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22, 1-14
Ісус, озвавшися, знову заговорив до них у
притчах: “Царство Небесне схоже на царя, що
справив своєму синові весілля. Він послав своїх
слуг кликати запрошених на весілля, але вони не
хотіли прийти. Тоді він знову послав інших слуг,
кажучи: Мовте запрошеним: Ось я обід мій
зготував: зарізано волів та підгодовану худобу
все готове, ідіть на весілля. Та ті тим знехтували
й пішли собі, хто на власне поле, хто до свого
крамарства; інші ж, схопивши слуг, познущалися
з них і повбивали. Розгнівався цар і вислав військо, яке вигубило тих убивців, а їхнє місто
спалило. Тоді він мовив своїм слугам: Обід –
готовий, але запрошені були негідні. Підіть, отже,
на роздоріжжя і, кого лише здибаєте, кличте на
весілля. Вийшли ці слуги на дороги й зібрали
всіх, кого тільки спіткали – злих і добрих, так що
весільна світлиця була гостей повна. Як же
ввійшов той цар, щоб подивитися на гостей,
побачив там чоловіка, що не був убраний у
весільну одіж:, і сказав до нього: Як то ти ввійшов
сюди, друже, не маючи весільної одежі? А той
мовчав. Тоді цар промовив до слуг: Зв'яжіте йому
ноги й руки та й киньте геть у темряву кромішню!
Там буде плач і скрегіт зубів. Багато бо
покликаних, але вибраних мало.

Той же, хто утверджує нас з вами во Христі і хто
помазав нас, то Бог, який поклав на нас свою
печать і дав у наші серця завдаток Духа. А я
прикликаю свідком Бога на мою душу, що я,
щадивши вас, не прийшов більше в Корінт. Не
начебто ми панували над вашою вірою, але ми
хочемо співпрацювати - вам на радість; бо ви
щодо віри стоїте міцно. Я постановив собі не приходити до вас знов у смутку; бо коли я вам завдаю смутку, то хто мене розвеселить, як не той,
що зазнає від мене смутку? Тож, написав я те,
щоб, прийшовши, не мати смутку від тих, від яких
мені належалася б радість; бо я відносно вас
певний, що моя радість - радість усіх вас. З
великого бо горя та туги серця написав я вам і
крізь ревні сльози - не щоб ви сумували, а щоб
знали мою до вас любов надмірну.

Не хвалися завтрішнім днем, бо не
знаєш, що день може вродити. Нехай
вихвалює тебе інший, а не власні уста,
чужий хто небуть, - а не твої губи.
Приповідки 27, 1-2

ХРИСТОС - ДЖЕРЕЛО ЛІТУРГІЙНОЇ МОЛИТВИ ЦЕРКВИ
Преосв. Венедикт Алексійчук
Благодарний молитовний досвід Христа просякає кожну мить нашого життя. Своїм Воплоченням,
життям, смертю і воскресінням Христос впроваджує в астрономічний час, що вимірює життя
людини, новий вимір – святість. Іншими словами, Він надає перехідному кількісному часові іншу
якість, яка перемінює його у літургійний час. Бог не усуває часу, але Своєю присутністю в ньому
освячує його, робить його часом спасіння. Завдяки цьому, літургійне споминання спасенних подій не
є ні минулим, ні майбутнім, але діючим і освячуючим теперішнім. “Християнство є справді
благословенним спомином; воно справді є перемогою подільного часу; воно є досвідом вічності
тут і тепер. Всі релігії та духовості, котрі пробують усунути час, є фальшивими релігіями та
лжедуховостями” – каже відомий літургіст о. Александр Шмеман. Ми перебуваємо після пасхальної
події у восьмому незахідному дні, очікуючи блаженного приходу Господа. Це очікування позначене
святістю воскреслого Христа та сходженням на Церкву Духа Святого. Кожне богослужіння добового
кола — вечірня, повечер'я, північна, утреня, денні часи — створені і впроваджені у життя Церкви з
єдиною метою — дати вірним можливість постійного спасительного і життєдайного досвіду Христа.
“О, Пасхо велика і найсвятіша, Христе, о, мудросте, і Слово Боже, і сило, подавай нам тісніше
з'єднатися з Тобою в невечерній день царства Твого” — ось єдина причина кожного літургійного
зібрання Церкви після досвіду Воскресіння Христового. Кожне літургійне богослужіння Церкви
виростає із вдячності за можливість брати участь у смерті та Воскресінні Господа.
(буде продовження)

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

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ
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

ПОНЕДІЛОК - 30.09.2013
Мчц. Софії і трьох її дочок, Віри, Надії й Любови
7.30 – Служба Божа
18.00 – Вечірня і Молебень до Богородиці

ВІВТОРОК - 01.10.2013
Прп. Євменія, єп. Гортинського, чудотворця
7.30 – Служба Божа
17.00 – Служба Божа і Молебень до Богородиці

СЕРЕДА - 02.10.2013
Мучч. Трохима, Саватія і Дорімедонта
09.00 – Служба Божа і Канон до Пресвятої
Богородиці
+ за упокій Марії Заблоцької

ЧЕТВЕР - 03.10.2013
Муч. Євстратія й ін.;
Мучч. Михаїла і Теодора Чернігів
7.30 – Служба Божа
18.00 – Вечірня і Молебень до Йосифа
Обручника
П'ЯТНИЦЯ - 04.10.2013
Віддання Воздвиження
Ап. Кондрата
7.30 – Служба Божа
17.00 – Сповідь
18.00 – Вечірня і Молебень до Йосифа
Обручника

СУБОТА – 05.10.2013
Свщмч. Фоки, єп. Синопійського; прор. Йони
7.30 – Служба Божа і Молебень до Йосифа
Обручника

15-а НЕДІЛЯ - 06.10.2013 – глас 6
Зачаття св. Йоана Христителя
10.00 – Служба Божа
+ за упокій Володимир Белей; Марія,
Петро Ключковські
14.00 – Служба Божа
+ за упокій Йосиф Хмарич

ФІЛЬМ ПРО ПАТРІАХА ЙОСИФА
Сьогодні 29 вересня після ранкової Служби Божої
запрошуємо до парафіяльного залу на проекцію
фільму ЙОСИФ СЛІПИЙ Молитва за Україну.
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 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."
ПОСВЯЧЕННЯ ЦЕРКВИ В ОСТРУДІ
В суботу 05 жовтня Архиєпископ і Митрополит
Перемисько-Варшавський Кир. Іван Мартиняк довершить чин посвячення нового храму в Оструді.
Початок в Оструді о год. 10.00. Сквер бл. Еміліяна Ковча (давна вул. Дрвенцка).
КАТЕХИЗА ДЛЯ ЛІЦЕЮ
Катехиза для середніх шкіл відбудеться у
вівторок 01 жовтня о год. 17.00 в церкві. Учні
беруть участь у Службі Божій.
ЗБІРКА ДЛЯ ПОТРЕБУЮЧИХ В СИРІЇ
Згідно з розпорядженням Архиєпископа Івана Мартиняка, Митрополита Перемисько-Варшавського, в неділю 6 жовтня до пушок проведемо збірку
для жертв постраждалих від домашньої війни в
Сирії.
50-ять ЛІТТЯ ПАРАФІЇ В РЕШЛЮ
06 жовтня 2013 р. Б. відбудеться відзначення
ювілею 50-ліття Парафії в Решлю. Божественну
Літургію очолить Архиєпископ Іван Мартиняк.
Початок о год. 11.00.
Запрошує о. Дарій Глінєвич
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