
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія 
від Марка 
10:32-45 

 

 
 
 
 
 
 
Перший завіт мав також свої установи щодо служби 
і святиню земну. Споруджено бо перший намет, де 
були світильник, стіл і хліби появлення: він зветься 
«Святе». За другою ж завісою був намет, званий 
«Святе Святих», із золотим жертовником для 
палення пахучого кадила та кивотом завіту, 
цілковито покритий золотом; в ньому був золотий 
посуд з манною, розцвіле жезло Арона й таблиці 
завіту. А зверху над ним херувими слави, що 
крильми отінювали віко. Але про це не час тепер 
говорити докладно. І при такому влаштуванні всього 
цього в перший намет увіходять завжди священики, 
виконуючи служби, в другий - раз на рік - лиш 
архиєрей, і то не без крови, що її він приносить за 
свої і людські провини. Цим Святий Дух показує, що 
дорога у святиню ще не відкрита, доки стоїть 
перший намет. Це образ теперішнього часу, коли 
приносяться дари і жертви, які не можуть у сумлінні 
зробити досконалим того, хто служить. Це лиш 
тілесні установи щодо страв, напоїв та різних 
обмивань, установлені до часу їх виправлення. 
Христос же, з'явившись як архиєрей майбутніх благ, 
через більший і досконаліший намет, що зроблений 
не людською рукою, тобто не земної будови, - і не з 
кров'ю козлів та телят, але з власною кров'ю, - 
увійшов, раз назавжди у святиню і знайшов вічне 
відкуплення. Бо коли кров волів і козлів та попіл із 
телиці, як покропить нечистих, освячує, даючи їм 
чистоту тіла, то скільки більше кров Христа, - який 
Духом вічним приніс себе самого Богові непорочним, 
- очистить наше сумління від мертвих діл, на 
служіння Богові живому!  
 
 
 
 
 
 
Вони були в дорозі, простуючи в Єрусалим. Ісус 
ішов перед ними. І дивувались вони й, ідучи за ним, 
страхалися. І взявши знову дванадцятьох, почав їм 
говорити, що має статися з ним: "Оце йдемо в 
Єрусалим, і Син Чоловічий буде виданий 
первосвященикам та книжникам, і засудять його на 
смерть, і видадуть його поганам; і насміхатимуться з 
нього, плюватимуть на нього, бичуватимуть його й 
уб'ють, він же по трьох днях воскресне." Яків же та 
Йоан, сини Заведея, підходять до нього та й кажуть 
йому: "Учителю, хочемо, щоб ти нам зробив те, чого 
попросим." Він же їм відповів: "Що хочете, щоб я  

 
зробив вам?" "Зволь нам, - ті йому кажуть, - щоб ми 
сиділи: один праворуч, другий ліворуч від тебе у 
твоїй славі." Ісус же сказав їм: "Не знаєте, чого 
просите. Чи можете пити чашу, яку я п'ю, і 
христитися хрищенням, яким я хрищусь?" Ті йому 
відповіли: "Можемо." Ісус сказав їм: "Чашу, яку я п'ю, 
питимете, і хрищенням, яким я хрищуся, 
христитиметесь. Сидіти ж праворуч від мене чи 
ліворуч, - не моя річ вам дати, а кому приготовано." 
Почули про те десятеро, тож обурились на Якова та 
Йоана. Тоді Ісус прикликав їх і сказав їм: "Ви знаєте, 
що ті, яких вважають князями народів, верховодять 
ними, а їхні вельможі утискають їх. Не так воно хай 
буде між вами, але хто з-між вас хоче стати 
великим, хай буде вам слугою, і хто з-між вас хоче 
бути першим, хай буде рабом усіх. Бо й Син 
Чоловічий прийшов не на те, щоб йому служити, 
лише щоб служити й віддати своє життя як викуп за 
багатьох." 
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 

І. Ми створені для спілкуванн я і сопричастя з 
Богом 
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». 
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Послання апостола 
Павла до Євреїв  

9:1-14 
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НЕДІЛЯ 25.03.2018  
5 посту.  
Іспов. Теофана Сигріянського; свят. Григорія, Папи 
9.40 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія Василія Великого 
За парафію; Про здоров'я і благословення для 
Марка Тюхтія в 2-і уродини. 
 

ПОНЕДІЛОК 26.03.2018  
Перенес. мощей свят. Никифора, патр. Царгород.  
 

ВІВТОРОК 27.03.2018 
Преп. Венедикта  
08.30 - Утрення 
 

СЕРЕДА 28.03.2018 
Мучч. Агапія і шістьох ін.  
08.30 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
 

ЧЕТВЕР 29.03.2018 
Мучч. Савина й Папи  
18.00 - Акафіст до св. Миколая 
 

П'ЯТНИЦЯ 30.03.2018  
Преп. Олексія, чоловіка Божого  
10.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
Реколекційна наука 
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
Реколекційна наука 
 

СУБОТА 31.03.2018 
Лазарева  
Свят. Кирила, аєп. Єрусалимського  
9.00 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
+ Ольга, Марія, Наталія, Надія, Андрій, Марія, 
Василь з р. Грицина. 
 

НЕДІЛЯ 01.04.2018  
КВІТНА НЕДІЛЯ 
Мучч. Хризанта і Дарії  
9.40 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія 
Реколекційна наука 

 

ПРОБА ХОРУ 
У четвер о год. 18.45 відбудеться проба хору. 
Запрошую всіх хористів. Підготовляємося до свят 
Пасхи Христової. 

 
 
 

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.  
 
П'ятниця 30-03-2018 
10.00 - Літургія 
Передшеосвячених Дарів 

Реколекційна наука 
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
Реколекційна наука 
 
Субота 31-03-2018 
9.00 - Сповідь 
10.00 - Божественна Літургія 
Реколекційна наука 
 
Неділя 01-04-2018 - КВІТНА НЕДІЛЯ 
9.30 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія 
Реколекційна наука 

 
КВІТНА НЕДІЛЯ 

В наступному тижні маємо Квітну Неділю, вхід 
Господній в Єрусалим. На згадку тієї події в церквах 
благословляємо і освячуємо зелене віття-квітки.  
 

ПОДЯКА 
Дякую для підприємстав TUGA і Firma P.P.H. M. J. 
SZALCZEWSCY SP.J. з Нового Двору Гд. за 
привезення матерялу - меленого грузу і 
утвердження площі при вході перед огороджею. Всі 
матеряли і працю фірми здійснили власним коштом. 
Щиро дякую власникам, п. Вєславі Касперек і п. 
Януша Шальчевського за відкрите серце і поміч при 
працях біля нашої парафії.  

 
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. 
 

ВІДВІДИНИ ХВОРИХ 
В понеділок 26 березня 2018 р. відвідаю хворих і 
немічних зі сповіддю і Святими Причастям. Від год. 
9.00. Прошу повідомити всіх хворих.  
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Татяна Зарічна - 1 000 зл.; Юлія Попович (Гданск) - 
200 зл. 
 
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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