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BRACTWO MŁODZIEŻY PRAWOSŁAWNEJ DIECEZJI LUBELSKO CHEŁMSKIEJ

Zarząd BMP diecezji Lubelsko Chełmskiej zaprasza wszystkich
serdecznie do Sławatycz. W
dniach 9-10 grudnia cerkiew
Opieki Matki Bożej wypełni się
młodzieżą naszej diecezji
Wspólnie przygotujemy się do
Bożego Narodzenia . Przystąpimy do sakramentu
spowiedzi I świętej Eucharystii.
Po szczegółowe informacje
odsyłamy na ostatnią stronę.
Zarząd BMP Diecezji Lubelsko–
Chełmskiej
Cerkiew Opieki Matki BoŜej w Sławatyczach
www.cerkiew.pl

Niech Dni Świąt BoŜego Narodzenia
będą okazją do zadumy nad tajemnicą Boskiego Wcielenia oraz do dzielenia się Wiarą, Nadzieją i Miłością.
Niech radość z oczekiwania i gotowość na przyjście BoŜego Syna do
Waszego Ŝycia umocni Duch Święty,
który pomoŜe zasiać ziarno pokoju
wśród Bliskich w Nowym 2007 RokuŜyczy redakcja

Troparion Święta BoŜego
Narodzenia
RoŜdŜestwo Twoje,Chrystie
BoŜe nasz, wozsija mirowi
swiet razuma, w niem bo
zwiezdam słuŜaszczyi
zwiezdoju uczachusia
Tiebie kłaniatisia, Soncu
prawdy, i Tiebie widieti z
wysoty Wostoka. Hospodi,
sława Tiebie!

Zajrzyj do środka:
Modlitwa do Matki BoŜej
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W blsku lipcowego słońcapielgrzymka do Kostomłot
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“Drugiego dnia, gdy deszcz mocno
padał....”
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KONKURS PLASTYCZNY

Tytułem
wstępu:

Serdecznie zapraszamy do
udziału w konkursie plastycznym
pod nazwą:
„Moja cerkiew
www.spanie.bieszczady.pl
parafialna”. Konkurs kierowany jest do dzieci w wieku 715lat. Technika pracy dowolna. KaŜdy z was
moŜe nadesłać dowolną ilość prac. Na odwrocie naleŜy umieścić imię, nazwisko, wiek,
adres , imię i nazwisko katechety, jeśli praca
została wykonana pod jego kierunkiem oraz
tytuł pracy.
NAJLEPSZE PRACE ZOSTANĄ NAGRODZONE
Prace naleŜy przesłać lub osobiście dostarczyć do końca stycznia 2007r. na adres:
Bractwo MłodzieŜy Prawosławnej Diecezji
Lubelsko-Chełmskiej
ul. Dolińskiego 1
20-127 Lublin.

Jesteśmy znów...
Tym razem na tą
jesienno-zimową
porę mamy dla
was garść
wspomnień z wakacji. Wspólnie jeszcze raz przemierzymy nadbuŜańskie szlaki w drodze do o. AmbroŜego,
zdobędziemy ukochaną Górę prawosławnych.
Podejrzymy dzieci w Holeszowie – zobaczymy
kto, komu obiecał wierność, aŜ do śmierci.
Wyjedziemy teŜ za granicę. Myśli poniosą nas,
aŜ do ciepłej Rumunii. Zajedziemy teŜ do
Niemiec, posłuchamy jak lubelski chór daje
koncert publicznośći ewangelickiej.
Mamy tez świeŜe informacje i kilka zaproszeń,
m.in. do Sławatycz na wspólne gowienia i do
kokursu, który znajdziecie obok.
A ostatnie zaproszenie mam do czytania...
Anna Jawdosiuk

Nadesłane prace przechodzą na własność
organizatorów, którzy zastrzegają sobie prawo do
ich popularyzacji.

Do Watopedzkiej Ikony Matki BoŜej
Kondak
Tyś Bogurodzico w przesławnej Watopedzkiej Ikonie
Na tę górę do winnicy Twojej przybyła
By ostrzegać nas tak
Jak niegdyś ostrzegłaś mnichów Watopedzkich:
„Nie otwierajcie bram serca duchowym piratom
Lecz wyjdźcie odwaŜnie na mury Ortodoksji
Przepędźcie rozbójników i siewców herezji
Wspomagajcie Mnie swoim Ŝyciem zgodnym z
Ewangelią Syna mojego
Abym mogła utrzymać Jego karzącą prawicę
Aby zmył grzechy świata
Zesłał wam pokój z Niebios i zbawił dusze wasze”

www.adonai.pl
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W blasku lipcowego słońca- pielgrzymka do Kostomłot
Przy śpiewie troparionu...
Przy śpiewie troparionu Św. Serafima Sarowskiego wkroczyliśmy do Kostomłot.
Gdy usłyszeliśmy bicie dzwonów i zobaczyliśmy
cerkiew poczuliśmy wewnętrzną radość.
Trzykrotnie okrąŜyliśmy świątynie, weszliśmy do
środka, pokłoniliśmy się ikonie patrona.
Ciepłymi słowami przywitał nas o. AmbroŜy.
Wspólnie odśpiewaliśmy molebień.
Po duchowej regeneracji, przyszedł teŜ czas na
fizyczną. Ojciec AmbroŜy ugasił nasze pragnienie chłodną wodą cytrynową oraz poczęstował
kanapkami z miodem, z górskiej pasieki. Ze smakiem tego miodu na ustach, poszliśmy na naboŜeństwo Całonocnego Czuwania, w czasie którego, został odprawiony akafist ku czci Św. Serafima z Sarowa.

www.lublin.cerkiew.pl

15- osobowa grupa pielgrzymów ostatniego dnia lipca zebrała się w monasterze Św. Onufrego w Jabłecznej, by zainaugurować pieszą pielgrzymkę do monasteru w Kostomłotach.
Szostaki, Kodeń
Po odprawionej wczesnym rankiem Liturgii Świętej
wyruszyliśmy z naszym opiekunem o. Marcinem
Gościkiem do monasteru Św. Serafima Sarowskiego.
Przy blasku lipcowego jeszcze słońca, szliśmy czytając akafisty m.in. do Męczenników Ziemi Chełmskiej
i Podlaskiej.
Wieś- Szostaki, to miejsce naszego pierwszego odpoczynku. Czekała tam na nas przyjemna niespodzianka. Jedna z mieszkanek , poczęstowała nas przepysznym ciastem i soczystymi jabłkami. Po podładowaniu
akumulatorów, wyruszyliśmy dalej. Maszerując przez
kodeński bór śpiewaliśmy pieśń „Sarowskij Les” oraz
czytaliśmy akafist ku czci Św. Serafima z Sarowa.
TuŜ po wybiciu południa dotarliśmy do Kodnia, kolejnego miejsca naszego odpoczynku.Wspólnie odprawiliśmy molebień w cerkwi pw. Św. Archanioła
Michała. W czasie godzinnego odpoczynku w Kodniu spotkaliśmy się z miejscową młodzieŜą i porozmawialiśmy o Ŝyciu tutejszej parafii. Pełni wewnętrznej radości podąŜaliśmy nadbuŜańską trasą.
Wokół nas unosiły się odgłosy i zapachy w pełni
trwających Ŝniw. W takim klimacie dotarliśmy do
celu naszego pielgrzymowania.
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Nowa
tradycja
Cieszymy
się z tego, Ŝe
udało się
rozpocząć Autor: Mariusz Osypiuk
kolejną ,nową inicjatywę- pielgrzymkę do Kostomłot na święto Św. Serafima Sarowskiego.
Mamy nadzieję, Ŝe podobnie jak pielgrzymka do
Chełma czy na Grabarkę , równieŜ pielgrzymka
kostomłocka zapisze się na stałe do naszego kalendarza, wspólnych inicjatyw młodzieŜy prawosławnej naszej diecezji.
Tego roku było nas 15 osób, ale liczymy ,Ŝe za
rok będzie nas więcej.

Mariusz Osypiuk

Obóz dziecięcy w Holeszowie
Długo przygotowywaliśmy się do zorganizowania obozu dla dzieci. Baliśmy się, bo był to
pierwszy obóz organizowany przez nasze bractwo.
Jak będzie? Czy będzie co wspominać? Z takimi
pytaniami jechaliśmy na miejsce.
Rozpoczęcie obozu

I tak,16 lipca pięcioosobowa kadra, pełna obaw
czekała na dzieci na plebanii w Holeszowie. Do
wieczora zjawili się wszyscy. Większość to
mieszkańcy naszej diecezji: Lublina, Białej Podlaskiej, Terespola, Kodnia. Ale były teŜ dzieci z
Białegostoku. Obóz rozpoczęliśmy wieczorkiem
zapoznawczym. Ustaliliśmy mały regulamin, oraz
podzieliliśmy się obowiązkami. KaŜdy dzień
zaczynaliśmy i kończyliśmy modlitwą. W ciągu
dnia na dzieci czekało wiele atrakcji.

Po przywitaniu Państwa Młodych chlebem i solą,
przeniesieniu Ŝon przez próg i rozdaniu prezentów
ślubnych, do późnej godziny bawiliśmy się na wspólnym weselu.
Jednym z najciekawszych dni był ten, w którym zwiedzaliśmy klasztor w Jabłecznej, Kostomłotach, a takŜe
cerkwie w Kodniu. Usłyszeliśmy krótkie historie o
klasztorach oraz dostaliśmy małe pamiątki. Wieczorem odbyły się wybory miss i mistera obozu. Mistrzem okazał się Łukasz Popławski vel Lila, który
zdobył dwa tytuły miss. Dzieci prezentowały się w
strojach kąpielowych, strojach galowych oraz codziennych. Oprócz tego musiały śpiewać oraz tańczyć
z miotłą.

Czas wolny

JuŜ na początku świętowaliśmy 10 urodziny obozowiczki Ani, później- urodziny pani opiekun.
Wyjazdy nad jezioro, zabawy integracyjne, mecze piłki noŜnej, konkursy plastyczne, gra w podchody, oraz długie spacery - tak spędzaliśmy dni
w czasie obozu. Wieczorami bawiliśmy się na
dyskotekach, albo śpiewaliśmy piosenki przy
ognisku.
Codzienne budzenie buziakiem w czółko

Niezapomnianym przeŜyciem był wieczór, gdy
„holeszowski biskup Mateusz” udzielał ślubów
parom utworzonym w czasie obozu. Państwo
młodzi obiecywali przed „biskupem”, oraz gośćmi weselnymi miłość oraz uczciwość małŜeńską.

Autorka: Gosia Polikatus , „Śluby”

KaŜdy Pan Młody przysięgał Ŝonie codzienne
budzenie buziakiem w czółko, oraz to, Ŝe będzie
waŜniejsza niŜ kaŜdy mecz piłki noŜnej. Panny
Młode obiecywały m.in. prać męŜom koszulki
spocone po meczu, codziennie robić śniadanie do
łóŜka, oraz być wierną towarzyszką kaŜdej podróŜy.

Autorka: Gosia Polikatus, Hola

Pani Gosia opowiada o znaku krzyŜa

Oprócz zabaw mieliśmy teŜ konkursy oraz spotkania
teologiczne. Pani Gosia opowiadała o znaku krzyŜa,
oraz roli modlitwy w Ŝyciu kaŜdego chrześcijanina.
Pani Iza - uczyła śpiewać pieśni z Bohohłaśnika,a pani Aneta - opowiedziała dzieciom Ŝycie Św. Serafima
z Sarowa. Uczestniczyliśmy równieŜ w Świętej Liturgii w cerkiew w Holeszowie, po niej o. Mirosław Kochan opowiedział nam historię świątyni oraz parafii. W niedzielę 23 lipca pojechaliśmy do Holi na
dzień pamięci św. Antoniego. Tam spotkaliśmy się z
arcybiskupem Ablem oraz o. Marcinem Gościkiem
opiekunem duchowym BMP diecezji LubelskoChełmskiej.
26 lipca nadszedł czas poŜegnania. Po ostatnim
wspólnym obiedzie, wymieniliśmy się adresami. KaŜde dziecko dostało od kadry order z nowym obozowym przezwiskiem. Sprawdzimy czy przezwisko
przetrwa do następnego obozu.
Do zobaczenia za rok.
Małgorzata Polikatus
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Usłyszeć śpiew aniołów… pielgrzymka do Rumunii
Lato i wakacje dawno za nami, postanowiłam
sprawdzić co zostało w głowach pielgrzymów z tej
niezwykłej wyprawy.

O.Marcin -opiekował się nami w tej długiej podróŜy
Myślę, Ŝe Rumunia jest pięknym i bardzo bogatym kulturowo krajem, nie tylko dla ludzi wyznania prawosławnego. Najbardziej mnie urzekły piękne zabytkowe
cerkwie z niespotykaną polichromią. Dodatkowo wspaniale wypełnia to wszystko piękny ryt naboŜeństw na,
których mogłem usłyszeć „śpiew aniołów”. Mimo nieznajomego mi języka, czułem jak moja dusza i serce
doskonale rozumieją kaŜdy fragment naboŜeństwa.
Jestem rad, Ŝe mogłem przekonać się na własne oczy o
tym, o czym czytałem wcześniej w ksiąŜkach czy, słyszałem jedynie w opowieściach.
Marta Chyba najbardziej podobały
mi się Jassy. Cerkiew Św.
Paraskiewy. Gdy podchodziłam do jej moszczy odczułam ciepło w sercu. W zwykłym Ŝyciu doświadczyłam
cudu. A gdy wchodziłam do
tej wielkiej cerkwi czułam
się naprawdę mała.
Św. Paraskiewa, cerkiew w Jassach Mówiąc obrazami : to to ,
co zapadło najgłębiej w
pamięć to fresk Sądu Ostatecznego na zewnętrznej
ścianie jednego z monasterów Rumunii, który odwiedziliśmy. W momencie, gdy go zobaczyłam zrozumiałam sens istnienia. Bałam się, naprawdę się bałam, ciarki mi przeszły po plecach.
Asia Dla mnie to było ciekawe doświadczenie, poszerzyło to
moje wyobraŜenie o prawosławiu.
Uświadomiłam sobie, Ŝe prawosławie nie
wszędzie jest takie samo. Odmienny wygląd cerkwi,
świeczki stawiane na zewnątrz, zbiorowe czytanie modlitwy przed spowiedzią (to było w Jassach).
Najbardziej w pamięci utkwiły mi klasztory Sucevita,
Humor, Voronet, z freskami wykonanymi na zewnątrz
świątyni.To są miejsca do, których człowiek wchodzi i
zapomina o swoich troskach, czuje się wewnętrzny
spokój.

Gosia Gdy szliśmy obejrzeć wySkit Św. Daniela
ryty w
kamieniu , skit Św. Daniela Sihastru , mijaliśmy
grupkę rumuńskich dzieci grających w piłkę.
Przerwali grę gdy zauwaŜyli naszych księŜy i
przybiegli poprosić o błogosławieństwo .
Sara Mijają słoneczne dni. Sesja w toku. Dzwoni telefon. Znajomy głos wygłasza z powagą te oto
słowa: „dziś los się do ciebie uśmiechnął, moŜe
nie wygrałaś w totolotka, ale wygrałaś wyjazd
do Rumunii, za który powinnaś zapłacić…”.
Ucieszyłam się ogromnie. Czasami jeden mały
telefon z jedną wielką wiadomością moŜe odmienić całe Ŝycie… lub chociaŜ wakacje.
Tu mogłabym opisać po kolei całą pielgrzymkę
– długą podróŜ, naszych duchowych opiekunów,
przewodnika - erudytę, wesołych współpielgrzymów, wspaniałą przyrodę oraz przepiękne cerkwie i monastery Rumunii, anielski śpiew w
Monasterze Putna (który słyszałam, gdy komuś
niechcący przytrzasnęły się drzwi cerkwi i musiałam zostać w niej dłuŜej), moje refleksje,
przeŜycia, wspomnienia… Tam trzeba było
być!!!
Zebrała : Anna Jawdosiuk

Na koniec chciałabym opowiedzieć o tym, co
było na początku. Plac przed cerkwią w Białej.
Pomaleńku robi się tam coraz bardziej czerwono. To pielgrzymi w czerwonych koszulkach
bractwa schodzą się, by wspólnie pomodlić się
przed odjazdem. Czerwień iskrzy się w gorącym
popołudniowym słońcu, przed cerkwią Śww.
Cyryla i Metodego pięćdziesięcioosobowa grupa
pielgrzymów niecierpliwi się, chcą juŜ jechać.
Tak to się zaczęło...

Autor obu zdjęć: Mirek Demczuk
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„Drugiego dnia , gdy deszcz mocno padał Św. Serafim nam
promyk słońca pokazał”czyli pielgrzymka na Św. Górę
Pielgrzymowanie na Grabarkę stało się juŜ tradycją mocno zakorzenioną w świadomości prawosławnych w Polsce. Większość z nas nie wyobraŜa sobie jak moŜna nie być na Spasa w tym świętym miejscu.
W tym roku nie było inaczej.
W niedzielne popołudnie, 13 sierpnia, zebraliśmy się w klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej,Ŝeby juŜ po
raz czternasty wyruszyć na Św. Górę Grabarkę. Ku naszemu miłemu zaskoczeniu zebrała się nas duŜa grupa - 130 osób, a co cieszy jeszcze bardziej to to ,Ŝe przwaŜajaca większość uczestników to dzieci i młodzieŜ
z naszej diecezji,ale i straszych nie zabrakło. Seniorką naszej wyprawy była pani Wiera Budniczuk (87 lat)
z Kostomłot. Duchową opiekę nad pielgrzymami roztaczali ks. Marcin Gościk z Białej
Podlaskiej oraz ks. Andrzej Łoś z Lublina.
Dla tych, którym w tym roku nie dane było pójść z nami, w kilku rymowanych słowach Kasia Hasiuk i
Marta Turuta z Kobylan relacjonują:

„ Pielgrzymkę rozpoczęliśmy w Jabłecznej,
Szło się nam naprawdę bajecznie. (…)
Ojciec Skierko w Kodniu
przywitał nas szczerze,
KaŜdy z parafian na nocleg
chętnie bierze.
Arcybiskup Abel, poświęciwszy wodę,
Był uradowany, Ŝe w pielgrzymce idą osoby młode.

Śpiewem, chlebem i solą przywitali.
Pod krzyŜem modlitwa wieczorna,
A kolacja u parafian wyborna.
Po kąpieli idziemy spać,
Bo rano trzeba będzie wstać.

Drugiego dnia, gdy deszcz
mocno padał,
Św. Serafin nam promyk słońca pokazał.
Ojciec AmbroŜy ugościł nas,
I na dalszą drogę przyszedł
Autorka: Joanna Osypiuk
czas.
Było nam mokro, zimno i cięŜko,
Ale wiedzieliśmy, Ŝe do Terespola juŜ blisko.
(…)

Mętną dziś Ŝegnamy,
I na Św. Górę wyruszamy.
Do przejścia jeszcze kilometrów siedemnaście,
Lecz w nas zapał nie gaśnie.
Ostatni postój dłuŜszy był,
BandaŜowaniu kolan niektórym posłuŜył.
Z daleka widząc pochylone
sosny wiedzieliśmy,
śe do celu prawie dotarliśmy.
Gdy weszliśmy po schodach i uklękliśmy na kolana,
Pielgrzymka wokół cerkwi szła rozśpiewana.
KrzyŜe poświęciliśmy, wkopaliśmy,
I na obiad powędrowaliśmy.
Po rozbiciu obozowiska,
Noc przemienienia była juŜ bliska.
W czasie jej trwania,
Nasze bractwo ruszyło na pomoc Matuszkom bez
wahania.”

Okolice Janowa ugościły nas obficie,
Więc nie musieliśmy nocować w Ŝycie. (…)
Gdy ranek nastał znów,
Pawłów poŜegnać była pora juŜ.
Dzisiaj wyruszamy do Mętnej,
Podobno nocować będziemy w szkole pięknej.
(…)
Choć kolano boli Ojca Marcina,
SłuŜbę porządkową niekiedy upomina.
TuŜ przed Mętną ludzie się zebrali,

Ciąg dalszy na następnej stronie.

6

Chór Katedralny z wizytą Niemczech

www.lublin.cerkiew.pl

Jego Ekscelencja Arcybiskup Abel i chór
Lubelskiej Katedry pw. Przemienienia Pańskiego gościli z wizytą w Ewangelickim Dekanacie Balingen w Wirtembergii w Niemczech.
Współpraca obu kościołów trwa juŜ 13 lat.
Wyjazd był kontynuacją tej współpracy.
Głównym celem naszej wizyty było pokazanie
bogactwa i piękna muzyki cerkiewnej. Chór, pod
dyrygenturą Andrzeja Boubleja, wykonał trzy
koncerty w kościołach ewangelickich w Balingen, Tebingen i Tibingen. Dla wielu naszych słuchaczy była to niepowtarzalna okazja poznania
śpiewu cerkiewnego. A dla nas moŜliwość zaprezentowania kultury i estetyki prawosławia.
Jeden dzień poświęciliśmy na zwiedzanie
Stuttgartu- stolicy landu Badenia-Wirtembergia.
Podczas wizyty mieliśmy moŜliwość odwiedzenia takich miejsc jak Muzeum Instrumentów Muzycznych w Albstad, klasztor cystersów w Bebenhausen oraz Muzeum Biblii w Meersburgu.
Obejrzeliśmy Stare Miasto, katedrę.

Z najstarszej w Europie wieŜy telewizyjnej( liczącej
217 metrów wysokości) podziwialiśmy panoramę
stolicy Wirtembergii.
Znaleźliśmy się równieŜ na pograniczu Niemiec,
Austrii i Szwajcarii. W tym trójkącie, u podnóŜa Alp
połoŜone jest Jezioro Bodeńskie. Wypływając w rejs
po Jeziorze, podziwialiśmy niesamowite widoki górskie.
WaŜnym punktem naszego pobytu było spotkanie z Biskupem Krajowym Frankiem O. July, który wyraził ogromne zadowolenie z moŜliwości spotkania się z Jego Ekscelencją Abp. Ablem oraz społecznością prawosławną Lublina. Uczestniczyliśmy w
niedzielnej mszy w kościele w Balingen i spotkaliśmy się z ewangelickim duchowieństwem tego okręgu.
Kolejne spotkanie przedstawicieli obu Kościołów zaplanowane jest na 2008 rok w Polsce, wtedy to
przypadnie jubileusz 15- lecia porozumienia partnerskiego o wzajemnej współpracy ekumenicznej z
Okręgiem Kościelnym w Balingen.
Marta Dmitruk, Joanna Osypiuk, ks. Marcin Gościk
Wyjazd do Balingen odbył się w dniach 9-16 listopada.

Kontynuacja o Grabarce:

Ktoś moŜe powiedzieć Ŝe 5 dni to szmat czasu, a
i odległość 120 km to nie mało, ale nam ten czas upłynął bardzo szybko, niektórzy wręcz stwierdzili, Ŝe za
szybko. Pielgrzymka nie tylko wzbogaciła nas duchowo, ale równieŜ była doskonałą okazją do zgłębienia
wiedzy o prawosławiu oraz umoŜliwiła integrację naszej młodzieŜy. Namacalnym dowodem naszej jedności było wejście na Św. Górę w czerwonych koszulkach z logo naszego bractwa.
Zapraszamy za rok na jubileuszową, bo juŜ piętnastą
pielgrzymkę na Św. Górę Grabarkę.
Joanna Osypiuk
Autorka: Joanna Osypiuk

7

KALENDARIUM,
czyli
co ciekawego mamy w planach
w najbliŜszym czasie
Na początku października odbyło się Walne Zgromadzenia BMP naszej Diecezji, wybraliśmy nowy Zarząd i wspólnie
ustaliliśmy kalendarium na kolejny rok działania. Przedstawia się ono następująco;

9-10 grudnia 2006r.: rekolekcje boŜonarodzeniowe w Sławatyczach
12 stycznia 2007r.: bal karnawałowy „Małanka” w Białej Podlaskiej
Luty: Światowy Dzień MłodzieŜy Prawosławnej, zapusty
Marzec: rekolekcje wielkopostne
Kwiecień: koncert „Skarby Kultury Podlasia”
Maj: Autokarowa Paschalna Pielgrzymka MłodzieŜy na Św. Górę Grabarkę, święto w Kostomłotach, konferencja poświęcona Śww. Cyrylowi i Metodemu
Czerwiec: Piesza Pielgrzymka do Chełma, spotkanie w Tarnogrodzie
Lipiec: Piesza Pielgrzymka do Kostomłot
Sierpień: Piesza Pielgrzymka na Św. Gorę Grabarkę
Szczegółowych informacji o powyŜszych spotkaniach, pielgrzymkach i koncertach będziecie mogli uzyskać na stronie www.cerkiew.pl oraz w Waszych bractwach parafialnych, które na bieŜąco otrzymują informacje. PowyŜsze daty miesięczne będą precyzowane wraz ze zbliŜaniem się poszczególnych wydarzeń.
JeŜeli chcesz otrzymywać bieŜące informacje o tym, co w najbliŜszym czasie będzie przez Bractwo Diecezjalne organizowane napisz do nas: bmplublin@wp.pl Czekamy na e-maila od ciebie!!!
Joanna Osypiuk

Gowienia– Sławatycze 2006
Program:
Sobota (9 XII)
10:30 Liturgia św.
12:00 Posiłek
12:30 Rozpoczęcie rekolekcji i przywitanie uczestników
13:00 Praca na rzecz parafii
15:00 Obiad
15:30 Przygotowanie do spowiedzi, referat
16:30 Czas wolny
17:00 Wsienoszcznoje Bdienije i spowiedź
19:00 Kolacja
19:45 Modlitwy przed Świętą Eucharystią
22:00 Cisza nocna

Niedziela (10 XII)
8:30 Pobudka
10:00 Liturgia św.
12:30 Obiad (po liturgii)
13:00 Zakończenie rekolekcji i podsumowanie
KAśDY Z UCZESTNIKÓW POWINIEN WZIĄĆ ZE SOBĄ:
śpiwór
modlitewnik
ubranie robocze
Dziewczęta powinny wziąć długie spódnice i chustki.

Wpisowe: 20zł (cena pokrywa wyŜywienie, nocleg, koszty organizacyjne)
W razie pytań pisz: bmplublin@wp.pl lub dzwoń:
506344163 lub 505394467.

