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Рік ІІ

23 березня 2014
3 Неділя посту.

ХРИСТОПОКЛІННА
Глас. 6
Мучч. Кондрата, Кипріяна,
Анекта і Крискента

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

Є в а н г е л іє
в ід Марка

Ап о с то л
д о Євреїв

8:34-9:1

4:14-5:6

І прикликавши народ разом із своїми учнями,
сказав їм: "Коли хтось хоче йти за мною, хай
зречеться себе самого, візьме на себе хрест свій
і йде слідом за мною. Бо хто хоче спасти свою
душу, той її погубить; а хто погубить свою душу
мене ради та Євангелії, той її спасе. Бо яка
користь людині здобути світ увесь, а занапастити
свою душу? Що бо людина може дати взамін за
власну душу? Хто, отже, буде соромитися мене й
моїх слів перед цим родом перелюбним та
грішним, того посоромиться і Син Чоловічий, коли
прийде у славі Отця свого з святими ангелами." І
сказав їм: "Істинно кажу вам: Є деякі з отут
присутніх, що не зазнають смерти, аж поки не
вздріють Царства Божого, що прийде у
могутності."
ПОСТУЛЯТИ НА ЄПАРХІЯЛЬНИЙ СОБОР
З огляду на короткий час зголошування
постулатів на Єпархіальний Собор, який
проходитиме в жовтні 2014 в Перемишлі,
звертаємося з проханням до всіх парафіян про
активне включення в підготовку праць.
Пропонуємо
ось
таку
форму складання
постулатів на Собор 2014р:
1. Постуляти мусять бути пов'язані зі складовими
Живої Парафії (рубрика поруч)
2. Відповісти на питання, що в нашій парафії
можна зробити щоб складові Живої Парафії були
присутніми в нашій парафії.
3. Хто мав би реалізувати визначені завдання?
4. Де завдання мали б бути реалізовані?
5. Способи фінансування реалізованих проектів і
праць.
Постулати записані на картках вложені в конверт,
не підписані принести до церкви 30 березня
2014 і зложити до кошичка при виході з церкви
Запрошуємо також всіх зацікавлених темою Жива
Парафія в суботу 29 березня на годину 17.00 до
парафіяльного залу на панелову дискусію, обмін
думок на тему

Мавши, отже, великого архиєрея, що вже
пройшов небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося
твердо віровизнання. Бо ми не маємо такого
архиєрея, який не міг би співчувати нашим
недугам: в ін же ж зазнав усього, подібно як ми,
крім гріха. Приступім, отже, з довір'ям до
престолу благодаті, щоб отримати милость і
знайти благодать на своєчасну поміч. Кожен бо
архиєрей, узятий з-поміж людей, настановляється для людей у справах Божих, щоб приносив
дари та жертви за гріхи; що може співчувати
нетямущим та введеним в оману, бо й сам він
неміччю охоплений, і тому повинен так за людей,
як і за себе самого приносити жертви за гріхи.
Чести ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, хто
покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам
собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона бо від
того, який до нього мовив: «Син мій єси, я
сьогодні породив тебе.» Як і на іншому місці
каже: «Ти - священик навіки за чином
Мелхиседека.»
"ЖИВА ПАРАФІЯ - МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
З ЖИВИМ ХРИСТОМ"

-

-

-

-

-

-

ЖИВА ПАРАФІЯ МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ
З ЖИВИМ ХРИСТОМ

СКЛАДОВІ ЖИВОЇ ПАРАФІЇ
пізнання правд віри і їх втілення в
щоденне життя кожного віруючого. (Боже
Слово і катехизація (керигма));
участі вірних в літургійному, таїнственному та молитовному житті парафії. (Літургія і молитва);
3) приділення особливої уваги потребуючим, як у самій парафії, так і поза нею.
(Служіння ближньому (дияконія));
4) служіння єпископа і душпастирів у співпраці з мирянами на спільну користь –
управління дарами (часу, таланту і скарбу). (Провід – управління дарами);
плекання духовної єдності Христової
Церкви та сприяння єдності всіх християн
(екуменізм). (Сопричастя – єдність (кінонія));
свідчення про своє життя в Христі, запрошуючи інших до участі у ньому. (Місійний
дух).

НЕДІЛЯ - 30.03.2014 – глас 6

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 23.03.2014 – глас 6
3 Посту. Хрестопоклінна
Мучч. Кондрата, Кипріяна, Анекта і Крискента
10.00 – Служба Божа
+ Марія і Юрій з р. Буньовськіх
14.00 – Служба Божа
+ Емілія, Іван, Теодор з р. Мудрий; Михайло
Мандрик
18.00 - Служба Божа для студентів
Про всі потрібні ласки для Наталії в день 18-их
уродин

ПОНЕДІЛОК - 24.03.2014
Свят. Софронія, патр. Єрусалимського
7.30 – Служба Божа
+ 40-ий день від смерти Петро Пискір
18.30 – Служба Божа
+ Петро Івахів

ВІВТОРОК - 25.03.2014
Іспов. Теофана Сигріянського; свят. Григорія, Папи
7.30 – Служба Божа
+ Петро Івахів
18.30 – Служба Божа
За Мир в Україні

СЕРЕДА - 26.03.2014
Перенес. мощей свят. Никифора, патр. Царгород.
7.30 – Служба Божа
+ Дарія Зорена
18.30 – Служба Божа
За Мир в Україні

ЧЕТВЕР - 27.03.2014
Преп. Венедикта
7.30 – Служба Божа
За Мир в Україні
18.30 – Служба Божа
Про благословення для Аркадюша в 50-ті
уродини
П'ЯТНИЦЯ - 28.03.2014
Мучч. Агапія і шістьох ін.
7.30 – Служба Божа
+ Петро Івахів
18.30 – Служба Божа
За Мир в Україні

СУБОТА – 29.03.2014
Заупокійна
Мучч. Савина й Папи
7.30 – Служба Божа
+ Петро Івахів

4 Посту
Преп. Олексія, чоловіка Божого
10.00 – Служба Божа
+ Параскевія і Михайло Мончак; Татяна і Стефан
Шагала
14.00 – Служба Божа
+Юлія і Лука Процик і їх батьків
18.00 - Служба Божа для студентів
+ Катерина і Іван Адамус
ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ
У стан подружній наміряються вступити Корнас
Ігор парафія в Ольштині і Наталія Мудра парафія
в Ольштині. Оповідь ІІІ
У стан подружній наміряються вступити Рацка
Любомира парафія Ольштин і Любкевич Якуб
парафія в Ольштині оповідь ІІІ
СЛУЖБА БОЖА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Пригадую що Служба Божа в неділю о год. 18.00
служиться перш за все з думкою за наших
студентів. Запрошую спільноту академічну щоб
включитися в належне приготування Богослужіння через спів, читання апостола, прислугу біля
престолу.
ВЕЛИКОПОСТНА МИЛОСТИНЯ
Сьогодні 23 березня 2014 р. після Служби Божої
до пушок Карітас збираємо пожертви на ткз.
ВЕЛИКОПОСТНУ МИЛОСТИНЮ. Зібрані гроші
будуть переказані на допомогу потерпілим під
час масових протестів у Києві та інших містах
України.
Пожертви можна також вносити безпосередньо
на рахунок Карітас; Caritas Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego
(Biz.-Ukr.) z siedzibą w Morągu; Numer konta: PKO
BP SA I o/Morąg 10 1020 3613 0000 6402 0080
7032; Adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego
30; 14-300 Morąg; Adres poczty elektronicznej:
caritas.gr.morag@poczta.onet.pl
з
допискою“MYŁOSTYNIA DLA UKRAINY”.
ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться в п'ятницю о год. 19.30 в приміщенні парафіяльного
дому. Запрошуються всіх бажаючі.
ХРЕСНА ДОРОГА НА КАЛЬВАРІЇ В ГЛОТОВІ
Сьогодні в Хрестопоклонну неділю 23 березня
2014р. о год. 17:00 в Глотові біля Доброго Міста
буде служитися Хресна Дорога. Запрошуємо всіх
до участи у спільній покаянній молитві.
Покров Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії
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