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Глас 1
Мчч. Стратопедарха
і тих що з ним

Парафія Покрови Пресвятої Богородиці в Ольштині
www.cerkiew.olsztyn.pl

Є в а нг е л іє
в ід Ма те я
1 7 ,1 4 -2 3
Коли ж прийшли до народу, тоді приступив до
нього один чоловік і, припавши йому до ніг, каже:
“Господи, змилуйся над моїм сином, бо він
причинний і тяжко нездужає: часто кидається в
огонь, часто й у воду. Я був привів його до твоїх
учнів, та вони не могли його зцілити.” “Роде
невірний та розбещений”, – відповів Ісус, – “доки
мені з вами бути? Приведіть мені його сюди!” Ісус
погрозив йому, і біс вийшов з хлопця; тож видужав юнак тієї ж миті. Тоді підійшли учні до Ісуса
насамоті й спитали: “Чому ми не могли його
вигнати?” Ісус сказав їм: “Через вашу малу віру;
бо, істинно кажу вам: Коли матимете віру, як
зерно гірчиці, то скажете оцій горі: Перенесися
звідси туди – і вона перенесеться; і нічого не
буде для вас неможливого. А щодо цього роду
бісів, то його виганяють лише молитвою і
постом.” Як вони зібралися в Галилеї, Ісус мовив
до них: “Син Чоловічий має бути виданий у руки
людям, і вони його уб'ють, але третього дня він
воскресне.” І вони тяжко зажурились.

Апо с то л
до І Кор.
4 , 9 -1 6
Мені бо так здається, що Бог поставив нас,
апостолів, останніми, немов призначених на
страту; ми бо стали видовищем і світові, й
ангелам, і людям. Ми нерозумні Христа ради, ви
ж у Христі розумні; ми немічні, ви ж - міцні; ви
славні, ми ж без чести. До сього часу ми
голодуємо і спраглі і нагі; нас б'ють, і ми скитаємось. Ми трудимося, працюючи власними руками; нас ображають, а ми благословляємо; нас
гонять, а ми терпимо; нас ганьблять, а ми з любов'ю відзиваємося; ми мов те сміття світу стали,
покидьки всіх аж досі. Не щоб осоромити вас я це
пишу, але щоб як дітей моїх улюблених навести
на розум. Бо хоч би ви мали тисячі учителів у
Христі, та батьків не багато; бо я вас породив
через Євангелію в Христі Ісусі. Отож благаю вас:
Будьте моїми послідовниками.

Слухай, мій сину, настанови батька твого;
не відкидай поучування матері твоєї,
бо це гарний вінець тобі на голову,
намисто тобі на шию.
Приповідки, 1, 8-9

ХРИСТОС - ДЖЕРЕЛО ЛІТУРГІЙНОЇ МОЛИТВИ ЦЕРКВИ
Преосв. Венедикт Алексійчук
Таїнство Христа

(...) Це значення таїнства Церква зберегла як святе передання і до сьогодні. Говорячи про
Літургію, Церква визнає, що “діло відкуплення людей і досконалого возславлення Бога, провісником
якого були божественні чудеса, явлені народові Старого Завіту, сповнив Христос Господь через
пасхальне таїнство своїх спасенних страстей, воскресіння з мертвих і славного вознесіння. Ним
Він, “вмираючи, знищив нашу смерть і, воскреснувши, повернув нам життя” (КСЛ 5). Відкриваючи
таїнство спасіння своїм Воплоченням, Христос сповнює його у Воскресінні, перемагаючи смерть.
Завдяки участі у цьому предивному таїнстві Христа наша молитва набуває значення в очах Отця,
оскільки лише завдяки участі у божественній природі Його Сина, ми можемо називати його Отцем.
Особа Христа, таким чином, стала таїнством, беручи участь у якому, ми прославляємо Отця і
спасаємось, а нашим спасінням, у свою чергу, прославляється Отець. Спасіння світу полягає у
прославі Отця, і саме тому молитва християнина передусім є славословною молитвою подяки євхаристійною молитвою. У цьому значенні Євхаристія є сповненням та вершиною літургійного
життя Церкви. Кожна молитва Церкви повинна завершуватись благодаренням.
(буде продовження)

СУБОТА – 07.09.2013
Св. ап. Тита
7.30 – Служба Божа і Молебень до Богородиці

11-а НЕДІЛЯ - 08.09.2013 – глас 2

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
10-а НЕДІЛЯ - 01.09.2013 – глас 1
Св. мч. Андрея Стратопедарха сотника
09.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці
10.00 – Служба Божа
Намірення Марійської Дружини
За дітей
14.00 – Служба Божа
+ за упокій Марія, Іван Балійчук
+ Анна, Тимотей, Яніна Макіш і всіх
померлих з родини.

ПОНЕДІЛОК - 02.09.2013
Св. прор. Самуїла
7.30 – Служба Божа
+за упокій Марія Юренко
17.00 – Служба Божа для дітей на початок
навчального року.
Молебень до Богородиці

ВІВТОРОК - 03.09.2013
Св. ап. Тадея, св. мчц. Васси
7.30 – Служба Божа
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

СЕРЕДА - 04.09.2013
Св. мч. Агатоніка і тих що з ним
7.30 – Служба Божа

+ за упокій Марії Заблоцької
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

ЧЕТВЕР - 05.09.2013
Віддання празника Успення
Пресвятої Богородиці;

св. мч. Луппа, св. свмч. Іринея, єп. Ліонського
7.30 – Служба Божа
+за упокій Марії Кантор
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

П'ЯТНИЦЯ - 06.09.2013
Св. свмч. Євтиха
7.30 – Служба Божа
За хворих і немічних з нашої парафії
17.00 – Сповідь
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

Св. мчч. Адріяна й Наталії
09.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці
10.00 – Хрещення і Миропомазання
Ганни Чепіль
Служба Божа
+ за упокій Тереса Гарбовська, Тереса Сосна,
Мирон, Анна, Михайло Подебра, Теодозій, Петро,
Василь, Дмитро, Катерина Ожібко, Петро Малець.
14.00 – Служба Божа
+ за упокій Богдан Доскоч
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

ПОЧАТОК НАВЧАЛЬНОГО РОКУ
В понеділок 2 вересня о год. 17.00 будемо служити Службу Божу для дітей на початок навчального року. Після Служби Божої освятимо наплечники для першокласників початкової школи.
1-а П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В тому тижні 06 вересня, припадає 1-а п'ятниця
місяця. Того дня відвідуємо зі Святими Тайнами
хворих і немічних нашої парафії. У кого в дома є
хворі просимо зголосити до захристії, щоб дати
кожному змогу зустріти з Ісусом Христом і посповідатися. В вечері о год. 17.00 буде нагода
сповіді для всіх, а опісля будемо служити вечірню
і молебень до Богородиці просячи Її заступництва
перед Бога за хворих з наших родин.
КАТЕХЕЗА ДЛЯ ЛІЦЕАЛЬНОЇ МОЛОДІ
В понеділок після вечірньої Служби Божої
відбудеться катехиза для молоді середніх шкіл
(ліцей, технікум, професійні школи). Запрошую
всіх, хто ходив на катехизу минулого року, а
також тих хто почав навчання в середній школі.
КАТЕХИЗА ДЛЯ ГІМНАЗИСТІВ
Організаційна катехиза для гімназистів відбудеться 03 вересня 2013 р. в Гімназії нр 7 вул.
Жолнєрска 39, зал 201. Порядок катехизи для
дітей початкової школи можна взяти з тетраподу.
с. Магдалина
31 серпня 2013 р. Б. на 81 році життя
упокоївся в Бозі р. Б.


Емілян Сорока
Батько о. Митрата Андрія Сорокі.
Парастас буде служитися 01 вересня 2013 р. в
похоронній каплиці в Пасленку, вул. Коперніка. год.
19.00. Похорон в понеділок 02 вересня 2013р.
о год. 12.30 в церкві в Пасленку.
Вічна Йому Пам'ять!
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