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Вони пристали в краю Геразинськім, що проти
Галилеї. Як Ісус вийшов на берег, трапився йому
назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з
давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в
хаті, а по гробах. Побачивши Ісуса, закричав,
припав йому до ніг і сказав голосом сильним: “Що
мені й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього?
Благаю тебе, не муч мене!” Бо він велів
нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той часто
хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та
ланцюгами й стерегли, та він трощив окови, і
демон гонив його по пустинях. Ісус же спитав
його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” - відповів той,
багато бо бісів увійшло в нього. І вони благали
його, щоб він не велів їм іти в безодню. А було
там велике стадо свиней, що паслося на горі. І
демони просили його, щоб він дозволив їм увійти
в них. І він дозволив їм. Вийшли ті демони з
чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з
кручі в озеро та й потонуло. Побачивши, що
сталося, пастухи кинулись урозтіч і розповіли про
це в місті та по селах. І вийшли люди подивитися,
що сталось. Вони прибули до Ісуса й знайшли,
що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах
Ісуса, зодягнений та при умі - і злякались. Наочні
свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий.
Тоді все населення Геразинської округи почало
його просити, щоб відійшов від них, бо великий
страх огорнув їх. І він увійшов до човна й
повернувся. А чоловік, з якого вийшли біси,
просив Ісуса, щоб бути з ним, але він відпустив
його, кажучи: “Вернися додому й розкажи все те,
що Бог зробив тобі.” Пішов той, сповіщаючи по
всьому місті, що Ісус зробив йому.
ПРО СИЛУ МОЛИТВИ
Молитва за все, що відбувається у нашій
країні, має дуже велику силу. Знаємо, що Бог
все створив і всім управляє, тому не боїмося
Йому довірити наші мрії. Лише Бог може
"вирівнювати кермо" на небезпечних поворотах історії, писати рівно по наших кривих рядочках (як казала Мати Тереза) і безпосередньо втручатися тоді, коли найбільше
цього потребуємо. Нагадаю вам трошки про
молитву мудрістю отців Церкви...

Та Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї
любови, якою полюбив нас, мертвих нашими
гріхами, оживив нас разом із Христом - благодаттю ви спасені! - І разом з ним воскресив нас,
і разом посадовив на небі у Христі Ісусі; щоб у
наступних віках він міг показати надзвичайне
багатство своєї благодаті у своїй доброті до нас у
Христі Ісусі. Бо ви спасені благодаттю через віру.
І це не від нас: воно дар Божий. Воно не від діл,
щоб ніхто не міг хвалитися. Бо ми його створіння,
створені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже
наперед був приготував, щоб ми їх чинили.
Сила молитви гасила силу вогню, приборкувала лють лева, припиняла війну, зупиняла
битви, розсіювала бурю, проганяла демонів,
відкривала двері небес, розривала пута
смерті, виганяла хвороби, відбивала злі умисли, втихомирювала землетруси в містах і
послані з висот покарання, і людські підступи, і
взагалі всякі біди усувала молитва. Молитву ж
я, знову-таки, маю на увазі не ту, яка просто
лежить на вустах, а ту, що випливає з глибини
душі.
Іван
Золотоустий
«Про
незбагненну
природу Бога»
«Віруйте, що одержите, – і буде вам так»
(11:24). Відкинь сумнів!
Коли молимося, не даваймо нерішучості
проникнути в нашу молитву і не даваймо
розпачу обтяжити нашу впевненість. Навпаки,
відчуймо, як самим перебігом молитви
отримуємо те, що просимо. Не сумніваймося у
тому, що благання наші успішно дійшли до
Бога (Пор. Як. 5:15-16): кожен заслуговує бути
почутим і отримати нагороду настільки,
наскільки він вірить, що Бог його чує і здатний
віддати належне.
Іван Касіян «Співбесіди»
«Прощайте, як маєте щось проти когонебудь» (11:25), щоб молитви були вислухані!
Уляна Журавчак
http://dyvensvit.org/

ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться у понеділок чоловіки о год. 18.30, всі разом о год.
19.00 в приміщенні парафіального дому. Запрошуються всі бажаючі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
23-а НЕДІЛЯ - 01.12.2013 – глас 6
Свв. мчч. Платона й Романа.

10.00 – Служба Божа
В наміренні Марійської Дружини
13.45 - Хрестини Михайло Пестовський
14.00 – Служба Божа
+ Петра і Марії Грицків, Катерини Костишин, Анни
і Антонія Гривна.

ПОНЕДІЛОК - 02.12.2013
Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 03.12.2013
Передсвяття Введення в храм Пресвятої Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа
Благодарення за опіку над Українським народом
18.00 – ВЕЛИКА ВЕЧІРНЯ З ЛИТІЄЮ

СЕРЕДА - 04.12.2013
+ ВВЕДЕННЯ У ХРАМ ПРЕСВЯТОЇ ВЛАДИЧИЦІ
НАШОЇ БОГОРОДИЦІ І ПРИСНОДІВИ МАРІЇ.

10.00 – Служба Божа
+ Йосиф Хмарич
17.00 – Служба Божа
Бро благословення і здоров'я для сестри Мір'ям

ЧЕТВЕР - 05.12.2013
Св. ап. Филимона і тих, що з ним.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа
П'ЯТНИЦЯ - 06.12.2013
Свв. Амфілохія, єп. Іконійського, і Григорія, єп.
Акрагантійського.

7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа

СУБОТА – 07.12.2013
Св. влкмч. Катерини. Св. влкмч. Меркурія.

7.30 – Служба Божа
24-а НЕДІЛЯ - 08.12.2013 – глас 7
Відданння празника Введення Богородиці. Свв.
свщмчч. Климента, папи Римського, і Петра, єп.
Олександрійського.

10.00 – Служба Божа
+ Тереса Гарбовська
14.00 – Служба Божа
+ Анна, Тимотей, Яніна з р. Пакіш, дідів, батьків,
сестер і рідних

ЗУСТРІЧ МАРІЙСЬКОЇ ДРУЖИНИ
В середу 4 грудня після ранішньої Служби Божої
у парафіяльному залі відбудеться зустріч Марійської Дружини і всіх бажаючих приєднатися до
спільноти молитви. Задумаємося над статутовим
оформленням дружини. Запрошуємо до спільної
молитви і на зустріч.
ВИСТАВКА ПРО ГОЛОДОМОР 1932-1933
Від п'ятниці 29 листопада в замку можна подивитися виставку про Голодомр в Україні 19321933 р. Виставка приїхала до нас з Києва. Запрошуємо.
"І ТИ МОЖЕШ СТАТИ СВЯТИМ"
Сьогодні зараз після ранішньої Служби Божої
діти з нашої парафії покажуть виставу "І ти можеш стати святим". Вистава була презентована
на XIV-ому Огляді Релігійної Творчости в Гурові
Ілавецькому.
ПРАЗНИК ВВЕДЕННЯ В ХРАМ БОГОРОДИЦІ
В тому тижні 04 грудня припадає празник Введення в Храм Пресвятої Богородиці. На передодні празника у вівторок о год. 18.00 будемо служити Велику Вечірню з литією. Запрошую до
спільної молитви.
КАТЕХИЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
У вівторок 10 грудня після Вечірні о год. 19.30 в
парафіяльному домі відбудеться катехиза для
студентів. Запрошуємо всіх студентів і старшу
молодь.
1-а П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В тому тижні 06 рудня, припадає 1-а п'ятниця
місяця. Хворих зі святими Тайнами і Сповіддю
відвідаємо після ранішньої служби Божої від год.
9.00.
ВИЇЗД НА ХІРОТОНІЮ ДО ПЕРЕМИШЛЯ
Єпископські свячення - хіротонія о. митрата Євгена Поповича відбудеться 21 грудня в Перемишлі.
З нашої парафії організується автобус. Бажаючі
поїхати до Перемишля нехай вписуються на
листу, яка при виході з церкви, або зголошуються
до п. Андрія Фаранчука.
МОЛИТОВНА ГРУПА "ЕСТАФЕТА МОЛИТВИ"
У листопаді в нашій парафії зав'язалася молодіжна молитовна група ЕСТАФЕТА МОЛИТВИ.
Спільнотова молитва групи відбувається у кожну
середу о год. 20.15 в церкві. Маєш бажання поправити свої відносини з Богом, маєш труднощі і
не знаєш як їх подолати, хочеш розділити радість
своєї віри з іншими, прийди у найближчу середу
о год. 20.15 до церкви, Ольштин, вул. Любельська 12.
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