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Тропар: Хоч камінь запечатали юдеї * 
і воїни стерегли пречисте тіло Твоє, * воскрес 
Ти, тридневний Спасе, * даруючи світові життя. 
* Ради цього сили небесні взивали до Тебе, 
Життєдавче: * Слава воскресенню Твоєму, 
Христе, * слава царству Твоєму, * слава 
промислові Твоєму, * єдиний Чоловіколюбець. 

Кондак: Воскрес Ти як Бог із гробу у славі 
* і світ із собою воскресив, * і людське єство як 
Бога оспівує Тебе, * і смерть щезла. * Адам же 
ликує, Владико, * і Єва нині, від узів 
ізбавляючись, радується, взиваючи: * Ти, 
Христе, той, хто всім подає воскресення. 

Богородичний: Коли Гавриїл звіщав Тобі, 
Діво: Радуйся, * – з голосом воплочувався 
Владика всіх * у Тобі, святім кивоті, * як рік 
праведний Давид: * Явилася Ти ширша небес, * 
що поносила Створителя твого. * Слава тому, що 
вселився в Тебе, * слава тому, що пройшов із 
Тебе, * слава тому, що висвободив нас різдвом 
твоїм. 

Прокімен: Будь, Господи, милість твоя на 
нас, бо уповали ми на Тебе (Пс. 32,22). 

Стих: Радуйтеся, праведні, у Господі, 
правим належить похвала (Пс. 32,1). 

Алилуя: Бог, що дає відплату мені і покорив 
народи мені (Пс. 17,48). 

Стих: Ти, що величаєш спасення царя і 
твориш милість помазаникові своєму Давидові і 
сімені його до віку (Пс. 17,51). 

Причасний: Хваліте Господа з небес, 
хваліте його в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
18  А йдучи попри Галилейське море, побачив 
двох братів: Симона, що звався Петром, і Андрія, 
його брата, що закидали сіті у море, бо були 
рибалки. І до них мовив: 19  “Ідіть за мною, я вас 
зроблю рибалками людей.” 20  І ті негайно 
кинули сіті й пішли за ним. 21  Пройшовши 
звідтіль далі, побачив інших двох братів: Якова, 
сина Заведея, та Йоана, його брата, що в човні 
з батьком Заведеєм лагодили свої сіті, і їх 
покликав. 22  Вони зараз же, кинувши човна 
і свого батька, пішли слідом за ним. 23  І ходив 
Ісус по всій Галилеї, навчаючи по їхніх 
синагогах, звіщаючи Добру Новину про Царство 
й вигоюючи всяку хворобу й всяку недугу 
в народі. 
 

 

 

 

 
 

10  слава ж і честь, і мир усякому, хто чинить 
добро: юдеєві перше, а потім грекові, 11  бо Бог 
не вважає на особу. 12  Бо ті, що згрішили поза 
законом, поза законом і згинуть; а ті, що 
згрішили під законом, будуть суджені законом. 
13  Бо не слухачі закону справедливі перед Богом, 
а виконавці закону оправдаються. 14  Бо коли 
погани, що не мають закону, з природи 
виконують те, що законне, вони, не мавши 
закону, самі собі закон; 15  вони виявляють діло 
закону, написане в їхніх серцях, як свідчить їм 
їхнє сумління і думки, то засуджуючи їх, то 
оправдуючи, - 16  в день, коли Бог, згідно з моєю 
Євангелією, судитиме тайні вчинки людей через 
Ісуса Христа. 
 

 

 

 

 

                                    Змінні чаЗмінні чаЗмінні чаЗмінні частинистинистинистини    
     Євангелія від Матея 

4:18-23 
 

Послання апостола 
Павла до Римлян 
2:10-16 
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Рахунок на будову       15 1240 5598 1111 0010 5702 9077 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НЕДІЛЯ - 14.06.2015   2-га Нд. по Зісланні. Гл 1 
Муч. Юстина, філософа й ін. 
 

9.45 – Хрещення  Вікторії Гацик   

10.00 – Служба Божа   

+Юрій Четирба     

14.00 – Служба Божа 

+Йосип, Миколай, Анна, Марія, Дмитро і Ксеня 

18.00 – Служба Божа 

+ Параскевія Борко 

 
ПОНЕДІЛОК - 15.06.2015  Св. Никифора, патр. Царгородського 
7.30    Служба Божа  
 

ВІВТОРОК - 16 .06.2015    Муч. Лукиліяна і тих, що з ним 

7.30   – Служба Божа 
+ Данута Тепило 
 
 

СЕРЕДА - 17.06.2015  Св. Митрофана, патр. Царгородського  
7.30   – Служба Божа 
За Боже благословення і здоров'я  
для  Марії і Бгуслава Булат  в 38 річницю шлюбу    
 

ЧЕТВЕР - 18.06.2015  Свщмч. Доротея, єп. Тирського 
18.00   – Служба Божа 
+ Михайло, Параскевія, Петро Сидорів    
 
 

П'ЯТНИЦЯ - 19.01.2015    † Христа Чоловіколюбця 
7.30 – Служба Божа 
 

СУБОТА – 20.06.2015    † Співстр. Пресв. Богородиці  
7.30 – Служба Божа 
+ Ніна Сіелська  7 річниця від смерти  і померлих  
братів і сестер 
16.00 – Служба Божа 
+ За померлих абсольвентів  Бартошицького 
ПЕД.Ліцею річника 1961, 1962, 1963 
 
 після літургії біля церкви буде посаджена червона калина 
 
 

НЕДІЛЯ - 21.06.2015      3-я Нд. по Зісланні 
 10.00 – Служба Божа   
+ з родини Фолюсєвіч, Гринюка і Марія Демко 
14.00 – Служба Божа 
+ з родини Типів    
18.00 – Служба Божа 
+ Данута Тепило 
 
 
 
 

Оголошення    
 

17171717    червня 2015рчервня 2015рчервня 2015рчервня 2015р. Збори членів парафіяльної ради 

 

22 червня 2015р22 червня 2015р22 червня 2015р22 червня 2015р. в понеділок Закінчення Навчального Року 

Української Мови та Релігії розпічнется Службою Божою 

 в год 17.00 і урочистою лінійкою в парафіяльному залі.    

 

Екскурсія для дітей та молоді Львів – 
Перемишль 

1-8 липня 2015р. 
Виїзд ранком 1 липня з Ольштина до Львова, нічліг у 
Львівсьмому готелі Готель СВ, вул. Орлика 5. 
http://svhotellviv.blogspot.com/2012/06/hotelowy-
restauracyjny-kompleks-sv-lwow.html 
Від 2 липня до 4 липня - екскурсії по Львову і околицях. 
4 липня увечорі - приїзд до Перемишля, нічліг 
в Реколекційному Домі. 
5 липня - виїзд Млини-Любачів-Верхрата-Сєдліска 
6 липня - екскурсія Перемишль, Пикуличі, Болестрашиці 
(Арборетум) 
7 липня - Святкування в Катедрі св. Івана Христителя, виїзд 
до Ярослава, ввечері повернення до Ольштина. 
 
Кошт за дитину – 350 зл. 
Кошт за дорослого – 550 зл. 
 
Оплати просимо вносити до 22 червня, до с. Даниїли. 
 
Організаторам просимо подати свою адресу, дату 
народження та   
pesel (необхідне при страхуванні групи), № паспорта 
(потрібне на кордоні) 
 
Важливо, щоб паспорт був дійсний ще щонайменше три 
місяці після виїзду. 
 
Організатори с. Даниїла, п. Мирослава і Збігнєв Піщако.  
 
с. Даниїла тел. 605 33 10 77 
М. Четирба      608 488 012 
 
 

Щиро запрошуємо усіх бажаючих на проби хорупроби хорупроби хорупроби хору, які 
відбуваються по четвергах о 19по четвергах о 19по четвергах о 19по четвергах о 19----й год.й год.й год.й год.  в парафіяльному 
домі. 
 

---- Пригадуємо  про пожертви  на прибиранняпожертви  на прибиранняпожертви  на прибиранняпожертви  на прибирання  церкви та 
приходства. Оплати (10zł місячно від родини) можна  
здійснити  у п. Ірени Дербін або Марисі Кішеня 
 

РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 


