
 
 
 
 
                                           

 

ч. 31/2014                                    Рік ІІ 
 

2  Листопада 2014 
 

 
Неділя 21-ша по Зісланні Святого 

Духа. Глас 4 
 

Парохія Покровa Пресвятої Богородиці в Ольштині 
www. cerkiew.olsztyn.pl  

 
 
 
 
Тропар воскресний, гл. 4 

Світлую воскресення проповідь * від ангела 
взнавши, Господні учениці, * і прадідне 
осудження відкинувши, * апостолам, хвалячися, 
мовили: * Повалилася смерть, воскрес Христос 
Бог, * даруючи світові велику милість. 
Слава. гл. 4 

Кондак воскресний 

Спас і Ізбавитель мій * із гробу як Бог * 
воскресив від узів земнороджених * і врата адові 
сокрушив, * і як Владика * воскрес тридневний. 
І нині, гл. 4 

Богородичний 

Йоаким і Анна з неслави бездітности * і Адам 
і Єва від тління смерти визволилися, Пречиста, * 
у святім різдві твоїм. * Його празнують люди 
твої, * з провини прогрішень ізбавлені, * 
як кличуть до Тебе: * Неплідна родить 
Богородицю * і кормительку життя нашого. 
Прокімен, гл. 4 

Як величні діла Твої, Господи, все премудрістю 
сотворив Ти (Пс. 103,24). 
Стих 

Благослови, душе моя, Господа; Господи, Боже 
мій, Ти дуже величній (Пс. 103,1). 
Алилуя 

Натягни лук і успівай, і царюй, істини ради і 
лагідности, і справедливости (Пс.44,5). 
Стих 

Возлюбив Ти справедливість і возненавидів Ти 
беззаконня (Пс. 44,8). 
Причасний 

Хваліте Господа з небес,  хваліте Його в вишніх (Пс. 

148, 1). 

 
 
 

 
 
 
 
 
16  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. 17  Коли ж, шукаючи 
оправдання у Христі, виявилося, що й ми самі 
грішники, - то невже Христос - служитель гріха? 
Жадним робом! 18  Бо коли я знову відбудовую 
те, що зруйнував був, то я себе самого оголошую 
переступником. 19  Я бо через закон для закону 
вмер, щоб для Бога жити: я -розп'ятий з Христом. 
20  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.  

 
 
 
 
 
 5  “Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, 
одне впало край дороги й було потоптане, і птиці 
небесні його видзьобали. 6  Друге упало на 
камінь і, зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. 
7  Інше впало між тернину, і тернина, вигнавшися 
з ним вкупі, його заглушила. 8  Врешті, інше 
впало на добру землю і, зійшовши, сторицею 
вродило.” Кажучи це, Ісус голосно мовив: “Хто 
має вуха слухати, нехай слухає.” 9  Учні його 
спитали, що б вона могла значити, оця притча. 
 10  Він сказав їм: “Вам дано знати тайни Божого 
Царства; іншим же в притчах, щоб вони, 
дивлячись, не бачили, і слухаючи, не розуміли.  
11  Ось що значить оця притча: зерно це слово 
Боже. 12  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 

 

         Тропарі 
Послання апостола 

Павла до Галатів 
2:16-20 

 

Євангелія від Луки 
8:5-15 



      Рахунок на утримання парохії (Господарське конто)           42 1240 1590 1111 0000 1452 9124  
Рахунок на будову       15 1240 5598 1111 0010 5702 9077 

 

спаслися. 13  Ті ж, що на камені, це тії, що, 
почувши, з радістю приймають слово, але не 
маючи коріння, вірують дочасу й під час спокуси 
відпадають. 14  А те, що впало між тернину, це ті, 
що вислухавши, ідуть, та клопоти, багатства 
і життєві розкоші їх душать, і вони не дають 
плоду. 15  Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, 
що чувши слово серцем щирим, добрим, його 
держать і дають плід у терпінні.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
НЕДІЛЯ - 2.11.2014 гл. 4 
Вмуч. Артемія, 21-а Нд. по Зісланні   
10.00 – Служба Божа 
+Юрій Четирба 
14.00 – Служба Божа 
в наміренні Марійської дружини 
18.00 – Служба Божа 
+Бронислава Уланюк 

ПОНЕДІЛОК - 03.11.2014 
прп. Іларіона Великого 
7.30 – Служба Божа 
+Мирослав Деревецкий 

ВІВТОРОК - 4.11.2014 
рівноап. Аверкія, єп. Єрапольського, чудотворця 
свв. сімох отроків, що в Ефесі 
7.30 – Служба Божа 
18.00 За усопших з родини Деревецьких Дмитришин 
і усопших кузинів  

СЕРЕДА - 5.11.2014 
ап. Якова, по плоті брата Господнього 
7.30 – Служба Божа 

ЧЕТВЕР - 6.11.2014 
мч. Арети і тих, що з ним 
7.30 – Служба Божа 
+Мирослав Деревецкий 

П'ЯТНИЦЯ - 7.11.2014 
мчч. і нотарів Маркіяна й Мартирія 
7.30 – Служба Божа 
1-а П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ від 10г відвідини хворих 

СУБОТА – 8.11.2014 
Св. і славного влкмч. Димитрія Мироточця 
9.15 – Хрещення 
10.00 – Служба Божа 
За здоров’я Марії, Володимира, синів і Ксені  
18.00 – Служба Божа 
+Бронислава Уланюк 

 
НЕДІЛЯ - 9.11.2014 гл. 5 
Неділя 22-га по Зісланні Святого Духа. Глас 5. 
мчч. Нестора  
мчцц. Капетоліни і рабині її Єротиїди 
10.00 – Служба Божа 
+ Марія Заблоцька II річниця смерти 
14.00 – Служба Божа 
+ Наталя Шкільник 
18.00 – Служба Божа 
 

 

                   ОголошенняОголошенняОголошенняОголошення    
 
Щиро запрошуємо усіх бажаючих на проби хору, які 
відбуваються по четвергах о 19-й год. 
В парафіяльному домі. 

 
 
ВІВТОРОК - 4.11.2014  
17.00 Катехеза для учнів середніх шкіл 
 
СЕРЕДА - 5.11.2014  
18.00 Збори членів Парафяльної Ради 

 

1-а П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ 
В тому тижні 07 листопада, припадає 1-а п'ятниця 
місяця. Хворих зі святими Тайнами і Сповіддю 
відвідаємо після ранішньої служби Божої  
від год.  10.00. 
 

Сердечно запрошуємо волонтерів до співпраці 
і редагування Парафіяльного Вісника та 
інтернетової сторінкі нашої парафії.  
Зголошення просимо пересилати на 
E-мейл Парохіяльної Ради 
rada.cerkiewna@gmail.com 
до Андрія Панасюка , тел.661616940 
(panas@matman.uwm.edu.pl),  
або до о. Станіслава Тарапацького. 
 
Запрошуємо усіх охочих до святкування празника  
св. Йосафата у Вільнюсі. 
Виїзд з Ольштина; збірка при церкві   
о 8-ій год. 8.11.2014.   Бажаючих просимо про 
потвердження до о.  Артура  Маслея. 
 

УПОКОЇВСЯ ВЛАДИКА 
СОФРОН МУДРИЙ, ЧСВВ 

На 91-му році життя в Івано-Франківську 
помер єпископ Української Греко-католицької 
церкви Софрон Мудрий, який сорок років 
пропрацював в Українській службі Радіо 

Ватикану і 30 років був ректором Української 
папської колегії святого Йосафата у Римі. 

 

РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 


