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Рік ІІ

21 Грудня 2014
прп. Патапія
Неділя 28-ма по Зісланні
Святого Духа.
Глас 3

Парохія Покровa Пресвятої Богородиці в Ольштині
www.cerkiew.olsztyn.pl
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Змінні частини
Тропар воскресний, гл. 3
Нехай веселяться небесні, нехай радуються земнії, * бо
сотворив владу рукою своєю Господь, * подолав смертю
смерть, первенцем мертвих став, * з безодні аду ізбавив
нас і подав світові велику милість.
Слава. гл. 3
Кондак воскресний
Воскрес Ти днесь із гробу, Щедрий, * і нас возвів Ти із врат
смертних, * днесь Адам ликує і радується Єва, * а разом
пророки з патріархами неперестанно оспівують *
божественну могутність влади Твоєї.
І нині, гл. 3
Богородичний
Діва днесь предстоїть у церкві * із ликами святих невидимо
за нас молиться Богу. * Ангели з архиєреями
поклоняються, * апостоли з пророками ликують, * бо ради
нас молить Богородиця превічного Бога.
Прокімен, гл. 3
Співайте Богові нашому, співайте; співайте цареві нашому,
співайте (Пс. 46,7).
Стих
Всі народи, заплещіте руками, воскликніть Богові голосом
радости (Пс. 46,2)
Алилуя
На Тебе. Господи, я уповав, щоб не посоромився навіки (Пс.
30,2).
Стих
Будь мені Богом захисником і домом прибіжища, щоб
спасти мене (Пс. 30,3).
Причасний
Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс. 148, 1).

Послання апостола
Павла до
Колосян 1:12-18
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Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у
13
долі святих у світлі. Він вирвав нас із влади тьми й
14
переніс у царство свого улюбленого Сина,
в якому ми
15
маємо відкуплення, прощення гріхів.
Він - образ
16
невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в
ньому все було створене, що на небі і що на землі, видиме
й невидиме: чи то престоли, чи господьства, чи начала, чи
17
власті, все було ним і для нього створене. Він раніш

усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто
Церкви. Він - начало, первородний з мертвих, так, щоб у
всьому він мав першенство,

Євангелія від Луки
14:16-24
16

А Ісус озвавсь до нього: “Один чоловік справив вечерю
17
велику й запросив багатьох. Під час вечері послав він
18
слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, усе готове. Тоді
всі вони однаково почали відмовлятися. Перший йому
сказав: Поле купив я, мушу піти на нього подивитись;
19
вибач мені, прошу тебе. Другий сказав: П'ять пар волів
20
купив я і йду їх спробувати; прошу тебе, вибач мені. А
інший мовив: Я одружився і тому не можу прийти.
21
Повернувся слуга й розповів це панові своєму.
Розгнівався тоді господар та й каже до слуги свого: Іди
щоскоріш на майдани й вулиці міста й приведи сюди
22
вбогих, калік, сліпих, кульгавих. Пане, - озвавсь слуга, 23
Сказав пан до
сталось, як ти велів, і місця є ще.
слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, щоб
24
дім мій наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих
запрошених не покуштує моєї вечері.”

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
НЕДІЛЯ - 21.12.2014 гл. 3
Передсв. Непороч. Зачаття Богородиці,
28-а Нд. по Зісланні
Преп. Патапія
10.00 – Служба Божа
+Миколай Булат
14.00 – Служба Божа
+Миколай Хомей (40 -й день смерті)

ПОНЕДІЛОК - 22.12.2014
Непорочне Зачаття Пресвятої Богородиці
10.00 – Служба Божа
+Василь і Ева Басараб

18.00 – Служба Божа
+Ксенія і Теодор Пирчак

ВІВТОРОК - 23.12.2014
Мучч. Мини, Єрмогена й Євграфа
7.30 – Служба Божа

СЕРЕДА - 24.12.2014
Преп. Даниїла Стовпника
7.30 – Служба Божа
+Мирослав Деревецький

ЧЕТВЕР - 25.12.2014
Св. Спиридона, єп. Трімітійського
10.00 – Служба Божа

П'ЯТНИЦЯ - 26.12.2014
† Мучч. Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста
10.00 – Служба Божа

СУБОТА – 27.12.2014
Мучч. Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія,
Калиніка
14.00 – Служба Божа
+Дарія Козак (1-а річниця смерті)
18.00 – Служба Божа
+Марія Фолюсєвіч

НЕДІЛЯ - 28.12.2014 гл. 4
Неділя Святих Праотців

Свщмч. Елевтерія; преп. Павла
10.00 – Служба Божа
+Стефанія Баран
14.00 – Служба Божа
+Бронислава Уланюк
18.00 – Служба Божа
+Іван і Марія Ґера

Оголошення
Папа Франциск недавно оголосив 2015 рік Роком
Богопосвяченого життя. В понеділок, 22-го грудня на
Службі Божій о 10-ій год, у Свято Непорочного Зачаття
Пресвятої Богородиц Сестри Служебниці, які проживають
у Ольштині і працюють в нашій парафії, відновлять монаші
обіти.
Запрошуємо усіх парафіян до молитви за сестер та
за покликання до священничого та монашого стану серед
нашої молоді.
У неділю, 30 листопада 2014 р., в Церкві розпочався
Рік богопосвяченого життя і триватиме до 2 лютого 2016 року.
Ще у місяці лютому 2014 Папа Франциск у своїй катехизі говорив,
що Церква і суспільство потребують людей, які прийняли
покликання слідувати за Христом шляхом євангельських рад, та
що без монахів і монахинь світ був би гіршим. Папа також
наголосив, що Церква і світ потребують свідчення Божої любові й
милосердя. «Богопосвячені особи, ченці й черниці, є також
свідченням того, що Бог є добрим, що Бог є милосердним! Тому
потрібно з вдячністю цінити досвід богопосвяченого життя
і поглиблювати пізнання різних харизм та духовності. Треба
молитись, щоб багато молодих людей відповіли: «Так!»
Господеві, який кличе їх до повної самопосвяти Йому для
безкорисливого служіння ближнім. Посвятити життя, щоб
служити Богові й ближнім». Саме тому 2015 рік, є присвячений
богопосвяченому життю

В рамках збору коштів на каретку швидкої
допомоги для України, в неділю, 14-го грудня, після Служб
Божих у нашій парафії в Ольштині було зібрано
3.410 зл. (три тисячі чотириста десять злотих). Ця сума була
перерахована на банківський рахунок

Карітас Перемисько-Варшавської Архієпархії ГрекоКатолицької Церкви в Моронгу.
Для дітей зі Львова, що дали концерт тої ж неділі
у церкві після першої Служби Божої було зібрано 1.400 зл.
(тисячу чотириста злотих). Ця сума була передана їх
керівнику під час обіду, приготованого для молодих
музикантів та їх опікунів.
Від імені пароха і парафіяльної ради сердечно
дякуємо всім парафіянам, котрі були причетні до
забезпечення наших гостей їжею, солодощами та
подарунками.

Зимовий табір для дітей парафії
Розпочинаємо запис дітей на зимовий табір (półkolonie
zimowe), який відбудеться вже вдруге в Греко-Католицькій
парафії у Ольштині, в парафіяльному домі. Табір буде
організований у двох термінах:
26.01 – 1.02. 2015 r. для дітей з початкових шкіл (szkół
podstawowych),
2.02. – 8.02.2015 r. для дітей та молоді з гімназій та ліцеїв.
В першому терміні забезпечуємо догляд і заняття для дітей
від 7-ї до 15-ї год., в другому - від 8.30 до 14-ї. Участь в
таборі є безкоштовна.
Закликаємо всіх батьків до записування своїх потіх на
організоване проведення часу. Забезпечуємо харчування
і багато цікавого, зокрема: заняття з історії церкви і грекокатолицького обряду; навчання літургійного співу
і колядок; гафтування - вишивка хрестиком українських
мотивів; майстерня - фотографія і обробка світлин,
виготовлення вітражів; медійний день - екскурсія до студії
Радіо Ольштин і зустріч з редакторами українських
передач; заняття з надавання першої допомоги; писання
ікон; зустріч з психологом і обговорення сучасних
цивілізаційних загроз. На закінчення - інтеграційна зустріч
в пленері, рухові заняття на снігу (якщо він буде).
У справі запису просимо звертатись до с. Даниїли або п.
Івана Курія до 10 січня 2015 р. Детальнішу інформацію
можна знайти на парафіяльні інтернет сторінці
www.cerkiew.olsztyn.pl в закладці "Оголошення".
Запрошуємо усіх охочих до спільної молитви за
оздоровлення. Богослуження відбуваються у Хшанові
в кожну останню суботу місяця о 15-й год. Цього дня
можна скористати зі сповіді, тайни хворих, попросити про
молитву над собою. У суботу, 27.12.2014, можна
долучитись до спільного виїзду з Ольштина; збірка при
церкві о 12-ій год. Бажаючих просимо про потвердження
до 26.12. до п. Андрія Фаранчука 502328396.

КОНКУРС РІЗДВЯНОЇ ПРИКРАСИ
Запрошуємо учнів і іх батьків взяти участь у конкурсі
«Різдвяні прикраси». Найкращі праці будуть експоновані на
святковій ялинці у церкві. Учасників чекають нагороди.
Різдвяні прикраси („Bombki Bożonarodzeniowe”) треба
принести до неділі 28.12.2014. Приєднуймось!
Організатори: п. Сильвія П’єтночко і с. Даниїла.
В п'ятницю, 2 січня запрошуємо до прибирання ялинок в
церкві.

День зосердження перед різдвянами святами
та нагода до сповіді: субота, 3 січня.
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