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Ісус вийшов звідти й пішов в околиці тирську та 
сидонську. Коли це жінка ханаанянка вийшла з 
цих околиць і почала кричати: “Змилуйся надо 
мною, Господи, Сину Давида! Біс мучить мою 
дочку страшенно.” Він же не озвався до неї і 
словом. Тут приступили його учні й почали його 
просити: “Відпусти її, бо вона кричить за нами.” А 
він у відповідь промовив: “Я посланий лише до 
загиблих овець дому Ізраїля.” Та ж підійшла і, 
вклонившись йому в ноги, каже: “Господи, 
допоможи мені!” Він відповів їй: “Не личить брати 
хліб у дітей і кидати щенятам.” А вона каже: “Так, 
Господи! Але й щенята їдять кришки, що падають 
зо столу в панів їхніх.” Тоді відповів їй Ісус: “О 
жінко, велика твоя віра! Хай тобі буде, як 
бажаєш.” І видужала її дочка від тієї години. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Які взаємини між храмом Божим та ідолами? Ми 
бо храм Бога живого, як сам Бог сказав був: «Я 
поселюся в них, і (посеред них) буду ходити. 
Буду їхнім Богом, вони ж будуть моїм народом. 
Тож вийдіть з-поміж них і відлучіться, - каже 
Господь. Нечистого не дотикайтесь, і я вас 
прийму. Я буду вам Отцем, ви ж будете мені 
синами та дочками - каже Господь 
Вседержитель.» Маючи ж такі обітниці, о любі, 
очистьмо себе від усякої скверни тіла і духа, 
довершуючи наше освячення в Божому острасі. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апостол 
 до 2 Кор.  

6,16-7,1. 

ХРИСТОС - ДЖЕРЕЛО ЛІТУРГІЙНОЇ МОЛИТВИ ЦЕРКВИ 
 
Звершуючи цей річний цикл Христових таїнств, свята Церква з особливою любов’ю 

почитає Пресвяту Богородицю Марію, яка поєднана нерозривною сув’яззю зі спасенним 
діянням свого Сина ... Понад те, Церква внесла до річного циклу дні пам’яті мучеників та 
інших святих, які, приведені до досконалості різноманітною Божою благодаттю і 
здобувши вічне спасіння, співають в небесах досконалу хвалу Богові й заступаються за 
нас. Святкуючи «дні народження [до вічності]» святих, вона проповідує пасхальне 
таїнство в святих, які спільно з Христом постраждали і прославилися; ставить їх за 
приклад вірним і цим провадить їх через Христа до Отця; їхніми заслугами вимолює в 
Бога благодіяння”.(КСЛ 102-104). 

 
Таїнство християнського життя  
Таїнство Христа і таїнственне життя Церкви своєю ціллю мають плідність таїнственного 

життя кожного християнина. Кожен вірний, черпаючи із пасхального Христового таїнства та 
його вимірів у таїнственному житті Церкви, має сам перемінитись у таїнство. В одній зі 
своїх проповідей на початку навчального року в УКУ вл. Софрон (Мудрий) сказав: 
„Християнин є видимим знаком невидимої Божої благодаті”. Справді, Таїнство стає 
діяльним лише тоді, коли Христос починає діяти в конкретній особі. Таїнство, у першу 
чергу, передбачає співжиття Христа з конкретною особою. Він, входячи в неї, творить 
Таїнство спасіння. Перемінена Христом людина є висловом невидимої благодаті Божої. 
Чудо полягає в тому, як людина перемінюється у Христі. Її дії, інколи незрозумілі для неї 
самої, стають євангелієм Христа для спасіння світу. Основне в житті християнина не 
самому діяти, але дати Христові діяти через себе, стати не ініціатором спасіння, але його 
співтворцем. Коли людина дозволяє Христові жити в ній так, щоб їх співжиття було 
гармонійним, вона стає таїнством, таїнством спасіння, таїнством дієвого воплочення 
божественної любові. 
 

Коли ти мудрий, мудрий для себе; 
коли ж насмішник, сам один 

нестимеш наслідки того. 
Приповідки 9,12 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17-а НЕДІЛЯ - 20.10.2013 – глас 8 
Св. мчч. Сергія і Вакха 
10.00 – Служба Божа 
+ Марія і Іван Гера 
14.00 – Служба Божа 
+ Стефан, Юрій, Марія, Яків з р. Дацьків 
+ Параскевія, Михайло, Петро, Катерина, Ілля з 
р. Сидорів 
 

ПОНЕДІЛОК - 21.10.2013 
Прп. Пелагії 
7.30 – Служба Божа 
+ Марія, Семен, Катерина, Андрій, і всіх 
померлих з р. Кузик 
+ Юлія, Петро з р. Пришляк 
17.00 – Служба Божа 
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці 
 

ВІВТОРОК - 22.10.2013 
Св. ап. Якова Алфеєвого 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
 

СЕРЕДА - 23.10.2013 
Свв. мчч. Євлампія і Євлампії 
09.00 – Служба Божа і Молебень до Йосифа 
 Обручника 

17.00 – Служба Божа 
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці 
 

ЧЕТВЕР - 24.10.2013 
Св. ап. Филипа, одного з семи дияконів 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
18.00 – Вечірня і Молебень до Йосифа 
 Обручника 

П'ЯТНИЦЯ - 25.10.2013 
Свв. мчч. Прова, Тархана й Андроніка 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
18.00 – Вечірня і Молебень до Йосифа 
 Обручника 
 

СУБОТА – 26.10.2013 
Свв. мчч. Карпа, Папили й Агатоніки 
7.30 – Служба Божа  
 

 
 
 
 
 
 

18-а НЕДІЛЯ - 27.10.2013 – глас 1 
Св. Отців Вселенського Собору  
Свв. мчч. Назарія Гервасія Протасія й Келсія 
Прп. Параскеви Терновської 
9.00 – Сповідь 
10.00 – Служба Божа 
+ Григорій, Броніслава, Григорій і всіх померлих з 
р. Івахів 
14.00 – Служба Божа 

 
ПРОБА ХОРУ 

Репетиція Церковного хору відбудеться в по-
неділок о год. 19.00 в приміщенні Парафіяльного 
Дому. Запрошуються всі бажаючі. 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕЮ 
Катехиза для середніх шкіл відбудеться у 
вівторок 22 жовтня о год. 17.00. Ліцей при вул. 
Пілсудського.  
 

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ  
"ЗБУДОВАНА ВІРОЮ" 

Сьогодні після ранкової Служби Божої  відбу-
деться Презе-нтація виставки до 20-ліття виходу 
УГКЦ з підпі-лля УГКЦ, а в парафіяльному залі 
запрезентуємо "Збудована вірою" - документа-
льний фільм, який розповідає про трагічний 
період переслідування Церкви. 
 

ЗУСТРІЧ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ ЯКІ 
ПІДГОТОВЛЯЮТЬСЯ ДО ВРОЧИСТОГО 

СВЯТОГО ПРИЧАСТІЯ І СВЯТОЇ СПОВІДІ 
В наступну неділю 27 жовтня після ранкової 
Служби Божої в парафіяльному залі відбудеться 
катехетична зустріч для батьків та дітей, які 
підготовляються до Св. Сповіді і Св. Причастя, як 
і для тих які відзначатимуть річницю Св. Сповіді і 
Св. Причастя. Присутність всіх обов'язкова!!!  
 
 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
В наступну неділю 27 жовтня після Служби Божої 
о год. 14.00 в парафіяльному залі відбудеться 
катехиза для студентів. Запрошую всіх, хто бажає 
поширити своє знання про церкву і поглибити 
свою віру. 
 
 

УКРАЇНСЬКА ГРУПА САДОЧКОВА 
10 листопада 2013 р. в парафіяльному залі 
відбудеться зустріч з батьками, які хотіли б 
послати своїх дітей до української групи садо-
чкової. Зустріч буде мати характер організаційно-
інформаційний. Запрошуємо усіх зацікавлених 
темою Українського Садочка в Ольштині. 
 

ПРОЩА ДО ВІЛЬНЮСА 
У місяці листопаді організується проща греко-
католиків до Вільна (Вільнюса) на празник св. 
Йосафта Кунцевича. (12.11.2013p.) Проща відбу-
деться в днях 09 - 11 листопада 2013р. Програма 
прощі вивішена на дощі оголошень. Запису-
ватися у о. Артура Маслея в Пєнєнжні. 

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