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І немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, 
прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. 
Одному він дав п'ять талантів, другому – два, а 
третьому один, кожному за його здібністю, і 
від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, негайно 
пішов і орудував ними, і придбав других п'ять 
талантів. Так само і той, що взяв два, також: 
придбав два других. А той, що взяв лише один, 
пішов, викопав у землі яму та й сховав гроші пана 
свого. По довгім часі приходить пан слуг тих і 
зводить з ними обрахунок. Приступив той, що 
узяв був п'ять талантів, і приніс других п'ять 
талантів: Мій пане, – каже, – ти мені дав п'ять 
талантів, – ось я придбав других п'ять талантів. 
Сказав до нього його пан: Гаразд, слуго добрий і 
вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе 
над великим. Увійди в радість пана твого. 
Приступив і той, що взяв був два таланти та й 
каже: Пане; два таланти передав ти мені. Ось 
других два я придбав. Сказав до нього пан його: 
Гаразд, слуго добрий і вірний! У малому був ти 
вірний, поставлю тебе над великим. Увійди в 
радість твого пана. Приступив і той, що взяв був 
лише один талант, і каже: Пане, знав я тебе, що 
ти жорстокий чоловік: пожинаєш, де не сіяв, і 
визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо страху, я 
пішов і закопав талант твій у землю. Ось він – 
маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: 
Лукавий слуго й лінивий! Ти знав, що я пожинаю, 
де не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож 
треба було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я, 
повернувшись, забрав би своє з відсотками. 
Візьміть, отже, талант від нього й дайте тому, хто 
має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і 
він матиме над міру; а в того, хто не має, 
заберуть і те, що має. А нікчемного слугу того 
викиньте в темряву кромішню. Там буде плач і 
скрегіт зубів. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб 
благодаті Божої не приймати марно. Бо каже: 
«Сприятливого часу я вислухав тебе, і в день 
спасіння я допоміг тобі. Ось тепер - час 
сприятливий, ось тепер - день спасіння.» Ми не 
даємо нікому ніякої нагоди до спотикання, щоб не 
виставляти на глум наше служіння; але в усьому 
виявляємо себе, як слуг Божих, у великій 
терпеливості, скорботах, у нуждах, у тіснотах, під 
ударами, в темницях, у заколотах, у трудах, у 
неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у довготе-
рпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у щирій 
любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї спра-
ведливости в правиці й лівиці, у славі й безчесті, 
у наклепах і в добрій славі; як обманці, однак 
правдиві, як незнані, а проте надто знані; як ті, 
що вмирають, а все живі; як карані, та не забиті; 
як сумні, та завжди веселі; як бідні, а багатьох 
збагачуємо; як ті, що нічого не мають, а все 
посідаємо. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апостол 
 до 2 Кор.  

6, 1-10 

ХРИСТОС - ДЖЕРЕЛО ЛІТУРГІЙНОЇ 
МОЛИТВИ ЦЕРКВИ 

Преосв. Венедикт Алексійчук 
Святкування таїнства Воскресіння Христо-

вого є також джерелом для літургійних бого-
служінь тижня та року. Як планети навколо со-
нця, так само кружляють літургійні поминання 
окремих днів навколо святкування тижневого  

Грішить той, хто гордує ближнім; 
щасливий той, хто жалує вбогого 

Приповідки 14,21 

спомину Воскресіння у кожну неділю року. Хрест 
Господній,Богородиця, Ангели, Предтеча, Апо-
столи і цілість церковної спільноти — всі ці мо-
литовні поминання виходять із пасхального 
таїнства і покликані приводити нас до нього. Так 
само і в літургійному році, незалежно який саме 
цикл свят — різдвяний, богородичний, святих — 
ми святкуємо, всі вони народжуються і 
провадять до пасхального пратаїнства Христа та 
Його Церкви. Конституція про Святу Літургію 
наголошує, що у святкуванні річного циклу 
богослужінь Церква “розгортає все таїнство 
Христа – від Воплочення й Різдва аж до 
Вознесіння, до дня П’ятдесятниці й до 
очікування блаженної надії та Господнього 
пришестя. Ось так пригадуючи таїнства 
відкуплення, вона відкриває вірним багатство 
чеснот і заслуг свого Господа, щоб повсякчас 
робити їх певним чином присутніми для вірних і 
щоб вони, ставши причасниками цих чеснот і 
заслуг, наповнювалися благодаттю спасіння.  

(буде продовження) 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16-а НЕДІЛЯ - 13.10.2013 – глас 7 
Св. свщмч. Григорія, єп. Вірменії 
10.00 – Служба Божа 
 + за упокій Лазука Стефанія 
 + за упокій Володимир, Євфемія, 
 Вартоломей з р. Пирчак 
14.00 – Служба Божа 
 

ПОНЕДІЛОК - 14.10.2013 
ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа і Молебень до Богородиці 
 

ВІВТОРОК - 15.10.2013 
Св. свщмч. Кипріяна. Св. мчц. Юстини 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
 

СЕРЕДА - 16.10.2013 
Св. свщмч. Діонісія Ареопагіта 
09.00 – Служба Божа і Молебень до Йосифа 
 Обручника 

17.00 – Служба Божа 
 

ЧЕТВЕР - 17.10.2013 
Св. свщмч. Єротея, єп. Атенського 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
18.00 – Вечірня і Молебень до Йосифа 
 Обручника 

П'ЯТНИЦЯ - 18.10.2013 
Св. мчц. Харитини 
7.30 – Служба Божа 
17.00 – Служба Божа 
 

СУБОТА – 19.10.2013 
Св. ап. Томи 
7.30 – Служба Божа  
 

17-а НЕДІЛЯ - 20.10.2013 – глас 8 
Св. мчч. Сергія і Вакха 
10.00 – Служба Божа 
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 15 жовтня о год. 17.00. Ліцей при вул. 
Пілсудського.  
 

ПРОЩА ВЧИТЕЛІВ ПІД ПОКРОВ  
ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 

14 жовтня 2013 р. запрошуємо усіх вчителів, 
вчителів пенсіонерів, працівників едукації на спі-
льне відзначення дня вчителя, яке припадає у 
день Покрови Пресвятої Богородиці. о год. 17.00 
будесо служисти Службу Божу, а відтак Моле-
бень до Пресвятої Богородиці. В часі молебня 
вчителі відчитаю акт віддання себе під покров 
Божої Матері. Опісля молитви запрошуємо на 
зустріч до парафіяльного залу. 
 

ДЕНЬ ДУХОВНОЇ ВІДНОВИ ДЛЯ  
ВЧИТЕЛІВ І КАТЕХИТІВ 

В днях 18-19 жовтня 2013 р., у Венгожеві відбудеться 
день духовної віднови для вчителів, катехитів і 
працівників едукації. У програмі спільна молитва, ду-
хові конференції, час на роздуми, відпочинок. Кошт 
пробування в монастирі (нічліг і харчування) 60 зл. 
Бажаючих взяти участь у духовних вправах прошу 
зголошуватися до о. митрата Івана Лайкоша, голови 
катехитичної комісії Пере-мисько-Варшавської Архиє-
пархії, тел. 89 761 17 79; + 48 691 744 391, е-маіл: 
i_lajkosh@wp.pl. Зголошення приймаються до поне-
ділка 14 жовтня в вечері.  

*Програма* 
П’ятниця 18-10-2013 р. 
 18.00 Вечірня - введення в тематику 
 19.00 – Вечеря 
Субота 19-10-2013 р 
 7.00 Утреня 
 8.30 Сніданок 
 10.00 час ІІІ конференція 
 11.30 Служба Божа 
 13.00 Обід 
 15.00 Час ІХ конференція 
 17.00 Вечірня 
 18.00 Вечеря закінчення 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ  
„ОТЕЦЬ КАДИЛО” 

В сьогодні 13 жовтня 2013 р. після ранкової 
Божественної Літургії в парафіяльному залі від-
будеться презентація документального фільму 
„ОТЕЦЬ КАДИЛО”. Після презентації фільму 
відбудеться дискусія і зустріч з автором сценарія 
до фільму п. Тарасом Бабеньчуком. 
 
 

ДОКУМЕНТАЛЬНИЙ ФІЛЬМ  
"ЗБУДОВАНА ВІРОЮ" 

В неділю 20 жовтня 2013 р. відбудеться 
Презентація виставки до 20-ліття виходу УГКЦ з 
підпілля УГКЦ, а в парафіяльному залі запре-
зентуємо "Збудована вірою" - документальний 
фільм, який розповідає про трагічний період 
переслідування Церкви. 

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