
отця др-а Аркадія Трохановського 
владики-номіната Ольштинсько-Ґданської Єпархії

Перед богослужінням відбудеться, Чин
Архиєрейського Найменуванняв якому о.
Аркадій Трохановський у присутності
Блаженішого Святослава Отця і Глави УГКЦ,
владик, духовенства і вірних складе
визнання віри.

Архиєрейська Божественна Літургія буде трансльована в прямому ефірі
польським телебаченням (TVP3 Olsztyn, TVP3 Gdańsk, TVP3 Szczecin, TVP3
Gorzów Wielkopolski, TVP3 Wrocław i TVP3 Rzeszów) Також в соцмережах:
YouTube Ольштинської Кафедрального Собору:
https://www.youtube.com/channel/UCTFcwb9TRw1xDHjbitLQbmw/featured

Місце торжеств: Катедральний Собор Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині
www.cerkiew.olsztyn.pl

З огляду на обмеження пов’язані з пандемією, до катедрального храму у п’ятницю
(22 січня) може увійти обмежена кількість віруючих. При вході маємо мати маски, що
закривають ніс і рот і дезінфікуємо руки.
В день свячень (суботa - 23 січня) до катедрального храму увійдуть тільки особи, які
одержали запрошення та підтвердили свою присутність.
Всіх вірних запрошуємо до спільної молитви з родинами у своїх домівках. Також
просимо вибачення, тому що обмеження є незалежними від організаторів.

Увага

https://www.youtube.com/channel/UCTFcwb9TRw1xDHjbitLQbmw/featured
http://www.cerkiew.olsztyn.pl/


Ks. Dr Arkadiusza Trochanowskiego
biskupa - nominata Eparchii Olsztyńsko – Gdańskiej 

Kościoła Grecko-Katolickiego w Polsce

Przed Nabożeństwem Nieszpory odbędzie się
obrzęd nadania imienia dla hierarchy ks. dr
Andrzeja Trochanowskiego w obecności Jego
Świętobliwości Światosława Patriarchy Kościoła
Greckokatolickiego, biskupów, duchowieństwa і
wiernych o raz złożenie wyznania wiary.

Archijerejska Boska Liturgia będzie bezpośrednio transmitowana
w programach telewizji polskiej (TVP3 Olsztyn, TVP3 Gdańsk, TVP3 Szczecin,
TVP3 Gorzów Wielkopolski, TVP3 Wrocław i TVP3 Rzeszów) oraz na portalu:
YouTube Olsztyńskiej Katedralnej Cerkwi Grecko-Katolickiej:
https://www.youtube.com/channel/UCTFcwb9TRw1xDHjbitLQbmw/featured

Miejsce uroczystości: Katedra Pokrowy Matki Boskiej w Olsztynie, www.cerkiew.olsztyn.pl

W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią, w piątek (22 stycznia) do Katedry
będzie mogła wejść ograniczona liczba wiernych. Wejście do Katedry tylko w maskach
zasłaniających usta i nos oraz z obowiązkową dezynfekcją rąk.
W dzień święceń biskupich (sobota, 23 stycznia) do Katedry wejdą tylko zaproszeni goście,
którzy potwierdzili swoją obecność.
Wszystkich wiernych z rodzinami zapraszamy do wspólnej modlitwy w swoich domach
oraz przepraszamy za zaistniałą sytuację. Ograniczenia związane z pandemią są
niezależne od organizatorów i nie mamy na niewpływu.

Uwaga:

https://www.youtube.com/channel/UCTFcwb9TRw1xDHjbitLQbmw/featured
http://www.cerkiew.olsztyn.pl/

