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Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до 
Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там 
зібралося стільки народу, що не було більш 
місця, навіть перед дверима; а він промовляв до 
них словом. І от прийшли до нього, несучи 
розслабленого; несли його четверо. А що із-за 
народу не могли донести до нього, розкрили 
стелю над місцем, де він був, й отвором спустили 
ліжко, на якому лежав розслаблений. Ісус, 
уздрівши їхню віру, до розслабленого й каже: 
"Сину, відпускаються тобі твої гріхи." А були й 
деякі книжники, що сиділи там та міркували собі: 
"І як може цей так говорити? Він богохульствує! 
Хто може прощати гріхи, крім одного лише Бога?" 
Ісус же, вмить збагнувши духом, що вони таке 
собі думають, до них і каже: "Чого таке ось 
намислюєте у ваших серцях? Що легше - сказати 
розслабленому: Відпускаються тобі гріхи, а чи 
сказати: Встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та 
щоб ви знали, що Син Чоловічий має владу на 
землі гріхи відпускати, - мовить до 
розслабленого: Кажу тобі: Встань, візьми твоє 
ліжко і йди до свого дому." Устав той - і зараз же, 
взявши ліжко, вийшов на очу всіх; тож 
чудувалися всі, хвалили Бога й мовляли: "Ніколи 
ми такого не бачили!"  
 
 

ВЕЛИКОПОСТНА МИЛОСТИНЯ 
В неділю 23 березня 2014 р. після Служби Божої 
до пушок Карітас будемо збирати пожертви на 
ткз. ВЕЛИКОПОСТНУ МИЛОСТИНЮ. Зібрані 
гроші будуть переказані на допомогу потерпілим 
під час масових протестів у Києві та інших містах 
України. 
 
Пожертви можна також вносити безпосередньо 
на рахунок Карітас; Caritas Archidiecezji Prze-
mysko-Warszawskiej Obrządku Greckokatolickiego 
(Biz.-Ukr.) z siedzibą w Morągu; Numer konta: PKO 
BP SA I o/Morąg 10 1020 3613 0000 6402 0080 
7032; Adres korespondencyjny: ul. Dąbrowskiego 
30; 14-300 Morąg; Adres poczty elektronicznej: 
caritas.gr.morag@poczta.onet.pl з допискою- 
“MYŁOSTYNIA DLA UKRAINY”. 
 

 
 
 
 
І: «Ти, Господи, напочатку заснував землю і 
небеса - діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж 
перебуваєш; усі, мов одежа, постаріються. Ти їх, 
неначе одежину, згорнеш і, немов одежа, вони 
зміняться. Ти ж - той самий, і літа твої не 
скінчаться.» До кого з ангелів він коли мовив: 
«Сідай праворуч мене, доки не покладу твоїх 
ворогів підніжком під твої ноги?» Хіба ж не всі 
вони служебні духи, що їх посилають до послуг 
тим, які мають успадкувати спасіння? Тому ми 
мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, 
щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, 
оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що 
всякий його переступ і непослух приймав 
справедливу кару, то як утечемо ми, коли 
занедбаємо таке велике спасіння? Воно, 
спочатку проповідане Господом, було 
підтверджене нам тими, що його чули, 
 

"ЖИВА ПАРАФІЯ - МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ 
З ЖИВИМ ХРИСТОМ" 

 
СКЛАДОВІ ЖИВОЇ ПАРАФІЇ 

- пізнання правд віри і їх втілення в 
щоденне життя кожного віруючого. (Боже 
Слово і катехизація (керигма)); 

- участі вірних в літургійному, таїнственно-
му та молитовному житті парафії. (Літу-
ргія і молитва); 

- 3) приділення особливої уваги потребую-
чим, як у самій парафії, так і поза нею. 
(Служіння ближньому (дияконія)); 

- 4) служіння єпископа і душпастирів у спів-
праці з мирянами на спільну користь –
управління дарами (часу, таланту і ска-
рбу). (Провід – управління дарами); 

- плекання духовної єдності Христової 
Церкви та сприяння єдності всіх християн 
(екуменізм). (Сопричастя – єдність (кі-
нонія)); 

- свідчення про своє життя в Христі, запро-
шуючи інших до участі у ньому. (Місійний 
дух). 

 
 
 
 

 

Апостол 
до Євреїв  

1:10-2:3 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ - 16.03.2014 – глас 5 
2 Неділя посту.  
Мучч. Євтропія, Клеоніка й Василіска.  
10.00 – Служба Божа 
+ Михайло і Ярослав з р. Міц 
14.00 – Служба Божа 
+ Катерина, Андрій, і всіх померлих з р. Антохів 
18.00 - Служба Божа за Мир в Україні 
 

ПОНЕДІЛОК - 17.03.2014 
Преп. Герасима, що в Йордані  
7.30 – Служба Божа 
+ Дарія Зорена 
20.00 – Молитва за Україну 
 

ВІВТОРОК - 18.03.2014 
Муч. Конона  
7.30 – Служба Божа 
Про здоров'я і щасливу операцію для Анастасії 
Ромасюк 
20.00 – Молитва за Україну 
 

СЕРЕДА - 19.03.2014 
42-х мучч. Аморійських  
7.30 – Служба Божа 
+Дарія Зорена 
20.00 – Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Йосифа Поточного 
 

ЧЕТВЕР - 20.03.2014 
Свщмучч. Василія, Єфрема, Капітона й ін.  
7.30 – Служба Божа 
+ Івана і Марії в 30-ту р. смерти і всіх померлих з 
родини Хруник 
20.00 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
 

П'ЯТНИЦЯ - 21.03.2014 
Свят. Теофілакта, єп. Нікомидійського  
7.30 – Служба Божа 
+ Домінік, Єлисавета, Лешек з р. Струсь 
20.00 – Літургія Передшеосвячених Дарів 
Про сили і здоров'я для с. Любомири 
 

СУБОТА – 22.03.2014 
† 40 мучч. Севастійських  
7.30 – Служба Божа 
+ Тому і Мар'яна з р. Лацько; Богдана Лацько 
 
 

 
 
 

 
НЕДІЛЯ - 23.03.2014 – глас 6 
3 Посту. Хрестопоклінна  
Мучч. Кондрата, Кипріяна, Анекта і Крискента  
10.00 – Служба Божа 
+ Марія і Юрій з р. Буньовськіх 
14.00 – Служба Божа 
+ Емілія, Іван, Теодор з р. Мудрий; Михайло 
Мандрик 
18.00 - Служба Божа для студентів 
Про всі потрібні ласки для Наталії в день 18-их 
уродин 
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться в п'я-
тницю о год. 18.00 в приміщенні парафіяльного 
дому. Запрошуються всіх бажаючі. 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕЮ 
Катехиза для ліцею відбуватиметься в кожну 
середу о год. 18.00 в ліцею IV Liceum Ogólno-
kształcące im. Marii Skłodowskiej - Curie al. Marsz. 
J. Piłsudskiego 56.  
 

ПЕРЕДПОДРУЖНІ НАУКИ 
В суботу 22 березня 2014 о год. 10.00 
відбудеться чергова зустріч для наречених, які 
будуть вінчатися у 2014 р. Запрошую 
 

ПЕРЕДШЛЮБНІ ОПОВІДІ 
У стан подружній наміряються вступити Корнас 
Ігор парафія Ольштин і Наталія Мудра парафія 
Ольштин. Оповідь ІІ 
 

СЛУЖБА БОЖА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
Пригадую що Служба Божа в неділю о год. 18.00 
служиться перш за все з думкою за наших 
студентів. Запрошую спільноту академічну щоб 
включитися в належне приготування Богослу-
жіння через спів, читання апостола, прислугу біля 
престолу. Перед Службою Божою від год. 17.30 
до 17.45 є також нагода, щоб приступити до 
святої Сповіді.  
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі при виході з церкви черговий номер 
церковного часопису БЛАГОВІСТ. Ціна одного 
примірника 3,5 зл. 

 
ПОРЯДОК СЛУЖБ БОЖИХ  
ЗА УПОКІЙ ПЕТРА ІВАХІВА 

1. 13-03-1014 р., 2. 20-03-2014р., 3. 24-03-2014 
р.,4. 25-03-2014 р., 5. 28-03-2014 р., 6. 29-03-2014 
р., 7. 05-04-2014 р. 8. 09-04-2014 р., 9. 10-04-2014 
р., 10. 12-04-2014 р., 11.19-04-2014 р. 40-ий день 
від смерти. 
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Мій сину! коли тебе будуть зводити грішні, 
не піддавайся! 

Приповідок 1, 10 


