
 
 
 
 
 
 
 
 

Євангелія  
від Матея  
21, 33-42. 

 
 
 
 
 
 
 
Браття, чувайте, стійте у вірі, будьте мужні, 
кріпіться. 14. Нехай усе у вас діється в любові. 
Благаю вас, брати: ви знаєте родину Стефана, що 
вона первісток Ахаї і що вони посвятили себе на 
службу святим; отже, щоб ви також були услужливі 
таким людям і кожному, хто трудиться та працює з 
ними. Я тішуся приходом Стефани, Фортуната й 
Ахаїка: вони вашу відсутність заступили, бо 
заспокоїли мій дух і ваш. Шануйте, отже, таких. 
Вітають вас Церкви азійські. Вітають вас у Господі 
сердечно Акила й Прискилла з їхньою домашньою 
Церквою. Всі брати вас вітають. Вітайте один одного 
святим цілунком. Привіт моєю рукою, Павловою. Як 
хто не любить Господа, анатема на нього. Маран 
ата. Благодать Господа Ісуса з вами. 24. Любов моя 
з усіма вами у Христі Ісусі.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Сказав Господь притчу оцю: Був один чоловік-
господар, що насадив виноградник. Він обвів його 
огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував 
башту, найняв його виноградарям і відійшов. 34. 
Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг 
своїх до виноградарів, щоб узяли від них належні 
плоди. А виноградарі, схопивши його слуг, кого 
побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він 
послав інших слуг, більше від перших, та й ті 
вчинили з ними те саме. Нарешті послав до них 
свого сина, кажучи: – Матимуть пошану до мого 
сина. Та виноградарі, узрівши сина, заговорили між 
собою: Це спадкоємець. Ходімо, вб'ємо його й 
візьмемо собі його спадщину. І взявши його, вивели 
геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде 
господар виноградника, що зробить з тими 
виноградарями? – Лютих люто вигубить, – відповіли 
йому, – а виноградник найме іншим виноградарям, 
що будуть давати йому своєчасно його плоди. Тоді 
Ісус сказав їм: Чи ви в Писанні ніколи не читали: 
Камінь, що відкинули будівничі, став наріжним 
каменем. Від Господа це сталось, і дивне в очах 
наших.  

 

 
КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 
 
714 Бог споглядає з любов’ю на кожного з нас, 
бажає нашого спасіння та в Дусі Святому об’являє 
нам істинне добро. На початку свого духовного 
життя ми не вповні розуміємо, що саме для нас є 
добрим, але завдяки дії Святого Духа можемо 
навчитися дивитись на себе і світ Божими очима та 
розрізняти добро і зло.  
 
715 У міру розвитку нашого духовного життя ми крізь 
плетиво щоденних обставин дедалі виразніше 
бачимо дію Святого Духа. Максим Ісповідник 
говорив про особливе споглядання, що його 
поступово осягає християнин, – споглядання Божого 
Провидіння. Завдяки дії Святого Духа християнин 
«бачить» Божу волю щодо себе й радісно приймає 
її; усе життя християнина стає знаком дії Святого 
Духа, набуває сенсу й повноти. 
 
1. Святість як знак дії Святого Духа 
716 Святим у справжньому сенсі цього слова є лише 
один Господь. Про це читаємо в книзі пророка Ісаї, 
який побачив Бога на небесному престолі. Його 
невимовну святість оспівували серафими, 
проголошуючи: «Свят, свят, свят Господь сил; вся 
земля повна Його слави!» (Іс. 6, 3-7). Святе Письмо 
також називає святими віруючих – тих, хто освячені 
спасительною дією Божою (див. Рм. 1, 7; 1 Кр. 1, 2). 
Святий Дух очищає людину від усякої скверни та 
вводить у божественне життя і святість. Про це 
навчає апостол Павло: «Чи ж не знаєте, що 
неправедні царства Божого не успадкують? Не 
обманюйте себе! Ані розпусники, ані 
ідолопоклонники, ані перелюбники, ані розгнуздані, 
ані мужоложники, ані злодії, ані зажерливі, ані 
п’яниці, ані злоріки, ані грабіжники – царства Божого 
не успадкують. І такими з вас деякі були; але ви 
обмились, але ви освятились, але ви оправдались 
іменем Господа Ісуса Христа та Духом нашого Бога» 
(1 Кр. 6, 9-11). 
 
717 Християнська святість не є природною 
досконалістю людини, а досягається завдяки дієвій 
участі людини у святості Бога. Святий Йоан Касіан 
навчає: «Усі святі люди мають Бога в собі. Ми добре 
знаємо, що Він перебував у патріархах, говорив 
через пророків; віримо, що не тільки апостоли й 
мученики, а й усі слуги Божі мають Духа Божого в 
собі, як сказано: “Ви є храмом живого Бога” (пор. 2 
Кр. 6, 16); і знову: “Хіба не знаєте, що ви – храм 
Божий, і що Дух Божий у вас перебуває?” (1 Кр. 3, 
16). Усі (святі), отже, є вмістилищем Бога...». 
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Перше Послання 
Апостола Павла до 
Корінтян 16, 13-24. 
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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 
 
ПОНЕДІЛОК 04.09.2017  
Мучч. Агатоніка, Северіяна, Зенона та ін.  
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 Вечірня 
 
ВІВТОРОК 05.09.2017 
Віддання Успіння  
Муч. Луппа; свщмч. Іринея Ліонського  
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 - Вечірня 
 
СЕРЕДА 06.09.2017 
Свщмч. Євтихія  
08.30 - Божественна Літургія 
 
ЧЕТВЕР 07.09.2017 
Апп. Тита і Вартоломея  
08.30 - Утрення 
20.00 - Божественна Літургія Криниця Морська 
 
П'ЯТНИЦЯ 08.09.2017  
Мучч. Адріяна й Наталії  
08.30 - Божественна Літургія 
 
СУБОТА 09.09.2017 
Преп. Пімена  
09.00 - Божественна Літургія 
+ Серафіна , Євген з р. Юр. 
16.00 - Вінчання Панюс Мирослав Райковська 
Мілена 
НЕДІЛЯ 10.09.2017  
14-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
Преп. Мойсея Мурина; св. Августина, єп. Іппонського  
Глас 5. Єв. 3.  
9.15 - Акафіст до св. Йосафата Кунцевича 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію 
 

 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В середу 06 вересня 2017 о год. 19.00 відбудеться 
проба парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів і 
всіх охочих до вправляння Церковного співу. 

 
КОШЕННЯ ТРАВИ 

Прошу в тому тижні панів з Янтару П'ясковца 
подбати про порядок при кошенні трави. Наступні в 
черзі є панове з Маженціна. 

 
ДЯКІВСЬКІ КУРСИ В НАШІЙ ПАРАФІЇ 

В суботу 23 вересня 2017 р. починаємо черговий 
дяківській курс у нашій парафії. В тому році будемо 
вивчати і вправляти УТРЕННЮ ПАСХИ. 
Заапрошуємо до участі не тільки хористів, але також 
всіх охочих хто бажає глибше зрозуміти 
богослужіння нашої східньої Церкви. Курси будуть 
відбуватися раз в місяці. 
Курс відбудеться за програмою 
9.00 - Привітання всіх учасників - організаційні 
справи 
9.30 - 12.45 - Літургійний спів (в тому сольфеж, 
тексти літургійні) 
13.00 - 14.00 - Обід 
14.00 - 16.00 - Літургіка, церковний устав 
 

СИНОД ЄПИСКОПІВ УГКЦ 
У неділю, 3 вересня, урочисто розпочнеться Синод 
Єпископів УГКЦ. Цими днями наші єпископи з усього 
світу спішать до України. Десять днів синодальних 
засідань ми будемо радитися, як нам послужити 
нашій Церкві. Головною темою Синоду буде 
«Молитва». Про це сказав Отець і Глава УГКЦ 
Блаженніший Святослав 27 серпня наприкінці 
Архиєрейської Божественної Літургії в Патріаршому 
соборі Воскресіння Христового. «Головне прохання, 
яке ми прагнемо висловити на цьому Синоді, – це 
слова апостолів до Ісуса Христа: "Господи, Учителю, 
навчи нас молитися". Ми також прагнемо запитати 
себе і вас про те, як ми молимося, чи вміємо 
молитися, чи молитва є диханням нашої душі? 
Прошу всіх вас за цей Синод молитися! Ми так 
потребуємо, щоб Синод не був справою грона 
єпископів. Бо він загальноцерковна подія, велика 
подія всієї Церкви», − закликав Глава Церкви вірян. 
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
26 вересня 2017 року відбудуться чергові збори 
парафіяльної і економічної ради. На зборах 
обговоримо і уложимо спільно душпастирський план 
на 2018 рік. Присутність всіх членів рад обов'язкова!  
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Васеліна Євген і Євгенія - 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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