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Бо Бог, який сказав: «Нехай із темряви світло 
засяє», - він освітлив серця наші, щоб у них сяяло 
знання Божої слави, що на обличчі Ісуса Христа. А 
маємо цей скарб у глиняних посудинах, щоб було 
видно, що велич сили є від Бога, а не від нас. Нас 
тиснуть звідусіль, але ми не пригноблені; ми в 
труднощах, та ми не втрачаємо надії; нас гонять, та 
ми не покинуті; ми повалені, та не знищені. Увесь 
час носимо в тілі мертвоту Ісуса, щоб і життя Ісуса в 
нашім житті було явним. Нас бо ввесь час живими 
віддають на смерть із-за Ісуса, щоб і життя Ісуса 
було явним у нашім смертнім тілі. І так смерть діє в 
нас, а життя у вас. Та мавши той самий дух віри, про 
який написано: «Я вірував, тому й говорив», - то й 
ми віримо, тому й говоримо; бо знаємо, що той, хто 
воскресив Господа Ісуса, - воскресить і нас з Ісусом і 
поставить з вами. Бо все це ради вас, щоб 
розмножена благодать через багатьох збагатила 
подяку на славу Божу.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Один із них, законоучитель, спитав його, 
спокушаючи:“Учителю, котра найбільша заповідь у 
законі?” Він же сказав до нього: “Люби Господа, Бога 
твого, всім твоїм серцем, усією твоєю душею і всією 
думкою твоєю: це найбільша й найперша заповідь. А 
друга подібна до неї: Люби ближнього твого, як себе 
самого. На ці дві заповіді ввесь закон і пророки 
спираються.” Коли фарисеї були вкупі, Ісус спитав 
їх: “Що ви думаєте про Христа? Чий він син?” Кажуть 
йому: “Давидів.” Він до них мовить: “Як же Давид у 
надхненні називає його Господом, кажучи: Господь 
промовив Владиці моєму: Сідай праворуч мене, 
доки не покладу твоїх ворогів тобі під ноги. Коли, 
отже, Давид його Господом називає, то як він може 
бути його сином?” І ніхто не міг йому відповісти й 
слова, і від того дня ніхто не важився більше його 
запитувати. 

 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 

 
Б. Христи янська мораль як літургія життя 
723 Духовне життя випливає з Божої дії у людині й 
для людини: «Бог бо так полюбив світ, що Сина 
Свого Єдинородного дав, щоб кожен, хто вірує в 
Нього, не загинув, а жив життям вічним» (Йо. 3, 16).  

 
Таку Божу дію ми теж називаємо служінням, 
«літургією» Бога людині: «Син Чоловічий прийшов 
не для того, щоб Йому служили, але послужити й 
дати життя Своє на викуп за багатьох» (Мт. 20, 28). 
Тому все духовне життя християнина є служінням 
Богові і ближньому – «літургією життя». Таким чином 
до Божого служіння приєднуємося нашим 
служінням, Літургія Божественна стає нашою 
особистою літургією – служінням. Жити таким 
літургійним життям – це виявляти любов до Бога і 
ближнього думками, словами та вчинками. 
 
724 Ця літургія життя є іконою Божественної 
Літургії. У ній християнин, якому служить Господь, 
починає сам служити Богові та ближньому. Приклад 
такого служіння дав Ісус Христос, коли на Тайній 
Вечері вмив ноги Своїм учням, а відтак промовив до 
них: «Приклад дав Я вам, щоб і ви так робили, як 
оце Я вам учинив» (Йо. 13, 15). Христове служіння 
стає джерелом та основою християнського життя. 
Отримуючи від Христа милосердя, прощення, 
зцілення, ми відтворюємо їх у своїй щоденній 
діяльності. 
 
ІІ. Людина у Христі як нове сотворінн я 
«Пом’яни, Господи, тих, що приносять плоди і 
добро творять […], даруй їм замість земного – 
небесне, замість дочасного – вічне, замість 
тлінного – нетлінне» (Анафора Літургії святого 
Василія Великого) 
 
А. Основи дух овного житт я 
1. Покликання до богоподібності 
725 Отці Церкви навчають, що людська особа, 
переображена в Христі, покликана своїм способом 
життя уподібнюватися до cпособу життя Бога. Лише 
в Христі можна збагнути Божий задум, згідно з яким і 
задля якого людина була створена, і пізнати повноту 
людського життя. 
 
726 Життя у Христі, дароване у Святих Таїнствах, є 
основою християнської моралі, правил і норм 
поведінки християнина. Християнське моральне 
життя – це свідчення віри. Дієвий вияв християнської 
віри в особистому, сімейному, суспільно-
політичному та інших вимірах людського життя 
вимагає справжнього геройства та відваги. 
Створена на образ Божий, людина покликана 
відображати Бога у своєму християнському житті, 
таїнственно являти життя Пресвятої Тройці й так 
зростати від образу до подоби Божої. Кожен 
християнин покликаний до того, щоб таке 
таїнственне «відображання» божественного життя в 
його житті виявлялося щораз виразніше. Осягання 
богоподібності конкретними діями і є 
християнською мораллю. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 37/2017                                               Рік IV 

17 вересня 2017 
15-а Нд. по Зісланні Св. Духа 

Свщмч. Вавили, єп. Антіохії; прор. 
Мойсея Боговидця 

Глас 6. Єв. 4. 
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Друге послання 
апостола Павла до 

Корінтян 4:6-15 
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НЕДІЛЯ 17.09.2017  
15-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Свщмч. Вавили, єп. Антіохії; прор. Мойсея 
Боговидця  
Глас 6. Єв. 4.  
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і всі потрібні ласки для 
Марти Грицина в день 18 уродин і для Адама 
Муравського в день уродин. 
Переосвячення відновленого Хреста 
 
ПОНЕДІЛОК 18.09.2017  
Прор. Захарії, батька св. Йоана Христ. 
18.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Якова 
19.00 - Вечірня 
 
ВІВТОРОК 19.09.2017 
Чудо арх. Михаїла; мучч. Євдоксія й ін.  
18.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Якова 
19.00 - Вечірня 
 
СЕРЕДА 20.09.2017 
Передсв. Різдва Пресв. Богородиці  
Муч. Созонта  
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 - Акафіст до Богородиці 
 
ЧЕТВЕР 21.09.2017 
⊕ РІЗДВО ПРЕСВЯТОЇ БОГОРОДИЦІ  
10.00 - Празнична Божественна Літургія в 
Пасленку 
18.00 - Божественна Літургія  
+ Розалія, Дмитро і всіх померлих з р. Набережних 
 
П'ЯТНИЦЯ 22.09.2017  
Праведних Йоакима й Анни; муч. Северіяна  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Стефан Бабій 
19.00 - Вечірня 
 
СУБОТА 23.09.2017 
Мучч. Минодори, Митродори й Німфодори  
08.00 - Божественна Літургія 
Про здоров'я для Маряни Поточної в 2-гі уродини. 
 
 
 
 

НЕДІЛЯ 24.09.2017  
16-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Преп. Теодори Олександрійської  
Глас 7. Єв. 5.  
09.00 - Хрестини Петра Тюхтія 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; Про здоров'я і благословення для 
Петра Тюхтія 
 

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

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
Сьогодні після Божественної Літургії запрошуємо 
всіх дітей садочка і початкової школи на заняття зі 
співу. Підготовляємося до Огляду релігійної 
творчости, який відбудетьтся в Гурові Іл. 
 

ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 
В четвер 21 вересня 2017 о год. 19.00 відбудеться 
проба парафіяльного хору. Запрошую всіх хористів і 
всіх охочих до вправляння Церковного співу. 

 

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. 
Запрошуємо 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 

 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ І ЕКОНОМІЧНОЇ РАДИ 
ЗМІНА ДАТИ!!! 

13 жовтня 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!  
 

ЗАПРОШУЮТЬ НА КОНЦЕРТИ УКРАЇНСЬКОЇ 
МУЗИКИ 

Сьогодні о год. 19.00 Sala Koncertowa ŻOK w Nowy 
Dwór Gdański відбудеться концерт Muzyka Łączona - 
виступлять ансамблі з міст партнерських Новий Двір 
Гд. Мереживо з Сарн (Україна).  

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Грицина Павло (Ряшів)- 50 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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