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Є в а нг е л іє
в ід Ма те я
19, 16-26
Аж ось один приступив до нього й каже:
“Учителю! Що доброго маю чинити, щоб мати
життя вічне?” Ісус сказав до нього: “Чому мене
питаєшся про те, що добре? Добрий є один
тільки (Бог). Як хочеш увійти в життя, додержуй
заповідей.” “Яких?” – питає його. А Ісус до нього:
“Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і люби ближнього твого, як себе самого.” Каже юнак до
нього: “Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще
бракує?” “Якщо хочеш бути досконалим”, – сказав
Ісус до нього, – “піди, продай, що маєш, дай
бідним, і будеш мати скарб на небі; потім приходь
і йди за мною.” Почувши це слово, юнак відійшов
смутний, мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав
до своїх учнів: “Істинно кажу вам: Трудно багатому ввійти в Небесне Царство. Іще кажу вам:
Легше верблюдові пройти через вушко в голці,
ніж багатому ввійти в Боже Царство.” Почувши
це, учні здивувалися вельми і сказали: “Хто ж
тоді може бути спасенний?” Ісус глянув на них
пильно й мовив: “У людей це неможливо, Богові –
все можливо.”

Апо с то л
до І Кор.
15, 1-11
Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам
проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте.
Нею ви також спасаєтеся, коли держите її такою,
як я вам проповідував; інакше ви увірували
надармо Я бо вам передав найперше те, що й
сам прийняв був: що Христос умер за наші гріхи
згідно з Писанням; що був похований, що воскрес
третього дня за Писанням; що з'явився Кифі,
потім дванадцятьом; опісля ж з'явився він більш,
як п'ятистам братів разом, більшість яких живе й
досі, деякі ж померли. Опісля з'явився Якову,
згодом усім апостолам. А наостанку всіх, немов
якомусь недоносові, з'явивсь і мені; бо я
найменший з апостолів, я недостойний зватись
апостолом, бо гонив Церкву Божу. Благодаттю
Божою я є те, що є, а благодать його в мені не
була марна; бож я працював більше всіх їх, та не
я, але благодать Божа, що зо мною. Чи то я,
отже, чи то вони, - так ми проповідуємо, і так ви
увірували.

Як не ма дров, вогонь погасне; як не буде
донощика, утихне сварка.
Приповідки 26, 20

ХРИСТОС - ДЖЕРЕЛО ЛІТУРГІЙНОЇ МОЛИТВИ ЦЕРКВИ
Преосв. Венедикт Алексійчук
Таїнство Церкви
Справді, у цьому великому ділі, в якому звершується досконала прослава Бога й освячення
людей, Христос завжди єднає зі Собою свою возлюблену Невісту - Церкву, яка взиває до свого
Господа і через Нього поклоняється Вічному Отцеві” (КСЛ 7)
Отже, хоча особа воскреслого Ісуса Христа схована від наших очей, проте ми бачимо його у
таїнственних матеріальних знаках. Ми бачимо хліб, вино й ікони. Ми чуємо голос Христа в голосі
диякона чи священика, коли вони читають Євангеліє. Коли ми молимось під час Літургії, Христос
молиться з нами. Літургія є спільним ділом Христа і його Церкви. Наші молитви є марними без
Христа. Він продовжує заступатись за творіння. Коли ми збираємось у Церкву, відбувається
таїнство нашого спасіння - ми молимось Богові Отцю та об'єднані з Ісусом Христом, стаємо
частиною Тіла, головою якого Він є. У давній західній Літургії існував гарний літургійний вислів перед
причастям: “Прийміть те, чим ви є, станьте тим, що ви приймаєте - Тілом Христовим”. Церкву
часто називають таїнством. Отець Олександр Шмеман вважав, що таїнством Христа полягає у
тому, щоб “давати себе кожному”. Кожного разу, коли Церква збирається на молитву, це таїнство
здійснюється. Христос дає себе не лише в Євхаристії, але кожного разу, коли ми з вірою ісповідуємо
Його присутність між нами, а отже і в часі наших спільних молитовних зібрань.
(буде продовження)

13-а НЕДІЛЯ - 22.09.2013 – глас 4

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
12-а НЕДІЛЯ - 15.09.2013 – глас 3
Св. мч. Маманта, Прп. Йоана Посника
10.00 – Служба Божа
+ за упокій Василь, Марія, Володимир, Марія з р.
Довжицьких і Дептулув;
+ за упокій Анну і Івана з р. Кудрик;
+ за упокій Анастасії і Олега з р. Когут
14.00 – Служба Божа
Про Боже благословення для Дарія і Христини
Ковальчик в річницю вінчання

ПОНЕДІЛОК - 16.09.2013
Св. свщмч. Антима
7.30 – Служба Божа
+ за упокій Йосифа Хмарича
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

ВІВТОРОК - 17.09.2013
Св. свщмч. Вавили, св. Боговидця Мойсея
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень до Богородиці
Про Боже благословення і потрібні ласки
для Данила Ромасюка в день 18-их
уродин

СЕРЕДА - 18.09.2013
Св. прор. Захарії, отця Івана Предтечі
09.00 – Служба Божа і Вервиця

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

ЧЕТВЕР - 19.09.2013
Спогад про чудо Архистратига Михаїла
7.30 – Служба Божа і Молебень до Богородиці

П'ЯТНИЦЯ - 20.09.2013
Св. мч. Созонта
Передсвяття Різдва Пресвятої Богородиці
7.30 – Служба Божа
17.00 - Сповідь
18.00 – ВЕЛИКА ВЕЧІРНЯ З ЛИТІЄЮ

Св. і праведних богоо тців Йоакима і Анни
9.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці
10.00 –Служба Божа
+ за упокій Ришарда і всіх померлих з р. Баран;
14.00 – Служба Божа
+ за упокій Василя і Катерину з р. Голубки;
Теодозія, Сильвестра і Анну з р. Гук

ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться в понеділок о год. 19.00 в приміщенні Парафіяльного
Дому. Запрошуються всі бажаючі.
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ І
ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
У суботу 21 вересня припадає празник Різдва
Пресвятої Богородиці і Приснодіви Марії. На
передодні свята 20 вересня (п'ятниця) о год.
18.00 будемо служити Велику Вечірню з Литією.
Запрошую до спільної молитви.
КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕАЛЬНОЇ МОЛОДІ
Катехиза для молоді середніх шкіл (ліцей,
технікум, професійні школи) відбудеться в
понеділок 16 вересня о год. 18.00 в церкві.
Запрошую всіх, хто ходив на катехизу минулого
року, а також тих хто почав навчання в середній
школі.
ПОЧАТОК АКАДЕМІЧНОГО РОКУ
01 жовтня 2013 р. у вівторок на університеті
починається новий академічний рік. Запрошуємо
усіх студентів і академічних працівників на
Службу Божу у вівторок 01 жовтня о год. 17.00 до
Храму Покрови Пресвятої Богородиці вул.
Любельська 12. Після Служби Божої відслужимо
молебень до Пресвятої Богородиці віддаючись Їй
під опіку в новому навчальному році. Після
молитов запрошуємо на зустріч в парафіяльному
домі.
ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК
При виході з храму, хто бажає може зложити
пожертви на організацію нашого храмового
празника, який проходитиме 12 жовтня в суботу.
За всі пожертви щире Спаси Боже.
ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ
В днях 02-03 жовтня від год. 16.00 будемо
прибирати і підготовляти наш храм і дім парафіяльний до храмового празника. Запрошуємо
всіх хто має час щоб прийти і внести свій вклад у
підготовку. Бо Господь "благословить тих, що
люблять красу храму Його."

СУБОТА – 21.09.2013
РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ І
ПРИСНОДІВИ МАРІЇ
9.30 – Молебень до Пресвятої Богородиці
10.00 – Служба Божа
+ за упокій Миколай Стех
17.00 – Служба Божа
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