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Слухайте іншу притчу. Був один чоловік-госпо-
дар, що насадив виноградник. Він обвів його 
огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував 
башту, винайняв його виноградарям і відійшов. 
Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг 
своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди, 
йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, 
кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді 
він послав інших слуг, більше від перших, але ті 
вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до 
них свого сина, кажучи: Матимуть пошану до 
мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, загово-
рили між собою: Це спадкоємець. Нумо, вб'ємо 
його й заберемо собі його спадщину. І взявши 
його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, 
коли прибуде господар виноградника, що зробить 
з тими виноградарями?” “Лютих люто вигубить”, – 
відповіли йому, – “а виноградник винаймить 
іншим виноградарям, що будуть давати йому 
плоди його своєчасно.” Тоді Ісус сказав їм: “Чи в 
Письмі не читали ви ніколи: Камінь, що відкинули 
будівничі, став каменем наріжним? Від Господа 
це сталось і дивне в очах наших. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
Чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, кріпіться. 
Нехай усе у вас діється в любові. А благаю вас, 
брати: Ви знаєте родину Степани, що вона 
первісток Ахаї і що вони віддали себе святим на 
службу; то щоб і ви також піддавалися таким лю-
дям і кожному, хто трудиться та працює з ними. Я 
тішуся приходом Степани, Фортуната й Ахаїка: 
вони вашу неприявність заступили, бо заспокоїли 
мій дух і ваш. Отож, шануйте таких. Вітають вас 
Церкви азійські. Вітають вас у Господі сердечно 
Акила і Прискилла з їхньою домашньою Церквою. 
Всі брати вас вітають. Вітайте один одного 
святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. 
Як хтось не любить Господа, анатема на нього! 
«Маран ата!» Благодать Господа Ісуса з вами! 
Любов моя з усіма вами у Христі Ісусі! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Апостол 
 до І Кор.   

16, 13-24 

ХРИСТОС - ДЖЕРЕЛО ЛІТУРГІЙНОЇ МОЛИТВИ ЦЕРКВИ 
Преосв. Венедикт Алексійчук 

Виміри церковного таїнства 
Життєдайна сила Христової присутності пульсує у кожному церковному богослужінні, пронизуючи 

таким чином ціле наше життя. Вершиною богослужбового життя є Таїнство Євхаристії - подячне 
святкування єдності з Христом у його таїнственному тілі. Все літургійне життя Церкви спрямоване 
до цього основного молитовного Таїнства - участі у Його Тілі і Крові. Проте лише святкування Тіла і 
Крові не вичерпує таїнственних проявів життя таїнственного Тіла Христового. Христос, як це видно з 
тексту Конституції про Святу Літургію, діє у своїй церкві багатовимірно. Збираючись в одну Церкву 
задля єдиного життєдайного досвіду Христа, вірні переживають також досвід Його дії на окремих її 
членів. Цей досвід літургійної молитви для конкретних своїх членів Церква називає літургійними 
таїнствами. Вони народжуються із Євхаристійного єднання цілої Церкви для її конкретних членів. 
Так Таїнства народження християнина - Хрещення, Миропомазання та Євхаристія - хоч здійсню-
ються для конкретних осіб, (бо охрещені вірні вже не потребують їх повторення), є досвідом цілої 
Церкви, досвідом її росту. Так само Таїнства Зцілення - Покаяння та Єлеопомазання - хоча і є Таї-
нствами, у яких окремі члени Церкви беруть особливу участь, проте вони є також Таїнствами цілого 
Тіла Христового, яке терпить разом із його хворими (духовно чи тілесно) членами. Таїнства Служі-
ння - Вінчання та Рукоположення - передусім є Таїнствами іконічності предстояння Христового та 
Його любові. Вони пульсують із єдиного зібрання Церкви у Святому Дусі, яка через Христа 
приносить вічний і досконалий піснеспів Небесному Отцеві. 

(буде продовження) 

Як вугілля на жар, а дрова на вогонь,  
так і сварливий на те,  

щоб роздмухувати сварку. 
Приповідки 26, 21 



РОЗКЛАД 
БОГОСЛУЖЕНЬ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13-а НЕДІЛЯ - 22.09.2013 – глас 4 
Св. і праведних богоотців Йоакима і Анни 
Неділя перед Воздвиження 
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. Голувки; Теодозія, 
Сильвестра і Анну з р. Гук 
 

ПОНЕДІЛОК - 23.09.2013 
Св. мчч. Минодори, Митродори й Німфодори 
7.30 – Служба Божа і Молебень до Богородиці 
 

ВІВТОРОК - 24.09.2013 
Прп. Теодори Олександрійської 
7.30 – Служба Божа і Молебень до Богородиці 
 + за упокій Марії Заблоцької 
 

СЕРЕДА - 25.09.2013 
Віддання празника Різдва Пресвятої Богородиці 
Св. свщмч. Автонома 
09.00 – Служба Божа і Акафіст до Богородиці 
 + за упокій Юлії й Івана Бугай 
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці 
 

ЧЕТВЕР - 26.09.2013 
Передпразденство Воздвиження  
чесного Хреста 
7.30 – Служба Божа 
18.00 – ВЕЛИКА ВЕЧІРНЯ З ЛИТІЄЮ 
 

П'ЯТНИЦЯ - 27.09.2013 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВО-РЯЩОГО 
ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 
10.00 – Служба Божа  
 + за упокій Анни й Миколая Гаць 
17.00 – Служба Божа 
 + за упокій Катерини й Григорія Стех 
 

СУБОТА – 28.09.2013 
Субота по Воздвиженні 
Св. влкмч. Микити 
7.30 – Служба Божа 
18.00 – Велика Вечірня 
 

14-а НЕДІЛЯ - 29.09.2013 – глас 5 
Неділя по Воздвиженні 
Св. влкмч. Євфимії всехвальної 
10.00 – Служба Божа 
 + за упокій Іван Савчак 
14.00 – Служба Божа 
 + за упокій Анну, Миколая й Михайла  
 Охрін 

 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться в по-
неділок о год. 19.00 в приміщенні Парафіяльного 
Дому. Запрошуються всі бажаючі. 

 
ВОЗДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВО-

РЯЩОГО ХРЕСТА ГОСПОДНЬОГО 
У п'ятницю 27 вересня припадає празник ВОЗ-
ДВИЖЕННЯ ЧЕСНОГО І ЖИВОТВОРЯЩОГО ХРЕСТА 
ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА. В день празника 
зберігаємо СТРОГИЙ ПІСТ. На передодні свята 
26 вересня (четвер) о год. 18.00 будемо служити 
Велику Вечірню з Литією. Запрошую до спільної 
молитви. 
 

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. Любе-
льська 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 пара-
фіяльний 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." 
 

ПОДЯКА 
Дякую панам, які на протязі минулого тижня 
приходили і помогли поприбирати гараж. Нехай 
Господь винагородить Вам за Ваш труд і працю. 
 

КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕЮ 
Катехиза для середніх шкіл відбудеться в 
понеділок 23 вересня о год. 18.00 в ліцею нр. 4 
вул. Марії Склодовської Кирі зал нр. 102. 
 

ВИЇЗД ДО ХШАНОВА 
В останню суботу місяця 28 вересня відбудеться 
поїздка до Хшанова. Більше інформації про виїзд 
у пана Андрія Фаранчука. 

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