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Кресту Твоєму покланяємся, Владико,
і святоє воскресеніє Твоє славим
Хресту Твойому покланяємось, Владико,
і святе воскресіння Твоє славимо

Хроніка нашого буття (50)
- У суботу 3 лютого Вечірню у парафіяльному
храмі української православної парафії свт. Петра
(Могили) відслужив настоятель парафії о. прот.
Мирослав Вишневський. 4 лютого – це вже Неділя
про Блудного Сина, цього дня Божественну Літургію совершали о. настоятель та мешканець
Православного Дому Соціальної Допомоги
о. Миколай Банковський. Після Літургії відбулася
зустріч при чаю.
- Цього ж дня учні Недільної школи, що діє при
нашій парафії, поїхали до Білгорая з виставою
«Подарунок Святого Миколая». Поїздка відбулася на запрошення настоятеля новоствореної
місцевої православної парафії св. Георгія Побідоносця о. Ярослава Бірилка. Наші діти презентували свою виставу під час першої парафіяльної
ялинки в Білгораї. На закінчення також і вони дістали подарунки від Святого Миколая. (Більше
про цю подію – стор. 3.)
- 10 лютого випала Вселенська батьківська
м’ясопусна субота. У нашому парафіяльному
храмі – Хресто-Воздвиженській церкві – заупокійну Божественну Літургію служив о. Мирослав.
Після Літургії на середині храму була відслужена
панахида.
- Цього ж дня увечері о. Мирославом була совершена Вечірня. Наступного дня – Неділя про
Страшний Суд, Божественну Літургію служили
о. о. Мирослав та Миколай. Після Літургії відбулася зустріч при чаю.
- У середу 14 лютого, в канун свята Стрітення
Господнього Велику Вечірню совершив у нашому
храмі о. Георгій Лукашевич із кафедральної парафії Люблина. На литію вийшли також о. митр. прот.
Володимир Ходак та о. М. Банковський. На закінчення служби було совершено освячення свічок.
Цього дня у храмі вірні зібралися численніше,
ніж у інші вечірні служби.
- У сам день свята Стрітення Господа нашого
Ісуса Христа Божественну Літургію служили ті ж
священики, що у канун. Численні вірні стояли за
службою із засвіченими свічками. Після Літургії
здійснено освячення свічок.
- 17 лютого суботню Вечірню совершив отець
настоятель. Наступний день – це вже Неділя Прощення. Божественну Літургію служили о. о. Мирослав та Миколай. Після Літургії була совершена
Вечірня, яка ввела нас у період Великого Посту,
згодом відбувся Чин прощення провин. Уперше
у нашому храмі була відслужена ця Вечірня та
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чин. Під час Вечірні у храмі змінено облачення
на темні, великопісні.
- Понеділок 19 лютого – це перший день Великого Посту. Увечері у нашій церкві відслужене
було Велике Повечір’я з Великим Покаянним Каноном св. Андрія Критського, який прочитали
о. о. Мирослав та Миколай. Також і другого дня
посту, у вівторок 20 лютого, ці ж священики читали
Канон св. Андрія Критського.
- У середу 21 лютого Великий Канон св. Андрія
Критського читали у нашому храмі вже три священики: крім згаданих священнослужителів, також о. Володимир. Ці ж священики читали канон
також і у четвер 22 лютого. На читанні канону
збиралися вірні нашої парафії.
- У п’ятницю 23 лютого о. настоятель совершив
першу цього року Літургію Ранішосвячених Дарів.
На завершення служби, за уставом, було совершено благословення колива, яке спожили присутні
на службі вірні.
- 24 лютого Вечірню служив о. Мирослав.
25 лютого випала Перша Неділя Великого Посту
– Торжество Православ’я. Божественну Літургію
свт. Василія Великого служили всі священики
нашого храму. На завершення служби було совершено Молебень Неділі Православ’я. Після
Літургії відбулася в прицерковній світлиці зустріч
при чаю.
- У перший недільний вечір Великого посту православні мешканці Люблина, у тому числі вірні
нашої парафії, подалися до кафедральної церкви
на першу Пасію. Богослужіння почалося традиційно з Вечірні, яку совершав настоятель нашої
парафії о. Мирослав. Пасію очолив люблинський
благочинний о. прот. Андрій Лось, співслужили
йому о. прот. М. Вишневський, о. Г. Лукашевич та
о. диякон Марк Ващук. На богослужінні був також
присутній Високопреосвященніший архиєпископ
Авель. Фрагменти богослужіння служилися церковнослов’янською мовою з українською вимовою.
Хронікар
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Слово наймолодших
Як ми святкували у Білгораї
У Білгораї віднедавна існує нова православна парафія. У цьому році її настоятель запросив дітей, які навчаються
в Недільній школі при нашій парафії, на
першу ялинку. Ще минулої осені на уроках української мови ми підготували
виставу «Подарунок Святого Миколая»
авторства п. Ярослави Шевчук, нашої
вчительки. Четвертого лютого ми виїхали
з нашою виставою до Білгорая на ялинку
під опікою п. Ярослави та батьків Олі.
Приїхавши на місце, ми пішли на Літургію, що служилася у новій білгорайській церкві. Частина з нас приєдналася
до хору. Після служби нас запросили до
настоятеля на смачний і дуже гарно поданий матушкою обід. Після обіду ми

поїхали до школи, в якій мало відбутися
свято. Ми належно приготувалися і провели репетицію. За хвилину ми вийшли
на сцену і показали свою виставу. Після
нас виступили інші діти. Коли всі виступи
скінчилися, настав час конкурсів. Матушка задавала різні запитання, а коли
конкурс закінчився, нас відвідав Святий
Миколай і роздав усім дітям гарні подарунки. Пізніше нас усіх запросили на
частування. На жаль, зробилося вже досить пізно і ми мали вже повертатися до
Люблина.
Нам усім дуже сподобалося у Білгораї. Наша поїздка була повна приємних
вражень.
Павлина Луцюк

Щиро вітаємо нашого Архипастиря
Його Високопреосвященство Високопреосвященнішого Авеля,
Архиєпископа Люблинського і Холмського,
з нагоди 18 річниці архиєрейської хіротонії.

На многії літа, Владико!

Іс полла еті Деспота!

Настоятель та вірні
Православної Парафії свт. Петра (Могили)
в Люблині

Запрошуємо на інтернет-сторінку
Православної Парафії свт. Петра (Могили) в Люблині
для української православної громади.
Наша сторінка має нову адресу::
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На веб-сайті знайдете інформацію про нашу парафію і громаду, історію Православ’я
в Люблині, фотоальбом про життя громади, інтернетну версію «Православного
Голосу Люблина», посилання на цікаві православні та українські сторінки, Галерею
свт. Петра (Могили), актуальну програму богослужінь у нашому храмі.
Пра в о сл а в ний
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Вертеп у Холмі та Володаві
Вже вчетверте група православної
молоді - в основному студентів і докторантів люблинських навчальних
закладів - готувала традиційний український «Вертеп». Досі наша аматорська акторська група готувала «Вертеп» із думкою лише про передйорданський Свят-Вечір, коли при Хресто-Воздвиженській церкві кожного
року відбувається традиційна Кутя.
У цьому році створилася нагода
показати ефекти нашої праці поза нашою парафією, а також поза Люблином. Стало це можливим завдяки
включенню «Вертепу» до проекту Ін-

теграція навколо традиції. Програма
дій на користь інтеграції та збереження ідентичності українців з Польщі та України, що його реалізує Українське Товариство в Люблині у співпраці з Православною Парафією свт.
Петра (Могили) в Люблині та Центром молодіжних громадських організацій Волині «Наша Справа». Фінансову підтримку для постановки «Вертепу» дала також холмська фірма «Зомар».
Режисером різдв’яної вистави була Марія Артем’юк. Своїми неоціненними порадами під час двох зустрічей

Українське Товариство в Люблині
Православна Парафія свт. Петра (Могили) в Люблині
запрошують нa

відзначення пам’яті Тараса Шевченка
урочисту панахиду за душу раба Божого Тараса,
яка буде відслужена у парафіяльній церкві
Православної Парафії свт. Петра (Могили) в Люблині;

доповідь д-р Дмитра Шевчука (Рівне-Остріг)
Релігійність Тараса Шевченка,
яка буде виголошена в прицерковній світлиці.

Відзначення відбудуться
у неділю 11 березня 2007 року
після недільної Божественної Літургії (початок о 9 год.)
у парафіяльній церкві
Православної Парафії свт. Петра (Могили) в Люблині.
Доповідь про Т. Шевченка буде виголошена як частина проекту Українського Товариства в Люблині
Інтеграція навколо традиції. Програма дій на користь інтеграції та збереження ідентичності українців
з Польщі та України, у рамках Програми Польсько-Американського Фонду Свободи „Зміни в регіоні –
RITA”, реалізованої Фондом Освіта для Демократії.
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з молоддю у підготовці «Вертепу» допоміг професійний актор Вітольд Домбровський. З групою молодих акторів
працювала також Ірина Кметь, яка намагалася зробити з нас чи не професійних колядників.
Для більшості осіб, що готували виставу, участь у проекті означала перший
у житті виступ на справжній сцені, а також перше в житті турне. Вирішили ми
показати «Вертеп» у Холмі й Володаві,
тобто в місцевостях, де такі заходи
і вистави є чимось цілком природнім, оскільки проживають там досить численні
громади православних українців. Виступали ми там у суботу 10 лютого. Співорганізаторами цих вистав були православні парафії: св. ап. Івана Богослова
в Холмі та Різдва Пресвятої Богородиці
у Володаві, завдяки зусиллям їх настоятелів: о. прот. Івана Лукашука та о.
прот. Юрія Ігнатюка. На вистави до Володавського будинку культури та холмської «Ґалерії Ательє» Ришарда Карчмарського в Холмі (вони також були співорганізаторами вистав) прибули зацікавлені вірні обох православних парафій

і поляки.
З’явилася також думка показати
«Вертеп» у Люблині ширшій, в основному польській, публіці. Свої двері відкрив перед нами осередок «Brama
Grodzka» – Teatr NN завдяки прихильності заступника директора Вітольда
Домбровського, котрий не вперше дуже прихильно ставиться до заходів,
організованих українським середовищем. 11 лютого на малій сцені осередку «Brama Grodzka» – Teatr NN виступали ми з Вертепом востаннє, в основному перед ґроном української студентської молоді і поляками, зацікавленими українською культурою.
Слід згадати, що «Вертеп» не лишився непоміченим регіональними
медіями. Інформацію про вистави можна було прочитати або почути в люблинській пресі й «Радіо Люблин».
«Твоє Радіо Володава» зробило повний звуковий запис «Вертепу». Треба
мати надію, що через рік вдасться принаймні повторити цьогорічні досягнення.
АЄ

Самообложення – вияв нашої відповідальності за свою парафію
Успішне функціонування парафії залежить від заангажування всіх парафіян. Саме
з наших пожертв фінансується функціонування храму і парафії. Від півроку ми є
окремою парафією, це накладає на нас більші обов’язки. Мусимо спільно подбати
про забезпечення функціонування парафії. Бюджет парафії складається з пожертв
на тарілку, прибутку з продажу свічок і видань, індивідуальних пожертв та самообложення – добровільного податку на церкву.
Парафіяльна рада Православної Парафії свт. Петра (Могили) в Люблині на своїх
перших зборах 12 листопада 2006 р. прийняла рішення, що для забезпечення нормального функціонування парафії необхідним є встановлення з початком 2007 р.
самообложення в нашій парафії на суму 10 зл. місячно від сім’ї. Звичайно, самообложення є добровільним податком і кожен сам вирішить, чи може таку суму вплачувати щомісячно на функціонування нашої парафії. Самообложення просимо вплачувати о. настоятелеві, скарбнику або іншим членам Парафіяльної ради.
Парафіяльна рада
Православної Парафії
свт. Петра (Могили) в Люблині
Пра в о сл а в ний
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ДЕНЬ СОБОРНОСТІ В ЛЮБЛИНІ

Борцям за волю...
Невід’ємним елементом українського національного життя Люблина стало урочисте відзначення Дня Соборності України. Саме в Люблині це відзначення відбувається чи не найбільш урочисто в масштабі
всієї країни. В один із січневих днів на люблинському православному
кладовищі поруч могил воїнів армії УНР збираються усі, кому дорога
пам’ять про борців за волю України...
Цьогорічні урочистості відбулися
у неділю 21 січня 2007 р. пополудні.
З 2004 р. їх організують спільно Генеральне консульство України в Любліні
та Українське Товариство в Люблині
(раніше діяло під назвою Товариство
Догляду за Могилами Українських Вояків у Люблині). В урочистостях взяли
участь достойні гості, серед них люблинський воєвода Войцех Жуковський, підкарпатський воєвода Ева Драус, голова
соймику Люблинського воєвідства Анджей Прушковський, президент міста
Люблина Адам Васілевський, заступник
міського голови Луцька Микола Пасаман, делегація Волинської обласної ради,
голова Конвенту ЄКПіУУ о. проф. Мірослав Каліновський, директор люблинського відділення Польської академії
наук проф. Ян Ґлінський, проректор Волинського державного університету ім.
Лесі Українки проф. Микола Кучерепа,
представники громадських організацій,
культурних установ міста. Звичайно ж,
присутні були також люблинські українці,
всі ті, які вважали своїм обов’язком бути
тут цього дня.
Урочистості почалися гімнами України та Польщі у виконанні військового
оркестру Люблинського гарнізону Польського війська, поруч пам’ятника стояла
почесна варта. Після привітання учасни6
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ків головою Українського Товариства
в Люблині д-ром Григорієм Купріяновичем почалося богослужіння, яке традиційно очолив православний архиєпископ Люблинський і Холмський Авель,
у співслужінні о. прот. Мирослава Вишневського, о. Георгія Лукашевича та
о. диякона Марка Ващука. В часі моливи
за душі борців за волю України та молебню за Україну владика виголосив
проповідь. Урочистість на кладовищі закінчилася покладанням вінків від державних і самоврядних установ Польщі
та України, ЄКПіУУ, української громади міста.
Друга частина урочистостей відбулася в Коронному Трибуналі. Після привітання учасників проф. Ян Левандовський у своїй цікавій доповіді показав процес формування української державності
на початку ХХ ст. на тлі державотворчих
процесів у Центрально-Східній Європі.
Після лекції зі словом звернувся офіційний представник української держави
нашому місті – Генеральний консул України в Любліні Іван Грицак. Згодом виступали офіційні гості. Звершенням став
концерт українських пісень у виконанні
відомого у Польщі фольк-гурту «Оркестр св. Миколая». Потім усі учасники
свята подалися на символічний келих
вина. (л)
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Митрополит Іларіон
***
О, Пречистая Діво, Всепітая Мати,
Опікунко Свята Холмським Краєм:
Заступися, не дай нам у муках конати,
Зо слізьми Тебе ревно благаєм!
Борони православний народ, Божа Мати,
Заступися за Холмський наш Край:
Дай нам долі ясної скоріш дочекати,
За провини ж Ти нас не карай!
Заступися за нас змучених, Скорбная Мати,
Лежимо у ногах Твоїх ниць:
Дай нам радість святого спокою зазнати,
Віджени чорний сум з наших лиць!
Ми до Тебе в Молитві підносимо руки,
Своє серце несемо Тобі:
Облегчи ж нам, зболілим, нестерпнії муки,
Роз’ясни нам обличчя в журбі!

Православна Парафія свт. Петра (Могили) в Люблині
Українське Товариство в Люблині
запрошують нa

відзначення з нагоди
125-річчя від дня народження
та 35-річчя смерті
митрополита Іларіона (Огієнка)
урочисту панахиду
та

доповідь д-ра Григорія Купріяновича
Митрополит Іларіон (проф. Іван Огієнко)
– визначний православний ієрарх
та український вчений.
Експонуватиметься також виставка книжок митр. Іларіона.
Відзначення відбудуться

у Вербну неділю 1 квітня 2007 року
після недільної Божественної Літургії (початок о 9 год.)
у парафіяльній церкві Православної Парафії свт. Петра (Могили)
в Люблині.
Пра в о сл а в ний
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& Видавничі новинки
Спілкування як церковна подія
Книга Йоана Зізіуласа, митрополита Пергамського, що має назву
Буття як спілкування, побачила світ в українському перекладі. Вона
є збіркою текстів, які були написані автором з приводу різних богословських коференцій. Як зауважується у післямові, ця книга
є «справжній opus magnum [митр. Йоана (Зізіуласа) – Д. Ш.], якщо не
за обсягом, то за значенням для сучасної філософської та богословської думки».
У передмові до видання о. Йоан
Меєндорф зауважує, що праця митр.
Йоана (Зізіуласа) певною мірою долає
загрозливу для богослів’я ситуацію,
коли історики обмежуються лише історією і залишають відкритим питання
об’єктивної істини, а богослови нехтують історіографією і використовують
минуле лише як джерело текстів для
підтвердження власних думок. Крім
того, як стверджує Йоан Меєндорф,
Буття як спілкування доводить, що
«православне вчення про людину й
Церкву не можна поділяти на чітко
розрізнені розділи богословської науки
– „богослов’я”, „антропологія”, „еклезіологія”, – бо воно стає за такого
підходу просто безглуздим». Тому
однією з характеристик праці митр.
Йоана (Зізіуласа) є прагнення єдності,
яка дозволяє знайти істину.
Звертаючись до цілого ряду актуальних богословських проблем, митр.
Йоан (Зізіулас) визначає мотивацію
своїх студій, відсилаючись, головним
чином, до двох основних проблем.
Перша проблема, як пише митр.
Йоан (Зізіулас), «полягає у відмежу8
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ванні західного богослів’я від конфесійної ментальності, з точки зору якої
вона зазвичай підходить до православ’я, вбачаючи в ньому щось «екзотичне», незвичне...» Православ’я, таким
чином, постає не більш, ніж як «цікава»
тема, що задовольняє допитливість
і просто збагачує знання західних богословів. На противагу такому поглядові
на Православ’я, митр. Йоан (Зізіулас)
адресує свою книгу тим, хто «прагне
знайти в православному богослов’ї вимір віри грецьких Отців, вимір, необхідний аби досягти кафолічності віри
Церкви і віднайти екзистенційні імплікації християнського вчення і церковного устрою».
Друга проблема, яка стала мотивацією для здійснення студій, представлених у книзі, стосується співпраці
сучасних богословів над синтезом
східної та західної теологій. Митр. Йоан (Зізіулас) зауважує, що в певному
аспекті східна і західна теології здаються несумісними, що спричинене,
зокрема, різними історичними шляхами, якими йшли Схід і Захід. Тому, на
думку автора, слід звертатися до ран-
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ньопатристичного періоду. При цьому
згадує слова о. Георгія Флоровського,
який твердив, що справжня кафолічність Церкви має охоплювати як Схід,
так і Захід. Мету богословських роздумів, що містяться в книзі, прояснює
окреслення автором власних інтенцій,
а саме: «зробити свій внесок у „неопатристичний синтез”», що дасть
можливість наблизити Схід і Захід до
спільних коренів.
Свою книгу митр. Йоан (Зізіулас)
розпочинає з твердження, що Церква
є не просто інституцією, але певним
способом буття, оскільки глибоко пов’язана з буттям людини, буттям світу
і буттям самого Бога. Маємо справу
зі способом ставлення до світу, до інших людей і до Бога, з подією спілкування, яка може бути реалізована лише як церковна подія. У книзі пропонується розгляд фундаментальних богословських проблем, що окреслені
назвами окремих розділів: 1) Особистісність і буття; 2) Істина й спілкування; 3) Христос, Дух і Церква; 4) Євхаристія й кафолічність;
5) Апостольське наступництво і спадкоємство; 6) Служіння і спілкування; 7) Помісна Церква у перспективі
спілкування.
Багато місць у книзі видаються досить складними для розуміння через
залучення тих чи інших богословських
та філософських контекстів. Однак
спокійне й вдумливе читання дозволяє
осягнути глибину думки митр. Йоана
(Зізіуласа) та особливості його богословських роздумів, що, безперечно, сприяє
власному духовному збагаченню.
Дмитро Шевчук
Йоан Зізіулас, Буття як спілкування,
Київ: Дух і Літера 2005, 270 с.
Пра в о сл а в ний
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Світлана Бакун

Віруйте
Віруйте щодня і щохвилини,
Не схиляйте голови свої,
Віра – порятунок наш єдиний,
Сила – у життєвій боротьбі.
Віруйте, якщо в скрутну годину
Друзі вам руки не подадуть.
Віруйте – і Бог вас не покине,
Духом віри вас благословить.
Віруйте, коли важка хвороба
Вам пророчить доленьку сумну,
Не піддайтесь, віруйте у Бога
І надії ваші оживуть.
Віруйте, якщо лихеє слово
Гострим лезом душу розітне,
Віруйте, не дайте місця злому,
Правда Божа вища над усе.
Віруйте, як вас не розуміють,
Сліпо йдуть всьому наперекір,
Мудрість віднайти в собі зумійте,
Вибачте за їх короткий зір.
Віруйте, як в очі зло сміється,
Як неправда вдарить у лице.
Віруйте всім розумом і серцем,
Віруйте – і віра вас спасе.
Люблин 2006
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Українське Товариство в Люблині
в рамках проекту Інтеграція навколо традиції.
Програма дій на користь інтеграції
та збереження ідентичності українців з Польщі та України
сердечно запрошує на заходи, які відбудуться у березні 2007 р.

Лекції та семінари українських дослідників,
які відбуватимуться у прицерковній світлиці
Православної Парафії свт. Петра (Могили), на вул. Dolińskiego 1.

Д-р Дмитро Шевчук (Рівне-Остріг)
Українська культура перед викликом постсучасності
субота 10 березня 2007 р. 15.00 год.

Доц. Василь Кметь (Львів)
«Київ – другий Єрусалим» в православній традиції XI-XVII ст.
субота 17 березня 2007 р. 15.00 год.

Проф. Ярослав Поліщук (Краків)
про українську культуру першої половини ХХ ст.
субота 24 березня 2007 р. 15.00 год.

Цикл культурологічних занять Українська мова та культура
Заняття відбуватимуться по п’ятницях увечері (о 18.00 годині)
у прицерковній світлиці Православної Парафії свт. Петра (Могили) (вул. Dolińskiego 1).

Заняття ведуть: д-р Андрій Савенець та Ярослава Шевчук
У березні зустрічі відбудуться у п’ятниці:
2 березня - на тему Фальшиві друзі перекладача,
9 березня - Двомовність і як собі з нею порадити в Україні,
16 березня - Двомовність і як собі з нею порадити в Україні - частина ІІ,
23 березня - Львівська альтернатива 70-х і початки сучасної української культури,
30 березня - Дискурс духовности в українському суспільно-культурному житті.

Партнери у реалізації проекту:
- Православна Парафія
свт. Петра (Могили) в Люблині
- Центр молодіжних
громадських організацій Волині
«Наша Справа»
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Преп. Івана Ліствичника
Тропар
\

Пустинний житель
і в тілесі ангел,
і чудотворец явился єси,
богоносне отче
наш Іоанне.
Постом, бдінієм,
молитвою небесния
даровонія приїм,
ісціляєши недужния
і душі вірою
притекаюших ти.
Слава Давшему
ти кріпость,
слава Вінчавшему тя, слава
Дійствующему тобою всім
ісціленія.

Пустинним жителем
і ангелом в тілі,
й чудотворцем явився єси,
богоносний отче
наш Іване.
Постом, невсипущим
піклуванням і молитвою
небесні дари прийнявши,
ти зціляєш недужих
і душі тих, що з вірою
до Тебе прибігають.
Слава Тому,
хто дав тобі силу,
хто увінчав тебе славою,
хвала Творцеві,
що тобою всіх ізціляє.

Пожертву на видання цього номеру бюлетеня «Православний Голос Люблина»
склала анонімна благодійниця.

Православний Голос Люблина
Бюлетень православної парафії свт. Петра (Могили) в Люблині - української православної громади Люблина
Настоятель Православної Парафії свт. Петра (Могили) в Люблині: о. прот. Мирослав Вишневський.
Редактор бюлетеня: Григорій Купріянович.
При творенні часопису співпрацювали: Андрій Савенець (мовна редакція), Дмитро Шевчук
(інтернет), Андрій Єкатеринчук, Людмила Купріянович, Петро Сова, Ярослава Шевчук.
Адреса: Parafia Prawosławna pw. św. Metropolity Piotra (Mohyły) w Lublinie dla ukraińskiej
społeczności prawosławnej, ul. Dolińskiego 1, 20-127 Lublin.
E-mail: chresto-vozd@cerkiew.pl
Internet: http://www.ukrorth.lublin.harazd.net
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Програма богослужінь
у православній парафії свт. Петра (Могили) в Люблині
для української православної громади

березень 2007 р. Б.

2 березня, п’ятниця
1700 Літургія Ранішосвячених Дарів
3 березня, субота
1700 Вечірня
4 березня, Друга Неділя Великого Посту. Пам’ять свт. Григорія Палами
900 Божественна Літургія свт. Василія Великого
після Літургії зустріч при чаю
1700 Вечірня та ІІ Пасія (КАФЕДРАЛЬНА ЦЕРКВА)
10 березня, субота
1700 Вечірня з виносом Хреста
11 березня, Третя Неділя Великого Посту. Хрестопоклонна
900 Божественна Літургія свт. Василія Великого
Панахида за душу Тараса Шевченка
після Літургії – слово про Тараса Шевченка
1700 Акафіст Чесному і Животворящому Хресту Господньому (КАФЕДРАЛЬНА ЦЕРКВА)
16 березня, п’ятниця
1700 Літургія Ранішосвячених Дарів
17 березня, субота
1700 Вечірня
18 березня, Четверта Неділя Великого Посту. Пам’ять св. Івана Ліствичника
900 Божественна Літургія свт. Василія Великого
після Літургії зустріч при чаю
1700 Вечірня та ІІІ Пасія (КАФЕДРАЛЬНА ЦЕРКВА)
21 березня, середа
1700 Утреня та Великий Канон св. Андрія Критського
23 березня, п’ятниця
1700 Літургія Ранішосвячених Дарів
24 березня, субота
1700 Вечірня
25 березня, П’ята Неділя Вел. Посту. Пам’ять св. Марії Єгип. Преп. Симеона Н. Богосл.
900 Божественна Літургія свт. Василія Великого
після Літургії зустріч при чаю
1800 Вечірня та ІV Пасія (КАФЕДРАЛЬНА ЦЕРКВА)
30 березня, п’ятниця
1800 Літургія Ранішосвячених Дарів
31 березня, Лазарева Субота. Воскресіння прав. Лазаря
900 Божественна Літургія cвт. Івана Золотоустого
1800 Вечірня та Посвячення верб

Парафіяльним храмом православної парафії свт. Петра (Могили)
в Люблині для української православної громади
є церква Воздвиження Чесного Хреста Господнього.
Хресто-Воздвиженська церква міститься у Православному Домі
Соціальної Допомоги в Люблині (ul. Dolińskiego 1, неподалік вул. Любартовської).
12
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