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Послання апостола
Павла до Ефесян
2:4-10

Тропарі
Тропар воскресний, гл. 6

Ангельські сили на гробі Твоїм * і ті, що стерегли,
змертвіли * і стояла Марія у гробі, * шукаючи
пречистого тіла Твого. * Полонив Ти ада,
та не спокусився ним, * зустрів єси Діву, даруючи
життя. * Воскреслий з мертвих Господи,
слава Тобі.
Слава. гл. 6
Кондак воскресний
Життєначальною долонею * умерлих із мрячних
долин * Життєдавець воскресив усіх – Христос
Бог, * воскресення подав людському родові. * Він
бо всіх Спаситель, воскресення і життя, і Бог
усіх.
І нині, гл. 6
Богородичний
Заступнице християн непостидна, * молитвенице
до Творця незамінна, * не погорди голосами
молінь грішників, * але випереди як благая
з поміччю нам, що вірно співаємо Тобі: *
поспішись на молитву і скоро прийди на моління,
* заступаючи повсякчас, Богородице, тих, що
почитають Тебе.
Прокімен, гл. 6
Спаси, Господи людей твоїх і благослови
насліддя Твоє (Пс, 27,9).
Стих
До Тебе, Господи, взиватиму, Боже мій, щоб не
відвертався Ти мовчки від мене (Пс. 27,1).
Алилуя

Хто живе в помочі Всевишнього, під покровом
Бога небесного оселиться (Пс. 90,1).
Стих
Скаже Господові, заступник мій єси і прибіжище
моє, Бог мій, і надіюся на нього (Пс. 90,2).
Причасний
Хваліте Господа з небес, хваліте Його в вишніх (Пс.
148, 1).

4

Та Бог, багатий милосердям, з-за великої своєї
любови, якою полюбив нас, 5 мертвих нашими
гріхами, оживив нас разом із Христом - благодаттю ви
спасені! - 6 І разом з ним воскресив нас, і разом
посадовив на небі у Христі Ісусі; 7 щоб у наступних
віках він міг показати надзвичайне багатство своєї
благодаті у своїй доброті до нас у Христі Ісусі. 8 Бо ви
спасені благодаттю через віру. І це не від нас: воно
дар Божий. 9 Воно не від діл, щоб ніхто не міг
хвалитися. 10 Бо ми його створіння, створені у Христі
Ісусі для добрих діл, які Бог уже наперед був
приготував, щоб ми їх чинили.

Євангелія від Луки
8:26-39
26

Вони пристали в краю Геразинськім, що проти
Галилеї. 27 Як Ісус вийшов на берег, трапився йому
назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він
з давнього часу вже не носив одежі й мешкав не в
хаті, а по гробах. 28 Побачивши Ісуса, закричав,
припав йому до ніг і сказав голосом сильним: “Що
мені й тобі, Ісусе, сину Бога Всевишнього? Благаю
тебе, не муч мене!” 29 . Бо він велів нечистому духові
вийти з чоловіка. Дух той часто хапав чоловіка, і його
тоді в'язали кайданами та ланцюгами й стерегли, та
він трощив окови, і демон гонив його по пустинях.
30
Ісус же спитав його: “Як тобі на ім'я?” “Легіон!” відповів той, багато бо бісів увійшло в нього. 31 І вони
благали його, щоб він не велів їм іти в безодню.
32
А було там велике стадо свиней, що паслося на
горі. І демони просили його, щоб він дозволив їм
увійти в них. І він дозволив їм. 33 Вийшли ті демони
з чоловіка, увійшли в свиней, і кинулося стадо з кручі
в озеро та й потонуло. 34 Побачивши, що сталося,

пастухи кинулись урозтіч і розповіли про це в місті та
по селах. 35 І вийшли люди подивитися, що сталось.
Вони прибули до Ісуса й знайшли, що чоловік, з якого
вийшли біси, сидів при ногах Ісуса, зодягнений та при
умі - і злякались. 36 Наочні свідки їм розповіли, як
вилікувався біснуватий. 37 Тоді все населення
Геразинської округи почало його просити, щоб
відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він
увійшов до човна й повернувся. 38 А чоловік, з якого
вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути з ним, але він
відпустив його, кажучи: 39 “Вернися додому й
розкажи все те, що Бог зробив тобі.” Пішов той,
сповіщаючи по всьому місті, що Ісус зробив йому.

П'ЯТНИЦЯ - 21.11.2014
+Собор архистратига Михаїла
10.00 – Служба Божа
+Михайло Богуш, Іван і Анна Богуш
18.00 – Служба Божа

СУБОТА – 22.11.2014
Препп. Матрони і Теоктисти
7.30 – Служба Божа
+Марія Фолюсєвіч

НЕДІЛЯ - 23.11.2014 гл. 7
Апп. Ераста, Олімпа, Родіона і тих, що з ними , 24-а
Нд. по Зісланні
10.00 – Служба Божа
+Григорій, Теодозія, Адам Сокіл, Роман Ключковський
14.00 – Служба Божа
+Усопші з род. Мачита
18.00 – Служба Божа

Оголошення

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ - 16.11.2014 гл. 6
Мучч. Акепсима, Йосифа й Айтала, 23-а Нд. по
Зісланні
10.00 – Служба Божа
+Тереса Гарбовська
14.00 – Служба Божа

ПОНЕДІЛОК - 17.11.2014
Преп. Йоанікія Великого; мучч. Нікандра та Єрмея
7.30 – Служба Божа
+Дмитро, Катерина і всі усопші з род. Левкович

ВІВТОРОК - 18.11.2014
Мучч. Галактіона й Епістими
7.30 – Служба Божа
+Меланія, Ілля, Марія, Максим і Мирослав

СЕРЕДА - 19.11.2014
Іспов. Павла, аєп. Царгород.
7.30 – Служба Божа
+Теодор, Ксеня, Володимир, Іван, Катерина і усопші з
род. Пирчак
18.00 – Служба Божа

ЧЕТВЕР - 20.11.2014
Преп. Йосафати Гордашевської; 33-х мучч., що в
Мелітині
7.30 – Служба Божа

В неділю, 16-го листопада, в залі ВарміньськоМазурської філармонії відбудуться два концерти
за участю оркестру національного академічного
драмтеатру ім. Марії Заньковецької зі Львова
з солістами. Перший розпочинається о 11-ій год.
(квитки в касі філармонії - 30 зл.), другий – о 16 ій год.
(вхід вільний). Докладніша інформація на інтернет
сторінці філармонії http://www.filharmonia.olsztyn.pl
У вівторок, 18.11, о год. 17-ій відбудеться катехеза
для середніх шкіл.
Проба хору цього тижня винятково відбудеться
в п'ятницю, 21.11, о 19-ій год.
В неділю, 23-го листопада після першої Служби
Божої, запрошуємо до парафіяльного дому на зустріч
з п. Дарією Кайдою, яка була делегатом від нашої
парафії на Соборі Греко-католицької Церкви в Польщі
і яка розповість про цей собор.
Запрошуємо усіх охочих до спільної молитви за
уздоровлення. Богослуження відбуваються у Хшанові
в кожну останню суботу місяця о 15-й год. Цього дня
можна скористати зі сповіді, тайни хворих, попросити
про молитву над собою.
У суботу, 29.11.2014, можна долучитись до спільного
виїзду з Ольштина; збірка при церкві о 12-ій год.
Бажаючих просимо про потвердження до 24.10. до п.
Андрія Фаранчука 502328396.
Пригадуємо про пожертви на прибирання церкви та
приходства. Оплати можна здійснити
у п. Юрія Ринковського.

Рахунок на утримання парохії (Господарське конто)
42 1240 1590 1111 0000 1452 9124
Рахунок на будову
15 1240 5598 1111 0010 5702 9077

