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І як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм і ви 
так само. Коли ви любите тих, що вас люблять, 
яка вам заслуга? Таж бо й грішники люблять тих, 
що їх люблять. І коли чините добро тим, що вам 
чинять, яка вам заслуга? Та й грішники те саме 
чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте 
надію назад узяти, яка вам заслуга? Адже і грі-
шники грішникам позичають, щоб відібрати від 
них рівне. Ви ж любіть ворогів ваших, добро чи-
ніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, а 
велика буде ваша нагорода, й будете Всеви-
шнього синами, бо він благий для злих і невдя-
чних. 36. Будьте милосердні, як і Отець ваш 
милосердний. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Бог і Отець Господа Ісуса, - благословен вовіки! - 
знає, що я не говорю неправди. В Дамаску пра-
витель царя Арети стеріг місто дамащан, щоб ме-
не схопити; та мене спущено віконцем у коші з 
муру, і я втік з його рук. Чи треба хвалитися? 
Воно й не личить, але я таки приступлю до видінь 
та до об'явлення Господа. Я знаю чоловіка в 
Христі, що чотирнадцять років тому, - чи то було 
в тілі, не знаю, чи то було без тіла, не знаю, Бог 
знає, - був він узятий аж до третього неба. І знаю, 
що той чоловік - чи в тілі, чи без тіла, не знаю, 
Бог знає, - був узятий у рай і чув слова неска-
занні, яких годі людині вимовити. Таким буду 
хвалитися, собою ж не буду хвалитися, хіба лиш 
моїми немочами. А коли я захочу хвалитися, я не 
буду безумний, бо скажу правду; але я стриму-
юся, щоб про мене хтось не сказав більше, ніж у 
мені бачить або від мене чує. А щоб я не загордів 
надмірно висотою об'явлень, дано мені колючку в 
тіло, посланця сатани, щоб бив мене в обличчя, 
щоб я не зносився вгору. Я тричі благав Господа 
ради нього, щоб він від мене відступився, та він 
сказав мені: «Досить тобі моєї благодаті, бо моя 
сила виявляється в безсиллі.» Отож, я краще 
буду радо хвалитися своїми немочами, щоб у 
мені Христова сила перебувала. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апостол 
 до 2 Кор.  
11,31-12,9. 

МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ, ДУХОВНІ ВПРАВИ ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ 
ХВОРОБА ВОЛІ 

У грісі можна би ще інші річи обсервувати. Напримір, кожний гріх є пристрастю. Пристрасть є 
звіром. Представмо собі, чим є чоловік, котрий не може повздержати гніву, котрого найменша дрі-
бниця пхає в такий шалений гнів, що скаче, кидається, а сили не має, щоби здержатись. Пристрасть 
є страшна, є пеклом сама в собі. Таким самим пеклом є пристрасть нечистоти, захланности, обмо-
ви, проклинання, ліниства. Тілько кілько пристрастей, тілько є матеріялу, щоби збудувати собі пе-
кло, - більше страшне, ніж то, що фантазія може видумати. То би була мука душі. Мука тіла, пре-
дставлена після сентенції-мніння одного хіміка французького, найбільше мені промовляє до пере-
коання. Бере він по просту так, як з віри знаємо, що пекло можна собі уявити оком душі як озеро ог-
ненне... Але чим є мешкати в огні неугасаючім, гиєнні! Отже, той хімік так толкує огонь пекельний. 
Тіло чоловіка є ретортою, в котрій міститься тілько хімічних елементів і в таких ріжних пропорціях, 
що якщо візьмеся лиш на примір ті всі елементи і зачнеся комбінувати, то представмо собі, кілько і 
які могли би бути комбінації, а ті комбінації можуть видати такі вибухи, що не можемо собі уявити. 
Бо ті елементи суть такими вибуховими матеріялами, що єсли би ті елементи перестали бути уде-
ржані в гармонії, то могли би видавати хімічні вибухи. До того додаймо, що кожний гріх є знищенням 
гармонії. Якщо, отже, в чоловіці ся гармонія зіпсута буде, то дійсно тіло чоловіка може статися ре-
тортою огню, в котрій буде цілковите пекло. Той хімік довгими математичними і хімічними 
рахунками обчислив всі евентуальності і температуру тих вибухів і виводив, що тота температура 
могла би доходити до таких колосальних висот, котрі би перевищали все, що на світі огнем 
називаєм.          (буде продовження) 
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19-а НЕДІЛЯ - 03.11.2013 – глас 2 
Прп. Іларіона Великого 
9.00 – Сповідь 
10.00 – Служба Божа 
+ Марія Заблоцька в І-шу річницю смерти 
14.00 – Служба Божа 
В наміренні Марійської Дружини 
 

ПОНЕДІЛОК - 04.11.2013 
Св. рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, чудотворця. 
свв. сімох отроків, що в Ефесі. 
7.30 – Служба Божа 
+ Ксеня і Теодор з .р. Пирчак 
17.00 – Служба Божа 
 

ВІВТОРОК - 05.11.2013 
Св. ап. Якова, по плоті брата Господнього. 
7.30 – Служба Божа 
+ Ксеня і Теодор з .р. Пирчак 
17.00 – Служба Божа 
Про Боже благословення для Софії в день 11-их 
уродин і потрібні ласки для Анни 
 

СЕРЕДА - 06.11.2013 
Св. мч. Арети і тих, що з ним. 
7.30 – Служба Божа 
Про Боже благословення для Ольги і Дмитра 
Хомей в 58-му річницю вінчання 
17.00 – Служба Божа 
18.00 –Вечірня і Молебень до Богородиці 
 

ЧЕТВЕР - 07.11.2013 
Свв. мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія. 
7.30 – Служба Божа 
+ Ксеня і Теодор з .р. Пирчак 
17.00 – Служба Божа 
Про Боже благословення для Стефанії, Данути, 
Михайла, Світлани з р. Левко; Ніни Попович  
18.00 – Велика Вечірня  
 

П'ЯТНИЦЯ - 08.11.2013 
Св. і славного влкмч. Димитрія Мироточця. 
10.00 – Служба Божа 
Про Боже благословення для Марії, Володимира 
іх синів та Ксені 
17.00 – Служба Божа  
+ Михайло Міц; + Юрій, Катерина, Володимир 
Піскір 
 

СУБОТА – 09.11.2013 
Св. мч. Нестора. Свв. мчцц. Капетоліни і рабині її 
Єротиїди. 
7.30 – Служба Божа  
Про Боже благословення і здоров'я для Петра, 
Мирослава, Марії і Войтка 
 

20-а НЕДІЛЯ - 10.11.2013 – глас 3 
Свв. мчч. Терентія й Неоніли. Прп. Стефана 
Савваїта, творця канонів. Св. мчц. Параскеви, що в 
Іконії, названої П'ятниця. 
9.00 – Сповідь 
9.45 – Хрестини Лени Лопушинської 
10.00 – Служба Божа 
+ Тереса Ґарбовська 
14.00 – Служба Божа 
+ Іванна Попко з р. Кізик 
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться в по-
неділок о год. 19.00 в приміщенні парафіяльного 
дому. Запрошуються всі бажаючі. 
 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
05 листопада 2013 р. (вівторок) запрошуємо сту-
дентів і старшу молодь на чергову зустріч з Бо-
жим Словом. Провідною темою буде БОЖЕ БЛА-
ГОСЛОВЕННЯ НА ЩОДЕНЬ. Катехиза відбу-
деться в домі Йолі Колодко вул. Пана Тадеуша. 
Детальна інформація у пані Йолі тел. +48 600 150 
107 або о. Павло Поточний +48 796 348 352. За-
прошуємо, місця вистарчить для всіх. 
 
 

МОЛИТВИ ЗА ПРОСЛАВУ СЛ. БОЖОГО 
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ 

На протязі цілого місяця листопада після заве-
ршення богослужінь будемо спільно заносити 
молитви до Всевишнього Бога за прославу Слуги 
Божого Митрополита Андрея. 
 

 

ФІЛЬМ СПАДЩИНА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО 
Сьогодні після ранішньої Служби Божої запро-
шуємо до парафіяльного залу на презентацію 
фільму СПАДЩИНА МИТРОПОЛТА АНДРЕЯ. 
Фільм присвячений особі Митрополита Шепти-
цького і його праці на ниві збереження культури. 

 

УКРАЇНСЬКА ГРУПА САДОЧКОВА 
10 листопада 2013 р. в парафіяльному залі відбу-
деться зустріч з батьками, які хотіли б послати 
своїх дітей до української групи садочкової. Зу-
стріч буде мати характер організаційно-інформа-
ційний. Запрошуємо усіх зацікавлених темою 
Українського Садочка в Ольштині. 
 

СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД КАРІТАС 
В тому році вже IІІ раз будемо збирати пожертви 
для учнів, які отримають стипендії. Минулого року 
стипендії були в двох турах: перша у грудні 14 
осіб на суму 4.000 зл і друга у вересні 15 осіб на 
суму 6.000 зл. В наступну неділю 10 листопада 
після кожної Служби Божої проведемо збірку до 
пушок Карітас на стипендійний фонд для най-
більш потребуючих учнів. 

Покров Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії  
Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині 
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