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Звістую вам, брати, що Євангелія, яку я вам 
проповідував, не є за людською мірою; бож я її не 
прийняв, ані навчився від людини, лише - через 
об'явлення Ісуса Христа. Ви чули про мою поведінку 
колись у юдействі, про те, як я несамовито гонив 
Божу Церкву та руйнував її. Я перевищував у 
юдействі багатьох ровесників з мого роду, бувши 
запеклим прихильником передань моїх предків. Та 
коли той, хто вибрав мене вже від утроби матері 
моєї і покликав своєю благодаттю, зволив об'явити в 
мені Сина свого, щоб я проповідував його між 
поганами, то я негайно, ні з ким не радившись, ані 
не подавшися в Єрусалим до тих, що були 
апостолами передо мною, пішов в Арабію, а потім 
знову повернувся в Дамаск. По трьох роках по тому 
пішов я у Єрусалим відвідати Кифу і перебув у нього 
п'ятнадцять день. А іншого з апостолів я не бачив, 
крім Якова, брата Господнього.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Потім пішов у місто, що зветься Наїн, а з ним ішли 
його учні й сила народу. Коли ж вони наблизились 
до міської брами, якраз виносили мертвого сина, 
єдиного в матері своєї, що була вдовою; і було з 
нею досить людей з міста. Побачивши її, Господь 
зглянувся над нею і сказав до неї: “Не плач.” І 
приступивши, доторкнувсь до мар, і ті, що несли, 
зупинились. Тоді Ісус сказав: “Юначе, кажу тобі, 
встань!” І мертвий підвівся і почав говорити. І він 
віддав його матері. Страх огорнув усіх, і вони 
прославляли Бога та й говорили: “Великий пророк 
устав між нами”, і: “Бог навідався до народу свого.” 

 

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

750 Одним із діяльних виявів серця є совість. Термін 
«совість» походить від старослов’янського «со-
відати» (співзнати). Йдеться не так про якесь 
індивідуальне знання чи якусь суб’єктивну правду, 
як про співзнання з Божими Особами та співдію з 
Ними. Святе Письмо мовить про здатність 
людського серця розпізнавати добро і зло. Цар 
Соломон молився за мудрість серця, за те, щоб 
могти розрізняти між добром і злом (див. 1 Цар. 3, 
9). У Євангелії Христос вказує на те, що серце може 
бути джерелом як морального добра, так і 
морального зла (див. Лк. 6, 45; Мт. 12, 35). 

 
751 Згідно зі святоотцівською традицією, совість 
(сумління) є найважливішим чинником буття 
людини. Як навчає авва Доротей, «коли Бог 
сотворив людину, то Він посіяв у ній щось 
божественне, немовби якийсь помисел, який має в 
собі, подібно до іскри, і світло, і тепло. Цей помисел, 
який просвічує розум і показує йому, що добре і що 
зле, називається совістю, а вона є природним 
законом […]. Вона є чимось божественним, ніколи 
не гине і завжди нагадує нам про корисне». Святий 
Климент Олександрійський навчає, що «совість є 
чудовим внутрішнім відчуттям, яке дає можливість 
точно обрати добро або уникнути зла; на ньому 
ґрунтується правильне життя». Святий Йоан 
Золотоустий проголошує: «Бог дав нашій душі 
чуйного і недрімаючого суддю, тобто сумління. Нема 
між людьми жодного такого чуйного судді, як наше 
сумління». 
 
2. Внутрішня увага та оберігання серця 
752 У серці починаються і народжуються думки та 
рішення людини, виникають наміри й прагнення, 
воно є джерелом волі та бажань. Християнин 
покликаний плекати «ниву» свого серця, 
пильнувати, щоб у нього не потрапило «вороже 
насіння». 
 
753 Бути уважним до серця – це насамперед 
віддаляти лихі думки, оберігати серце в чуйності. 
Святий Макарій Великий навчає: «Ми уважні до 
себе, аби бути уважними до Бога. Саме серце – 
маленька посудина. Водночас вона настільки містка, 
що в ній поміщаються і «змії», і «леви», і «хижі звірі» 
пороку; там дороги негладкі, там прірви, але там 
також Бог, там ангели, там життя і царство, там 
світло і апостоли, там скарби благодаті, там є все». 
 
754 Коли внутрішня увага розуму привертається до 
серця, людина стає спроможною краще пізнати саму 
себе. Розум, скерований до серця, звільняється від 
хибних помислів. Духовні отці називають цей стан 
умиротворенням (грецькою мовою ісихія) розуму. 
Внутрішньо уважна людина здатна «побачити» себе 
в світлі Божої благодаті й відкрити для себе свій 
внутрішній світ, сильні і слабкі сторони характеру, 
завдатки й таланти; починає усвідомлювати свої 
потаємні потяги й устремління.  
 

ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ПОТЕРПІЛИХ  
В ПОЖЕЖІ В ЯЗОВІ 

В неділю 15 жовтня 2017 року після Божественної 
Літургії до пушкі Карітас проведено збірку. на 
допомогу потерпілим в пожежі, яка мала місце 28/29 
вересня в Язові 6. Потерпіло 5 осіб, які втратили в 
пожежі ціле майно. Зібрано 607,20 зл. За пожертви 
Щиро дякую. 
 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 
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120-а Нд. по Зісланні Св. Духа 
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Послання апостола 
Павла до Галатів  

1:11-19 
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НЕДІЛЯ 22.10.2017  
20-а Нд. по Зісланні св. Духа 
† Ап. Якова Алфеєва  
Глас 3. Єв. 9.  
9.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
 
ПОНЕДІЛОК 23.10.2017  
Мучч. Євлампія та Євлампії, сестри його  
18.00 - Божественна Літургія 
+ За всіх померлих з р. Борачук і Марчук 
 
ВІВТОРОК 24.10.2017 
Ап. Филипа, дияк.; преп. Теофана, єп. Нікейського  
18.00 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення і здоров'я для кс. 
Аркадюша Ракочи 
 
СЕРЕДА 25.10.2017 
Мучч. Прова, Тараха й Андроніка; преп. Косми  
08.30 - Божественна Літургія 
Про Боже благословення і здоров'я для кс. 
Аркадюша Ракочи 
 
ЧЕТВЕР 26.10.2017 
Мучч. Карпа, Папіли й Агатоніки  
08.30 - Божественна Літургія 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 27.10.2017  
Преп. Параскеви Терновської; мучч. Назарія й ін.  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Надія, Олекса, Марія, Параскевя, Марія, Андрій з 
р. Грицина; + Михайло і Параскевя з р. Юшко. 
 

СУБОТА 28.10.2017 
Преп. Євтимія; препмуч. Лукіяна  
ОГЛЯД РЕЛІГІЙНОЇ ТВОРЧОСТИ В ГУРОВІ ІЛ. 
 
НЕДІЛЯ 29.10.2017  
21-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Муч. Лонгіна, сотника  
Глас 4. Єв. 10.  
9.45 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 

 

 

ДИТЯЧИЙ ПАРАФІЯЛЬНИЙ ХОР 
Сьогодні 22-10-2017 після Божественної Літургії 
запрошуємо всіх дітей садочка і початкової школи на 
пробу. Також проба з дітьми відбудеться в 
наступному тижні в середу 25-10-2017 р. о год. 

17.00. Буде це генеральна проба перед виїздом на 
Огляд Релігійної Творчости в Гурові Іл.  

 
ПРОБА ХОРУ ПАРАФІЯЛЬНОГО 

В тому тижні проба парафіяльного хору буде в 
четвер 26 жовтня 2017 о год. 18.45. 
 

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

 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
В п'ятницю 27-10-2017 на год. як не буде падало 
запрошую до помочі при різанні дерева. 

 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
 

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  

 
DOMINICANTES I COMMUNICANTES 

В неділю 15 жовтня 2017 відбулося числення вірних 
Dominicantes i Communicantes (Присутніх і 
Причащаючихся). У Божественній Літургії взяло 
участь 108 осіб (чоловіків 48, жінок 60), до Св. 
Причастя приступило 35 осіб (Чоловіків 9, жінок 26) 

 

ЗАВЕРШЕННЯ РОКУ СВ. ЙОСАФАТА 
КУНЦЕВИЧА 

«Так отже, дорогі мої Отці, 
зачнім обнову від св. Йосафата" 

Бл. мч. Йосафат Коциловський - Єпископ 
Перемиський 

У 2017 році припадатиме 150 
ліття від канонізації і 400-
ліття від винесення св. 
Йосафата на владичий 
престол. Синод Єпископів 
УГКЦ в 2016 році проголосив 
відзначити ювілей св. 
Йосафата Кунцевича. 

 
ЗАПРОШЕННЯ 

25 листопада 2017 року 
запрошую до спільного 
відзначення празника св. 
Йосафата Кунцевича в парафії св. Миколая Мир 
Ликійського Чудотворця в Циганку/Желіхові, щоб 
спільною молитвою перед мощами Святого 
Священномученика завершити Рік Святого Його 
Ювілею 
 Програма молитов: 
10.30 - Таїнство Покаяння 
10.45 - Молебень до св. Йосафата і виставлення 
Мощей Св. Йосафата 
11.00 - Божественна Літургія 
12.30 - Панахида за жертви голодомору в України 
 
СВЯТИЙ СВЯЩЕННОМУЧЕНИКУ ЙОСАФАТЕ 
МОЛИ БОГА ЗА НАС!!! 
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