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Коли ж Христос, ваше життя, з'явиться, тоді й ви з 
ним з'явитесь у славі. Умертвлюйте, отже, ваші 
земні члени: розпусту, нечистоту, пристрасті, лиху 
пожадливість, зажерливість - що є ідолопоклонство. 
За все це падає гнів Божий на неслухняних. Ви самі 
нещодавно поводилися так само, коли жили в тому. 
Тепер же відкиньте й ви все те геть від себе: гнів, 
лютість, злобу, наклеп, сороміцькі слова з ваших 
уст! Не говоріть неправди одне одному, бо ви з себе 
скинули стару людину з її ділами й одягнулися в 
нову, що відновлюється до досконалого спізнання, 
відповідно до образу свого Творця. Тим то немає 
грека, ні юдея, ні обрізання, ні необрізання, ні 
варвара, ні скита, ні невольника, ні вільного, а все й 
у всьому - Христос.  
 
 

 
 
 
 
 

 
А Ісус озвавсь до нього: “Один чоловік справив 
вечерю велику й запросив багатьох. Під час вечері 
послав він слугу свого сказати запрошеним: Ідіть, 
усе готове. Тоді всі вони однаково почали 
відмовлятися. Перший йому сказав: Поле купив я, 
мушу піти на нього подивитись; вибач мені, прошу 
тебе. Другий сказав: П'ять пар волів купив я і йду їх 
спробувати; прошу тебе, вибач мені. А інший мовив: 
Я одружився і тому не можу прийти. Повернувся 
слуга й розповів це панові своєму. Розгнівався тоді 
господар та й каже до слуги свого: Іди щоскоріш на 
майдани й вулиці міста й приведи сюди вбогих, 
калік, сліпих, кульгавих. Пане, - озвавсь слуга, - 
сталось, як ти велів, і місця є ще. Сказав пан до 
слуги: Піди на шляхи та огорожі й наполягай увійти, 
щоб дім мій наповнився. Кажу бо вам: Ніхто з отих 
запрошених не покуштує моєї вечері.” 
 

КАТЕХИЗМ УГКЦ "ХРИСТОС НАША ПАСХА" 
ЧАСТИНА ДРУГА «МОЛИТВА ЦЕРКВИ» 

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
ІІ. Молитва церковної спільноти 
А. Божественна Літургія – основа й вершина 
життя християнської спільноти 
343 «Це чиніть на мій спомин, бо кожного разу, як 
їсте хліб і п’єте цю чашу, Мою смерть звіщаєте, Моє 
воскресіння сповідуєте». У Христі людська природа 
бере участь у Божій природі (див. 2 Пт. 1, 4). 
Христос дарує кожному, хто вірує в Нього, 
причасність до Божого життя. Це таїнство Причастя 

 
Христос звершив на Тайній Вечері, явив у 
Пасхальному таїнстві, й звершує його в 
богослужіннях Церкви «нині, і повсякчас, і на віки 
вічні». 
344 Вершиною богослужбового життя Церкви є 
Божественна Літургія (з грецької літургія – «спільне 
діло») – служіння Бога людям і людей Богові. На 
Божественній Літургії (або Службі Божій) Бог Отець 
уводить нас у повноту Свого життя, даруючи нам 
Свого Сина. Син же дарує нам Себе Самого на 
поживу в трапезі Слова й трапезі Тіла й Крові, щоб 
ми стали з Ним «співтілесні та співкровні»288 й 
мали участь у Його Божестві. Церква, приймаючи 
цей дар Христовий у Святому Дусі, відповідає Йому 
приношенням себе самої, щоб Він жив і діяв у ній як 
у своїм Тілі. Отак Христос, Глава Церкви, разом із 
Церквою, яка є Його Тілом, приносить Отцеві у 
Святому Дусі хвалу й благодарення за здійснене 
спасіння. 
345 У Божественній Літургії, яка складається з 
Проскомидії, тобто приготування дарів, Літургії 
Слова і Літургії Євхаристії, звершується таїнство 
спасіння – поєднання Бога і людини у Христі (див. 
Еф. 1, 10), «будування Христового Тіла» (Еф. 4, 12). 
Як на Тайній Вечері Христос насамперед повчав 
апостолів словом, а відтак увів їх у таїнство своїх 
Тіла і Крові, так і в Божественній Літургії Христос 
повчає спільноту вірних, живить їх своїм Словом та 
чинить учасниками Євхаристійної трапези. 
Християнин уводиться в це таїнство через слухання 
Слова Божого і причастя Господнього Тіла і Крові. 
1. Приготування до Божественної Літургії 
346 Перед Божественною Літургією священнослу-
жителі промовляють Вхідні молитви й зодягаються в 
богослужбові ризи. У Вхідних мо-литвах священно-
служителі моляться перед іконостасом про проще-
ння прогрішень і, усвідомлюючи людську неміч, бла-
гають Господа, заступництвом Пресвятої Богоро-
диці, скріпити їх на цю службу. 
347 Значення і символіку всіх богослужбових риз 
добре розкриває молитва на облачення стихаря: 
«Як на жениха, положив на мене вінець і, як невісту, 
украсив мене красою». На Літургії священик 
представляє Христа-Жениха перед спільнотою і 
Невісту-Церкву перед Богом. 
а. Проскомидія 
348 Зодягнений у богослужбові ризи священик 
приступає до здійснення Проскомидії. Проскомидія 
(із грецької приношення або предложення) вводить 
спільноту вірних у Божественну Літургію. Свою назву 
Проскомидія бере від давнього звичаю вірних 
приносити на Службу лися для потреб нужденних та 
священнослужителів. Так євхаристійне зібрання 
вірних мало й суспільне значення взаємного обміну 
дарами (див. Ді. 3-4). Саме тому Вечеря Господня 
називалася Вечерею любові (грецькою аґапе) (див. 
1 Кр. 11). 
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Преп. Даниїла Стовпника, Свв. 
Праотців 

Глас 4. Єв. 7. 
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Послання апостола 
Павла до Колосян  

3:4-11 
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НЕДІЛЯ 24.12.2017  
29-а Нд. по Зісланні  
Преп. Даниїла Стовпника, Свв. Праотців  
Глас 4. Єв. 7.  
08.45 - Утрення 
09.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію; За щасливе розв'язання для 
Мирослави Юрчак 
 

ПОНЕДІЛОК 25.12.2017  
Св. Спиридона, єп. Трімітійського  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
 

ВІВТОРОК 26.12.2017 
† Мучч. Євстратія, Євгенія, Авксентія й Ореста  
18.00 - Божественна Літургія  
+ Владислав Гурський 
 

СЕРЕДА 27.12.2017 
Мучч. Тирса, Левкія, Филимона, Аполонія, Калиніка  
08.30 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
 

ЧЕТВЕР 28.12.2017 
Свщмч. Елевтерія; преп. Павла  
Реколекції в Пасленку і Ельблонгу 
 

П'ЯТНИЦЯ 29.12.2017  
Прор. Агея  
18.00 - Божественна Літургія 
+ Владислав Гурський 
 

СУБОТА 30.12.2017 
Прор. Даниїла й Ананії, Азарії й Мисаїла  
08.30 - Божественна Літургія 
18.00 - Велика Вечірня 
 

НЕДІЛЯ 31.12.2017  
30-а Нд. по Зісланні  
Неділя перед Різдвом 
Муч. Севастіяна й ін  
Глас 5. Єв. 8.  
08.45 - Утрення 
09.55 - Літургійна Катехиза 
10.00 - Божественна Літургія 
За парафію;  

 

ПРОБА ПАРАФІЯЛЬНОГО ХОРУ 
В тому тижні проби хору в четвер не буде з огляду 
на реколекції в Пасленку і Ельблонгу. 
 

ВИПІКАННЯ ПРОСФОР 

Подібно, як минулими рокам, так і в тому році 
продовжуємо випікання просфори на святвечір у 
парафіян. Тогорічні просфори печемо в районі 
Осташева. В суботу 30 грудня випікаємо просфори, 
щоб в неділю 31 грудня 2017 їх поблагословити.  
Просфора́, також народне про́скура (від грец. 
προσφορά — «приношення») — богослужбовий 
літургійний хліб, котрий використовується під час 
богослужіння Літургії для Євхаристії, та для 
поминання під час проскомидії живих та померлих. 
Готується з квасного (дріжджового) тіста, та 
складається з пшеничного борошна, води та солі. 
На просфорі розміщуються зображення хреста з 
написом грецькою мовою: ІС-ХС НІ-КА (IC XC NIKA) 
(«Ісус Христос Переможець»). На символ двох 
природ Спасителя — божественної і людської - 
просфори роблять з двох половинок. 
 

ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ ПЕРЕД РІЗДВОМ 
ХРИСТОВИМ 

В середу 03 січня 2017 року о год. 10.00 буде 
прибирати церкву перед Різдвом Христовим. Прошу 
на цей день також прибрати Ялинку до церкви, щоб 
ми могли її прикрасити.  
 

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

ŚWIĘTA BEZ TATY- ŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA DLA 
DZIECI Z UKRAINY 

Дякую всім хто включився до акції поміч дітям героів 
майдану. Всім нашим парафіянам і іншим людям 
доброї волі. Нехай Господь щедро винагороджує 
всім за доброту!!! 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Нагорода з Narodowego Instytutu Dziedzictwa za 
wspólny projekt z Dom podcieniowy Mały Holender 
Marek Opitz p.t. Zabytek poznany - 2 250 zł. 
 

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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