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Пригадую вам, брати, Євангелію, яку я вам 
проповідував, яку ви і прийняли, в якій і стоїте. Нею 
ви також спасаєтеся, коли держите її такою, як я вам 
проповідував; інакше ви увірували надармо Я бо 
вам передав найперше те, що й сам прийняв був: 
що Христос умер за наші гріхи згідно з Писанням; 
що був похований, що воскрес третього дня за 
Писанням; що з'явився Кифі, потім дванадцятьом; 
опісля ж з'явився він більш, як п'ятистам братів 
разом, більшість яких живе й досі, деякі ж померли. 
Опісля з'явився Якову, згодом усім апостолам. А 
наостанку всіх, немов якомусь недоносові, з'явивсь і 
мені; бо я найменший з апостолів, я недостойний 
зватись апостолом, бо гонив Церкву Божу. 
Благодаттю Божою я є те, що є, а благодать його в 
мені не була марна; бож я працював більше всіх їх, 
та не я, але благодать Божа, що зо мною. Чи то я, 
отже, чи то вони, - так ми проповідуємо, і так ви 
увірували.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Аж ось один приступив до нього й каже: “Учителю! 
Що доброго маю чинити, щоб мати життя вічне?” 
Ісус сказав до нього: “Чому мене питаєшся про те, 
що добре? Добрий є один тільки (Бог). Як хочеш 
увійти в життя, додержуй заповідей.” “Яких?” – питає 
його. А Ісус до нього: “Не вбивай, не чини перелюбу, 
не кради, не свідкуй криво, поважай батька-матір і 
люби ближнього твого, як себе самого.” Каже юнак 
до нього: “Все це я зберіг ізмалку. Чого мені ще 
бракує?” “Якщо хочеш бути досконалим”, – сказав 
Ісус до нього, – “піди, продай, що маєш, дай бідним, 
і будеш мати скарб на небі; потім приходь і йди за 
мною.” Почувши це слово, юнак відійшов смутний, 
мав бо велике майно. Тоді Ісус сказав до своїх учнів: 
“Істинно кажу вам: Трудно багатому ввійти в 
Небесне Царство. Іще кажу вам: Легше верблюдові 
пройти через вушко в голці, ніж багатому ввійти в 
Боже Царство.” Почувши це, учні здивувалися 
вельми і сказали: “Хто ж тоді може бути спасенний?” 
Ісус глянув на них пильно й мовив: “У людей це 
неможливо, Богові – все можливо.” 
 
 
 
 

 
КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 
 
709 Четвертим виміром діяльності християнина є 
його відповідальність за все Боже сотворіння – 
довкілля та природні ресурси землі. Діяльність 
християнина як «священика творіння» у 
сотвореному Богом світі є покликанням берегти, 
плекати, розвивати та готувати переображення світу 
(пор. Од. 21, 1-4). 
 
І. Духовне життя – життя у Святом у Дусі 
710 Життя у Христі називаємо духовним життям, 
оскільки його джерелом є Святий Дух і воно 
звершується Його благодаттю. Благодать – це дія 
Святого Духа в людині, тобто Його безкорисливий 
дар. Благодать жодним чином не поневолює людини 
й не обмежує її свободи. На цьому наголошує 
апостол Павло: «Де Дух – там свобода» (пор. 2 Кр. 
3, 17). Дух Божий запрошує, кличе нас до зростання 
у Христі й уможливлює його. 
 
711 Кожен християнин має благодать покликання, 
можливість прожити повноцінне та щасливе життя, 
яке здійсненне лише в Богові. Це покликання 
звершується в духовному житті, яке є невід’ємною 
умовою зростання та розвитку особи. Як для 
тілесного розвитку потрібна фізична активність, а 
для інтелектуального – навчання й освіта, так для 
духовного – благодать Святих Таїнств, молитва та 
добрі діла. 
 
А. Знаки , дари та плоди дії Святого Духа 
712 Святий Дух надихає кожну людину пізнавати її 
життєве покликання. Здійснюючи це покликання, 
людина осягає щастя. Саме Дух животворящий 
дозволяє людині подолати вузькі межі окремої 
життєвої ситуації та відкриває їй щораз ширші 
горизонти буття. Той же Дух пробуджує в людині 
глибокі й справжні життєві потреби: пошук сенсу 
життя, правди, добра та краси. 
 
713 Коли людина через гріх відходить від Бога, саме 
Святий Дух будить у її совісті спасенний неспокій 
через докори сумління. Світло благодаті 
виявляється в тому, що людина бачить свої вчинки 
такими, якими вони є насправді. Святий Дух 
просвічує людину, що перебуває в гріхах, допомагає 
звільнитися від їхнього рабства і досвідчити дар 
свободи. До цього кличе нас Господь у книзі 
Второзаконня: «Сьогодні Я появив перед тобою 
життя й добро, смерть і лихо […], благословення й 
прокляття. Вибирай життя, щоб жити на світі тобі і 
твоєму потомству» Втор. 30, 15.19б). Людина, 
просвічена Духом животворящим, здатна побороти 
гріх добром (див. Рм. 12, 21) і замість смерті обрати 
життя. 
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НЕДІЛЯ 27.08.2017  
12-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Передсв. Успіння  
† Перенес. мощей преп. Теодосія Печерськ.  
Глас 3. Єв. 1.  
6.50 - Сповідь 
7.15 - Божественна Літургія - Янтар 
Про здоров'я для Володимира Остап 
10.00 - Божественна Літургія - Циганок 
За парафію; Про здоров'я і потрібні ласки для Ігора 
Борачука; Про здоров'я і потрібні ласки для Марка 
Тюхтія. 
 

ПОНЕДІЛОК 28.08.2017  
⊕ УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
10.00 - Молебень до Пресвятої Богородиці 
10.30 - Божественна Літургія 
За парафію 
18.00 - Божественна Літургія 
+ Максим, Марія, Кароліна, Олекса, Стефан, Микола 
з р. Ромасюк 
 

ВІВТОРОК 29.08.2017 
Нерукотворн. Образа ГНІХ; муч. Діомида  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА  30.08.2017 
Муч. Мирона  
08.00 Утрення 
09.00 - Божественна Літургія 
 

ЧЕТВЕР 31.08.2017 
Мучч. Флора й Лавра  
20.00 - Божественна Літургія Криниця Морська 
 

П'ЯТНИЦЯ 01.09.2017  
Муч. Андрія Стратилата й інших  
 

СУБОТА 02.09.2017 
Прор. Самуїла  
10.00 - Хрещення і Миропомазання Софії Анни 
Каровець 
10.45 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 03.09.2017  
13-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Ап. Тадея; муч. Васси  
Глас 4. Єв. 2.  
9.00 - Сповідь на початок шкілного року 
10.00 - Божественна Літургія 
За здоров'я і Боже благословення для родини 
Савчук, Ванаго, Качановських. 
11.30 - Хрещення і Миропомазання Ніни Гук 

ПОДЯКА КС. КАНОНІКУ МАРКОВІ МЄЖВІ 
Дякуємо кс. Каноніку Маркові Мєжві, пароху парафії 
Пречистої Діви Марії з Янтару за гостинність і 
можливість Служити Божественну Літургію в 
Українській мові в Янтарі. Нехай Господь Бог 
благословить і обдаровує всіма потрібними ласками.  
 
Інформую що в наступному тижні 03 
вересня 2017 року буде вже тільки одна 
Божественна Літургія в Циганку о год. 10.00. 

 
ВІТАЄМО о. МИКОЛАЯ БЕРДНИКА 

Вітаємо у нашій парафії о. Миколая Бердника з 
нашої партнерської парафії св. Володимира в 
Сарнах. Дякуємо о. Миколаю за привітання з Днем 
Незалежности України, які отець привіз до нас від 
Владики Йосафата Говери, Екзарха Луцького. Після 
Божественної Літургії при виході з церкви прошу 
почастуватися короваєм, який прівіз о. Миколай. 
Завтра 28 серпня у день Успення Пресвятої 
Богородиці, в річницю підписання інтенційного листа 
про співпрацю між нашими парафіями, в наміренні 
о. Миколая і Його парафіян відправимо Молебень 
до Пресвятої Богородиці. Запрошую Всіх До спільної 
молитви.  
 

ПРАЗНИК УСПІННЯ ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ 
Завтра 28 серпня припадає свято Успіння Пресвятої 
Богородиці. Після кожної Служби Божої будемо 
освячувати зілля.  

 
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ І НЕМІЧНИХ В ЧЕТВЕР 

В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. З 
огляду на виїзд до Ольштина на соборчик 
духовенства, хворих відвідаю в четвер 31 серпня 
2017 від год. 9.00.  

 
ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 

В середу 30 серпня 2017 о год. 19.00 відбудеться 
проба парафіяльного хору після вакації. Запрошую 
всіх хористів і всіх охочих до вправляння Церковного 
співу. 

 
КОШЕННЯ ТРАВИ 

Прошу в тому тижні панів з Нового Двору Гд. і 
Желіхова подбати про порядок при кошенні трави. 
Наступні в черзі є панове з місцевостей Янтар 
П'ясковєц, Маженціно. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Солодуха Леслава - 1 000 зл. 

 

Пригадую що пожертви з дописом "Darowizna na 
cele kultu religijnego". В розчисленні річного 
податку PIT за минулий рік можна відчислити від 
податку. Бажаючі зложити пожертви на ремонт 
парафіяльного дому і церкви можуть вплачувати 
безпосередньо на конто парафії   

Parafia Greckokatolicka p.w. św. Mikołaja 
 w Żelichowie nr konta:  

37 8308 0001 0000 1254 2000 0010 
"Darowizna na cele kultu religijnego" 
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