
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія 
від Марка 

2:1-12 

 

 
 
 
 
 
 
І: «Ти, Господи, напочатку заснував землю і небеса - 
діло рук твоїх. Вони загинуть, ти ж перебуваєш; усі, 
мов одежа, постаріються. Ти їх, неначе одежину, 
згорнеш і, немов одежа, вони зміняться. Ти ж - той 
самий, і літа твої не скінчаться.» До кого з ангелів 
він коли мовив: «Сідай праворуч мене, доки не 
покладу твоїх ворогів підніжком під твої ноги?» Хіба 
ж не всі вони служебні духи, що їх посилають до 
послуг тим, які мають успадкувати спасіння? Тому 
ми мусимо вважати дуже пильно на те, що почули, 
щоб, бува, нас не знесло з дороги. Бо коли слово, 
оголошене ангелами, було таке зобов'язуюче, що 
всякий його переступ і непослух приймав 
справедливу кару, то як утечемо ми, коли 
занедбаємо таке велике спасіння? Воно, спочатку 
проповідане Господом, було підтверджене нам 
тими, що його чули,  
 
 
 
 
 
 
 
Євангелія  
Коли ж по кількох днях Ісус повернувся до 
Капернауму, чутка пішла, що він у домі. І там 
зібралося стільки народу, що не було більш місця, 
навіть перед дверима; а він промовляв до них 
словом. І от прийшли до нього, несучи 
розслабленого; несли його четверо. А що із-за 
народу не могли донести до нього, розкрили стелю 
над місцем, де він був, й отвором спустили ліжко, на 
якому лежав розслаблений. Ісус, уздрівши їхню віру, 
до розслабленого й каже: "Сину, відпускаються тобі 
твої гріхи." А були й деякі книжники, що сиділи там 
та міркували собі: "І як може цей так говорити? Він 
богохульствує! Хто може прощати гріхи, крім одного 
лише Бога?" Ісус же, вмить збагнувши духом, що 
вони таке собі думають, до них і каже: "Чого таке ось 
намислюєте у ваших серцях? Що легше - сказати 
розслабленому: Відпускаються тобі гріхи, а чи 
сказати: Встань, візьми твоє ліжко й ходи? Та щоб 
ви знали, що Син Чоловічий має владу на землі 
гріхи відпускати, - мовить до розслабленого: Кажу 
тобі: Встань, візьми твоє ліжко і йди до свого дому." 
Устав той - і зараз же, взявши ліжко, вийшов на очу 
всіх; тож чудувалися всі, хвалили Бога й мовляли: 
"Ніколи ми такого не бачили!". 
 
 

 
 
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 

331 Бог сотворив людину на Свій образ і подобу, 
покликавши її до спілкування із Собою. Господь 
відкрив людям Своє прагнення спілкуватися з ними, 
чути їхні відповіді на Свої слова. Він прагне, щоб 
люди в любові пізнавали Його, і хоче наповнити їх 
Своєю любов’ю. 
 

332 Увесь Старий Завіт свідчить про прагнення Бога 
піднести людину до спілкування з Ним. Старозавітні 
Закон і заповіді, храм і жертвоприношення, свята – 
усе це створювало умови для спілкування людини з 
Богом. 
 

333 У Новому Завіті людина сподобляється від Бога 
Отця повного сопричастя з Ним, дарованого через 
Христа у Святому Дусі. Цей Завіт звершився у 
Христі – воплоченому Синові Божому, Який 
нерозривно поєднав у Собі Боже і людське життя. 
Життя людини у Христі, її молитва – це поглиблення 
дару сопричастя. 
 

334 Людина зростає в сопричасті з Богом у спільноті 
вірних – Церкві, яка є Тілом Христовим. Найвища 
молитва – церковна, літургійна, богослужбова, у якій 
люди єднаються з Богом і між собою, утворюючи 
родину Божу з «єдиним серцем і єдиними устами». 
 

А. Троїчність богослужіння 
335 Молитва Церкви завжди звернена до Отця 
через Сина у Святому Дусі. «До Отця через Сина», 
бо ніхто не може прийти до Отця без Сина. «У 
Святому Дусі», бо Дух молиться у нас «стогонами 
невимовними» (пор. Рм. 8, 26). Дією Святого Духа 
через Сина молитва Церкви підноситься до Отця. 
Щоразу, коли прикликаємо ім’я Пресвятої Тройці, 
розпочинаючи нашу молитву та щоденні справи, ми 
сповідуємо свою єдність з Отцем, і Сином, і 
Святим Духом та сповнюємо все своє життя 
світлом Пресвятої Тройці. 
 

Б. Церковність богослужіння 
336 Христос навчав своїх учнів разом, як спільнота 
дітей Божих, звертатися до Бога: «Отче наш» (див. 
Мт. 6, 9н). Молитви богослужінь підносяться від усієї 
спільноти вірних. Молитва Церкви як Тіла 
Христового єднає всіх вірних; Церква на землі 
єднається з небесною Церквою через молитву до 
святих і почитання їхніх ікон. 
 
337 Літургійна спільнота багата різними дарами 
Святого Духа. Завдяки таким дарам кожний вірний є 
живим учасником богослужіння. Усі дари та служіння 
взаємопов’язані й скеровані до зростання усієї 
спільноти як єдиного тіла. 
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Послання апостола 
Павла до Євреїв  

1:10-2:3 
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НЕДІЛЯ 04.03.2018  
2 посту.  
Вмуч. Теодора Тирона 
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію 
 

ПОНЕДІЛОК 05.03.2018 
Преп. Мартиніяна  
18.00 - Акафіст до Страстей Христових 
 

ВІВТОРОК 06.03.2018 
† Рівноап. Кирила, учит. слов'ян, преп. Авксентія  
08.30 - Утрення 
 

СЕРЕДА 07.03.2018 
Ап. Онисима  
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Филипина, Параскевя, Меланія, Іван, Софія, 
Василь з р. Зарічних 
 

ЧЕТВЕР 08.03.2018 
Мучч. Памфіла, Порфірія та ін.  
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 09.03.2018  
Вмуч. Теодора Тирона 
СПОВІДЬ В ОРНЕТІ І МОРОНГУ 
 

СУБОТА 10.03.2018 
Свят. Льва, Папи Римського  
СОБОРЧИК ДУХОВЕНСТВА В ОЛЬШТИНІ 
 

НЕДІЛЯ 11.03.2018  
3 посту. Хрестопоклонна 
Свят. Порфірія, єп. Газького  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію 

 

КАЛЕНДАР НА СТІНУ 2018 
У продажі відривний календар на стіну. Ціна одного 
примірника 5 зл. 
 

НОВИЙ НОМЕР БЛАГОВІСТА 
У продажі новий номер нашого церковного часопису 
Благовіст. Ціна 3,5 зл. 

 

ПРОЩА ДО ГЛОТОВА 
У Хрестопоклонну неділю 11 березня 2017 р. з 
нашої парафії організуємо прощу до Глотова (біля 
Доброго Міста). Під проводом нашого Митрополита 

Архиєпископа Євгена будемо іти стежками 
Вармінської Кальварії, щоб занести молитву в 
наміренні припинення війни і миру в Україні. 
Запрошую до спільної молитви. Виїзд з під церкви в 
Желіхові о год. 14.00, початок молитви о год. 16.00. 
 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів, про поміч при різані дерева. Також 
треба підготовити місце до складання дерева на 
вежу, якого частину в тому тижні будемо відбирати з 
тартаку. Тому прошу на завтра понеділок на год. 
10.00, щоб до помочі прийшло 6 панів. Прошу взяти 
з собою паси, і пили до різання. 
 

ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
У нашій парафії великопостні Реколекції 
відбудуться в днях 30 березня - 01 квітня 2018 
року. Боже Слово буде проповідувати о. Віталій 
Храбатин з України. Точна програма зустрічі 
буде подана пізніше.  
 

ДЯКІВСЬКІ КУРСИ 
В суботу 03 березня 2018 р. в нашій парафії 
закінчився черговий дяківській курс. На зустрічах 
дяки вивчали Утренню Пасхи. Дякую усім нашим 
парафіян, що взяли участь у курсі і мали бажання 
вивчити частинку літургійної традиції нашої Церкви. 
На курсах були: Євген Процик, Анна Зарічна, Марія 
Тюхтій, Марія Онишкевич, Василина Євген, Юрій 
Ковалик. Гратулюю Вам витривалости. Я гордий з 
вашого заангажування у Ваш духовий розвиток і 
нашої парафії. Нехай Господь благословить Вам. 
 

ЗБОРИ ПАРАФІЯЛЬНОЇ РАДИ 
В середу 14 березня 2018 о год. 19.00 відбудуться 
збори парафіяльної і економічної ради. Темою 
зборів буде: звіт з душпастирських відвідин, плани 
ремонтові, підготовка до Пасхи і Малої Сарепти. 
Присутність всіх членів рад обов'язкова.  
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
о. Павло Поточний - 10%; Гнатюк Роман 10%, 
Василюв Тереса (Команча) 10%,  
 

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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