хто вірує. 
5
  Мойсей про 

праведність, що від закону, пише: «Той, хто його 

виконує, буде ним жити.» 
6
  А справедливість, що 

від віри, так говорить: «Не кажи у твоїм серці: Хто 

зійде на небо?» - тобто: Христа звести додолу; 
7
  

або: «Хто зійде в безодню?» - тобто: щоб вивести 

Христа з мертвих. 
8
  Що, отже, вона каже? «Близько 

тебе слово: в твоїх устах і в твоїм серці», тобто, 

слово віри, що його проповідуємо. 
9
  Бо коли ти 

твоїми устами визнаватимеш Господа Ісуса 

і віруватимеш у твоїм серці, що Бог воскресив його 

з мертвих, то спасешся, 
10

  бо серцем вірується на 

оправдання, а устами визнається на спасіння. 

 

 

 

                                    Змінні частиниЗмінні частиниЗмінні частиниЗмінні частини    
Євангелія від Матея 

8:28-9:1 

 

Послання апостола 

Павла до Римлян 

10:1-10 
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Рахунок на утримання парохії (Господарське конто)   42 1240 1590 1111 0000 1452 9124  

Рахунок на будову       15 1240 5598 1111 0010 5702 9077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДІЛЯ – 05.07.2015      5-я Нд. по Зісланні 
9.45 – Хрещення – Марися і Кая Мельник   
10.00 – Служба Божа   
+ Петро Івахів 
 

14.00 – Служба Божа 
+ Наталя Бревкa  і Зенон Бриль 
 

18.00 – Служба Божа 
+ Андрій Доскоч 
 
ПОНЕДІЛОК - 06.07.2015  Муч. Агрипини 
18.00    Служба Божа  
+ Іван Хмарич  - 40 день від Смерти 
 

ВІВТОРОК - 07.07.2015    ⊕⊕⊕⊕    Різдво св. Йоана ХреститеРіздво св. Йоана ХреститеРіздво св. Йоана ХреститеРіздво св. Йоана Хрестителллл 
10.00   – Служба Божа 
18.00   – Служба Божа 
 

СЕРЕДА - 08.07.2015  Препмуч. Февронії 
7.30   – Служба Божа 
    

ЧЕТВЕР - 09.07.2015  Преп. Давида Солунського  
7.30   – Служба Божа 
 
 

П'ЯТНИЦЯ - 10.07.2015    Преп. Самсона, лікаря 
7.30 – Служба Божа 
 

СУБОТА – 11.07.2015    Перенес. мощей безсрібн. Кира й Івана 

 
 
 

НЕДІЛЯ – 12.07.2015      6-а Нд. по Зісланні  
⊕⊕⊕⊕ Верх. апп. ПЕТРА І ПАВЛА  
 
10.00 – Служба Божа   
+ Петро Івахів 
 
14.00 – Служба Божа 
За Боже благословення і здоров'я  
для  Павла Дяків в 10  річницю нородження   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Оголошення    
    

Бажаючих поїхати до Хшанова організованим транспортом 

просимо вписуватись у список при виході з церкви.  

Виїзд з Ольштина о год. 6.15 з під церкви. 

Є ще вільні місьця. 

    

    

В справах адміністрВ справах адміністрВ справах адміністрВ справах адміністрацийних нашої паркафї просимо ацийних нашої паркафї просимо ацийних нашої паркафї просимо ацийних нашої паркафї просимо 

оооо    контактконтактконтактконтакт    

з отцем парохомз отцем парохомз отцем парохомз отцем парохом    Іваном ГалушкІваном ГалушкІваном ГалушкІваном Галушкоюоюоюою    

моб. тел.: +48 609 939 021    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ЗапрошенняЗапрошенняЗапрошенняЗапрошення    

В суботу 1В суботу 1В суботу 1В суботу 11111.07.201.07.201.07.201.07.2015555р. р. р. р. відбудеться  черговий Відпуст відбудеться  черговий Відпуст відбудеться  черговий Відпуст відбудеться  черговий Відпуст 

уууу    Хшанові.Хшанові.Хшанові.Хшанові.    

ПрограмаПрограмаПрограмаПрограма    

 9.30 – Молебен до Матері Божої 

10.00 - Архиєрейська Служба Божа  

    - Панахида за + о. Митр. М. Ріпецького, 

    - почастунок для всіх 

    - Концерт Релігійної Пісні (хор „Камертон” з 

Ґіжицка) і в тракті вспомини про покійного о.Митр. М. 

Ріпецького. 

 

Сердечно запрошуємо Сердечно запрошуємо Сердечно запрошуємо Сердечно запрошуємо ––––    Хшаново чекає Вас!!!Хшаново чекає Вас!!!Хшаново чекає Вас!!!Хшаново чекає Вас!!!    

о. Григорій А. Столиця і Рада Парафіяльна 

 

 
 
 

РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 


