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“Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне 
впало край дороги й було потоптане, і птиці 
небесні його видзьобали. Друге упало на камінь і, 
зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. Інше 
впало між тернину, і тернина, вигнавшися з ним 
вкупі, його заглушила. Врешті, інше впало на 
добру землю і, зійшовши, сторицею вродило.” 
Кажучи це, Ісус голосно мовив: “Хто має вуха 
слухати, нехай слухає.” Учні його спитали, що б 
вона могла значити, оця притча. Він сказав їм: 
“Вам дано знати тайни Божого Царства; іншим же 
в притчах, щоб вони, дивлячись, не бачили, і 
слухаючи, не розуміли. Ось що значить оця 
притча: зерно це слово Боже. Тії, що край дороги, 
це ті, що слухають, та потім приходить диявол і 
вириває геть з їх серця слово, щоб вони не 
увірували та й не спаслися. Ті ж, що на камені, це 
тії, що, почувши, з радістю приймають слово, але 
не маючи коріння, вірують дочасу й під час 
спокуси відпадають. А те, що впало між тернину, 
це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, 
багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не 
дають плоду. Нарешті, те, що на землі добрій, це 
ті, що чувши слово серцем щирим, добрим, його 
держать і дають плід у терпінні. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Братія, а довідавшися, що людина оправдується 
не ділами закону, а через віру в Ісуса Христа, ми 
й увірували в Христа Ісуса, щоб оправдатися нам 
вірою в Христа, а не ділами закону; бо ніхто не 
оправдається ділами закону. Коли ж, шукаючи 
оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі 
грішники, - то невже Христос - служитель гріха? 
Жадним робом! Бо коли я знову відбудовую те, 
що зруйнував був, то я себе самого оголошую 
переступником. Я бо через закон для закону 
вмер, щоб для Бога жити: я -розп'ятий з Христом. 
Живу вже не я, а живе Христос у мені. А що живу 
тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, який 
полюбив мене й видав себе за мене. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апостол 
 до Галатів  

2, 16-20. 

ГОЛОДОМОР В УКРАЇНІ 
1932-1933 

 
80-ТЬ РОКІВ ПАМ'ЯТІ 

ПРО ГЕНОЦИД УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ 
БУДЬМО РАЗОМ 

 

23 ЛИСТОПАДА  
ҐЛОТОВО  

(БІЛЯ ДОБРОГО МІСТА) 

ГОД. 12.00  
У ВСЕСВІТНІЙ ДЕНЬ ПАМ'ЯТІ 

ПРО ЖЕРТВИ ГОЛОДОМОРУ  

В УКРАЇНІ 

МОЛИТОВНЕ ВІДЗНАЧЕННЯ 

ДНЯ ПАМ'ЯТІ 

НА СТЕЖКАХ ВАРМІНСЬКОЇ 

КАЛЬВАРІЇ 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ «ХРИСТОС НАША ПАСХА» 
 

114. Ангели, небесні безтілесні істоти 
(духи)89, «мають буття з волі Отця, вводяться 
в буття дією Сина і звершуються в бутті при-
сутністю Святого Духа»90. Бог як найвищий 
Ум створив ангельські уми, зробив їх прича-
сниками невимовної Божої слави, уклав їхнє 
нетлінне єство. Ангели – світила, що відби-
вають світло Боже; вони прийняли від пе-
ршого Життя життя вічне, споглядаючи вічну 
Славу і Премудрість, і томуповні світла, як 
дзеркала. 
 

115. Існування невидимого світу ангелів 
свідчить про багатство й розмаїття сотво-
реного Богом світу. Видиме й невидиме на-
лежить до одного творіння, яке Бог бачить 
добрим. Як особи люди й ангели мають мо-
жливість будувати особові, духовні відносини 
з Богом і між собою: «Днесь горнє з долішнім 
празнує, і долішнє з горнім разом розмовляє». 
 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

21-а НЕДІЛЯ - 17.11.2013 – глас 4 
Прп. Йоаникія Великого, св. мч. Никандра, єп. 
Мирського. Єремея, пресвітера. 
9.00 – Сповідь 
10.00 – Служба Божа 
Подяка за отримані ласки від дітей з р. Івахів, 
Драгунайтіс і Фолюсєвіч 
14.00 – Служба Божа 
+ Анна і Тимотей, Яніна Пакіш і їх дідів, батьків, 
сестер і рідних. 
 

ПОНЕДІЛОК - 18.11.2013 
Свв. мчч. Галактіона і Єпістими. 
7.30 – Служба Божа 
+ Михайло і Анна з р. Мельник 
17.00 – Служба Божа 
Подяка за отримані ласки в 40-ву річницю 
вінчання Стефанії і Миколая Пушкар 
 

ВІВТОРОК - 19.11.2013 
Св. Павла, архиєп. Царгородського, ісп. 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
+ За всіх померлих Ураїнського Народу 
 

СЕРЕДА - 20.11.2013 
Бл. Прп. Йосафати (Гордашевської). Свв. тридцять 
трьох мчч., що в Мелітині. Прп. чудотворця Лазаря, 
що постив на Галисійській горі. 
7.30 – Служба Божа 
 

ЧЕТВЕР - 21.11.2013 
+СОБОР СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА 
Й ІНШИХ БЕЗПЛОТНИХ СИЛ. 
10.00 – Служба Божа 
Про Боже благословення для родини Доскоч. 
17.00 – Служба Божа 
+ Стефанія, Йосиф, Роман, Антін, Ірена, Захарій, 
Пелагія з р. Мазурок: Ксаверій, Францішек 
Райхерт. 
 

П'ЯТНИЦЯ - 22.11.2013 
Свв. мчч. Онисифора й Порфирія. Прп. Матрони. Прп. 
Теоктисти, що з Лезви. 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Сповідь 
17.00 – Служба Божа 
Про Боже благословення для Юлії Доскоч в день 
10-их уродин. 
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці 
 
 
 
 
 

 

СУБОТА – 23.11.2013 
Свв. апп. Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними. 
7.30 – Служба Божа  
+ Агафія, Дмитро, Стефан Гулаєвич; Михайло, 
Миколай, Катерина Бздель. 
12.00 - ХРЕСТНА ДОРОГА В ҐЛОТОВІ - 
МОЛИТВА ЗА ЖЕРТВИ ГОЛОДОМОРУ В 
УКРАЇНІ 1932-33 
 
 

22-а НЕДІЛЯ - 24.11.2013 – глас 5 
Свв. мчч. Мини, Віктора й Вінкентія. Св. мчц. 
Стефаніди. прп. ісп. Теодора Студита. 
10.00 – Служба Божа 
+ Анна, Тимотей, Яніна з р. Пакіш і всіх померлих 
дідів, сестер і рідних. 
14.00 – Служба Божа 
+ Роман, Григорій, Теодозія, Адам з р. 
Ключковських. 
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться у 
понеділок о год. 19.00 в приміщенні парафі-
ального дому. Запрошуються всі бажаючі. 
 
ПРАЗНИК СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА 
21 листопада (четвер) припадає празник СОБОР 
СВЯТОГО АРХИСТРАТИГА МИХАЇЛА І ІНШИХ 
БЕЗПЛО-ТНИХ СИЛ. На храмове свято запрошує 
о. Артур Маслей до Пєнєнжна. Празнична 
Божественна Літургія в Пєнєнжні буде служитися 
о год. 11.00.  
 
 

ВІДЗНАЧЕННЯ ДНЯ ПАМ'ЯТІ ЗА ЖЕРТВИ 
ГОЛОДОМОРУ В УКРАЇНІ 1932-1933 

В суботу 23 листопада увесь світ відзначає День 
Пам'яті про Жертви Голодомору в Україні 1932-
1933 р. Запрошуємо усіх бажаючих до спільної 
молитви за жертви голодомору в суботу 23 
листопада на год. 12.00 до Глотова біля Доброго 
Міста. Спільно з отцями і вірними деканатів 
ольштинського і ельблонського будемо заносити 
молитви в наміренні усіх жертв голодомору. З 
нашої парафії буде організований автобус до 
Ґлотова. Охочих просимо записуватись у 
пана Андрія Фаранчука або у пані Еви Лось. 

 
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. 
 
 

СТИПЕНДІЙНИЙ ФОНД КАРІТАС 
Минулої неділі, 10 листопада, до пушок Карітас 
провели ми збірку на стипендійний фонд Карітас. 
Зібрали ми 532,57 зл. Гроші передано на конто 
Карітас Архиєпархії. За всі зложені пожертви 
щиро дякуємо. 
 
 Покров Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії  

Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині 
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Дай мудрому пораду, він стане ще 
мудрішим; навчи праведника,  

і він знання побільшить. 
Приповідки, 9, 9 


