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Одного разу, коли народ юрмився коло нього,
щоб почути слово Боже, і він стояв біля
Генезаретського озера, побачив два човни, що
стояли край озера; рибалки вийшли з них і
полоскали сіті. Він увійшов в один з човнів, що
належав Симонові, і попросив його відплисти
трохи від землі, а сам, сівши, з човна почав
народ учити. Коли він перестав говорити, сказав
до Симона: “Відчали на глибінь та й закиньте
ваші сіті на ловитву.” Озвався Симон і каже:
“Наставнику, всю ніч трудились ми й нічого не
піймали, але на твоє слово закину сіті.” Так вони
й зробили, і піймали велику силу риби, і їхні сіті
почали рватися. Тоді вони кивнули до своїх
товаришів, що були в другім човні, щоб ті
прийшли й допомогли їм. Прийшли вони й
наповнили обидва човни, аж почали потопати.
Побачивши це Симон Петро, припав до колін
Ісуса й каже: “Іди від мене, Господи, бо я грішна
людина.” Жах бо великий огорнув його й усіх, що
були з ним, із-за риб, що їх піймали; також і
Якова та Йоана, синів Заведея, які були
спільниками Симона. Ісус же промовив до
Симона: “Не бійся! Віднині людей будеш ловити.”
І витягши човна на берег, кинули все й пішли
слідом за ним.

9, 6-11
Але я кажу: Хто скупо сіє, скупо буде жати; хто ж
щедро сіє, той щедро жатиме. Нехай дає кожний,
як дозволяє серце, не з жалю чи примусу: Бог
любить того, хто дає радо. А Бог спроможний
обсипати вас усякою благодаттю, щоб ви у
всьому мали завжди те, що вам потрібне, та щоб
вам ще й зосталось на всяке добре діло, як
написано: «Розсипав, дав убогим; праведність
його перебуває вічно.» Той, хто достачає насіння
сіячеві, додасть і хліб на поживу, і примножить
ваше насіння та зростить плоди вашої
справедливости, щоб ви у всьому збагатилися
всякою щедротою, яка через нас складає Богові
подяку.

МИТРОПОЛИТ
АНДРЕЙ
ШЕПТИЦЬКИЙ
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МИТРОПОЛИТ АНДРЕЙ ШЕПТИЦЬКИЙ, ДУХОВНІ ВПРАВИ ДЛЯ СВЯЩЕНИКІВ
ХВОРОБА ВОЛІ
Рідкі суть случаї хвороби волі, однак суть. Напримір, гістерія, котра робить, що чоловік не
може над собою запанувати. Кожна найдрібніша річ впроваджає чоловіка в гістеричний сміх або
плач... То є ще найменше. Інша хвороба страшніша: ідіотизм волі. Чоловік допроваджується до
того, що не може встати з ліжка. Воля так хвора, що чоловік з ліжка не встане і о 3-5 годині
пополудні. Сам стидається того... Треба доперва, щоб хтось силою його стягнув з ліжка. Я видів
один случай хвороби волі, що чоловік не міг взяти ложки страви, мусіли його другі годувати. Такий
чоловік гірший ідіота; нічого не міг зробити і здавав собі з того справу... Який то страшний стан! А
до того допроваджує гріх. До подібного стану доходить чоловік, котрий волі своєї не вправляє до
слухання закону. Стається знищенням органу волі. Дальше допроваджена воля грішника, котрий
вертає до гріха і не може здобутися на ту силу, щоби гріха не зробити; така воля може статись
правдивим пеклом і страшною мукою пекла.
У грісі чоловік ще й душу свою убиває, допускається найстрашнішого самоубийства, якоїсь
духової апатії, котра убиває ціле єство духовне через підкопуванє і противленняся совісти; бо єсли
щось є в чоловіці, що має в нім вартість, то є життям, здоровлям і силою, - то є його совість.
Чоловік, котрий привикає поступати проти совісти, такий чоловік той голос у собі убиває, підкопує,
нищить, затрачує. Його душа виглядає так, як чоловік, в котрого в костях зісох шпік; як чоловік,
котрий через довголітню апатію не може кроку зробити. Такий утривалений стан душі є очевидно
страшною мукою і страшним упокоренням, котра вистарчає, щоби бути немислимим пеклом.
(буде продовження)

ПРОБА ХОРУ
Репетиція Церковного хору відбудеться в понеділок о год. 19.00 в приміщенні парафіяльного
дому. Запрошуються всі бажаючі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
18-а НЕДІЛЯ - 27.10.2013 – глас 1
Св. Отців Вселенського Собору; Свв. мчч. Назарія
Гервасія Протасія й Келсія; Прп. Параскеви
Терновської

9.00 – Сповідь
10.00 – Служба Божа
+ Григорій, Броніслава, Григорій і всіх померлих з
р. Івахів
14.00 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 28.10.2013
Прп. Євтимія Нового. Св. прпмч. Лукіяна, пресвітера
Великої Антіохії.

7.30 – Служба Божа

ВІВТОРОК - 29.10.2013
Св. мч. Лонгина сотника.

СЕРЕДА - 30.10.2013
Св. прор. Осії. Св. прпмч. Андрея Критського.

ЧЕТВЕР - 31.10.2013
+ Св. ап. і єв. Луки.

7.30 – Служба Божа
+ Ксеня і Владислав з. р. Віктор
17.00 – Служба Божа
18.00 – Велика Вечірня і Молебень до Йосифа
Обручника
П'ЯТНИЦЯ - 01.11.2013
Бл. свщмч. єп. Теодора (Ромжі). Св. прор. Йоїла. Св.
мч. Уара. Прп. Йоана Рильського.

10.00 – Служба Божа і Парастас - поминання
померлих
+ Йосиф Хмарич
17.00 – Служба Божа і Панахида - поминання
померлих

СУБОТА – 02.10.2013
Св. влкмч. Артемія.

7.30 – Служба Божа
+ Катерина і Михайло з р. Бусько; Мар'ян і Томаш
з р. Лацько

19-а НЕДІЛЯ - 03.11.2013 – глас 2
Прп. Іларіона Великого

9.00 – Сповідь
10.00 – Служба Божа
+ Марія Заблоцька в І-шу річницю смерти
14.00 – Служба Божа
В наміренні Марійської Дружини
Покров Вісник - Бюлетень греко-католицької парафії
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ЗУСТРІЧ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ ЯКІ
ПІДГОТОВЛЯЮТЬСЯ ДО ВРОЧИСТОГО
СВЯТОГО ПРИЧАСТІЯ І СВЯТОЇ СПОВІДІ
Сьогодні 27 жовтня після ранкової Служби Божої
в парафіяльному залі відбудеться катехетична
зустріч для батьків та дітей, які підготовляються
до Св. Сповіді і Св. Причастя, як і для тих які
відзначатимуть річницю Св. Сповіді і Св. Причастя. Присутність всіх обов'язкова!!!
КАТЕХИЗА ДЛЯ СТУДЕНТІВ
Сьогодні, 27 жовтня після Служби Божої о год.
14.00 в парафіяльному залі відбудеться катехиза
для студентів. Запрошую всіх, хто бажає поширити своє знання про церкву і поглибити свою
віру.
СОБОРЧИК ДУХОВЕНСТВА
У днях 28-30 листопада у Любліні буде проходити
соборчик духовенства перемисько-варшавської
архиєпархії. У нашій парафії у тих днях не будуть
служитися богослуження. Служба Божа буде в
Понеділок о год. 7.30 і щойно в четвер. У тих
днях просимо про молитву у наміренні всіх священиків архиєпархії.
МОЛИТВИ ЗА ПРОСЛАВУ СЛ. БОЖОГО
МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ
В тому тижні припадає 1 листопада, день в якому
в 1944 році упокоївся Митрополит Андрей Шептицький. На протязі цілого місяця після завершення богослужінь будемо спільно заносити
молитви до Всевишнього Бога за прославу Слуги
Божого Митрополита Андрея.
1-а П'ЯТНИЦЯ МІСЯЦЯ
В тому тижні 01 листопада, припадає 1-а п'ятниця місяця. Хворих зі святими Тайнами і Сповіддю відвідаємо після служби Божої о год. 10.00.
ФІЛЬМ СПАДЩИНА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО
В наступну неділю 03 листопада запрошуємо до
парафіяльного залу на презентацію фільму СПАДЩИНА МИТРОПОЛТА АНДРЕЯ. Фільм присвячений особі Митрополита Шептицького і його
праці на ниві збереження культури.
УКРАЇНСЬКА ГРУПА САДОЧКОВА
10 листопада 2013 р. в парафіяльному залі відбудеться зустріч з батьками, які хотіли б послати
своїх дітей до української групи садочкової. Зустріч буде мати характер організаційно-інформаційний. Запрошуємо усіх зацікавлених темою
Українського Садочка в Ольштині.
ПРОЩА ДО ВІЛЬНЮСА
У місяці листопаді організується проща до Вільна
(Вільнюса) на празник св. Йосафта Кунцевича.
(12.11.2013p.) Проща відбудеться в днях 09 - 11
листопада 2013р. Записуватися у о. Артура Маслея в Пєнєнжні. Тел. 55 243 68 58; 602 452589.
lub e-mail arturmaslej@wp.pl

