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від від Луки  
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А довідавшися, що людина оправдується не ділами 
закону, а через віру в Ісуса Христа, ми й увірували в 
Христа Ісуса, щоб оправдатися нам вірою в Христа, 
а не ділами закону; бо ніхто не оправдається ділами 
закону. Коли ж, шукаючи оправдання у Христі, 
виявилося, що й ми самі грішники, - то невже 
Христос - служитель гріха? Жадним робом! Бо коли 
я знову відбудовую те, що зруйнував був, то я себе 
самого оголошую переступником. Я бо через закон 
для закону вмер, щоб для Бога жити: я -розп'ятий з 
Христом. Живу вже не я, а живе Христос у мені. А 
що живу тепер у тілі, то живу вірою в Божого Сина, 
який полюбив мене й видав себе за мене.  
 
 

 
 
 
 
 

 
“Вийшов сіяч сіяти своє зерно. І як він сіяв, одне 
впало край дороги й було потоптане, і птиці небесні 
його видзьобали. 6 Друге упало на камінь і, 
зійшовши, висхло, бо вогкости не мало. Інше впало 
між тернину, і тернина, вигнавшися з ним вкупі, його 
заглушила. Врешті, інше впало на добру землю і, 
зійшовши, сторицею вродило.” Кажучи це, Ісус 
голосно мовив: “Хто має вуха слухати, нехай 
слухає.” Учні його спитали, що б вона могла 
значити, оця притча. Він сказав їм: “Вам дано знати 
тайни Божого Царства; іншим же в притчах, щоб 
вони, дивлячись, не бачили, і слухаючи, не 
розуміли. Ось що значить оця притча: зерно це 
слово Боже. Тії, що край дороги, це ті, що слухають, 
та потім приходить диявол і вириває геть з їх серця 
слово, щоб вони не увірували та й не спаслися. Ті ж, 
що на камені, це тії, що, почувши, з радістю 
приймають слово, але не маючи коріння, вірують 
дочасу й під час спокуси відпадають. А те, що впало 
між тернину, це ті, що вислухавши, ідуть, та клопоти, 
багатства і життєві розкоші їх душать, і вони не 
дають плоду. Нарешті, те, що на землі добрій, це ті, 
що чувши слово серцем щирим, добрим, його 
держать і дають плід у терпінні.  

 

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

В. Аскез а, яка очищає 
755 Аскеза (з грецької «вправа») – це постійна 
боротьба християнина зі своїми вадами, 
пристрастями та гріховними схильностями. 
Аскетичні зусилля мають лікувальний характер,  

 
оскільки допомагають людині співдіяти з Божою 
благодаттю, яка очищає від гріха та зціляє від ран, 
яких завдає гріх. Для очищення потрібно зректися не 
тільки того, що призводить до гріха, а й усього, що 
до нього спонукає. До такої аскези закликає кожного 
християнина апостол Павло: «Вважайте себе за 
мертвих для гріха, а за живих для Бога, в Христі 
Ісусі. Нехай, отже, не панує гріх у смертнім вашім 
тілі, щоб вам коритися його пожадливостям, і не 
видавайте членів ваших гріхові за знаряддя 
неправедності, але віддайте себе Богові, як ожилих 
із мертвих, а члени ваші, як зброю праведності» (Рм. 
6, 11-13). 
 
1. Гріх у людському житті 
756 Створена Богом людина покликана зростати до 
свободи синів Божих (пор. Рм. 8, 21). Однак вона не 
завжди була вірною цьому покликанню. Адам і Єва, 
піддавшись омані, відкинули Божу волю, а тому 
втратили дар свободи. Таку відмову в послухові 
Богові християнська традиція називає гріхом. 
Согрішивши, людина потрапила в неприродний для 
неї стан – віддаленість від Бога та відчуження від 
ближніх. 
 
757 Християнська традиція розглядає гріх як 
хворобу особи, що спотворює у ній образ Божий: «Я 
образ несказанної Твоєї слави, хоч і ношу язви 
гріховні», – співаємо в одній із стихир Парастасу. 
Отож людина не так заслуговує осудження, як 
потребує лікування – Божого милосердя та 
прощення. Тому грішник – хворий, а Христос – лікар. 
«Здорові не потребують лікаря, лише хворі» (Мт. 9, 
12). 
 
758 Гріх – це перш за все стан особи, який 
виявляється у вчинках, а гріховний вчинок – це 
свідоме й добровільне порушення Божої заповіді. 
Порушення ж навіть одної Божої заповіді означає 
порушення всього Божого Закону. «Бо хто весь 
закон дотримає, а прогрішиться лише в одному, – 
стає у всьому винуватий. Бо хто сказав: “Не чини 
перелюбу”, сказав також: “Не вбивай”. Коли ж не 
чиниш перелюбу, але вбиваєш, ти стаєш 
порушником закону» (Як. 2, 10). Як одна хвороба 
може спричинити іншу, так і один гріх веде до 
іншого. Святий Йоан Дамаскин наголошує на 
вісьмох лихих помислах, які породжують гріхи: 
обжерливість, розпуста, грошолюбство, смуток, гнів, 
нудьга (церковнослов’янською «униніє»), 
марнославство, гордість. Їх називаємо головними 
гріхами, оскільки вони є корінням усіх інших 
гріховних учинків. 

 
ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 

Проба хору парафіяльного в четвер 02 листопада о 
год. 18.45. 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 42/2017                                               Рік IV 

29 жовтня 2017 

21-а Нд. по Зісланні Св. Духа 

 

Муч. Лонгіна, сотника 
 

Глас 4. Єв. 10. 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Галатів  

2:16-20 



� � � � � � � 

	 � 
 � � � �  � � � 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
Про благословення для Якова Вербовського 
 
ПОНЕДІЛОК 30.10.2017  
Прор. Осії; препмуч. Андрія Крит.  
18.00 - Божественна Літургія 
 
ВІВТОРОК 31.10.2017 
† Ап. і єванг. Луки 
08.30 - Божественна Літургія 
 
СЕРЕДА 01.11.2017 
Свщмч. Теодора Ромжі; прор. Йоіла; муч. Уара  
18.00 - Божественна Літургія 
 
ЧЕТВЕР 02.11.2017 
Вмуч. Артемія  
08.30 - Божественна Літургія 
 

П'ЯТНИЦЯ 03.11.2017  
Преп. Іларіона Великого  
08.00 - Божественна Літургія 
+ Григорій Лонишин 
 

СУБОТА 04.10.2017 
Св. Аверкія, єп. Єрапольського  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Славомир Оленич 
 
НЕДІЛЯ 05.11.2017  
22-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Ап. Якова, брата Господнього  
Глас 5. Єв. 11.  
09.30 - Сповідь 
09.45 - Молебень до св. Йосафата 
10.00 - Божественна Літургія 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В тому тижні припадає перша п'ятниця місяця. Після 
Божественної Літургії відвідини хворих і немічних зі 
святими тайнами. 

 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ 

В наступному тижні після Божественної Літургії 
відбудеться презентація книжки п. Ірени і Адама 
Бобровіч з Пасленка п.з. "Tam jeszcze słychać 

szept modlitw i bicie cerkiewnych dzwonów". В часі 
презентації для дітей проба хору. 
 

ОГЛЯД РЕЛІГІЙНОЇ ТВОРЧОСТИ 
Вчора (28-10-2017) діти з нашої парафії виступили 
на огляді релігійної творчости в Гурові Іл. Дякую 
батькам за поміч при організації виїзду до Гурова. В 
особливий спосіб дякую п. Ані Поточні за 
підготовлення сценарія і програми.  
 

ПРОБА ДИТЯЧОГО ХОРУ 
Через тиждень, після Божественної Літургії в 
парафіяльному залі відбудеться проба хору 
дитячого. Будемо вивчати колядки. Для дорослих в 
тому часі в церкві презентація книжки і виставки. 

 

ПОЖЕРТВИ НА РЕМОНТ ПАРАФІЯЛЬНОГО ДОМУ 
Сьогодні остатня неділя місяця, пожертви зібрані на 
тацу призначені на ремонт парафіяльного дому. За 
всі пожертви щиро дякую. 
 

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  

 

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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