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Коли в Йордані хрестився Ти, Господи,*
Троїчне явилося поклоніння: *
бо Родителя голос свідчив Тобі, *
возлюбленим Сином Тебе називаючи; *
і Дух у виді голубинім засвідчив
твердість слова. *
Явився Ти, Христе Боже, *
і світ просвітив, слава Тобі.
Тропар Богоявлення

Є в а н г е л іє
в ід Матея
3:13-17
Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана,
щоб
христитися
від
нього;
але
Йоан
спротивлявся йому, кажучи: “Мені самому треба
христитися в тебе, а ти приходиш до мене?” Ісус
у відповідь сказав до нього: “Залиши це тепер,
так бо личить нам здійснити всяку правду.” І тоді
він залишив його. А охристившись, Ісус зараз же
вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він
побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб,
і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: “Це
Син мій любий, що його я вподобав.”

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.

Ап о с то л
д о до Тита
2:11-14;3:4-7

Бо Божа благодать з'явилася спасенна всім
людям і навчає нас, щоб ми, зрікшися нечестя та
грішних бажань цього світу, жили тверезо,
праведно і благочестиво в нинішньому віці,
чекаючи блаженної надії і славного з'явлення
великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який
віддав себе самого, щоб викупити нас від усякого
беззаконня та щоб очистити собі народ, що був
би його власний, ревний до добрих діл. Та коли
з'явилась доброта й любов до людей Спаса
нашого Бога, він спас нас не ради діл
справедливости, які ми були зробили, але з свого
милосердя, купіллю відродження і відновленням
Святого Духа, якого вилив на нас щедро через
Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані
його благодаттю, стали згідно з надією
спадкоємцями життя вічного.

ЗИМОВІ КАНІКУЛИ В ПАРАФІЇ

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 19.01.2014
⊕ БОГОЯВЛІННЯ ГОСПОДНЄ
10.00 – Служба Божа
+ Юрій і Марія Буньовські
14.00 – Служба Божа
+ Богдан, Ольга і Григорій Марціняк
18.00 - Служба Божа для студентів
За парафію

ПОНЕДІЛОК - 20.01.2014
Собор св. Йоана Христителя
7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 21.01.2014
Преп. Юрія Хозевіта; преп. Домініки; іспов.
Еміліяна
7.30 – Служба Божа
+ Ярослав Лазука (3)

СЕРЕДА - 22.01.2014
Муч. Полієвкта
7.30 – Служба Божа
Про здоров'я для Дарії Зорена

ЧЕТВЕР - 23.01.2014
Свщмучч. Пратулинських; Св. Григорія Ніс.;
препп. Дометіяна і Маркіяна
7.30 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 24.01.2014

† Преп. Теодосія Великого
7.30 – Служба Божа
+ Анна і Станіслав Рихель

СУБОТА – 25.01.2014
Муч. Татіяни
7.30 – Служба Божа

НЕДІЛЯ - 26.01.2014 – глас 5
Неділя по Богоявленні;
Мучч. Єрмила і Стратоніка
10.00 – Служба Божа
+ За померлих з наших родин, дідів, батьків,
братів і сестер, чоловіків і жінок, усіх рідних і
знайомих.
14.00 – Служба Божа
+ Михайло Левкович
18.00 - Служба Божа
Про дари Духа Святого для студентів у час сесії

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.
ПЕРЕДПОДРУЖНІ НАУКИ
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 просимо надсилати зголошення до 27
лютого 2014 р. на адресу pwpotoczny@gmail.com.
Ведучим зустрічі є о. Павло Поточний, сотрудник
в Ольштинській парафії. У зголошенні подати:
Ім'я і прізвище нареченого і нареченої, парафія,
номер тел. і адресу е-mail

ПОРЯДОК КОЛЯДИ
Понеділок 20-01-2014. від год. 10 до 22
о. Павло - Kętrzyńskiego, Kościuszki, Koło-brzeska;
о. Станіслав - Tuławki
Вівторок 21-01-2014. від год. 10 до 22
о. Павло - Pana Tadeusza i Świtezianki
о. Станіслав - Zalbki, Kieźliny, Barczewko
Середа 22-01-2014 від год. 10 до 22
о. Павло - Osiedle Mazurskie, Dywity, Różnowo
Четвер 23-01-2014 від год. 10 до 22
о. Павло - Wyszyńskiego i Augustiańska
о. Станіслав - Wujtowo i Łęgajny
П'ятниця 24-01-2014 від год. 10 до 22
о. Павло - Żołnierska i Kościuszki
о. Станіслав - Szczęsne, Klewki, Klebark
Субота 25-01-2014 від год. 10 до 22
о. Павло - Dworcowa numery parzyste
о. Станіслав - Barczewo i Jeziorany
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