
 

 

 

 

 

 

 

 

Євангелія 
від Йоана  

12:1-18 

 

 
 
 
 
 
 
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. І мир Божий, що вищий від 
усякого уявлення, берегтиме серця й думки ваші у 
Христі Ісусі. Наостанку, брати, усе, що лиш 
правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що 
любе, що шанобливе, коли якась чеснота чи щобудь 
похвальне, - про те думайте! Чого ви навчилися, що 
прийняли, що почули та бачили в мені - те чиніте, і 
Бог миру буде з вами.  
 
 
 
 
 
 
Шість день перед Пасхою прибув Ісус у Витанію, де 
перебував Лазар, якого воскресив був з мертвих. 
Там, отже, справили йому вечерю, і Марта 
прислуговувала; а й Лазар був серед тих, які разом з 
ним посідали до столу. Марія ж узяла літру мира з 
щирого нарду, вельми дорогого, помазала ноги Ісуса 
й обтерла їх волоссям своїм; і наповнився дім 
пахощами мира. Каже тоді один з його учнів, Юда 
Іскаріотський, що мав його зрадити: «Чому не 
продано це миро за триста динаріїв і не роздано 
бідним?» Сказав же так не тому, що піклувався про 
бідних, але тому, що був злодій: із скарбнички, яку 
тримав при собі, крав те, що туди вкидувано. Тож 
Ісус промовив: «Лиши її. На день мого похорону 
зберегла вона те миро. Бідних матимете з собою 
повсякчас, мене ж матимете не завжди.» Тим часом 
дізналася сила народу, що він там, то й посходились 
- не тільки Ісуса ради, а й щоб побачити Лазаря, 
якого він з мертвих воскресив. Тоді первосвященики 
ухвалили і Лазаря вбити, численні бо юдеї 
залишили їх із-за нього й увірували в Ісуса. 
Наступного дня сила людей, що прийшли на свято, 
зачувши, що Ісус іде в Єрусалим, узяли пальмове 
гілля й вийшли йому назустріч з окликами: «Осанна! 
Благо-словен той, хто йде в ім'я Господнє, 
ізраїльський цар!» І знайшовши осля, Ісус сів на 
нього, - як ото написано: Не страхайся, дочко Сіону, 
ось іде твій цар верхи на жереб'яті ослициному. Не 
збагнули того спершу його учні, але коли Ісус 
прославився, згадали вони, що то було написано 
про нього й що то з ним таке вчинено. Але й народ, 
що був при ньому, коли то він був викликав Лазаря з  

 
гробу та його з мертвих воскресив, - про те свідчив. 
Тим то, власне, народ і вийшов йому назустріч: 
довідався бо, що він учинив те чудо. 
 

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

ЛІТУРГІЙНА КАТЕХИЗА ДЛЯ ДОРОСЛИХ 
 

а. Вхід Господній у Єрусалим 
221 Воскресіння як перемогу над 
смертю Церква починає святкувати 
спомином про воскресіння Лазаря, 
коли Ісус об’являє Себе 
«Воскресінням і Життям»: «Хто в 
мене вірує, той навіть і вмерши – 
житиме!» (Йо. 11, 25). Лазарева 
субота, якою починається Квітна 

тріодь, вводить у Страсний тиждень, який несе 
благу вість про перемогу Христа над гріхом і смертю 
через Його страждання і хрест. Знаком грядущої 
перемоги є вхід Христа – Боголюдини – в Єрусалим. 
«Як людина Він заплакав, затуживши за Лазарем, – 
а як Бог воскресив його з мертвих; як людина Він сів 
на осля, – а як Бога Його вітали: “Благословен, Хто 
йде в ім’я Господнє”». 
 
222 У стихирах Квітної неділі оспівуємо 
єрусалимських дітей, які вітають Христа як Царя, 
хоча фарисеї і книжники його не приймають: «Роде 
лукавий і перелюбний, що своєму женихові не 
дотримав вірності! […]. Ти не прийняв пророків, що 
Сина звістили. Тож посоромся своїх дітей, які 
кличуть: осанна Синові Давида, благословенний, 
Хто йде в ім’я Господнє»179. Подібно до того, як 
люди вітали Христа галузками з дерев, християни 
зустрічають вхід Господній на добровільні страсті 
«галузками чеснот». Тих, хто не здобув чеснот і 
відкинув Христа, порівнюють із неплідною 
смоківницею: «Жезл Арона колись зацвів, а 
неплідне і всохле злочинне зборище перетворилося 
в неплідну смоківницю». 
 
223 Літургійні тексти Страсного тижня 
представляють нам розкаяну жінку, яка 
дорогоцінним миром намастила ноги Спасителя 
(див. Мт. 26, 6-16; Лк. 7, 36-50). Розкаяна блудниця, 
«збагнувши божество Христа», дістає прощення від 
Нього і спонукає нас до покаяння: «Приймиструмки 
моїх сліз, Ти, що хмарами виносиш воду з моря! 
Прихились до моїх сердечних зітхань, Ти, що 
прихилив небеса Твоїм невимовним приниженням; 
хай поцілую і знову обітру волоссям моєї голови 
Твої пречисті ноги». Ісуса запросив фарисей, а 
благословення дістала блудниця: «Будучи хлібом 
животворящим, Ісусе, їв Ти з Симоном фарисеєм, 
щоб блудниця придбала безцінну благодать Твою, 
виливаючи миро» 
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КВІТНА НЕДІЛЯ 
Мучч. Хризанта і Дарії 

www.cyganek.ndg.pl 

 

Послання апостола 
Павла до Филип'ян 

4:4-9  
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НЕДІЛЯ 01.04.2018  
КВІТНА НЕДІЛЯ 
Мучч. Хризанта і Дарії  
9.40 - Вервиця 
10.00 - Божественна Літургія 
Реколекційна наука 
 

СТРАСНИЙ ТИЖДЕНЬ  
ПОНЕДІЛОК 02.04.2018  
Препп. Отців, убитих у монастирі св. Сави  
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
 

ВІВТОРОК 03.04.2018 
Іспов. Якова, єп. Катанського  
18.00 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
 

СЕРЕДА 04.04.2018 
Свящмуч. Василія Анкірського  
08.30 - Літургія Передшеосвячених Дарів 
 

ВЕЛ. ЧЕТВЕР 05.04.2018 
Мучч. Нікона та його учнів, з ним замучених  
16.00 - Вечірня з Літургією св. Василія Великого 
18.00 - Утрення Страстей Христових 
 

ВЕЛ. П'ЯТНИЦЯ 06.04.2018  
Передсв. Благовіщення  
17.00 - Вечірня з виставленням плащаниці 
Після Вечірні - Єрусалимська Утрення 
 

ВЕЛ. СУБОТА 07.04.2018 
⊕ БЛАГОВІЩЕННЯ ПРЕЧИСТОЇ ДІВИ МАРІЇ 
СУБОТА 
МОЛИТОВНЕ ЧЕРГУВАННЯ ПРИ БОЖОМУ ГРОБІ 
10.00-12.00- Маженціно; 12.00-14.00 Стегна, Янтар, 
Мікошево, Штутово; 14.00-16.00 - Осташево, 
Гробліца, Пясковєц; 16.00 - Циганок, Новий Двір Гд., 
Орлово. 
17.00 - Вечірня з Літургією Василія Великого 
 

НЕДІЛЯ 08.04.2018  
Віддання Благовіщення  
⊕ ВОСКРЕСІННЯ ХРИСТОВЕ  
7.00 - Надгробне 
7.15 - Воскресна Утреня  
8.00 - Божественна Літургія Воскресіння Христового 
9.30 - Посвячення Пасок 
 

СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК 09.04.2017  
Препп. Йосифа Піснописця і Юрія, що в Малеї  
10.00 - Божественна Літургія 
11.15 - Воскресна Панахида на могилах священиків 
о. Никодима Стецури і о. Йосифа Германа 
 

СВІТЛИЙ ВІВТОРОК 10.04.2017 
Мучч. Теодула, Агатопода й ін.  
10.00 - Божественна Літургія 
 

НАГОДА ДО СПОВІДІ 
У велику суботу, колиб був ще хтось хто не 
посповідався буде нагода до сповіді. Від 15.00 до 
16.30 буду сповідати. Також після богослужіння. 

 

ВЕЛИКОПОСТНІ РЕКОЛЕКЦІЇ 
Сьогодні завершуємо наші духовні вправи. Щиро 
дякую для о. Віталія Храбатина за Боже Слово, яке 
тими днями проповідував для укріплення і 
відновлення нашої віри. Дякую також для о. Романа 
Стороняка за послугу у таїнстві покаяння. 

 
КВІТНА НЕДІЛЯ 

Сьогодні Квітна Неділя, вхід Господній в Єрусалим. 
На згадку тієї події благословляємо і освячуємо 
зелене віття-квітки. Також у нашій парафії освятимо 
хрест, який буде поставлений на верху нашого 
храму. Дякую для пана Едварда Погожельца за 
виготовлення хреста. 

 
ПОДЯКА ЗА ПОМІЧ ПРИ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКОЛЕКЦІЇ 
Дякую парафіянам, які допомогли при організації 
великопостних реколекції: Панству Іванові та Марії 
Онишкевич за нічліг, пані Анні Поточній за 
підготовлення обідів і вечері в часі реколекції. Дякую 
також паням, які спекли тісто. 
 

ПОДЯКА 
Дякую для підприємства 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.  

 
ПРИБИРАННЯ ЦЕРКВИ 

Прибирання храму перед пасхою буде у вівторок 03 
квітня 2018 р. Запрошую пані і панів на год. 10.15. 
Будемо прибирати храм в середині, але також 
подвіря на вкруги храму.  
 

ПОЖЕРТВИ ПРИ БОЖОМУ ГРОБІ 
Пожертви зложені на тацу при Божому Гробі 
переказуємо на поміч Церкві в Святій Землі. 

 
ЗБІРКА НА ПОТРЕБИ ДУХОВНОЇ СЕМІНАРІЇ 

У СВІТЛИЙ ПОНЕДІЛОК зложені пожертви на тацу 
переказуємо на потреби духовної Семінарії в 
Любліні. 
 

ПОЖЕРТВИ НА ПОТРЕБИ ЦЕРКВИ 
Йоанна Маньковска (Гданьск) 10% на вежу. 
 
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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