Nabożeństwa w naszej parafii - sierpień 2013
03.08
sobota
04.08
niedziela
05.08
poniedziałek
06.08
wtorek
07.08
środa
10.08
sobota
11.08
niedziela
14.08
środa
15.08
czwartek
17.08
sobota
18.08
niedziela
21.08
środa
24.08
sobota
25.08
niedziela
28.08
środa

Niedziela VI po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.
Modlitwa za dusze tragicznie zmarłych w Powstaniu
Warszawskim
Wigilia Święta Przemienienia Pańskiego.
Wsienoszcznoje Bdienije.
Święto Przemienienia Pańskiego.
Święta Liturgia.
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godz.1000

ПРЕОБРАЖЕНИЕ
godz. 17

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700
godz. 1000
godz. 900
godz. 1700
godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

Niedziela VIII po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.

godz. 1000

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

godz. 900

Wsienoszcznoje Bdienije.

godz. 1700

Niedziela IX po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia. Akatyst do Matki Bożej.

godz. 1000

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

godz. 900

Gazetka Parafii Św. Jana Klimaka na Woli w Warszawie
Nabożeństwa wieczorne:
sobota i wigilie świąt – godz. 1700
Kancelaria Parafii i Zarządu
Cmentarza czynna:
pon. – czw. od 900 do 1500
pt. od 900 - 1300

PKO BP 56 1020 1185 0000 4302 0109 8904

Prosimy o ofiary do skarbonki na pokrycie kosztów druku gazetki.

ИИСУСА ХРИСТА

godz. 900
godz. 900

Liturgia Św.:
niedziela – godz. 1000
środa i święta – godz. 900

ГОСПОДА БОГА И СПАСИТЕЛЯ НАШЕГО

00

Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.

Niedziela VII po Pięćdziesiątnicy.
Święta Liturgia.
Święta Liturgia i wspomnienie zmarłych.
Wigilia Święta Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy
Święto Zaśnięcia Najświętszej Bogurodzicy.
Święta Liturgia.

ul. Wolska 138/140
01-126 Warszawa
tel.. 22 836 68 16
fax. 22 836 88 16
www.prawoslawie.pl

W Naszej Parafii

godz. 1700

Wsienoszcznoje Bdienije.

Тропарь праздника,
Преобразилсz еси на горэ, Христе Боже, показавый uчеником Твоим славу
Твою,

якоже можаху, да возсиzет и

нам, грэшным, Свет Твой

присносущный молитвами Богородицы, Свэтодавче, слава Тебэ.
Кондак,
На горэ преобразилсz еси, и якоже вмэщаху uченицы Твои, славу Твою,
Христе Боже, видэша, да егда Тя uзрzт распинаема, страдание uбо
uразумэют вольное, мирови же проповэдzт, яко Ты еси воистинну Отчее
сиzние.
Величание:
Величаем Тz, живодавче Христе, и почитаем пречистыz плоти Твоеz
преславное преображение.

Obóz letni w Cieplicach

Jak co roku, w pierwszych dwóch tygodniach wakacji dzieci i młodzież
z punktu katechetycznego miały okazję uczestniczyć w obozie,
zorganizowanym przez naszą parafię. Tym razem odbył się on w Cieplicach,
dzielnicy Jeleniej Góry położonej w sercu Kotliny Jeleniogórskiej u podnóży
Karkonoszy. Zakwaterowanie w Prawosławnym Domu Opieki pw.
Św. Stefana stanowiło świetną bazę wypadową, dlatego też obóz obfitował
w liczne atrakcje.
Podczas prawie dwóch tygodni mieliśmy możliwość poznania podstaw
wspinaczki skałkowej, której to kurs przeszliśmy w Górach Sokolich. Ponadto
sprawdzaliśmy swoje siły fizyczne w trakcie spływu pontonami raftingowymi
czy wizyty w karpackim parku linowym. Oczywiście nie zabrakło również
licznych meczów w piłkę nożną, rozgrywanych na pobliskim orliku.

Tak wiele atrakcji sprawiło, że obóz minął w mgnieniu oka i nim zdążyliśmy
się obejrzeć, już czekała na nas droga powrotna do Warszawy. Mimo że nikt
nie chciał wyjeżdżać, trzeba było wracać do stęsknionych rodziców. Choć
w Cieplicach spędziliśmy niecałe dwa tygodnie, to mamy nadzieję,
że wspomnienia pozostaną w pamięci uczestników na długo, a zawarte
znajomości będą kontynuowane.
W tym miejscu należą się serdeczne podziękowania organizatorom obozu za
trud włożony w przygotowanie wyjazdu, pracownikom ośrodka w Cieplicach
za wspaniałe przyjęcie i stworzenie domowej atmosfery, kadrze za opiekę nad
uczestnikami, a przede wszystkim dzieciom i młodzieży, która tak świetnie
bawiła się podczas tych dwóch tygodni. Następny obóz już za rok! :)
Ewelina Pogrebniak

Korzystając z otoczenia pięknych gór, nie omieszkaliśmy wybrać się w nie
kilka razy. Udało się nam zdobyć najwyższy szczyt Karkonoszy – Śnieżkę,
liczącą 1602 m.n.p.m. Wdrapaliśmy się również na Szrenicę, górującą nad
Szklarską Porębą, a także zdobyliśmy górę Chojnik, gdzie zwiedziliśmy ruiny
zamku. Odwiedziliśmy też dwa karkonoskie wodospady – Kamieńczyk oraz
Szklarkę.
W trakcie obozu wybraliśmy się również na dwie wycieczki do Czech.
Odwiedziliśmy położone niedaleko granicy z Polską Skały AdrszpaskoTeplickie, znane inaczej jako Skalne Miasto. Drugą wizytą w kraju naszych
południowych sąsiadów była całodniowa wycieczka do stolicy Czech – Pragi.
Mieliśmy okazję przespacerować się Mostem Karola czy też odwiedzić
Václavské náměstí. Oprócz zwiedzania, dzięki pani przewodnik podczas tych
dwóch wizyt mogliśmy również poznać podstawowe zwroty w języku
czeskim.
Innymi atrakcjami naszego obozu były również zajęcia plastyczne, konkurs
Mam Talent, liczne ogniska czy wspólna zabawa przy karaoke. Jednym
słowem, nie było czasu na nudę.
Istotnym punktem wyjazdu do Cieplic była także możliwość przygotowania
do sakramentów Spowiedzi i Św. Eucharystii. Bardzo ważne wydarzenie
stanowiła również wizyta Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Sawy
Metropolity Warszawskiego i całej Polski w naszym ośrodku.

Zapraszamy do zapoznania się zrelacją i galerią zdjęć z obozu
na naszej stronie parafialnej prawosławie.pl w dziale aktualności.

