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Йосифа Обручника, Давида
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Є в а н г е л іє
в ід Матея
2, 13-23
Якже вони вирушили в дорогу, ангел Господній
з'явився вві сні Йосифові й каже: “Устань, візьми
дитятко і його матір, і втікай в Єгипет, і перебудь
там, поки я тобі не скажу, бо Ірод розшукуватиме
дитя, щоб його вбити.” Вставши Йосиф, узяв
уночі дитятко та його матір і пішов у Єгипет, де
перебув до смерти Ірода, щоб збулося сказане
Господом через пророка: “З Єгипту я покликав
мого сина.” Тоді Ірод, побачивши, що мудреці з
нього насміялись, розлютився вельми й послав
повбивати у Вифлеємі й по всій його окрузі всіх
дітей, що мали менше, ніж два роки, згідно з
часом, що пильно вивідав був від мудреців. Тоді
справдилось те, що сказав був пророк Єремія: “В
Рамі чути голос, плач і тяжке ридання: то Рахиль
плаче за дітьми своїми й не хоче, щоб її втішити,
бо їх немає.” Якже вмер Ірод, ангел Господній
з'явився вві сні Йосифові в Єгипті і каже: “Встань,
візьми дитятко та його матір і повернись в
Ізраїльську землю, бо вмерли ті, що чигали на
життя дитятка.” Устав він, узяв дитятко та його
матір і прийшов в Ізраїльську землю, але,
почувши, що в Юдеї царює Архелай замість
Ірода, батька свого, побоявся іти туди.
Попереджений же вві сні, він пішов у галилейські
сторони і, прибувши туди, оселився в місті, що
зветься
Назарет,
щоб
збулося
сказане
пророками, що Назорей назветься.

СЛУЖБИ БОЖІ ЗА УПОКІЙ
ЯРОСЛАВА ЛАЗУКИ
В часі похоронної Божественної Літургії б. п.
Ярослава Лазуки зібрано на тацу 379 зл. Служби
Божі за упокій душі померлого Ярослава будуть
служитися у таких днях: 1. 13 січня 2014 год. 7.30;
2. 17 січня 2014 год. 7.30; 3. 21 січня 2014 год.
7.30; 4. 27 січня 2014 год. 7.30; 5. 29 січня 2014
год. 7.30; 6. 04 лютий 2014 год. 7.30; 7. 10 лютий
2014 год. 7.30; 8. 11 лютий 2014 год. 7.30 - у 40вий день відходу до вічності. Вічна йому
пам'ять!!!

Ап о с то л
д о Галатів
1, 11-19
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.

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ В ПАРАФІЇ
Дорогі батьки і діти. Повідомляємо що цього року
в зимо канікули у нашій парафії будуть
проводитися ткз. пів-колонії для дітей та молоді.
Є це форма опіки над дітьми, а водночас цікава
форма проведення вільного часу. Подаємо
загальну програму пів-колонії, деталі подамо в
пізнішому часі. Термін: - Початкова Школа від 27
січня до 02 лютого; - Гімназія і Ліцей від 03
лютого до 09 лютого. До кожної групи може
записатися макс. 30 осіб. Просимо записуватись
у о. Павла Поточного або у с. Магдалини. Записи
тривають до 23 січня 2014 р. У програмі:
варштати вишивання хрестиком, спів літургійний,
танці, заняття кулінарні, цікаве кіно і інші. Кожний
день починається о год. 9.00 короткою спільною
молитвою в церкві, а закінчується о год. 12.3013.00 обідом. Батьки зобов'язані дітей довести до
церкви і відібрати.
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НЕДІЛЯ - 19.01.2014 – глас 5

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 12.01.2014 – глас 4
Пам'ять свв. і праведних Йосифа Обручника,
Давида Царя і Якова, по плоті брата Господнього
10.00 – Служба Божа
+ Влади слав і Марія Кантор
14.00 – Служба Божа
+ Катерина, Матей, Михайло, Іван з р. Тарасюк; +
Іван, Параскевія, Михайло, Ярослав з р. Походай
18.00 - Служба Божа для студентів

ПОНЕДІЛОК - 13.01.2014
Віддання празника Різдва Христового
Прп. Меланії Римлянки
7.30 – Служба Божа
+ Ярослав Лазука
20.00 – Благодарний Молебень

ВІВТОРОК - 14.01.2014
ОБРІЗАННЯ ГОСПОДА І БОГА І СПАСА
НАШОГО ІСУСА ХРИСТА;
св. Василія Великого
10.00 – Служба Божа

+ Миколай, Єва, Ольга Басарас
17.00 – Служба Божа
+ Василь Кайда

СЕРЕДА - 15.01.2014
Передпразденство Богоявлення
св. Сильвестра, папи Римського
17.00 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 16.01.2014
Св. прор. Малахії, св. мч. Гордія
17.00 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 17.01.2014
Собор свв. сімдесяти апостолівю Прп. Теоктиста
ігумена що в Кукумі Сікелійській
7.30 – Служба Божа
+ Ярослав Лазука

СУБОТА – 18.01.2014
НАВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ
10.00 – Служба Божа
Про Боже благословення для Оксани Доскоч в
день 2-их уродин.
19.00 - Повечір'я Велике з Водосвяттям
20.00 – Служба Божа і Мировання

СВЯТЕ БОГОЯВЛЕННЯ ГОСПОДНЄ.
ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА
ХРИСТА В ЙОРДАНІ
10.00 – Служба Божа
+ Юрій і Марія Буньовські
14.00 – Служба Божа
+ Богдан, Ольга, Григорій Марціняк.
18.00 - Служба Божа

СЛУЖБА БОЖА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Повідомляємо, що від сьогоднішньої неділі, 12
січня 2014 р. у нашій парафії будемо служити ще
одну Службу Божу о год. 18.00. В особливий
спосіб на цю Службу запрошуємо наших студентів, які повертаються зі своїх домів і не
завжди мають змогу за дня бути в Церкві.

МАЛАНКОВА ЗУСТРІЧ
В понеділок 13 січня у день прп. Меланії
Римлянки запрошує на год. 20.00 до церкви на
подячний Молебень за минулий рік. Опісля Молитви в парафіяльному залі відбудеться Маланкова зустріч. На зустріч просимо взяти з собою
"повний кошичок дрібничок на стіл".

ПІСТ У НАВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ
Пригадую що в НАВЕЧІР'Я БОГОЯВЛЕННЯ
перед щедрим вечором, через цілий день зберігаємо строгий піст.

ЩЕДРИЙ ВЕЧІР В ПАРАФІАЛЬНОМУ ЗАЛІ
18 січня в Навечір'я Богоявлення в парафіальному залі о год. 16.00 відбудеться Щедрий
Вечір. Хто має бажання взяти участь у Щедрому
вечорі просимо вписатися на листу і внести
оплату 25 зл. від дорослої особи (діти безкоштовно). Опісля Щедрого Вечора перейдемо до
церкви на Велике Повечір'я з водосвяттям і
Святу Літургію.

ОГОЛОШЕННЯ БАТЬКІВСЬКОЇ РАДИ
Батьківська рада звертається з проханням до
батьків дітей, які навчаються в Міжшкільному
пункті навчання української мови і релігії про
вплату 10 зл. (від родини) на цілий шкільний рік
2013/2014. В минулих роках 2011/2012 і
2012/2013 заплатило вісімнадцять родин. Зібрані
гроші видано на квіти для дирекції на закінчення
шкільного року, подарунки і папір для друкування.
Для кращого зв'язку просимо подати свої
електронні адреси. Вплати можна доконувати у
таких осіб: Irena Derbin irde@poczta.fm; Mirosława
Kozak
mirosiap@wp.pl;
Piotr
Gaszyński
gaszyński.piotr@wp.pl
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