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Рік І

10 листопад 2013
20-а неділя по
Зісланні Св. Духа

Глас 3
Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп.
Стефана Савваїта, творця канонів.
Св. мчц. Параскеви, що в Іконії,
названої П'ятниця.

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

Є в а нг е л іє

Апо с то л

в ід Л ук и

д о Галатів

7, 11-16.

1, 11-19.

Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним
ішли його учні й сила народу. Коли ж вони
наблизились до міської брами, якраз виносили
мертвого сина, єдиного в матері своєї, що була
вдовою; і було з нею досить людей з міста.
Побачивши її, Господь зглянувся над нею і сказав
до неї: “Не плач.” І приступивши, доторкнувсь до
мар, і ті, що несли, зупинились. Тоді Ісус сказав:
“Юначе, кажу тобі, встань!” І мертвий підвівся і
почав говорити. І він віддав його матері. Страх
огорнув усіх, і вони прославляли Бога та й
говорили: “Великий пророк устав між нами”, і:
“Бог навідався до народу свого.”

о. Митрат Євген Попович - єпископ - номінат,
помічник перемисько-варшавської архиєпархії

Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам
проповідував, не є за людською мірою; бож я її не
прийняв, ані навчився від людини, лише - через
об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою
поведінку колись у юдействі, про те, як я
несамовито гонив Божу Церкву та руйнував її. Я
перевищував у юдействі багатьох ровесників з
мого роду, бувши запеклим прихильником
передань моїх предків. Та коли той, хто вибрав
мене вже від утроби матері моєї і покликав своєю
благодаттю, зволив об'явити в мені Сина свого,
щоб я проповідував його між поганами, то я
негайно, ні з ким не радившись, ані не подавшися
в Єрусалим до тих, що були апостолами передо
мною, пішов в Арабію, а потім знову повернувся в
Дамаск. По трьох роках по тому пішов я у
Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього
п'ятнадцять день. А іншого з апостолів я не
бачив, крім Якова, брата Господнього.
ЄПИСКОПСЬКІ СВЯЧЕННЯ
Архиєрейська хіротонія митрофорного протоієрея Євгена Мирослава Поповича відбудеться
у суботу, 21 грудня 2013 року, в катедральному
соборі Святого Івана Хрестителя у Перемишлі
(Польща). Архиєрейську Літургію та єпископську
хіротонію здійснить Отець і Глава Української
Греко-Католицької Церкви Блаженніший Святослав (Шевчук). Богослужіння розпочнеться о
10.00 год.

Папа Франциск призначив Єпископа-помічника для
Перемисько-Варшавської архиєпархії УГКЦ у Польщі
В понеділок, 4 листопада 2013 р., у Ватикані повідомлено про те, що Святіший Отець призначив
Всечесного отця-митрата Євгена Мирослава Поповича Єпископом-помічником ПеремиськоВаршавської архиєпархії УГКЦ в Польщі, надаючи йому титулярний осідок оррецелії (Horrea coelias).
Від 1996 року він виконував служіння Протосинкела архиєпархії та пароха катедрального собору в
Перемишлі.Єпископ-номінат Євген народився 12 жовтня 1961 року в Члухові у південно-західній
Польщі. Після закінчення школи, 1981 року вступив до Вищої Духовної Семінарії в Любліні, після
закінчення якої 17 жовтня 1986 року отримав ієрейські свячення.Після періоду душпастирської праці
на різних парафіях Польщі, о. Євген від’їхав на навчання до Риму, де здобув докторат зі східного
канонічного права в Папському Східному Інституті. Деякий час виконував служіння судового вікарії у
Львівській Архиєпархії та викладав у Львівській Духовній Семінарії, після чого повернувся до
Польщі, де виконує різноманітні душпастирські та інші обов’язки в Перемисько-Варшавській
архидієцезії. Володіє польською, українською, італійською, російською та англійською мовами.

21-а НЕДІЛЯ - 17.11.2013 – глас 4
Прп. Йоаникія Великого, св. мч. Никандра, єп.
Мирського. Єремея, пресвітера.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
20-а НЕДІЛЯ - 10.11.2013 – глас 3
Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп. Стефана
Савваїта, творця канонів. Св. мчц. Параскеви, що в
Іконії, названої П'ятниця.

9.00 – Сповідь
10.00 – Хрестини Лени Лопушинської
10.00 – Служба Божа
+ Тереса Ґарбовська
14.00 – Служба Божа
+ Іванна Попко з р. Кізик

ПОНЕДІЛОК - 11.11.2013
Св. прпмчц. Анастасії Римлянки.

10.00 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 12.11.2013
Св. мчч. Зиновія й Зиновії, сестри його.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа
+ за упокій померлих з р. Деревецьких,
Дмитришин і всіх кузинів

СЕРЕДА - 13.11.2013
Свв. апп. Стахія, Амплія і тих, що з ними. Св. мч.
Єпімаха.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

ЧЕТВЕР - 14.11.2013
Свв. чудотворців і безсеребреників Косми й Дам'яна.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 15.11.2013
Свв. мчч. Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора й
Анемподиста.

7.30.00 – Служба Божа
+ Дмитро і Катерина Левчик
17.00 – Служба Божа
+ Михайло Мельник в І-у річницю смерти

СУБОТА – 16.11.2013
Свв. мчч. Акепсими, єп., Йосифа, пресвітера, і
Аїтала, диякона.

7.30 – Служба Божа
+ Михайло Калита і всіх померлих з родини
Калита і Малиш
15.00 – Служба Божа
Про Боже благословення і всі потрібні ласки для
Івана Мігуса в 1-у річницю уродин

9.00 – Сповідь
10.00 – Служба Божа
Подяка за отримані ласки від дітей з р. Івахів,
Драгунайтіс і Фолюсєвіч
14.00 – Служба Божа
+ Анна і Тимотей, Яніна Пакіш і їх дідів, батьків,
сестер і рідних.
ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться у
вівторок о год. 19.00 в приміщенні парафіяльного
дому. Запрошуються всі бажаючі.
КАТЕХИЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Далі сказав до своїх учнів: “Тому кажу вам: Не
журіться про життя ваше, що їстимете, ані
про тіло, в що вдягнетеся; бо життя більше від
їжі й тіло від одежі. (Лк 12, 22-23) 12 листопада
2013 р. (вівторок) запрошуємо студентів і старшу
молодь на чергову зустріч з Божим Словом.
Провідною темою буде ЛЮБИ ГОСПОДА БОГА
ТВОГО І ХАКУНА МАТАТА. Катехиза відбудеться
при вул. Болька і Льолька (Bolka i Lolka) 32. Точні
інформації у о. Павла Поточного +48 796 348 352.
Запрошуємо, місця вистарчить для всіх.
МОЛИТВИ ЗА ПРОСЛАВУ СЛ. БОЖОГО
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
На протязі цілого місяця листопада після завершення богослужінь будемо спільно заносити
молитви до Всевишнього Бога за прославу Слуги
Божого Митрополита Андрея.
УКРАЇНСЬКА ГРУПА САДОЧКОВА
Сьогодні, 10 листопада 2013 р. зараз після
Служби Божої в парафіяльному залі відбудеться
зустріч з батьками, які хотіли б послати своїх
дітей до української групи садочкової. Зустріч
буде мати характер організаційно-інформаційний.
Запрошуємо усіх зацікавлених темою Українського Садочка в Ольштині.
СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД КАРІТАС
В тому році вже IІІ раз будемо збирати пожертви
для учнів, які отримають стипендії. Минулого року
стипендії були в двох турах: перша у грудні 14
осіб на суму 4.000 зл і друга у вересні 15 осіб на
суму 6.000 зл. Сьогодні 10 листопада після
кожної Служби Божої проведемо збірку до пушок
Карітас на стипендійний фонд для найбільш
потребуючих учнів.
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