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Гляньте, якими буквами пишу вам власною рукою. і, 
що хочуть показатися гарними тілом, - вони силують 
вас обрізатися, щоб тільки уникнути переслідування 
за хрест Христа. Бо й самі обрізані, не додержують 
закону, а хочуть, щоб ви обрізувалися, щоб їм 
хвалитися вашим тілом. Мене ж не доведи, Боже, 
чимсь хвалитися, як тільки хрестом Господа нашого 
Ісуса Христа, яким для мене світ розп'ятий, а я - 
світові; бо ані обрізання, ані необрізання є щось, 
лише - нове створіння. На тих, які поступають за цим 
правилом, мир на них і милосердя, а й на Ізраїля 
Божого. На майбутнє нехай ніхто мені не завдає 
клопоту, бо я ношу на моїм тілі рани Ісуса. 
Благодать Господа нашого Ісуса Христа нехай буде 
з вашим духом, брати! Амінь.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Був один чоловік багатий, що одягавсь у кармазин 
та вісон та бенкетував щодня розкішне. Убогий же 
якийсь, на ім'я Лазар, лежав у нього при воротях, 
увесь струпами вкритий; він бажав насититися тим, 
що падало в багатого зо столу; ба навіть пси 
приходили й лизали рани його. Та сталося, що 
помер убогий, і ангели занесли його на лоно 
Авраама. Помер також багатий, і його поховали. В 
аді, терплячи тяжкі муки, зняв він очі й побачив 
здалека Авраама та Лазаря на його лоні, і він 
закричав уголос: Отче Аврааме, змилуйся надо 
мною і пошли Лазаря, нехай умочить у воду кінець 
пальця свого й прохолодить язик мій, бо я мучуся в 
полум'ї цім. Авраам же промовив: Згадай, мій сину, 
що ти одержав твої блага за життя свого, так само, 
як і Лазар свої лиха. Отже, тепер він тішиться тут, а 
ти мучишся. А крім того всього між нами й вами 
вирита велика пропасть, тож ті, що хотіли б перейти 
звідси до вас, не можуть; ані звідти до нас не 
переходять. Отче, сказав багатий, благаю ж тебе, 
пошли його в дім батька мого; я маю п'ять братів, 
нехай він їм скаже, щоб і вони також не прийшли в 
це місце муки. Авраам мовив: Мають Мойсея і 
пророків; нехай їх слухають. Той відповів: Ні, отче 
Аврааме, але коли до них прийде хто з мертвих, 
вони покаються. А той відозвавсь до нього: Як вони 
не слухають Мойсея і пророків, то навіть коли хто 
воскресне з мертвих, не повірять.” 

 

 

 
КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 

ЧАСТИНА ТРЕТЯ «ЖИТТЯ ЦЕРКВИ» 
«Добрих у благості збережи, лукавих добрими 
вчини ласкою твоєю […], заблуканих поверни» 
(Анафора Літургії святого Василія Великого) 
 

2. Вісім головних гріхів474 і протилежні до них 
чесноти 
а. Обжерливість – поміркованість 
759 Потреба в їжі та питті природна для людини; їжа 
необхідна для підтримання життя. Проте пристрасть 
до їжі спотворює природну потребу людини й 
призводить до гріха обжерливості, коли їжа стає 
самоціллю. Є різні вияви цього гріха. Перший із них 
– це надмірність у їжі та питті. Святі Отці 
навчали, що їжа, спожита понад міру, шкодить душі. 
Другий вияв обжерливості – це пошук у їжі та напоях 
насамперед насолоди. Нестриманість у їжі та питті 
призводить до непогамованості також у всьому 
іншому, оскільки перенасиченням тіла людина 
намагається втамувати голод і спрагу душі. Святий 
Йоан Касіан зауважує, що «ми ніколи не зможемо 
опанувати потягу до земних страв, якщо наша 
душа… не віднайде більшої радості від споглядання 
Бога». 
 

760 Подолати гріх обжерливості можна за 
допомогою чесноти поміркованості в їжі та в питті, 
якої досягаємо постом. Святий Йоан Золотоустий 
навчає: «Господь наш є милосердний та лагідний, 
тому не вимагає нічого, що було б понад наші сили. 
Він не вимагає від нас утримуватись від їжі та 
закликає до посту не задля нього самого чи для 
того, щоб залишити нас без харчування. Він наказує 
нам це для того, щоб ми, відклавши житейські 
турботи, трудилися в речах духовних». 
 

б. Розпуста – ціломудреність 
761 Статевий потяг є природним для людини. Суть 
гріха розпусти полягає в нестримному та 
невпорядкованому пошуку тілесної насолоди, коли 
людина керується самолюбством і бажанням 
догодити собі, часто – ціною своєї гідності та гідності 
іншої особи. Розпуста призводить до інших гріхів: 
дошлюбних та позашлюбних статевих зносин, 
статевого рабства й зведення людини до товару. Ця 
пристрасть є небезпечною не тільки для тіла, а й 
для душі, бо поневолює людину та руйнує здатність 
любити. Тому духовні Отці наголошують на потребі 
постійної боротьби з цією пристрастю. 
 

762 Святий Кирило Єрусалимський стверджує, що 
рішуча відмова від розпусти є суттєвим елементом 
християнської віри у воскресіння тіла: «Хто вірить, 
що тіло призначене для воскресіння, той піклується 
цими своїми ризами й не забруднює їх нечистотою. 
Хто не вірить у його воскресіння, той полишає його 
на поталу нечистоті та зловживає ним як чимось 
чужим для себе». 
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Послання апостола 
Павла до Галатів  

6:11-18 
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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 
 

ПОНЕДІЛОК 06.11.2017  
Мучч. Арети й інших  
18.00 - Божественна Літургія 
 

ВІВТОРОК 07.11.2017 
Мучч. Маркіяна й Мартирія  
18.00 - Божественна Літургія 
 

СЕРЕДА 08.11.2017 
⊕ Вмуч. Димитрія Мироточця  
10.00 - Божественна Літургія 
+ Андрій, Іван, Серафина, Анна, Василь з р. 
Комарчевських 
11.00 - Панахида з поминанням померлих 
18.00 - Божественна Літургія 
19.00 - Панахида з поминанням померлих 
 

ЧЕТВЕР 09.11.2017 
Муч. Нестора; мучч. Капітоліни й Єротіїди  
08.30 - Божественна Літургія 
Про всі потрібні ласки для родини Мричків 
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 10.11.2017  
Мучч. Терентія і Неоніли; муч. Параскеви, що в Іконії  
08.30 - Божественна Літургія 
 

СУБОТА 11.10.2017 
Преп. Анастасії; преп. Аврамія Ростовського  
18.00 - Божественна Літургія 
 

НЕДІЛЯ 12.11.2017  
23-а Нд. по Зісланні св. Духа 
Мучч. Зиновія і Зиновії, сестри його  
Глас 6. Єв. 1.  
09.45 - Сповідь  
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИЖКИ 

Сьогодні 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. 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
Проба хору парафіяльного в четвер 12 листопада о 
год. 18.45. 

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

 

ДЯКІВСЬКІ КУРСИ В НАШІЙ ПАРАФІЇ 
В суботу 11 листопада 2017 р. відбудеться черговий 
з'їзд дяківського курсу у нашій парафії. В тому році 
вивчаємо і вправляємо УТРЕННЮ ПАСХИ. Запро-
шуємо до участі не тільки хористів, але також всіх 
охочих хто бажає глибше зрозуміти богослу-жіння 
нашої східньої Церкви. Курси будуть відбуватися раз 
в місяці. 
Курс відбудеться за програмою 
9.00 - Привітання всіх учасників - організаційні 
справи 
9.30 - Літургійний спів (в тому сольфеж, тексти 
літургійні) 
13.00 - Обід 
13.30 - 14.00 - Літургіка 
 

ДЕНЬ СОЛІДАРНОСТІ З ЦЕРКВОЮ НА 
БЛИЗЬКОМУ СХОДІ 

В наступному тижні будемо переживати день 
солідарности з Церквою на Близькому Сході. Після 
Божественної Літургії відбудеться презентація 
фільму "Bagdad: Słuchajcie Męczenników". 

 

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  
«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 від-
значення празника св. Йоса-
фата Кунцевича в парафії 
св. Миколая Мир Ликійського Чудотворця в Цига-
нку/Желіхові, щоб спільною молитвою перед моща-
ми Святого Священномученика завершити Рік Свя-
того 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!!! 


