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Як співробітники, ми закликаємо вас, щоб благодаті 
Божої не приймати марно. Бо каже: «Сприятливого 
часу я вислухав тебе, і в день спасіння я допоміг 
тобі. Ось тепер - час сприятливий, ось тепер - день 
спасіння.» Ми не даємо нікому ніякої нагоди до 
спотикання, щоб не виставляти на глум наше 
служіння; але в усьому виявляємо себе, як слуг 
Божих, у великій терпеливості, скорботах, у нуждах, 
у тіснотах, під ударами, в темницях, у заколотах, у 
трудах, у неспанні, у постах, у чистоті, у знанні, у 
довготерпеливості, у лагідності, у Святому Дусі, у 
щирій любові, у слові правди, в силі Божій, у зброї 
справедливости в правиці й лівиці, у славі й 
безчесті, у наклепах і в добрій славі; як обманці, 
однак правдиві, як незнані, а проте надто знані; як ті, 
що вмирають, а все живі; як карані, та не забиті; як 
сумні, та завжди веселі; як бідні, а багатьох 
збагачуємо; як ті, що нічого не мають, а все 
посідаємо.  
 

 
 
 
 
І немов той чоловік, що, пускаючись у дорогу, 
прикликав своїх слуг і передав їм своє майно. 
Одному він дав п'ять талантів, другому – два, а 
третьому один, кожному за його здібністю, і від'їхав. 
Той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і 
орудував ними, і придбав других п'ять талантів. Так 
само і той, що взяв два, також: придбав два других. 
А той, що взяв лише один, пішов, викопав у землі 
яму та й сховав гроші пана свого. По довгім часі 
приходить пан слуг тих і зводить з ними обрахунок. 
Приступив той, що узяв був п'ять талантів, і приніс 
других п'ять талантів: Мій пане, – каже, – ти мені дав 
п'ять талантів, – ось я придбав других п'ять талантів. 
Сказав до нього його пан: Гаразд, слуго добрий і 
вірний. У малому ти був вірний, поставлю тебе над 
великим. Увійди в радість пана твого. Приступив і 
той, що взяв був два таланти та й каже: Пане; два 
таланти передав ти мені. Ось других два я придбав. 
Сказав до нього пан його: Гаразд, слуго добрий і 
вірний! У малому був ти вірний, поставлю тебе над 
великим. Увійди в радість твого пана. Приступив і 
той, що взяв був лише один талант, і каже: Пане, 
знав я тебе, що ти жорстокий чоловік: пожинаєш, де 
не сіяв, і визбируєш, де ти не розсипав. Тому, зо 
страху, я пішов і закопав талант твій у землю. Ось 
він – маєш твоє. Озвався його пан і каже до нього: 
Лукавий слуго й лінивий! Ти знав, що я пожинаю, де 
не сіяв, і визбирую, де я не розсипав. Тож треба 
було тобі віддати мої гроші торгівцям, і я,  

 
повернувшись, забрав би своє з відсотками. 
Візьміть, отже, талант від нього й дайте тому, хто 
має їх десять. Бо кожному, хто має, додасться, і він 
матиме над міру; а в того, хто не має, заберуть і те, 
що має. А нікчемного слугу того викиньте в темряву 
кромішню. Там буде плач і скрегіт зубів. 
 

ПАРАФІЯЛЬНЕ ФОРУМ 
Від наступної неділі на принципах ад експериментум 

після Божественної Літургії почнемо захід 
ПАРАФІЯЛЬНЕ ФОРУМ. 

Ціль задуму - більш організованв виміна 
конструктивних поглядів про життя парафії; 
Для кого ? - на початку, через 4 неділі всі присутні 
на Божественній Літургі; 
Скільки часу? - до 10 хвилин; 
Що треба мати? - варто придбати собі записник - 
notatnik, окуляри і ручку. 
Постава - є я вдоволений, тому що в моїй парафії 
діється добре і воно спрямоване до мене. 

 
УСМІХНИСЯ, ТВОЯ ПАРАФІЯ ЖИВА 

БО ТИ ЩЕ ЖИВИЙ І ЦЕ ДОБРА ІНФОРМАЦІЯ!!!! 
 

 
 

НОВИЙ ТЕТРАПОД В НАШОМУ ХРАМІ 
З великою радістю і вдячністю прийняв я 
інформацію, що у нашому храмі буде новий 
тетрапод. Щиро дякую для п. Романа Гнатюка з 
Маженціна, який координував довершення того 
заходу від початку до кінця. Дякую також всім 
жертводавцям, які приєдналися до того діла: Роман 
Гнатюк, Данута і Ігор Вербовські, Ядвіга і Богдан 
Гнатюк, Ігор Борачук, Юрій Ковалик, Марія Тюхтій, 
Марія і Богдан Костюк.  
 
Цілковитий кошт тетраподу з транспортом з 
Перемишля це 3 000 зл. 1 000 зл. доплачено з 
грошей за офірки.  
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Друге послання 
апостола Павла до 

Корінтян 6:1-10 
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НЕДІЛЯ 16.09.2018  
16-а Нд. по Зісланні  
Свщмч. Антима, єп. Никодимії; преп. Теоктиста  
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 17.09.2018  
Свщмч. Вавили, єп. Антіохії; прор. Мойсея 
Боговидця  
08.15 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 18.09.2018 
Прор. Захарії, батька св. Йоана Христ.  
08.15 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 19.09.2018 
Чудо арх. Михаїла; мучч. Євдоксія й ін.  
08.00 - Божественна Літургія  
 

ЧЕТВЕР 20.09.2018 
Передсв. Різдва Пресв. Богородиці  
Муч. Созонта  
08.00 - Божественна Літургія  
+Леоніда і Євген Савчук 
 

П'ЯТНИЦЯ 21.09.2018 
⊕ РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
10.00 - ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК В ПАСЛЕНКУ 
18.00 - Божественна Літургія 
+ Розалія, Дмитро і всіх померлиз р. Набережних 
 

СУБОТА 22.09.2018  
Праведних Йоакима й Анни; муч. Северіяна  
08.00 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 23.09.2018  
17-а Нд. по Зісланні  
Мучч. Минодори, Митродори й Німфодори  
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна Катехеза 
10.00 - Божественна Літургія 
11.10 - Парафіяльне форум 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі новий номер нашого церковного часопису 
БЛАГОВІСТ. Ціна 3,5 зл. 

 
КАТЕХЕЗА ДЛЯ ДІТЕЙ 

Прошу батьків, щоб зацікавилися планами уроків 
своїх дітей і допільнували їхньої присутности на 
заняттях з катехези. 
Планований порядок присутности в школах 
Заняття від 14.00, або 15.00 
 
Вівторок - Школа Осташево  
Середа - Школа Осташево і Мікошево 
Четвер - Школа Маженціно і Новий Двір Гд. 
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 
На кінець вересня 28 в п'ятницю відбудуться чергові 
збори парафіяльної та економічної ради нашої 
парафії. На зборах обговоримо тему пасторального 
планування на 2019 рік, економічні питання парафії, 
підготовка до виборів Парафіяльної Ради в 2019 
році. Присутність всіх членів рад обов'язкова. 
 

МИТТЯ ВІКОН 
Запрошую в середу на годину 10.00 щоб помогти 
вмити вікна в церкві. 
 

КОШЕННЯ ТРАВИ 
Попрошу також охочих добровольців, хто ще в тому 
році не косив трави біля парафії, щоб в тому тижні 
скосити. Прошу мене повідомити коли і хто приїде. 
 

ЯК ВМІЄШ СПІВАТИ ПРИ СТОЛІ  
ТО ЗАСПІВАЄШ І В ЦЕРКВІ!!! 

 

 
 
В кожний четвер о год. 18.30 у нашій парафії 
відбуваються проби парафіяльного хору. Якщо 
вважаєш, що не маєш таланту, якщо не вмієш 
співати, а маєш бажання, щоб у твоїй парафії ще 
краще і приємніше прославлялось Бога, то прийди 
спільно поспівати. 
 

Приєднайся до виняткової команди нашої 
парафії, зроби, щось інше, щоб осягнути щось 

краще. ЗАПРОШУЄМО 
 

РІЗАННЯ ДЕРЕВА І ІНШІ ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів, щоб також планувати час на це, щоб 
порізати до кінця дерево, то що лежить за хатою. 
 
Потрібно також зорганізуватися, щоб вивезти вікна і 
зробити загальний порядок на подвір'ю перед хатою. 
 
Треба перенести столи з ремонтованого дому, на 
стрих в притворі. 
 
Огорнути дерево після ремонту церкви з 2015 року, 
яке лежить за церквою під валом. 
 

ХОРОГВИ ДО ХРАМУ 
??????????????????? 
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