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Неділя 23-тя по Зісланні Св. Духа.
Свв. мчч. й ісповідників Гурія,
Самона й Авіва.
Початок Різдвяного посту.
Глас 6. Єв. 1.
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Змінні частини
Тропар (г. 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: Кондак (г. 6): Життєначальною долонею*
умерлих із мрячних долин* Життєдавець воскресив усіх
– Христос Бог,* воскресіння подав людському родові.*
Він бо всіх Спаситель, воскресіння і життя, і Бог усіх.
І нині: Богородичний (г. 6): 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 (г. 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).
Апостол:
Еф. 220 зач.; 2, 4-10.
4. Браття, Бог, багатий милосердям, з великої
своєї любови, якою возлюбив нас, 5. мертвих нашими
гріхами, оживив нас разом із Христом: благодаттю ви
спасені! 6. І разом з ним воскресив нас, і разом посадив
на небі у Христі Ісусі, 7. щоб у віках грядущих 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. Не від діл,
щоб ніхто не міг хвалитися. 10. Бо ми його сотворіння,
сотворені у Христі Ісусі для добрих діл, які Бог уже
наперед був приготував, щоб ми чинили.
Алилуя (г. 6): Хто живе в помочі Всевишнього, під
покровом Бога небесного оселиться (Пс. 90,1).
Стих: Скаже Господеві, заступник мій єси і
прибіжище моє, Бог мій, і надіюся на нього (Пс. 90,2).

Євангеліє:
Лк. 83 зач. 16, 19-31.
26. В той час прийшов Ісус у Герасин-околицю, що проти
Галилеї. 27. Як Ісус вийшов на берег, попався йому
назустріч один чоловік з міста, що мав бісів. Він з
давнього часу не носив одежі й мешкав не в хаті, а в
гробах. 28. Побачивши Ісуса, він закричав, припав йому
до ніг і сказав сильним голосом: – Що мені і тобі, Ісусе,
сину Бога Всевишнього? Благаю тебе, не муч мене! 29.
Він бо велів нечистому духові вийти з чоловіка. Дух той
часто хапав чоловіка, і його тоді в'язали кайданами та
ланцюгами і стерегли, та він трощив окови, і демон гонив
його по пустинях. 30. Ісус спитав його: – Як тобі на ім'я? –
Леґіон – відповів той, багато бо бісів увійшло в нього. 31.
І вони благали його, щоб він не велів їм іти в безодню. 32.
Було ж там велике стадо свиней, що паслося на горі, і
демони просили його, щоб він дозволив їм увійти в них.
Він дозволив їм. 33. Вийшли демони з чоловіка, увійщли
в свиней, і кинулося стадо з кручі в озеро 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. Прибули вони до Ісуса й
найшли, що чоловік, з якого вийшли біси, сидів при ногах
Ісуса, одягнений та при умі – і злякались. 36. Наочні
свідки їм розповіли, як вилікувався біснуватий. 37. Тоді
все населення герасинської округи почало його просити,
щоб відійшов від них, бо великий страх огорнув їх. І він
увійшов до човна й вернувся. 38. А чоловік, з якого
вийшли біси, просив Ісуса, щоб бути а ним, але він
відпустив його, кажучи: 39. – Вернися додому й розкажи
все, що Бог зробив тобі. Пішов той, сповіщаючи по всьому
місті, що Ісус зробив йому.
Причасний: Хваліте Господа з небес, хваліте його
в вишніх (Пс. 148,1). Алилуя, тричі.

РОЗКЛАД
БОГОСЛУЖЕНЬ

НЕДІЛЯ – 28.11.2021 Свв. мчч. й ісповідників Гурія,
Самона й Авіва. Початок Різдвяного посту.
- год. 8.30 + Василь, Володимир, Марія, Меланія з род.
Должицьких і всіх померлі з род. Дептулів
- год. 10.00 + Галина Рокита
- год. 13.00 + Катерина, Михайло, Михаліна з род. Буськів

ПОНЕДІЛОК – 29.11.2021 Св. ап. і євангелиста Матея
9.30 – Служба Божа
Похорон Любові Шпак
ВІВТОРОК
–
30.11.2021
Св.
Григорія,
єп.
Неокесарійського, чудотворця
8.00 – Служба Божа
Подячна за дар здоров'я
18.00 – Парастас
СЕРЕДА – 01.12.2021 Свв. мчч. Платона й Романа
10.00 – Служба Божа
Похорон Анни Кайди
ЧЕТВЕР – 02.12.2021 - Св. прор. Авдія. Св. мч. Варлаама.
8.00 – Служба Божа
за нашу Парафію
П'ЯТНИЦЯ – 03.12.2021 Передсвяття Введення у храм
Пресв. Богородиці. Прп. Григорія Декаполіта.Св. Прокла,
архиєп. Царгородського
8.00 – Служба Божа
+ Емілія Дутка
17.00 – Велика Вечірня з Литією
СУБОТА – 04.12.2021 Введення у храм Пресвятої
Владичиці нашої Богородиці і Приснодіви Марії.
9.30 – Вервиця
10.00 Служба Божа
За Марійську Дружину, та за Боже благословення,
здоров'я і усі потрібні ласки для с. Мір'ям та для Анни
Коць
НЕДІЛЯ – 05.12.2021 Св. ап. Филимона і тих, що з ним.
- год. 8.30 + Дмитро, Анна, Іван Станьки
- год. 9.30 Хрестини Войцєха Сломінскі
- год. 10.00 + Анастазія, Григорій Солан; + Катерина,
Любомир Лазука; та + Стефанія Баран 18-та річн. см.
- год. 13.00 + + Анна і Тома Ґураки і їх батьки

Оголошення
1. Пiд час пандемiї коронавiруса просимо
пам’ятати про дотримання засад гiгiєни: всi особи
присутнi в церквах зобов’язанi закривати нiс i уста
охоронними масками.
2. 3.12, у першу п'ятницю грудня, - відвідини
хворих від год. 10.00
3. Запрошуємо дітей віком від 2 до 5 років на
щотижневі заняття з сенсорно-пізнавального розвитку.
Дітей віком від 1 до 2 років запрошуємо разом з
батьками. Заняття буде вести п. Олена Карівець (номер
тел. 511-488-668) в парафіальному залі щопонеділка о 17
годині.
4. У продажу газета ВАТРА.
5. Наближається кінець року, тому просимо
владнати заборгованість за наш парафіяльний фонд на
прибирання, який становить 10 зл. на місяць від кожої
родини. При тій нагоді можна від разу вплатити
добровільну квоту на огрівання церкви.
6. Різдвяні реколекції відбудуться у нашій
парафії 30 грудня. Науку виголосить о. Роман Стороняк з
Моронґа.

7. О. Ярослав Гостинський щиросердрчно
запрошує на храмовий празник Введення в храм Пресв.
Богородиці до Оструди 4.12 на год. 11.30. Торжества
очолить Кир Аркадій владика Ольштинсьйо-Ґданський.
Топ-10 цікавих фактів із життя Митрополита
Шептицького (продоження)
Факт 5. Засуджував нацизм і рятував євреїв.
Митрополита Андрея Шептицького не раз висували на звання
«Праведника народів світу» -за його заслуги перед єврейським
народом у часи нацистської окупації. Він був чи не єдиним
українцем, що не боявся відкрито засуджувати Голокост і
особисто врятував 150 євреїв, переважно дітей, від знищення
німцями. У своїх посланнях Митрополит виступав проти
переслідування і знищення євреїв, відкрито писав про це і
нацистському керівництву. За ініціативи владики євреям
видавали фальшиві документи, аби ті могли втекти за кордон.
За порятунок та підтримку євреїв під час Голокосту
Митрополита посмертно удостоїли нагородою Яна Карського.
Факт 6. Умів поводитись із бізнесом, реформував банківську
справу.
Уміння вести бізнес Андреєм Шептицьким допомогло
тогочасному релігійному середовищі накопичувати капітал,
вкладати його у нужди населення та розвивати грекокатолицьку церкву. УГКЦ не один раз намагалась створити свій
банк. Але їй це не вдавалось, аж поки цим не зайнявся владика
Шептицький. Для початку він створив українське страхове
товариство «Дністер», яке надавало послуги усім релігійним
об’єднанням. Відтак, коли у «Дністрі» накопичився певний
капітал, Шептицький перетворив страхову компанію у банк,
який не лише успішно працював, але й збільшував свої
фінансові можливості. Для Андрея Шептицького важливо було,
аби банк та інші фінансові структури базувались саме в Україні,
адже у той час усі гроші з нашої держави вивозились у Відень.
Завдяки злагодженому менеджменту та розумному
керівництву Шептицькому вдалося зробити неймовірне –
створити фінансові гілки у селах та районах, довести людям,
що, вкладаючи гроші, вони згодом отримають від цього блага
у своєму повсякденному житті. Митрополит Шептицький
фінансував господарство, закуповував нову техніку
кооперативам, бо розумів, що економічний розвиток багато у
чому залежить від продуктивності та швидкості праці.
Факт 7. Знався у мистецтві, бо сам був митцем.
Глава УГКЦ дуже добре розбирався у мистецтві, зокрема у
іконописі. Це було зумовлено, мабуть, і тим, що і він сам мав
талант до малювання. Малювати ікони Шептицького та його
братів учила мати. Коли у 1901 році владика оселився у
митрополичих палатах на Святоюрській горі, він почав збирати
колекцію рідкісних ікон, які згодом стали неабиякою
мистецькою та християнською спадщиною українців.
Митрополит намагався збирати давні українські ікони, книжки,
також до його колекції потрапили і рідкісні європейські
творіння. Усі ці духовні скарби він переніс у Національний
музей. Одна з найбільш цінних ікон, що викупив Андрей
Шептицький – це Богородчанський іконостас, який владика
повернув Україні з Варшави. Митрополит створював художні
школи, виділяв митцям стипендії на навчання у Європі, купляв
їхні твори на аукціонах. Таким чином Митрополит підтримував
мистецтво, сприяв духовному розвитку молодого покоління та
поновлював свою колекцію новими іконами.

( За dyvensvit.org - далі буде.)
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