Życzenia
z
okazji
Bożego Narodzenia.

Świąt

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia pragnę złożyć wszystkim
wiernym prawosławnej Cerkwi najserdeczniejsze życzenia, aby
przeżywanie tajemnicy narodzin Pana naszego Jezusa Chrystusa –
Zbawiciela Rodzaju Ludzkiego, prowadziło nas do refleksji nad
prawdą o Bogu Wszechmogącym, który jest Drogą, Miłością i
Życiem. Zgodnie z Tradycją Świętą, poprzez uczestnictwo w
okresie postu filipowego, każdy
z nas rozpoczął własną
duchową drogę do Betlejem, prawdziwego spotkania Boga z
człowiekiem. Oto bowiem na świat przychodzi Syn Boży, nasz Pan
Jezus Chrystus, Zbawiciel, dla pokrzepienia ludzkich serc i
zbawienia rodzaju ludzkiego. Niech ta prawda inspiruje i
oświeca nasze myśli, słowa i uczynki w każdym nadchodzącym
dniu Nowego 2023 Roku.
Na środku prawosławnych świątyń zobaczymy Ikonę Bożego
Narodzenia, a w
niej będziemy odnajdywać Słowa Ewangelii.
Przypomni nam ona o Mędrcach, którzy przybyli, aby wysławiać
Nowonarodzonego. Przypomni o Pasterzach, którzy z pokorą i
bojaźnią
przyszli do Tego, przed którym kłania się cała
przyroda i stworzenie. Postawi ona także jedno ważne pytanie.
Jak my dziś nauczyliśmy się wysławiać Nowonarodzonego Jezusa
Chrystusa? Jak człowiek w dzisiejszym świecie potrafi
przygotować się na spotkanie z Bogiem? Radość przeżywania
świąt Bożego Narodzenia zatem niech towarzyszy nam w każdym
dniu naszego życia, albowiem Chrystus Bóg zstąpił do nas,
zamieszkał pośród nas i stał się jednym z nas dla naszego
zabawienia.
Niech miłosierny Bóg, Nowonarodzony Jezus Chrystus obdarzy nas
w te święta błogosławieństwem, radością, wiara i miłością, a
kolejny Nowy Rok 2023 niech będzie czasem pokoju na całym
świecie.

Chrystus się rodzi! Wysławiajcie Go!
ks. prot. Bogdan Repeła

Znamy
już
osoby
zakwalifikowane do II etapu
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy

Religijnej 2022/2023r.
Znamy już osoby zakwalifikowane do II etapu
Prawosławnej Wiedzy Religijnej 2022/2023r.

Olimpiady

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
II-etap Olimpiady Wiedzy Religijnej 20222023r.
OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY RELIGIJNEJ
Lista uczestników zakwalifikowanych do eliminacji II stopnia
Olimpiady Prawosławnej Wiedzy Religijnej 08.02.2023 r.
1 Artemiuk Maria
2 Borecki Gabriel
3 Borowik Julia
4 Busłowska Natalia
5 Charlak Wiktoria
6 Dąbrowski Bartosz
7 Dermanowski Daniel
8 DubinskayaXeniya
9 Fiedoruk Patrycja
10 Gryc Michał
11 Homzar Maria
12 Jakimiuk Aleksandra
13 Kaminskaya Iryna
14 Klimiuk Ksenia
15 Kocinowska Antonina
16 Kordiukiewicz Maria
17 Kruk Kamila
18 Kuczyńska Ksenia
19 Marczuk Maria
20 Markowska Julia
21 Oniszczuk Jakub
22 Ostapkowicz Arseniusz
23
24
25
26

Ostaszewicz Mateusz
Pawłowski Mateusz
Perzyńska Zosia
Pietkiewicz Joanna

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

Repeła Michał
Roman Oliwia
Rusinowicz Anna
Ryszczuk Zofia
Sapiołko Daria
Sosna Julia
Sosna Klaudia
Stocka Gabriela
Strapczuk Martyna
Szpytko Natalia
Tokajuk Gabriela
Tomczuk Bartłomiej
Topolańska Maja
Wasiluk Tomasz
Witkiewicz Maciej

42 Wołosiuk Aleksandra
43 Wołosiuk Filip
44 Zhuk Kira
Eliminacje II stopnia odbędą się 8 lutego 2023 roku.

Ks. prot. Bogdan Repeła wśród
wyróżnionych na tegorocznej
Gali Wolontariatu w Lubinie.
Dnia 15 grudnia 2022r. podczas powiatowej Gali Wolontariatu
nagrodzono osoby, które w roku 2022 w sposób szczególny

wyróżniły się w niesieniu pomocy drugiemu człowiekowi, nadając
tym samym wszystkim wyróżnionym tytuł Wolontariusza Roku
2022. Świąteczna Gala Wolontariatu przekazała statuetki dla
szkół i przedszkoli za promowanie idei wolontariatu, dla osób
z wolontariatu szkolnego za wrażliwość dla drugiego człowieka,
osobom dorosłym za szlachetną wrażliwość, empatię, troskę o
dobro drugiego człowieka i inicjatywy wolontariatu. Statuetki
Powiatowego Certyfikatu Dobra wręczył uhonorowanym Starosta
Lubiński Pan Paweł Kleszcz. Wśród nagrodzonych w tegorocznej
Gali Wolontariatu został między innymi Proboszcz Parafii
Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie, ks. prot. Bogdan
Repeła. Wszystkim wolontariuszom serdecznie gratulujemy i
dziękujemy za pracę i okazywane dobro wobec bliźniego.

OLIMPIADA PRAWOSŁAWNEJ WIEDZY
REIGIJNEJ W LUBINIE.
Dnia 14 grudnia 2022r. z błogosławieństwa Jego Eminencji
Wielce Błogosławionego Sawy Metropolity Warszawskiego i całej
Polski w roku szkolnym 2022/23 rozpoczęła się ogólnopolska
Olimpiada Prawosławnej Wiedzy Religijnej. Tematem przewodnim
tegorocznej olimpiady to: „Współczesny monastycyzm prawosławny
w Polsce.” Olimpiada posiada akredytację Ministra Edukacji
Narodowej (rozporządzenie MENiS z dnia
29.01.2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu
przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad –
Dz. U. Nr 13, poz. 125). Organizatorem jej jest Katedra

Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w
Białymstoku. Uczestnikami olimpiady mogą być uczniowie
wszystkich typów szkół ponadgimnazjalnych i szkół średnich dla młodzieży, dających
możliwości uzyskania matury, uczęszczający na
lekcje religii prawosławnej.
Olimpiada przeprowadzona zostanie w trzech etapach:
W dniu dzisiejszym: I ETAP -szkolny -rozpoczęto o godz. 1200
w następujących miastach:
Białystok – Centrum Kultury Prawosławnej, ul. Św.
Mikołaja
Bielsk Podlaski – Dekanalny Instytut Kultury
Prawosławnej w Bielsku- Podlaskim, ul. Rejtana 24
Hajnówka – Zespół Szkół z DNJB w Hajnówce,

ul.

Piłsudskiego 3
Siemiatycze – Parafia Prawosławna App. Piotra i Pawła,
ul. Powstania Styczniowego 1
Warszawa – Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne, ul.
Paryska 27 – uczestnicy spoza woj. podlaskiego
Lubin – Międzyszkolny Punkt Katechetyczny w Lubinie, ul.
1 Maja 13B.
Eliminacje I stapnia (szkolne) mają
piszą pracę na jeden z trzech
zaproponowanych tematów:

formę pisemną. Uczestnicy

1) Monastycyzm jako droga realizacji ideału chrześcijańskiego.
( Teologiczny aspekt danego zagadnienia).
2) Kult lokalnych świętych jako droga do zgłębiania życia
monastycznego.
3) Szczególnie czczone ikony w monasterach PAKP. Szczegółowa
historiografia jednej z wybranych ikon.

W tegorocznej Olimpiadzie Prawosławnej Wiedzy Religijnej
udział biorą Uczniowie Międzyszkolnego Punktu Katechetycznego
w Lubinie ( Prawosławna Diecezja Wrocławsko-Szczecińska)
Natalia Szpytko i Michał Repeła, uczniowie I Liceum im.
Mikołaja Kopernika w Lubinie. W skład Komisji Egzaminacyjnej
wchodzą:
1. W-ce Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 3 w Lubinie, Pani
Barbara Balik – Przewodnicząca Komisji.
2. Ks. prot. Bogdan Repeła, Proboszcz Parafii Prawosławnej
Świętej Trójcy w Lubinie, nauczyciel religii
prawosławnej w Lubinie.
3. Pani Wioletta Maćkała, Nauczyciel języka polskiego w I
Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w
Lubinie.

II ETAP – okręgowy – odbędzie się 8 lutego 2023 r. o godz.
12°0 – Miejsce jak wyżej.
Eliminacje /II stopnia (okręgowe) przeprowadzone zostaną w
formie testu.
III ETAP
– centralny – odbędzie się 9-10 marca 2023 r. początek o godz.

12°0
w Centrum Kultury Prawosławnej w Białymstoku, ul. Św. Mikołaja
5.
Eliminacje II/stopnia (centralne) składać się będq z dwóch
części: pisemnego testu
i ustnej wypowiedzi.
Nad prawidłowym przebiegiem poszczególnych etapów olimpiady
czuwać będą powołane komisje.

Święto Braci
Lubinie

Górniczej

w

Święto Braci Górniczej w Lubinie
Pierwsze odkrycie rudy miedzi w marcu 1957r. w regionie Lubina
spowodowało napływ ludności do pracy w Zakładach Górniczych
KGHM, w tym także wielu prawosławnych wiernych wysiedlonych na
ziemie zachodnie w 1947r. mieszkańców regionu Dolnego Śląska,
którzy rozpoczęli wówczas swoją działalność w kopalni na
różnych szczeblach powierzonych stanowisk. Od tego momentu dla
wielu prawosławnych rodzin 4 grudnia stał się dniem
szczególnie wyjątkowym. W liturgicznym wymiarze pozostawał on
zawsze dla górników dniem jednego z dwunastu wielkich świąt
roku liturgicznego Święta Wprowadzenia do Świątyni
Przenajświętszej Bogarodzicy, a z drugiej strony od tego
momentu wpisywał się w harmonogram Święta Braci Górniczej,
powszechnie nazywanym Barbórką. Tradycyjnie, każdego roku Brać
Górnicza aktywnie bierze udział w uroczystościach
świątecznych, Świętej Boskiej Liturgii, zanosząc modlitwy do
swojej Niebiańskiej Patronki Świętej Barbary z podziękowaniem
za wstawiennictwo i opiekę w trudach codziennej, nierzadko
niebezpiecznej pracy. Warto wspomnieć, że spośród wielu
zawodów to właśnie górnicy bezpośrednio stykają się z
żywiołami natury, cechuje ich odwaga i poświęcenie, ale nade
wszystko wiara, bo tylko ona pozwala zrozumieć z czym muszą
się zmierzyć każdego dnia w wykonywanym zawodzie. Nie
przypadkowym jest również górnicze przywitanie w kopalni:
„Szczęść Boże”, bo słowa te są nie tylko przywitaniem, ale
również modlitwą i prośbą do Stwórcy o bezpieczną pracę i
szczęśliwy powrót do własnych domów i rodzin. Wśród

najczęstszych życzeń kierowanych do Braci Górniczej są
życzenia tylu wyjazdów, co zjazdów, a ponad to nieustanne
wstawiennictwo Świętej Barbary Patronki Stanu Górniczego.
W tym roku centralne obchody barbórkowe zaplanowano na dwa
dni, 2 grudnia br. rozpoczęły się Akademią Barbórkową, która
odbyła się w Centrum Kultury Muza w Lubinie, podczas której w
ceremonii wręczenia odznaczeń państwowych i wyróżnień
jubileuszowych odznaczono i uhonorowano 70 pracowników KGHM
S.A Polska Miedź. Wspólnie odśpiewano Mazurka Dąbrowskiego
oraz hymn górniczy, a następnie odczytano listy gratulacyjne,
od władz państwowych prezydenta Polski Andrzeja Dudy, premiera
Mateusza Morawieckiego i marszałek Sejmu Elżbiety Witek.
Wyróżnieni górnicy otrzymali honorowe szpady i kordziki
górnicze – symbol honoru, wolności i górniczej godności. Po
zakończeniu Akademii ulicami Lubina odbył się pochód Lisa
Majora z ceremonia skoku przez skórę, symbolu przyjęcia
młodych adeptów do braci górniczej. Tradycją każdego roku
podczas Święta Braci Górniczej jest symboliczne przekazanie
klucza do bram miasta, co w tegorocznych obchodach uczynił
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Lubinie, p. Tomasz
Górzyński, składając także życzenia górnikom z okazji ich
święta. Na zakończenie uroczystości tradycyjnie odbyła się
centralna górnicza biesiada. Wśród zaproszonych gości, oprócz
górników oraz pracowników KGHM, znaleźli się również
parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych, lokalnych
samorządów
oraz
duchowieństwa.
Jego
Ekscelencję
Najprzewielebniejszego Jerzego, Ordynariusza Diecezji
Wrocławsko-Szczecińskiej, Prawosławnego Ordynariusza Wojska
Polskiego reprezentował podczas centralnych uroczystości
Prawosławny Kapelan Górnictwa Diecezji WrocławskoSzczecińskiej, ks. prot. Bogdan Repeła. Tegoroczna Barbórka
miała szczególny charakter, ponieważ zbiegła się z 65.
rocznicą odkrycia w naszym regionie największych złóż miedzi w
Europie.
W niedzielę 4 grudnia wczesnym rankiem mieszkańcy Lubina mieli

okazję podziwiać ubraną w galowe stroje orkiestrę górniczą,
która w dzień Święta Braci Górniczej dźwiękami instrumentów
wzywała swoich przełożonych – najpierw wiceprezesa Marka
Świdra, a potem prezesa Tomasza Zdzikota do świątecznych
uroczystości.
Następnie o godz. 9:00 w Lubinie rozpoczęły nabożeństwa w
intencji Braci Górniczej i ich rodzin. Tegorocznej Świętej
Boskiej Liturgii dla prawosławnej Braci Górniczej w Parafii
Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie przewodniczył Jego
Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jerzy Prawosławny Ordynariusz
Diecezji Wrocławsko-Szczecińskiej. U progu Świątyni
Władykę
przywitał Komitet Górniczy na czele z panem Marianem
Szkuratem, który w słowach powitania podziękował Ekscelencji
za obecność i przewodniczenie w świątecznych uroczystościach
oraz duchową opiekę i modlitwę za cały Stan Górniczy,
wręczając Władyce kilof sztygarski jako symbol honoru i znak
godności górniczej. Następnie słowa powitania oraz
wdzięczności za przybycie i prośbę o modlitwę skierował do
Ekscelencji proboszcz lubińskiej parafii ks. prot. Bogdan
Repeła, następnie przywitał wszystkich gości, delegatów i
dyrektorów KGHM Polska Miedź S.A przybyłych na tegoroczne
Święto w osobach: p. Jana Zubowskiego, Dyrektora ds.
Pracowniczych KGHM Polska Miedź S.A O/ZG Lubin, p. Rafała
Pępkowskiego, Dyrektora ds. Produkcji O/ZWR w Lubinie,
Zbigniewa Łabińskiego, Dyrektora ds. Technicznych O/ZG Rudna,
p. Bogdana Droździaka, Dyrektora ds. Finansowych Huty Miedzi
Cedynia oraz Poczty Sztandarowe Oddziału Zakładu
Hydrotechnicznego KGHM Polska Miedź S.A w Lubinie i Oddziału
Centralnego Ośrodka Przetwarzania Informacji KGHM Polska Miedź
S.A w Lubinie oraz lokalne media społecznościowe Chocianow.tv
i KGHM Tv. Po komendzie wprowadzenia Pocztów Sztandarowych ks.
prot. Bogdan Repeła poprosił Jego Ekscelencję Arcybiskupa
Jerzego o przewodniczeniu w nabożeństwie. Władyka w homilii
skierowanej do wiernych oraz Braci Górniczej przybliżył
szczególny wymiar i charakter liturgicznego powiązania
niedzieli, jako małej Paschy, Święta Wprowadzenia do Świątyni

Przenajświętszej Bogarodzicy, oddaniu i zaufaniu Rodziców
Joachima i Anny wobec Stwórcy oraz wypełnieniu złożonej
obietnicy i trudu codziennej pracy, kierowanego wiarą i
modlitwą przez górników do swojej niebiańskiej Patronki
Świętej Barbary. Podkreślił jak ważną cechą każdego górnika
jest wiara, szczególnie w obliczu potęgi żywiołów z którymi
spotykają się na co dzień w wykonywanej pracy. Jak budujące są
słowa przywitania a zarazem modlitwy górników „Szczęść Boże”
rozpoczynających dzień pracy, aby z Bożą pomocą zakończyli ją
szczęśliwie wracając do swych rodzin. Pokrzepieni duchem i
napełnieni nadzieją prawosławna Brać Górnicza z wdzięcznością
celebrowała każdą chwilę uroczystego nabożeństwa, które powoli
dobiegało końca. Na zakończenie Świętej Boskiej Liturgii Jego
Ekscelencja, jeszcze raz zwrócił się do zgromadzonych ze
słowami podziękowania i życzeniami Bożego Błogosławieństwa i
nadzieją na kolejne spotkanie święta Braci Górniczej. Także
proboszcz lubińskiej cerkwi ks. prot. Bogdan Repeła wyraził
ogromną radość i wdzięczność Ekscelencji za przewodniczenie w
tegorocznych uroczystościach górniczego święta, wszystkim
zebranym, wiernym
najserdeczniejsze

i całemu Górniczemu Stanowi złożył
życzenia, zdrowia oraz wszelkiej

pomyślności, dziękując wszystkim za obecność i zapraszając na
kolejne uroczystości w Lubinie w przyszłym roku. Wszystkich
obecnych zaproszono do wspólnego upamiętnienia tegorocznego
wydarzenia, wspólnej fotografii oraz na wspólną agapę, która
odbyła się dzięki uprzejmości i gościnności Gminy Lubin w
Goli, za co wszyscy wierni i cała Brać Górnicza wyraża
serdeczne podziękowania włodarzowi Gminy Lubin.
Tegoroczne uroczystości barbórkowe stały się także doskonałą
okazją, aby przyjąć zaproszenie skierowane do Jego
Ekscelencji, Władyki Jerzego przez Zarząd KGHM Polska Miedź
S.A na wspólne świąteczne spotkanie barbórkowe po nabożeństwie
Świętej Boskiej Liturgii w Lubinie, aby pogratulować nowo
wybranemu Panu Prezesowi Tomaszowi Zdzikotowi objęcia
stanowiska Prezesa KGHM Polska Miedź S.A. Ekscelencja
składając najserdeczniejsze gratulacje wręczył Panu Prezesowi

Ikonę Świętej Barbary Patronki Stanu Górniczego z życzeniami
Bożego Błogosławieństwa oraz wszelkiej pomyślności w
wykonywaniu pełnionych obowiązków. Pan Prezes dziękując za
życzenia wyraził nadzieję na dobrą i owocna współpracę.
Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie wyraża
wdzięczność mediom społecznościowym Chocianow.tv na czele z
panem Burmistrzem Tomaszem Kulczyńskim oraz KGHM.tv za
patronat nad tegorocznymi uroczystościami.
Ks. prot. Bogdan Repeła
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Święto Braci Górniczej w
Lubinie – 4.12.2022r. godz.
9:00
Prawosławna Brać Górnicza wraz z jej duchowym opiekunem
Kapelanem Górnictwa ks. prot. Bogdanem Repeła mają zaszczyt
zaprosić Brać Górniczą oraz wszystkich wiernych na uroczystość
Górniczego Święta Barbórki w Lubinie. Obchody odbędą się w
Parafii Prawosławnej p.w. Świętej Trójcy w Lubinie przy ul. 1go Maja 13B w dniu 4 grudnia 2022r.
Uroczystość rozpocznie się o godzinie 9:00, Świętą Boską
Liturgią
sprawowaną
przez
Jego
Ekscelencję,
Najprzewielebniejszego Jerzego, Arcybiskupa Wrocławskiego i
Szczecińskiego, Prawosławnego Ordynariusza Wojska Polskiego, w
intencji Braci Górniczej i Ich rodzin.

Warsztaty
Lubinie

ikonograficzne

w

Początki warsztatów ikonograficznych w Lubinie odbywających
się przy Parafii Prawosławnej Świętej Trójcy sięgają 2007r.
Ogromne zainteresowanie teologią ikony spowodowało chęć
zbudowania przestrzeni wokół której ludzie wierzący mieliby
możliwość poznania pisania ikon. Początkowo były one
skierowane do dzieci i młodzieży, uczęszczającej na zajęcia
katechetyczne, które
w treściach podstawy programowej
nauczania religii w szkole miały możliwość zapoznania się z
cyklem 12 najważniejszych świąt roku liturgicznego. Program
zakładał na dalszych etapach kształcenia rozszerzenie wiedzy
uczniów o historię teologii w ikonie, a właściwie o to, jak
przedstawia się poszczególne święto w ikonie. Uczniów zawsze
interesowało, czy ikony może pisać każdy i jaki jest proces
jej powstawania. Tak zrodził się pomysł, aby zorganizować
pierwsze warsztaty, podczas których uczniowie nie tylko
poznawali technikę pisania ikon, ale również mieli okazję
uzyskania odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Sięgali do
literatury, poszukując „Świata Ikony” szukając odpowiedzi na
zadawane pytania. Z czasem na warsztaty zaczęły przychodzić
osoby dorosłe, ludzie głęboko wierzący, praktykujący i
pragnący poznania ikony. I tak krok po kroku podczas trwania
warsztatów ubogacając własną wiedzę teoretyczną i praktyczną.
Dzięki zaangażowaniu i oddaniu
znakomitych ikonografów,
którzy na przestrzeni lat odwiedzali Lubin, ikonograf pan Jana
Grigoruk, czy tak jak w roku bieżącym ks. Paweł Zabrocki,
Ikonograf, wykładowca i zastępca dyrektora Szkoły
Ikonograficznej w Bielsku Podlaskim. Na przestrzeni ostatnich
15 lat kilkadziesiąt osób ukończyło warsztaty, są też takie
które wracają i są z nami od wielu lat, realizują swoje pasje,

ale przede wszystkim umacniając się w wierze, poznają samych
siebie i oddają chwałę Wszechmogącemu Bogu w Trójcy Świętej
Jedynemu. Warsztaty są wydarzeniem cyklicznym. Kolejne odbędą
się jesienią przyszłego roku.

NOWA e-ZAPISKA
Drodzy Bracia i Siostry,

W obecnym czasie, w którym się znajdujemy szczególnie ważna
jest modlitwa. Nie wszyscy możemy uczestniczyć na
nabożeństwach cerkiewnych, i podać zapiski z imionami naszych
najbliższych oraz tych którzy odeszli do Pana z nadzieją
zmartwychwstania.
Kliknij na poniższy link, zostaniesz przekierowany/a do
formularza rejestrującego e-zapiskę, czyli elektroniczną
karteczkę która będzie czytana za zdrowiem żyjących lub za
spokój duszy zmarłych na Świętych Boskich Liturgiach
celebrowanych w naszej parafii.

Rejestracja e-zapiski za zdrowie
Rejestracja e-zapiski za zmarłych
Podstawowe informacje dotyczące e-Zapisek:
– Klauzula RODO: decydując się na złożenie e-Zapiski online na
naszym formularzu rejestracyjnym musisz wyrazić zgodę na
przetwarzanie Twoich danych osobowych z godnie z naszą
polityką prywatności.
– Podczas czytania e-zapiski będą podawane publicznie tylko
imiona osób za którymi będzie celebrowana modlitwa.
– e-Zapiski będą czytane w ciągu tygodnia na wszystkich
Świętych Boskich Liturgiach celebrowanych w Parafii
Prawosławnej Świętej Trójcy w Lubinie.
– Jeśli po tygodniu zechcesz znowu przesłać zapiskę – ponownie
uzupełnij odpowiedni formularz.

Oprócz e-zapiski możesz również złożyć:
Darowiznę na cele kultu religijnego
Darowiznę na potrzeby prawosławnych mediów Głos Wiary online
oraz możesz

Zapalić świecę intencyjną

Wybory Zarządu BMP w Lubinie
Dnia 9 października 2022r. po nabożeństwie Świętej Boskiej
Liturgii odbyły się wybory do Bractwa Młodzieży Prawosławnej
w Lubinie. W związku z upływem kadencji, po trzech latach
owocnej pracy Zarządu i członków BMP w Lubinie wybrano nowy
Zarząd na drugą kadencję w osobach:
Przewodnicząca BMP w Lubinie – Natalia Szpytko
W-ce przewodniczący BMP w Lubinie – Michał Repela
Skarbnik BMP w Lubinie – Szymon Widuch
Członek Zarządu – Lena Repeła
Ustępującemu
Zarządowi
składamy
najserdeczniejsze
podziękowania za ogromny wysiłek i trud włożonej pracy dla
dobra Cerkwi, za piękne inicjatywy, integrację prawosławnej
młodzieży, rozwój duchowy i wiele niezapomnianych chwil.
Nowemu zaś Zarządowi życzymy Błogosławieństwa Bożego,
wytrwałości w realizacji zamierzonych celów, nowych pomysłów i
kontynuacji dobrego dzieła wypracowanego przez ustępujący
Zarząd przy portalu, gazecie i prawosławnym radiu internetowym
Głos Wiary.

Warsztaty
Lubinie

Ikonograficzne

w

Parafia Prawosławna Świętej Trójcy w Lubinie zaprasza w dniach
14-19 listopada 2022r. na warsztaty ikonograficzne w Lubinie.
pod kierownictwem Ikonografa o. Pawła Zabrockiego.
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Koszt warsztatów 700 zł.

Serdecznie zapraszamy,
więcej informacji pod
cerkiew_lubin@op.pl
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