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Коли ви прощатимете людям їхні провини, то й
Отець ваш небесний простить вам. А коли ви не
будете прощати людям, то й Отець ваш
небесний не простить вам провин ваших. Коли ж
ви постите, не будьте сумні, як лицеміри: бо вони
виснажують своє обличчя, щоб було видно
людям, мовляв, вони постять. Істинно кажу вам:
Вони вже мають свою нагороду. Ти ж, коли
постиш, намасти свою голову й умий своє
обличчя, щоб не показати людям, що ти постиш,
але Отцеві твоєму, що перебуває в тайні; і Отець
твій, що бачить таємне, віддасть тобі. Не
збирайте собі скарбів на землі, де міль і
хробацтво нівечить, і де підкопують злодії і
викрадають. Збирайте собі скарби на небі, де ні
міль, ані хробацтво не нівечить і де злодії не
пробивають стін і не викрадають. Бо де твій
скарб, там буде і твоє серце.
ПОЧИНАЮТЬСЯ ПЕРЕДПОДРУЖНІ НАУКИ
Від наступної суботи 08 березня 2014 р. в парафії
Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині
відбудуться курси для чоловіків і жінок, які мають
намір прийняти Святе Таїнство Подружжя у 2014
році. Передподружні науки будуть відбуватися в
три суботи Великого Посту від год. 10.00 до
14.00. І зустріч - 08 березня 2014; ІІ зустріч - 22
березня 2014; ІІІ зустріч - 05 квітня 2014. Охочих
взяти участь у підготовці до подружжя прошу
прийти до парафіяльного дому при вул.
Любельській в суботу 08 березня на год. 10.00.
о. Павло

СЛУЖБИ БОЖІ ЗА УПОКІЙ
ДАРІЇ ЗОРЕНА
В часі похоронної Божественної Літургії б. п. Дарії
Зорена зібрано на тацу 450 зл. Служби Божі за
упокій душі померлої Дарії будуть служитися у
таких днях: 1. 05-03-2014; 2. 07-03-2014; 3. 08-032014; 4. 14-03-2014; 5. 17-03-2014; 6. 19-03-2014;
7. 26-03-2014; 8. 31-03-2014; 9. 40-ий день від
смерти.

Тим більше, що ви знаєте час, що вже пора вам
прокинутись із сну: тепер бо ближче нас спасіння,
ніж тоді, як ми увірували. Ніч проминула, день
наблизився. Відкиньмо, отже, вчинки темряви й
одягнімось у зброю світла. Як день, - поводьмося
чесно: не в ненажерстві та пияцтві, не в перелюбі
та розпусті, не у сварні та заздрощах; але
вдягніться у Господа Ісуса Христа і не дбайте про
тіло задля похотей. Слабкого в вірі приймайте, не
вступаючи з ним у суперечки. Один вірить, що
можна все їсти, а слабкий (у вірі) їсть городину.
Хто їсть, хай тим, що не їсть, не гордує; а хто не
їсть, хай того, що їсть, не судить, бо Бог його
прийняв. Ти хто такий, що чужого слугу судиш?
Своєму господареві стоїть він або падає; а
стоятиме, бо Господь має силу втримати його.
RUSZA AKCJA PACZKA „DLA UKRAINY”
Wszyscy Klienci, którzy do końca marca br.
chcieliby pomóc mieszkańcom Ukrainy i wysłać
do nich paczki z żywnością czy odzieżą, będą
mogli nadać je bezpłatnie w naszych placówkach pocztowych. W ramach przedsięwzięcia
można nadawać ekonomiczne paczki pocztowe, a
każda wysyłana przesyłka musi zawierać dopisek:
„DLA UKRAINY”. Akcja humanitarna realizowana
jest wspólnie z Fundacją „Pocztowy Dar”. Zgodnie z
aktualnie obowiązującym na Ukrainie prawem
celnym towary przesyłane do tego kraju na rzecz
pojedynczej osoby fizycznej w ramach jednej
przesyłki (oraz w ciągu jednej doby – w przypadku
międzynarodowych przesyłek ekspresowych) nie
podlegają opłatom celnym w przypadku gdy ich
łączna wartość fakturowa nie przekracza 300 euro.
У нашій парафії проведемо допоміжну акцію, яка
має на меті підготовити висилку пачок в Україну.
Кожного дня в вечері перед богослужінням в
наміренні України буде можна отримати виповнений почтовий бланкет, який потрібно наклеїти
на пачку. Адресатами пачок є потребуючі особи,
які витипували ми у співпраці з Карітас Київської
Архиєпархії УГКЦ. Точні інформації про те, що
можна вложити до пачки можна отримати у пані
Еви Лось. Акція за повідомленням пошти триває
до кінця березня.

ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться в п'ятницю о год. 18.00 в приміщенні парафіяльного
дому. Запрошуються всіх бажаючі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 02.03.2014 – глас 3
Сиропусна
Вмуч. Теодора Тирона
10.00 – Служба Божа
+ Анна і Теодосій Левчик
14.00 – Служба Божа
+ За всіх померлих батьків, жінок і чоловіків,
братів і сестер і всіх рідних і знайомих з наших
родин
17.00 - Сповідь
18.00 - Служба Божа за мир в Україні

ПОНЕДІЛОК - 03.03.2014
Початок Великого Посту СТРОГИЙ ПІСТ
Свят. Льва, Папи Римського
7.30 – Служба Божа
19.00 – Велике Повечір'я з Каноном Андрея
Критського

ВІВТОРОК - 04.03.2014
Ап. Архипа
7.30 – Служба Божа
19.00 – Молитва за Україну

СЕРЕДА - 05.03.2014
Преп. Льва, єп. Катанського
7.30 – Служба Божа
19.00 – Молитва за Україну

ЧЕТВЕР - 06.03.2014
Преп. Тимотея; свят. Євстатія, аєп. Антіох.
7.30 – Служба Божа
19.00 – Молитва за Україну
П'ЯТНИЦЯ - 07.03.2014
Віднайд. мощів мучч., що в Євгенії
7.30 – Служба Божа
19.00 – Молитва за Україну

КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕЮ
Сьогодні у неділю 02 березня 2014 р. о год.
19.00 після Служби Божої в церкві. Потрібно
усталити новий термін занять для ліцеалістів.
НЕДІЛЯ СИРОПУСНА АБО НЕДІЛЯ ПРОЩЕННЯ
У неділю напередодні Великого посту збираємося у церкві на богослужіння, після якого
відбувається обряд взаємного прощення, всі
присутні обнімаються і обмінюються поцілунком
миру.
ВЕЛИКИЙ ПІСТ
Час Великого посту - це особливий час, коли ми
готуємося до найбільшого празника християн Воскресіння Христового. Протягом Великого
посту вдома і в храмі ми робимо доземні поклони
і молимося молитву святого Єфрема Сиріна.
Поклони є знаком нашої покори перед Богом,
нашого жалю за недобрі вчинки і нашої готовості
підняти і слідувати за Богом.
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ І НЕМІЧНИХ З
ПРИЧАСТЯМ
З огляду на виїзд о. Павла на реколекції
відвідини хворих зі святим причастям відбудуться
в понеділок 03 березня 2014 р. від год. 9.00.
З сумом повідомляємо, що в суботу 01 березня
2014 упокоївся в Бозі наш парафіянин б. п.

†
Мирослав Орловський
Заупокійний Парастас буде служитися у понеділок
03 березня 2014 о год. 18.00 в похоронній каплиці
в Доброму Місті. У вівторок 04 березня 2014 р. о
год. 11.00 випровадження тіла з каплиці до церкви
св. Миколая в Доброму Місті, Божественна
Літургія за спокій душі р. Б. Мирослава і похорон
на місцевому цвинтарі.
Вічна Йому пам'ять!!!

СУБОТА – 08.03.2014
Вмуч. Теодора Тирона, Свщмч. Полікарпа, єп.
Смирнського
7.30 – Служба Божа
19.00 – Молитва за Україну

НЕДІЛЯ - 09.03.2014 – глас 4
1 посту. Неділя Православ'я
† Перше і друге знайдення голови Йоана Христ.
10.00 – Служба Божа
+ Іван і Катерина Сагринь
14.00 – Служба Божа
+ Тереса Гарбовська
18.00 - Служба Божа

З сумом повідомляємо, що упокоїлася в Бозі б. п.

†
Дарія Зорена
Заупокійний Парастас відбувся у вівторок 25
лютого о год. 18.00. Божественна Літургія за спокій
душі р. Б. Дарій була у середу 26 лютого о год.
9.30. Похорон відбувся 01 березня на цвинтарі при
вул. Poprzecznej.
Вічна Їй пам'ять!!!
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