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І відказав йому один з народу: "Учителю, привів я 
до тебе сина мого, що має німого духа, і де тільки 
його вхопить, кидає його об землю так, що 
піниться, скрегоче зубами, дерев'яніє. Просив я 
учнів твоїх, щоб його вигнали, та не змогли." Він 
же у відповідь каже їм: "О роде невірний! Доки я 
буду з вами? Доки вас терпітиму? Приведіть но 
його до мене." І привели його до нього. Скоро дух 
угледів його, притьмом того затряс, і пова-
лившись той на землю, запінившися, почав 
качатися. Спитав же його батька: "Скільки часу, 
як це йому сталося?" - "З дитинства", - відповів 
той. "І часто він кидає його у вогонь і в воду, щоб 
його погубити. Та якщо можеш, поможи нам, 
змилосердившись над ним." Ісус же каже йому: 
"Щодо того - якщо можеш - то все можливо тому, 
хто вірує." І вмить батько хлопчини викрикнув 
крізь сльози: "Вірю, поможи моєму невірству!" 
Ісус же, бачивши, що збігається народ, погрозив 
нечистому духові, кажучи: "Німий та глухий душе! 
Наказую тобі: Вийди з нього й не входь більше в 
нього." І, закричавши та сильно його стрясши, ви-
йшов з нього. І наче змертвів той, тож многі 
казали: "Вмер він." Але Ісус, узявши його за руку, 
підвів його, і той устав. Коли ж увійшов у дім, то 
учні його питали його насамоті: "Чому ми не 
могли його вигнати?". Він відповів їм: "Цей рід 
нічим не можна вигнати, тільки молитвою та 
постом." Вийшовши звідти, проходили крізь Гали-
лею, і він не хотів, щоб будь-хто знав. Навчав бо 
своїх учнів і казав їм: "Син Чоловічий буде вида-
ний у руки людям, і вб'ють його, і, вбитий, по 
трьох днях, воскресне."  
 
 

СВІЧКИ КАРІТАС 
У продажі є свічки Карітас, які будемо ставляти 
на Великодному столі. Ціна одної Свічки 15 зл. 
Прибуток призначений для хворих, як доплата на 
рецепти. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
У середу 2 квітня 2014 від год. 9.00 відвідаємо 
хворих і немічних нашої парафії зі св. Причастям і 
сповіддю. 
 
 

 
 
 
 
І справді, коли Бог учиняв Авраамові обітницю, 
не маючи поклястися ніким вищим, то поклявся 
самим собою, кажучи: «Справді поблагословлю 
тебе щедро й розмножу тебе вельми.» І він, 
завдяки довгій терпеливості, осягнув обітницю: 
люди клянуться більшим від себе, і всякі їхні 
суперечки кінчаються клятвою на ствердження. 
Тому й Бог, бажаючи дати спадкоємцям обітниці 
якнайсильніший доказ, що його рішення 
непорушне, вжив клятви, щоб двома незмінними 
речами, в яких неможливо, щоб Бог казав 
неправду, ми мали сильну заохоту - ми, що 
прибігли прийняти надію, призначену нам. В 
ньому маємо, неначе якір душі, безпечний та 
міцний, що входить аж до середини за завісу, 
куди ввійшов за нас, як предтеча, Ісус, ставши 
архиєреєм повіки, на зразок Мелхиседека.  
 

"ЖИВА ПАРАФІЯ - МІСЦЕ ЗУСТРІЧІ 
З ЖИВИМ ХРИСТОМ" 

 
СКЛАДОВІ ЖИВОЇ ПАРАФІЇ 

- пізнання правд віри і їх втілення в 
щоденне життя кожного віруючого. (Боже 
Слово і катехизація (керигма)); 

- участі вірних в літургійному, таїнственно-
му та молитовному житті парафії. (Літу-
ргія і молитва); 

- 3) приділення особливої уваги потребую-
чим, як у самій парафії, так і поза нею. 
(Служіння ближньому (дияконія)); 

- 4) служіння єпископа і душпастирів у спів-
праці з мирянами на спільну користь –
управління дарами (часу, таланту і ска-
рбу). (Провід – управління дарами); 

- плекання духовної єдності Христової 
Церкви та сприяння єдності всіх християн 
(екуменізм). (Сопричастя – єдність (кі-
нонія)); 

- свідчення про своє життя в Христі, запро-
шуючи інших до участі у ньому. (Місійний 
дух). 

 
 
 
 

 

 

Апостол 
до Євреїв  

6:13-20 
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НЕДІЛЯ - 30.03.2014 – глас 7 
4 Посту Преп. Олексія, чоловіка Божого  
10.00 – Служба Божа 
+ Параскевія і Михайло Мончак; Татяна і Стефан 
Шагала 
14.00 – Служба Божа 
+Юлія і Лука Процик і їх батьків 
18.00 - Служба Божа для студентів 
+ Катерина і Іван Адамус 
 

ПОНЕДІЛОК - 31.03.2014 
Свят. Кирила, аєп. Єрусалимського  
7.30 – Служба Божа 
+ Дарія Зорена 
18.30 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
 

ВІВТОРОК - 01.04.2014 
Мучч. Хризанта і Дарії  
7.30 – Служба Божа 
В наміренні Марійської Дружини 
18.30 – Служба Божа 
+ Параскевія, Анєля і їх родин 
 

СЕРЕДА - 02.04.2014 
Препп. Отців, убитих у монастирі св. Сави  
7.30 – Служба Божа 
За Мир в Україні 
17.00 – Служба Божа 
+ Дарії Зорена в 40-ий день відходу у вічність 
19.00 - Утреня з Поклонами 
 

ЧЕТВЕР - 03.04.2014 
Іспов. Якова, єп. Катанського  
7.30 – Служба Божа 
+ Катерина Даньо; +Діонізій Басараб 
18.30 – Служба Божа 
За Мир в Україні 
 

П'ЯТНИЦЯ - 04.04.2014 
Свящмуч. Василія Анкірського  
7.30 – Служба Божа 
+ Дарію Зорена 
18.30 – Служба Божа 
 

СУБОТА – 05.04.2014 
Акафістова  
Мучч. Нікона та його учнів, з ним замучених  
7.30 – Служба Божа 
+ Петро Івахів 
 

 
 

НЕДІЛЯ - 06.04.2014 – глас 8 
5 Посту  
Передпразденство Благовіщення. Преп. Захарії  
10.00 – Служба Божа 
+ Ярослав Ванкевич; + Марія, Михайло Саміло 
14.00 – Служба Божа 
+Анна , Михайло з род. Демків і з р. Паньків 
18.00 - Служба Божа для студентів 
+ Михайло Міц 
 

СЛУЖБА БОЖА ДЛЯ СТУДЕНТІВ 
Пригадую що Служба Божа в неділю о год. 18.00 
служиться перш за все з думкою за наших 
студентів. Запрошую спільноту академічну щоб 
включитися в належне приготування Богослу-
жіння через спів, читання апостола, прислугу біля 
престолу.  
 

ПРОБА ХОРУ 
Репетиція Церковного хору відбудеться в п'я-
тницю о год. 19.30 в приміщенні парафіяльного 
дому. Запрошуються всіх бажаючі. 
 

ПОСТУЛЯТИ НА ЄПАРХІЯЛЬНИЙ СОБОР 
З огляду на короткий час зголошування 
постулатів на Єпархіальний Собор, який 
проходитиме в жовтні 2014 в Перемишлі, 
звертаємося з проханням до всіх парафіян про 
активне включення в підготовку праць. 
 
Пропонуємо ось таку форму складання 
постулатів на Собор 2014р: 
1. Постуляти мусять бути пов'язані зі складовими 
Живої Парафії (рубрика поруч) 
2. Відповісти на питання, що в нашій парафії 
можна зробити щоб складові Живої Парафії були 
присутніми в нашій парафії. 
3. Хто мав би реалізувати визначені завдання? 
4. Де завдання мали б бути реалізовані? 
5. Способи фінансування реалізованих проектів і 
праць. 
Постулати записані на картках зложені в конверт, 
не підписані зложити до кошичка при виході з 
церкви. Деканальний собор за участю Владики 
Євгена Поповича відбудеться 06 травня о год. 
10.00 в Бартошицях. 

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