
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія 
від Марка 
8:34-9:1 

 

 
 
 
 
 
 
Мавши, отже, великого архиєрея, що вже пройшов 
небо, Ісуса, Божого Сина, тримаймося твердо 
віровизнання. Бо ми не маємо такого архиєрея, який 
не міг би співчувати нашим недугам: він же ж зазнав 
усього, подібно як ми, крім гріха. Приступім, отже, з 
довір'ям до престолу благодаті, щоб отримати 
милость і знайти благодать на своєчасну поміч. 
Кожен бо архиєрей, узятий з-поміж людей, 
настановляється для людей у справах Божих, щоб 
приносив дари та жертви за гріхи; що може 
співчувати нетямущим та введеним в оману, бо й 
сам він неміччю охоплений, і тому повинен так за 
людей, як і за себе самого приносити жертви за 
гріхи. Чести ж цієї ніхто не бере сам собі, лише той, 
хто покликаний Богом, як Арон. Так і Христос не сам 
собі присвоїв славу стати архиєреєм, вона бо від 
того, який до нього мовив: «Син мій єси, я сьогодні 
породив тебе.» Як і на іншому місці каже: «Ти - 
священик навіки за чином Мелхиседека.»  
 
 
 
 
 
 
І прикликавши народ разом із своїми учнями, сказав 
їм: "Коли хтось хоче йти за мною, хай зречеться 
себе самого, візьме на себе хрест свій і йде слідом 
за мною. Бо хто хоче спасти свою душу, той її 
погубить; а хто погубить свою душу мене ради та 
Євангелії, той її спасе. Бо яка користь людині 
здобути світ увесь, а занапастити свою душу? Що бо 
людина може дати взамін за власну душу? Хто, 
отже, буде соромитися мене й моїх слів перед цим 
родом перелюбним та грішним, того посоромиться і 
Син Чоловічий, коли прийде у славі Отця свого з 
святими ангелами." І сказав їм: "Істинно кажу вам: Є 
деякі з отут присутніх, що не зазнають смерти, аж 
поки не вздріють Царства Божого, що прийде у 
могутності."  
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
«Ви ж, любі, що будуєтеся вашою найсвятішою 

вірою і молитесь у Святім Дусі!» (Юд. 1, 20) 
Б. Дія Святого Духа в молит ві христи янина 
670 Християнська молитва спрямована до Отця 
через Сина у Святому Дусі. Творцем нашої молитви 
є Святий Дух. Молитва Церкви починається з  

 
молитви до Святого Духа «Царю Небесний» і 
звершується благодаттю і силою Святого Духа. 
Христос у Своїй молитві звертався до Отця у 
Святому Дусі: «Того часу Ісус був зрадів Святим 
Духом і промовив: “Я прославляю Тебе, Отче, 
Господи неба й землі”» (Лк. 10, 21). «Зрадіти Святим 
Духом» – це початок молитви. 
 

671 Під час Свого земного служіння Христос часто 
молився наодинці, деколи цілими ночами (пор. Лк. 6, 
12), вибираючи для молитви усамітнені місця (пор. Мр. 
1, 35; Лк. 5, 16). Він молився до Свого Отця. Такою ж 
самою є молитва Його учнів: «А що ви сини, Бог послав 
у ваші серця Духа Сина Свого, який взиває: “Авва, 
Отче!”» (Гл. 4, 6). Дух Христа творить у серцях 
християн свідомість богосинівства, свідомість 
спадкоємців Царства Божого. Без Святого Духа 
молитва не може бути християнською. «Бути в Христі» 
(пор. Рм. 8, 1) – це те саме, що й «жити в Дусі» (пор. 
Рм. 8, 2). Дух єднає нашу молитву з молитвою Сина 
Божого, а також лучить наші особисті молитви в єдиний 
голос Церкви. 
 

672 Святий Дух спонукує нас «чувати і молитися» (пор. 
Мт. 26, 41), щоб протидіяти спокусам. Цей же Дух 
«допомагає нам у немочі нашій; про що бо нам 
молитися як слід, ми не знаємо, але Сам Дух 
заступається за нас стогонами невимовними» (Рм. 8, 
26). Так Святий Дух неначе «озвучує» перед Богом 
«стогін і страждання» всього творіння (пор. Рм. 8, 
19.21-22). Воно бо, підлегле тлінню, з надією очікує 
явлення синів Божих. Дух заступається за святих згідно 
з Божою волею (пор. Рм. 8, 27). Надихаючи на 
молитву, Святий Дух сам молиться в нас. А ми, 
молячись, «дихаємо» Святим Духом. 
 

1. Молитва псалмами «Співаючи Богові з подякою 
від свого серця псалми» (Кл. 3, 16) 
684 Молитва словами зі Святого Письма сягає 
старозавітних часів. Прикладом такої молитви є 
псалми – зразок і «школа» молитви. Псалми– це 
духовні пісні. Псалмами молилися старозавітні 
пророки, царі, священики та весь люд. Псалмами 
молився й на них виховувався Ісус Христос. 
Словами псалмів Він молився і на хресті. Молячись 
псалмами, ми усвідомлюємо Божу велич і красу, 
мудрість і силу Бога й водночас нашу перед Ним 
гріховність і неміч. Ми зростаємо в простоті й 
смиренні, щирості й довірі, покорі й любові. «Псалом 
– це спокій душі, речник миру, що втихомирює 
розбурхані й неспокійні думки. […]. Псалом скріплює 
приязнь, посварених об’єднує, а між приятелями 
зрошує любов. […]. Дияволи тікають від псалмів, а 
натомість приходить опіка ангелів. […]. Псалом для 
початківців – початок, для тих, що зростають, – 
зріст, а для досконалих – завершення, голос Церкви, 
радість святкових днів, розбудження спасенного в 
Бозі смутку. Псалом – діло ангелів, творіння неба, 
пахощі духовні». 

Вісник Парафії Св. Миколая в Циганку-Желіхові 

ч. 10/2018                                               Рік V 

11 березень 2018 
3 посту. Неділя 

Хрестопоклонна 
Свят. Порфірія, єп. Газького 

г. 7, Єв. 7 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Євреїв  

4:14-5:6 
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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, Про благословення для Миколи Серкіза 
 

ПОНЕДІЛОК 12.03.2018 
Іспов. Прокопія Декаполіта  
08.30 - Акафіст до Страстей Христових 
 

ВІВТОРОК 13.03.2018 
Іспов. Василія, посника  
08.30 - Утрення 
 

СЕРЕДА 14.03.2018 
Препмуч. Євдокії  
08.30 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
 

ЧЕТВЕР 15.03.2018 
Свщмч. Теодота, єп. Киринейського  
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 16.03.2018  
Мучч. Євтропія, Клеоніка й Василіска  
08.30 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
+ Параскевя і Андрій 
 

СУБОТА 17.03.2018 
Преп. Герасима, що в Йордані  
 

НЕДІЛЯ 18.03.2018  
4 посту.  
Муч. Конона  
08.45 - Утрення 
9.30 - Вервиця 
9.55 - Літургійна катехиза 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію 

 

ПРАЦІ ПРИ ПАРАФІЇ 
Прошу панів, про поміч при різані дерева. Тому 
прошу на завтра понеділок на год. 10.00, щоб до 
помочі прийшло 6 панів. Прошу взяти з собою 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.  
 

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 
Луця Дрозд (Білий Бір) - 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  
 

ДУХ БОГОСЛУЖЕННЯ ХРЕСТОПОКЛОННОЇ 
НЕДІЛІ 

Богослуження цієї неділі майже нічого не говорять 
нам про хрест як символ терпіння, покути чи 
пониження, а радше величають святий хрест як 
символ радости, символ перемоги і тріюмфу, що 
завершує світле Воскресення.  
Основний гимн цієї неділі — пісня "Хресту Твоєму 
поклоняємось, Владико, і святеє Воскресення Твоє 
славимо". Звідки ця велична пісня? Її взято з 
молитви "Воскресеніє Христово видівши... " 
воскресної утрені Великодня. Цю молитву читають 
також на кожній недільній утрені. Вона дуже давня, 
бо її містить уже утреня Пасхи й недільна утреня IX 
сторіччя. Її мають і найдавніші богослужби атонських 
монастирів. У тій пасхальній, глибоко догматичній 
молитві з'являються якраз слова:"Хресту Твоєму... ".  
Митрополит Андрей Шептицький у своєму посланні 
"Про почитання святого хреста" каже:"Не можна 
яскравіше й величавіше представити суті почитання 
хреста, як це представлено у Хрестопоклонну 
неділю. Наш обряд завжди лучить це почитання з 
почитанням Воскресення:"Хресту Твоєму 
поклоняємось, Владико, і святеє Воскресення Твоє 
славимо". Це християнське поняття хреста. Поза 
ним християнин бачить славу воскресення і радости 
вічного блаженства".  
Стихири вечірні й утрені, канон, сідальні цієї неділі 
— це великий гимн слави на честь Господнього 
хреста. "Радуйся, життєдайний хресте, — співаємо 
на великій вечірні, — прегарний раю Церкви, дерево 
безсмертя, що дало нам насолоду вічної слави, і 
яким проганяються маси бісів, радуються ангельські 
хори і збори вірних празнують. Ти непереможна 
зброє, непорушна кріпосте, перемого царів, славо 
священиків, дозволь і нам осягнути Христові страсті 
й велику милість. Радуйся, життєдайний хресте, 
благочестя непереможна побідо, райська брамо, 
захороно вірних, Церкви забороло. Тобою тлінність 
знищилася і пропала, переможене царство смерти, і 
ми піднеслися від землі до неба. Ти зброя 
непереможна, бісів побіднику, славо мучеників, 
справжня окрасо преподобних, пристане спасення, 
даруй світові велику милість".  
"Сьогодні день торжества, — читаємо в 1-ій пісні 
канону утрені, — Воскресенням Христовим зникла 
смерть, засяла зоря життя, Адам устав і торжествує 
радісно, тож радіймо, співаючи побідну пісню".  
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