
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія  
від від Луки  
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Браття, благаю вас я, Господній в'язень, поводитися 
достойно покликання, яким вас покликано, в повноті 
покори й лагідности, з довготерпеливістю, терплячи 
один одного в любові, стараючися зберігати єдність 
духа у зв'язку миру. Одне тіло, один дух, як і ви були 
покликані в одній надії вашого покликання. Один 
Господь, одна віра, одне хрищення! Один Бог і 
Отець усіх, що над усіма і через усіх, і в усіх.  
 
 

 
 
 
 
 

 
Одного разу законник якийсь приступив до Ісуса, 
щоб його випробувати й каже: – Учителю, що мені 
робити, щоб вічне життя осягнути? Ісус мовив до 
нього: – В законі що написано? Як там читаєш? 
Озвався той і каже: – Люби Господа, Бога твого, всім 
серцем твоїм, усією душею твоєю і всією силою 
твоєю і всією думкою твоєю; а ближнього твого, як 
себе самого. – Відповів єси добре; – сказав йому, – 
роби це й будеш жити. Та той, бажаючи себе самого 
виправдати, каже до Ісуса: - Хто мій ближній? Ісус 
мовив, кажучи: Один чоловік спускався з Єрусалиму 
до Єрихону й попав розбійникам у руки, що його 
обдерли й побили тяжко, і пішли геть, зоставивши 
його півмертвого. Припадково ішов якийсь священик 
тією дорогою; побачив він його, минув і пішов далі. 
Так само й левіт прийшов на те місце, глянув на 
нього і пройшов мимо. Але один самарянин, що був 
у дорозі, надійшов на нього і, побачивши його, 
змилосердився. Приступив він до нього, перев'язав 
йому рани, полив їх оливою і вином; потім посадив 
його на свою скотину, привів до заїзду й доглянув 
його. На другий день він вийняв два динарії, дав їх 
господареві й мовив: доглядай його, і те, що 
витратиш на нього більше, я заплачу тобі, коли 
вернуся. Хто з оцих трьох, на твою думку, був 
ближнім тому, що попав розбійникам у руки? Він 
відповів: – Той, хто вчинив над ним милосердя. Тоді 
Ісус сказав до нього: – Іди і роби ти так само.  
 

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

767 Дух-Утішитель є джерелом чесноти 
християнської радості, яка визволяє від пристрасті 
смутку. Він дарує людині радість досвіду близькості 
Бога. Апостол Павло закликає: «Радуйтеся завжди у 
Господі; знову кажу: Радуйтеся! Хай ваша 
доброзичливість буде всім людям відома. Господь  

 
близько! Ні про що не журіться, але в усьому 
появляйте Богові ваші прохання молитвою і 
благанням з подякою» (Флп. 4, 4-6). 
 

ґ. Гнів – довготерпеливість 
768 Гнів як пристрасть – це не лише почуття злоби. 
Це стан особи, яка агресивно захищає своє 
існування без надії на Бога зі шкодою для 
ближнього. Святі Отці виділяють три види гніву: 1) 
гнів, який палає всередині. Це стан душі, коли 
людина втрачає внутрішній спокій, її опановують 
почуття злоби, образи та роздратування; 2) гнів, що 
виявляється у словах і вчинках, у грубому, 
позбавленому лагідності й любові слові. 
Найпоширенішими виявами такого гніву є спалахи 
люті, навмисне приниження ближнього, нанесення 
йому образи, лихослів’я. Святий Йоан Золотоустий 
навчає: «Якщо ти завдаєш образи, тоді ти є 
переможений, але не людиною, а – що набагато 
ганебніше – низькою пристрастю, бо тобою 
заволодів гнів; коли ж ти змовчиш, то ти переміг»; 3) 
гнів, який горить тривалий час, або 
злопам’ятність. Такий гнів особливо руйнівний для 
особи, оскільки вона тоді свідомо відмовляється 
простити образу або кривду, горить жадобою 
помсти.  
 

769 Гнів є дуже небезпечною пристрастю, бо 
породжує насильство, вбивства, розбрат, війни. У 
«Пастирі» Єрми гнів названо ангелом зла, який 
панує над людиною: «Коли гнів чи злість опановує 
тебе, то знай, що він [ангел злоби] є в тобі». 
 

770 Через чесноту довготерпеливості, яку ще 
називаємо лагідністю, тихістю, людина стає 
невразливою на людський гнів, оскільки почуває 
себе захищеною Господом. «Не палай гнівом на 
злочинців, творящим беззаконня не завидуй […]. 
Вповай на Господа й чини добро, щоб жити на землі 
й безпечним бути […]. Спокійним будь у Господі, 
надійсь на Нього» (Пс. 37, 1-7). Святий Йоан 
Золотоустий навчає: «Якщо ми виявили 
довготерпеливість, то станемо непереможними, й 
ніхто, від малого до великого, не зможе нам 
зашкодити». 
 

д. Нудьга – бадьорість духу 
771 Святі Отці називали нудьгу (грецькою акедія) 
виснаженням та втомою душі. У смутку людина 
недооцінює могутності Господа, а в нудьзі – Його 
милосердя. Смуток змушує людину покладатися 
лише на власні сили, тимчасом, як нудьга взагалі 
позбавляє надії. Святі Отці називали нудьгу «бісом 
полуденним» (пор. Пс 90, 6), який гасить наснагу до 
духовного розвитку людини. Нудьга породжує 
відчуття спустошення, відрази, порожнечі життя, 
зневіри у власному спасінні; нудьга призводить до 
психічного та фізичного виснаження людини. 
Людина піддається лінивству, стає знеохоченою та 
нездатною до духовної боротьби. 
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Послання апостола 
Павла до Ефесян  

4, 1-6. 
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НЕДІЛЯ 26.11.2017  
25-а Нд. по Зісланні  
† Св. Йоана Золотоустого, аєп. Царгород.  
Глас 8. Єв. 3.  
10.00 - Божественна Літургія 
 

ПОНЕДІЛОК 27.11.2017  
† Ап. Пилипа  
 

ВІВТОРОК 28.11.2017 
Початок Різвяного Посту (Пилипівки) 
Іспов. Гурія, Самона й Авіва  
 

СЕРЕДА 29.11.2017 
† Ап. і Єванг. Матея  
 

ЧЕТВЕР 30.11.2017 
Св. Григорія, єп. Неокесарійського  
 

П'ЯТНИЦЯ 01.12.2017  
Мучч. Платона і Романа  
 

СУБОТА 02.12.2017 
Прор. Авдія; муч. Варлаама  
 

НЕДІЛЯ 03.12.2017  
26-а Нд. по Зісланні  
Передсв. Введення  
Преп. Григорія Декаполіта  
Глас 1. Єв. 4.  
10.00 - Божественна Літургія 

 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проби хору не буде. 
 

ПРОБА ДИТЯЧОГО ХОРУ 
Сьогодні після Божественної Літургії запрошуємо 
дітей на пробу дитячого хору.  

 

ПОЧАТОК ПИЛИПОВОГО ПОСТУ 
Пригадую, що у вівторок 28 листопада у нашій 
Церкві починається Піст Пилиповий, який триватиме 
до Різдва Христового. В тому часі вірні зобов'язані 
утримуватися від організації та участі в гучних 
забавах, весіллях, танцях, розвагах та інших 
подібних заходах. 

 
ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 

З огляду на мій виїзд відвідини хворих зі 
Святими Тайнами будуть в п'ятницю 08 грудня 
2017. Прошу повідомити хворих про зміну 
терміну відвідин. 

 
 

ХРАМОВИЙ ПРАЗНИК СВ. МИКОЛАЯ 
ЧУДОТВОРЦЯ МИР ЛИКІЙСЬКОГО 

У вівторок 19 грудня будемо 
відзначати наше храмове свято, 
спомин св. Миколая Чудотворця 
Архиєпископа Мир Ликійського. 
Запрошую усіх вірних нашої 
парафії, щоб взяти участь у 
святковому дні в Службі Божі. 
Приїдуть отці з нашого 
елблонзького і ольштинського 
деканатів.  

 
17.15 - Сповідь 
17.30 - Молебень до св. Миколая. 
18.00 - Божественна Літургія  
 

Особливо в цей день запрошую всіх дітей з нашої 
парафії на зустріч зі святим Миколаєм, який 
навідається до наших наймолодших парафіян. 
 
Запрошую всіх до спільної молитви. 

 
ЗУСТРІЧ КООРДИНАТОРІВ  

"ЖИВА ПАРАФІЯ" 
В тому тижні у Мадриті (Іспанія) проходитиме зустріч 
єпархіяльних координаторів до справ введення 
стратегії "Жива парафія місце зустрічі з Живим 
Христом". В зустрічі беруть участь владики і 
священики з цілого світу. Метою зустрічі 
координаторів є обмін досвідів, а також шукання 
способів для покращення і оживлення 
парафіяльного життя у Греко-Католицькій Церкві по 
цілому світі. Прошу парафіян про молитву за 
успішне проведення зустрічі. 
 
Колиб була потреба послуги священика в парафії 
прошу дзвонити до о. Митрата Андрія Сорокі пароха 
з Ельблонга. Тел. +48 601 625 496 

 
ŚWIĘTA BEZ TATY- ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DLA 

DZIECI Z UKRAINY 
Так само, яки минулими роками наша парафія 
включається в ініцятиву Героям Майдану, яка має на 
меті організувати допомогу дітям, які втратили 
батьків в часі Київського Майдану в 2014 році. В часі 
тогорічної збірки збираємо KASZKI DLA 
NIEMOWLĄT. Хто має бажання підтримати акцію 
прошу продукти приносити до 22 грудня 2017 року. 
23 грудня продукти відвозимо до Ольштина звідки 
поїдуть вУкраїну. 

 
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  
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