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Змінні частини
Тропар (г. 7): Розрушив Ти хрестом твоїм
смерть,* отворив Ти розбійникові рай,* мироносицям
плач перемінив єси,* і апостолам проповідати повелів
єси,* що воскрес Ти, Христе Боже,* даючи світові велику
милість.
Тропар святому
(г. 4): Ревнителя Іллю
наслідуючи звичаями,* за Хрестителем ідучи правими
стежками, отче Антонію,* ти був жителем пустині* і
вселенну утвердив ти молитвами твоїми.* Тому моли
Христа Бога,* щоб спаслися душі наші.
Кондак (г. 7): Вже більше влада смертна не
зможе людей держати,* Христос бо зійшов, сокрушаючи
й розоряючи сили її.* Зв’язується ад,* пророки согласно
радуються,* представ Спас, мовлячи тим, що в вірі:*
Вийдіть, вірні, у воскресіння.
Слава І нині: Кондак святому (г. 2): Житейську
метушню відкинувши, тихо життя скінчив єси,*
наслідуючи
Хрестителя
всяким
способом,
преподобний,* отож з ним почитаємо тебе, начальнику
отців Антонію.
Прокімен (г. 7): Господь кріпость людям своїм
дасть, Господь благословить людей своїх миром (Пс.
28,11).
Стих: Принесіть Господеві, сини божі, принесіть
Господеві молодих баранців (Пс. 28,11).
І святому (г. 7): Чесна перед Господом смерть
преподобних Його (Пс. 115,6).
Апостол:
1 Тим. 280 зач.; 1, 15-17.
15. Сину Тимотею, вірне це слово й гідне всякого
довір'я, що Христос Ісус прийшов у світ, щоб спасти
грішних, з яких я перший. 16. Але я був на те
помилуваний, щоб Ісус Христос на мені першім показав
усю свою довготерпеливість як приклад тим, що мають
увірувати в нього для вічного життя. 17. Цареві ж віків,
нетлінному, невидимому, єдиному Богу честь і слава на
віки віків. Амінь.
Алилуя (г. 7): Благо є сповідуватися Господеві і
співати імені Твоєму, Всевишній (Пс. 91,2).
Стих: Сповіщати зарання милість твою і істину
твою на всяку ніч (Пс. 91,3).

Євангеліє:
Лк. 93 зач. 18, 35-43.
35. В той час, як наближався Ісус до Єрихону, один
сліпий сидів край дороги і просив милостині. 36.
Почувши, що народ іде мимо, він спитався, що б воно
могло бути. 37. Йому сказали, що то Ісус Назарянин
проходить. 38. Він став голосно кричати: – Ісусе, сину
Давидів, змилуйся надо мною! 39. А ті, що йшли
попереду, зупиняли його, щоб замовчав, та він ще дужче
кричав: Сину Давидів, змилуйсь надо мною! 40. Ісус
зупинився й велів привести його до себе. Коли той
наблизився до нього, спитав: 41. – Що хочеш, щоб я
зробив тобі? 42. – Господи, – сказав той, – щоб я прозрів!
Ісус сказав до нього: – Прозри! Віра твоя спасла тебе. 43.
І вмить прозрів той і пішов за Ісусом, славлячи Бога. Ввесь
народ, бачачи те, воздав хвалу Богові.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.
Другий: В пам’ять вічну буде праведник, злих
слухів не убоїться (Пс. 111,6-7). Алилуя, тричі.
В цей складний час кожний з нас роздумує про майбутнє
нашої України та цілого світу. Вже 8 років Росія та
сепаратисти хочуть відібрати нам нашу Святу Незалежність.
Через пост-комуністичні та пост-царські наслідки їм легко
вдається обманювати часто несвідомих українців, котрі
забули про дві дуже важлилі цінності, тобто віру в Господа
Бога та любов до Батьківщини. Найбільшою зброєю кожого
народу є молитва та віра в Бога. Тої зброї не знищить жодна
ворожа куля чи танк. Дуже важливий є також здоровий
патріотизм, бо коли будемо кохати та шанувати свою
неньку Україну, нас ніхто не переможе. Сьогодні можемо
цитувати багато героїв України, але в цей тяжкий час варто
згадати найбільшого героя - Митрополита Андрея, котрий
жив у важкі часи І та ІІ свійтової війни. Він був сильний
духом, сильно вірив в Бога та дуже сильно кохав Україну,
тому його не подолав ані Сталін ані Гітлер. Стараймося жити
його прикладoм та його законами, а він горовив ось так : „Не
треба Україні інших ворогів, коли самі українці українцям
ворогами, що себе взаємно ненавидять і навіть не
стидаються вже тої ненависти… Як довго у національних
справах більше пам’ятати будуть українці на власне
індивідуальне добро, так довго загальна справа не буде
могти успішно розвиватися. Бо тої загальної справи просто
не буде, бо не буде її в свідомості і в совісті людей”. Отож
молімся до Бога про кращу долю України та кохаймо її, тоді
ми переможемо. Ю.Г.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 30.01.2022 Неділя 32-га по Зісланні Святого
Духа. Прп. й богоносного Антонія Великого.
год. 8.30 + Анна Михайло Каліти, + Марія Теодор
Лонишини
год. 10.00 + Анна, Миколай, Володимир Цікуї
год. 13.00 + з род. Калітів Анна, Михайло, Богдан, Ігор,
Орест і з род. Малишів
ПОНЕДІЛОК – 31.01.2022 Свв. отців наших і аєпп.
Олександрійських Атанасія й Кирила.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Марти, Аліції і Михайла з род. Омелянів з днем
народження
ВІВТОРОК – 01.02.2022 Прп. Макарія Єгипетського.
8.00 – Служба Божа
за нашу Парафію
СЕРЕДА – 02.01.2022 Прп. й богоносногопрп. Євтимія
Великого.
8.00 – Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Юлії Галушки
ЧЕТВЕР – 03.02.2022 Прп. Максима Ісповідника. Св. мч.
Неофіта. Свв. мчч. Євгенія, Кандида, Валеріяна й Акили.
8.00 – Служба Божа
П’ЯТНИЦЯ – 04.02.2022 Св. ап. Тимотея. Св. прпмч.
Атанасія Перського.
8.00 Служба Божа
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
с. Вероніки СНДМ
СУБОТА – 05.02.2022 Св. свщмч. Климента, єп.
Анкирського. Св. мч. Агатангела.
8.30 - Вервиця
9.00 – Служба Божа
За Марійську Дружину
За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні ласки для
Євгенії Антохів з нагоди 50 уродин
НЕДІЛЯ
–
06.02.2022
Неділя
про
Закхея.
Прп. матері нашої Ксенії Римлянки.
год. 8.30 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Марії і Миколая Пришляків
год. 10.00 + Анна Гривна, 11-та річн. см.
год. 13.00 За Боже благословення, здоров'я і усі потрібні
ласки для Ольги Хомий

Оголошення
1. Пiд час пандемiї коронавiруса просимо
пам’ятати про дотримання засад гiгiєни: всi особи
присутнi в церквах зобов’язанi закривати нiс i уста
охоронними масками.
2. В продажу є книжкa про Патріярха Йосифа
Сліпого Будьмо Собою - Життя і Заповіт за 15 зл; та
календарі п. Анни Фаранчук за 30 зл, та парафіяльні
календарі за 7 зл., газета Ватра за 3 зл., книжка Календар
Благовіста за 40 зл.

3. ПОТРІБНА НАША ПІДТРИМКА ТА ДОПОМОГА!
Увечері в понеділок (10 січня) в селі Вжесіна біля
Ольштина згоріло піддашшя хати наших парафіян.
Наслідки пожежі - жахливі, при гасінні пожежі вся хата та
її обладнання, тобто меблі, побутова техніка потерпіли
від залиття водою і його не можна вже використовувати.
Потрібно також зробити капітальний ремонт даху. Через
поганий стан будинку родина поки що не може в ньому
проживати. У зв’язку зі скрутим становищем, в якому
опинилася потерпіла Родина Борків звертаємося з
проханням до людей доброї волі допомоги сім’ї з п’яти
осіб. Гроші можна внести на наш парафіяльний рахунок
42 1240 1590 1111 0000 1452 9124 z dopiskiem Borko.
4. Відвідини з Йорданською водою - Коляда у
нашій парафії в цьому році відбудуться на індивідуальне
запрошення. Щоб було зручніше, о. парох буде
відвідувати після проголошення вулиці на даний день.
Сам візит буде до 15 хвилин, без почастунку.
Понеділок 31.01 – Olsztyn ul. Panasa, Gębika,
Wilczyńskiego
2a,
Turkowskiego,
Jeziołowicza,
Stramkowskiej, Żurawskiego, Witosa, Bajkowa, Bolka i Lolka.
Вівторок 01.02 – Olsztyn ul. Wiecherta, Herdera,
Kanta, Malewskiego, Leyka, Boenigka, Wilczyńskiego 17 i 25.
Середа 02.02 – Olsztyn ul. Pileckiego, Kleberga,
Okulickiego, Kutrzeby, Maczka, Hallera, Popiełuszki,
Pomorska, Mroza, Janowicza, Jarocka, Mazowiecka,
Piotrowskiego.
Четвер 03.02– Olsztyn ul. Bartąska, Złota, Srebna,
Jakubowa, Stawigudzka, Tęczowy Las, Dorantta, Dadleza,
Bukowskiego, Morenowa.
П’ятниця 04.02– Olsztyn ul. Wańkowicza, Barcza,
Murzynowskiego, Orłowicza, Turowskiego, Sikorskiego,
Bartąg i Bartążek.
Субота 05.02 – Nowe Kawkowo, Gotki, Pupki,
Giedajty, Jonkowo.
I ЄПАРХІЯЛЬНИЙ КУРС ІКОНОПИСУ’ 2022
в Ольштинсько-Гданській Єпархії
Запрошуємо студентів, молодь та учнів початкової школи
8 класу на I Єпархіяльний курс іконопису організований у
греко-католицькій парафії Покровy Пресвятої Богородиці
в Ольштині. Дата проведення курсу: від 30 січня по 4
лютого 2022р. Закриття курсу відбудеться 6 лютого під
час Св. Літургії посвяченням написаних ікон i наданням
сертифікатів учасникoм курсу.
Кількість місць обмеженa до 18 учасників.
Ведуча курс: c. Олена зі Згромадження Сестер
Слyжебниць Непорочної Діви Марії в Круклянках.
Цього року ми пишемо іконy Ісуса Пантoкратора
Оплата 200,00 зл. від учасника. У оплатi курсу ми
забезпечуємо: інструктора, дошки для написання ікони,
всі матеріали, каву, чай, солодке та гарячy стравy.
Записи та детальні інформації у Іванa Курія, тел.: 604-062744, e-mail: jankuryj@gmail.com;

Вісник - Бюлетень греко-католицької катедральної парафії Покровy Пресвятої Богородиці в Ольштині ul. Lubelska 12, 10-405 Olsztyn
Парох: о. Іван Галушка (моб. тел.: +48 609 939 021); о.резидент Станіслав Тарапацький (моб. тел.: +48 606 613 004)
редактор: Андрій Панасюк; склад: Андрій Фаранчук.
Рахунок на утримання парохії 42 1240 1590 1111 0000 1452 9124

